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O ano de 2019 foi um ano de comemoração dos 
50 anos de existência da OPAN, de congraça-

mento dos seus associados, de resgate e reflexão 
de uma trajetória rica e potente na defesa e fomento 
dos direitos indígenas, do meio ambiente, das 
populações tradicionais, de seus meios de vida e 
território. Foi também um ano de aprofundamento 
no apoio e desenvolvimento de atividades voltadas 
para o fortalecimento da autonomia e protagonismo 
dos povos indígenas e comunidades tradicionais.

Por outro lado, foi um ano de enorme retrocesso 
governamental no campo das políticas públicas, 
de desmonte dos órgãos e agências de proteção 
e fiscalização, como o Instituto Brasileiro de Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), o Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) e a Fundação Nacional do 
Índio (Funai). Foi o ano em que ocorreu o abandono 
do Fundo Amazônia, a paralisação nos processos 
de demarcação, um desempenho não colaborativo 
na COP 25 e o desleixo com relação a iniciativas da 
sociedade civil para discutir temas sobre os quais o 
governo não se interessa mais, como os da Confe-
rência Brasileira do Clima (Recife/PE), acentuando 
ainda mais a importância de nossas ações.

Em 2019, a OPAN aprofundou seu trabalho de 
apoio e qualificação das associações indígenas, 
através do Programa Amazonas e do Programa Mato 
Grosso, assim como o fortalecimento da capacidade 
de gestão territorial e de governança dos povos com 
os quais desenvolve projetos. Na sequência dos 
Planos de Gestão Territorial e Ambiental Indígena, 

CARTA DO
PRESIDENTE

desenvolvidos em conjunto com os povos indígenas 
na última década, a OPAN também tem se dedicado 
ao apoio à implementação destes PGTAs, como 
será detalhado no relatório a seguir. 

Transversalmente às ações e projetos desenvol-
vidos em nossa zona de atuação (regiões noroeste 
e Araguaia, no estado de Mato Grosso, e sul e 
sudoeste do estado do Amazonas), a OPAN conta 
com o Programa de Direitos Indígenas, Política Indi-
genista e Informação à Sociedade, que potencializa 
as ações de todos os outros programas no plano do 
acompanhamento crítico e propositivo das políticas 
públicas, do fomento ao diálogo com a sociedade 
civil e com atores políticos, articulando-se na defesa 
dos direitos indígenas, comunidades tradicionais e 
seus territórios.

Outro aspecto importante a ser citado refere-se à 
nossa atuação nas frentes de defesa e apoio técnico 
no campo da agrobiodiversidade, no desenvolvi-
mento de sistemas agroflorestais e cadeias de valor 
de produtos florestais não madeireiros. Essa atuação 
visa sobretudo apoiar os povos indígenas no enri-
quecimento do meio ambiente e, ao mesmo tempo, 
na geração de renda, em formas organizacionais e 
técnicas que se articulem com seus conhecimentos 
e os potencializem, assim como seus modos de 
organização social e política. O objetivo maior 
é garantir segurança alimentar, enriquecimento 
ambiental e fortalecimento cultural e identitário, 
com o apoio aos indígenas na criação de modelos 
adequados a seu contexto de vida e ambiente, com 
boa funcionalidade e gestão própria. Isso inclui 
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um aprimoramento de práticas de administração 
e gerenciamento do negócio, como os registros 
de custos, aspectos operacionais de produção e 
criação de um sistema de capital de giro para os 
coletores e produtores. Essas atividades são a um 
tempo pontuais e voltadas para especificidades 
socioculturais e ambientais locais, mas engendram 
no seu desenvolvimento articulações regionais com 
encontro de pescadores, produtores de castanha, 
de andiroba e outros produtos não madeireiros, 
promovendo troca de experiências entre diversos 
povos indígenas e outros grupos sociais na elabo-
ração prática de modelos alternativos de gestão 
territorial, uso e enriquecimento de recursos natu-
rais e a criação de modelos sustentáveis de vida e 
ambiente, tendo como horizonte o Bem Viver. 

Assim, destacamos nossa atuação no Amazonas 
com diversas articulações regionais com coopera-
tivas, redes de comunidades tradicionais, no Cole-
tivo Pirarucu e, no Mato Grosso, na Rede Juruena 
Vivo, coletivo de pessoas e instituições que vêm 
buscando alternativas integradas às especificidades 
da região, lutando por espaços de participação 
popular para discutir os anseios do desenvolvi-
mento almejado para os povos indígenas, extrati-
vistas, pescadores e agricultores familiares. Outra 
articulação importante é a da Articulação Xingu 
Araguaia (AXA) junto à Associação de Educação 
e Assistência Social Nossa Senhora da Assunção 
(ANSA), Comissão Pastoral da Terra (CPT), OPAN, 
Instituto Socioambiental (ISA) e Rede de Sementes 
do Xingu (RSX)

Participamos, sempre junto com nossos parceiros 
indígenas e de comunidades sociais, de dezenas de 
encontros regionais, nacionais e internacionais com 
estes objetivos.

Nestes tempos sombrios de um governo adverso 
aos direitos e interesses dos povos e comunidades 
tradicionais, de sucessivos ataques às políticas de 
defesa do meio ambiente e mudança climática, de 
retrocesso civilizatório, focamos nossa atuação no 
fortalecimento da governança, segurança alimentar 
e defesa territorial dos povos indígenas. São ações 
que ficam, sedimentam soluções e caminhos, 
potencializam autonomias. Acreditamos firmemente 
que essas ações fazem germinar novos modelos 
criativos e efetivos, que no seu tempo se mostrarão 
como a melhor e mais óbvia luz para a superação 
dos dilemas em que a humanidade se colocou.

Neste relatório, poderão acompanhar de modo 
detalhado as atividades desenvolvidas por nossos 
programas, as parcerias, os apoios recebidos e as 
perspectivas que vão se abrindo. 

Boa leitura!

Rinaldo S.V. Arruda
Presidente 
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PROGRAMA DE DIREITOS
INDÍGENAS, POLÍTICA
INDIGENISTA E
INFORMAÇÃO À SOCIEDADE

E m 2019, podemos dizer que o cenário espe-
rado para o governo de ultradireita eleito no 

Brasil se confirmou. A implementação de políticas 
públicas ambientais e indigenistas foi frustrante, 
dado o aparelhamento e o desmonte das institui-
ções públicas e os constantes ataques contra povos 
indígenas, comunidades tradicionais e tentativas de 
criminalização das organizações não-governamen-
tais. Aumentou a insegurança em campo com a 
paulatina flexibilização da posse de armas de fogo 
por fazendeiros. Os crimes ligados a discursos de 
ódio e racismo, por seu turno, ganharam em escala, 
a partir da postura indecorosa e provocativa do 
próprio presidente da República e de seus ministros.

Movimentos golpistas, inconstitucionais e anti-
democráticos clamando por intervenção militar 
e fechamento do Supremo Tribunal Federal e do 
Congresso Nacional vêm sendo apoiados de forma 
tácita pelo presidente da República, que, a cada 
dia, surpreende os brasileiros e o mundo com seu 
autoritarismo e ignorância. Para a administração 
pública, os efeitos imediatos são o enfraqueci-
mento patente das instituições e autarquias ligadas 
ao meio ambiente e aos direitos indígenas, assim 
como das frentes ligadas aos campos da cultura, 
da educação, da ciência, da previdência, do direito 
trabalhista e tantos outros. 

Notadamente, a área ambiental vem acenando de 
forma substantiva a favor de pleitos de criminosos, 
entre grileiros, invasores de terras públicas e desma-
tadores. Observou-se em 2019 que a atuação do 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, esteve 

explicitamente alinhada com setores ruralistas mais 
retrógrados e a serviço do desmonte dos órgãos 
públicos. Com isso, o cumprimento da missão insti-
tucional das autarquias ambientais foi engessado. 
Mudanças nas estruturas regimentais, assim como 
a redução drástica de orçamentos, prejudicaram 
a atuação das entidades da administração pública. 
Ainda, no âmbito do funcionalismo, ocorreu um nítido 
sucateamento da área, com a substituição de servi-
dores ambientais por pessoas sem qualificação e a 
implementação de normas amordaçantes que vêm 
impedindo o direito de fala dos funcionários públicos. 

O efeito retrógrado das reformas vem sendo 
a restrição do diálogo formal com os órgãos 
públicos. Além da limitação dos canais de articu-
lação, observa-se a suspensão do reconhecimento 
de territórios indígenas e a exclusão de espaços 
de controle social, participação e concepção de 
estratégias e políticas envolvendo a sociedade civil 
e os povos indígenas.

Como resultado dessa antipolítica, o desmata-
mento na Amazônia cresceu 29,5% no ano de 2019. 
A ingerência do governo sobre o Fundo Amazônia 
paralisou os repasses, suspendendo contratos e 
ações em curso nas esferas estaduais, federal e 
da sociedade civil. A falta de investimentos teve 
efeito imediato. Os incêndios florestais dispararam 
e foram registrados 145% focos a mais, em compa-
ração com o ano de 2018. As tragédias atraíram a 
atenção internacional e o mundo acompanhou o 
perigo ainda maior das chamas sobre os territórios 
onde há povos isolados e de recente contato.

Incêndios criminosos na TI Manoki.  
Foto: Giovane Tapura.

2019: UM RETROCESSO 
APÓS O OUTRO
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Seminário em comemoração dos 50 anos 
da OPAN. Cuiabá, fevereiro de 2019. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Rinaldo Arruda, presidente da OPAN, Ivar 
Busatto, coordenador-geral da OPAN, 
Carolina Rewaptu, liderança feminina 
do povo Xavante, Marcelino Apurinã, 
do povo Apurinã, Egydio Schwade e 
Thomaz de Aquino Lisboa, fundadores 
da OPAN, na mesa de abertura do semi-
nário sobre os 50 anos da instituição. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Entre 6 e 8 de fevereiro de 2019, o audi-
tório da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) ficou lotado, reunindo mais 
de 150 pessoas por dia para a rara opor-
tunidade de ouvir indígenas, indigenistas, 
apoiadores, parceiros e alguns funda-
dores da OPAN em seu cinquentenário. 
Em três dias de seminário, convidados e 
interessados na causa indígena trocaram 
ideias, contaram histórias e lembraram de 
momentos que transformaram a história 
não só da nossa instituição, mas da polí-
tica indigenista no Brasil. O momento foi 
pródigo para a troca de experiências entre 
diversas gerações, o que fortalece nosso 
corpo técnico e inspira as equipes atuais 
a enfrentar os novos desafios.

O evento comemorativo do aniversário 
de 50 anos da OPAN, em fevereiro, 
foi uma ode à coragem e serviu como 
inspiração para o enfrentamento do 
difícil contexto político de 2019.

Em virtude do agravamento da situação política 
brasileira, foram realizadas inúmeras ações diretas 
pela defesa dos direitos indígenas em 2019 nos 
campos da incidência política e da comunicação. 
O estado de permanente agressão às organizações 
não governamentais e às comunidades tradicionais 
ensejou diversas mobilizações através de mani-
festos, marchas e encontros de discussão estraté-
gica para construir e fomentar a resistência, como 
objetivo de evitar tragédias ainda maiores do que as 
já vividas por esses grupos. Os incêndios florestais 
que acometeram o Brasil e, em especial, a Amazônia, 
estimulados diretamente pelo discurso presidencial 
que enaltece a criminalidade na floresta e distorce 
fatos deliberadamente apoiando-se numa indústria 
de fake news, chamaram a atenção do planeta e 
demandaram um esquema inédito de comunicação 
da parte de organizações não governamentais. 

O contato permanente com as aldeias e movi-
mentos sociais dão a tônica do trabalho de campo 
e ampliam os olhares sobre os desafios cotidianos. 
Nos espaços formais de controle social estaduais – 
uma vez que os federais foram extintos pelo governo 
federal em 2019 – foi importante entender mais de 
perto propostas de alteração da legislação que 
rege o licenciamento ambiental. Em Mato Grosso, 
a participação ativa em uma comissão especial no 
Conselho Estadual do Meio Ambiente (Consema) 
deu elementos para a sociedade compreender um 
projeto que pretendia acabar com a exigência do 
estudo de impacto ambiental para empreendimentos 
no entorno das terras indígenas, o que é um retro-
cesso. Levando-se em consideração o crescente 
desafio de monitorar a tramitação, a regulamentação 
e a execução de projetos que ameaçam os direitos 
indígenas, a OPAN mais uma vez centrou esforços no 

acompanhamento de processos jurídicos de forma 
dedicada à região da bacia do Juruena (MT), como os 
que questionam a tradicionalidade da Terra Indígena 
Manoki, Menkü, entre outras.

DIREITO À TERRA

Sobre este aspecto, foi memorável a oportunidade 
da visita ao Procurador da República Felício Pontes 
à Juína, no noroeste de Mato Grosso, numa partici-
pação especial no curso de formação de defensores 
indígenas, para a promoção de uma reunião entre ele 
e os Manoki, quando foi possível entender melhor 
a situação dos processos em pauta no Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região (TRF-1). 

Em 2019, a equipe da OPAN participou das 
duas reuniões do Conselho Gestor do Parque 
Nacional do Juruena organizadas pelo Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), em Alta Floresta (MT), após se tornar 
oficialmente membro deste fórum em junho de 
2018. A participação no conselho faz parte de uma 
ação de apoio ao processo de entendimento entre 
o ICMBio e os indígenas Apiaká, que tiveram seu 
território tradicional sobreposto ao Parque Nacional 
do Juruena, e, por sua vez, até hoje aguardam a 
declaração oficial do Estado brasileiro sobre este 
território. A falta de entendimento entre o ICMBio 
e os indígenas vem se tornando um capítulo do 
passado. Ações de planejamento e atividades 
integradas em benefício da qualidade ambiental do 
território de 982 mil hectares entre a confluência 
do rio Juruena com o Teles Pires estão sendo reali-
zadas. A pesquisa arqueológica na região ocupada 
pelos Apiaká, somada ao apoio quanto ao estabe-
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lecimento de alternativas de renda baseadas na 
pesca envolvendo os indígenas e empresários do 
entorno e, ainda, o acompanhamento permanente 
sobre a situação dos empreendimentos hidrelé-
tricos na região, representam o escopo de atuação 
da OPAN nesta temática. 

Além disso, a OPAN faz parte da Câmara 
Técnica de Sobreposição do Conselho do Parque 
Nacional do Juruena (Conparnaju) e, por este 
motivo, tem apoiado a participação de lideranças 
Apiaká no diálogo com o Ministério Público Federal 
(MPF) a fim de que sejam tomadas providências 
mais efetivas quanto à celeridade na declaração 
da Terra Indígena Apiaká do Pontal e Isolados, 

Roda de conversas na TI Apiaká-Kayabi, no rio dos 
Peixes, sobre licenciamento ambiental e a construção do 
projeto da UHE Castanheira. Foto: Arquivo/OPAN.

Viagens à aldeia Matrinchã ao longo de 2019 serviram a ações de fortalecimento da associação 
indígena, levantamento e registro arqueológico visando o reconhecimento da tradiciona-
lidade da ocupação indígena na TI Apiaká do Pontal e Isolados. Foto: Arquivo/OPAN. 

aguardada há quase 20 anos. O acompanhamento 
mais próximo e qualificado sobre a situação de 
sobreposição tem reorientado a atuação da OPAN 
e reunido subsídios importantes na direção da 
solução deste conflito. O território indígena sobre-
posto pelo Parque Nacional do Juruena está dire-
tamente ameaçado pelo projeto de construção das 
hidrelétricas UHE Salto Augusto e UHE São Simão 
(no rio Juruena) e UHE Chacorão (no rio Tapajós). 
Um grande e antigo garimpo de ouro, no limite 
sul da terra indígena, também é considerado uma 
crescente ameaça, em virtude da disposição do 
governo para legalizar a atividade no interior das 
áreas protegidas.
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A OPAN publicou, em 2019, o livreto intitulado 
“Acompanhamento de projetos de infraestrutura 
energética na bacia do Juruena: desafios e reco-
mendações para comunidades e poder público”. 
Trata-se da sistematização da metodologia e 
dos resultados de seis anos de monitoramento 
dos projetos de infraestrutura hidrelétrica para 
a sub-bacia hidrográfica do Juruena, conside-

rando empreendimentos de grande porte, médio, 
pequenos e micro, esses últimos tidos como 
bastante relevantes, pois representam cerca de 60% 
dos projetos para a região. O livro tem linguagem 
simples e detalha o passo a passo para que comu-
nidades tenham condição de se apropriar de um 
método para acessar e interpretar dados públicos 
sobre obras de infraestrutura, fornecendo, assim, 
ferramentas para sua inclusão nesta discussão. O 
trabalho é inovador ao abranger, em sua metodo-
logia, até mesmo empreendimentos em rios não 

PROJETOS DE INFRAESTRUTURA 
E VIOLAÇÃO DE DIREITOS

66

46

26

inventariados, cujo planejamento e impacto cumu-
lativo são institucionalmente ignorados e desco-
nhecidos. Isso revelou um cenário preocupante e 
subdimensionado. O trabalho consolidou, ainda, 
as dificuldades para a realização das pesquisas e 
os desafios para o cruzamento das informações 
necessárias ao acompanhamento mínimo da socie-
dade civil sobre a situação dos empreendimentos 
no Juruena, trazendo à tona lacunas importantes 
quanto ao acesso às informações à população. 
A partir das experiências relatadas foram elabo-
radas sete recomendações ao poder público. Esse 
material é um poderoso instrumento de auxílio às 
comunidades e movimentos sociais do Juruena e 
de outras regiões no processo de empoderamento 
quanto ao acompanhamento e participação na 
tomada de decisão sobre projetos de desenvolvi-
mento. 

Nesse trabalho foram mapeados 138 hidrelé-
tricas, das quais 70% encontram-se em fase de 
planejamento no Juruena. São 26 usinas acima de 
30MW (UHEs), 46 Centrais Hidrelétricas de Capa-
cidade Reduzida (CGHs), de zero a 5MW, e 66 
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).

Foram variados os momentos de reuniões nas 
aldeias com o intuito de proporcionar troca de 
experiências sobre enfrentamento à imposição de 
hidrelétricas entre as comunidades do Juruena e 
do Teles Pires, que pertencem à bacia do Tapajós. 
Um desses momentos ocorreu durante o VI Festival 
Juruena Vivo, o encontro anual de comunidades 
e movimentos sociais da região. A OPAN facilitou 
também reuniões com os povos Apiaká, Munduruku 
e Kayabi para tratar com profundidade de temas 
que interessam especificamente os povos mencio-

Sequência de usinas previstas e em operação na bacia do Juruena.

TIPOS DE 
EMPREENDIMENTOS

Foram identificadas 46 CGHs (33,3%), 
66 PCHs (47,82%) e 26 UHEs (18,84%). 
Percebe-se, assim, a dominância de 
PCHs e CGHs projetadas, reconhecendo 
que a região se caracteriza por rios de 
menor porte em sua maioria, uma vez 
que se trata de uma área de cabeceiras 
e nascentes. Observamos que esse 
aspecto estimula os interessados 
na geraçnao hidrelétrica a optarem 
por aproveitamentos sequenciais e 
não grandes empreendimentos.

PCH - Pequena 
Central HIdrelétrica

CGH – Central 
Geradora Hidrelétrica

UHE – Usina 
Hidrelétrica
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Viagem de campo com coleta e registro 
audiovisual de tutãra, junto com o povo 
Rikbaktsa, para confecção de colar de 
casamento. Prática cultural negligenciada 
pelo licenciamento ambiental da UHE 
Castanheira e cuja valorização ganhou 
força na estratégia de luta dos povos do 
Juruena. Fotos: Adriano Gambarini/OPAN.

tais da UHE Castanheira levaram à elaboração de um 
dossiê robusto com análises dos potenciais impactos 
socioambientais e violações já verificadas no processo 
de licenciamento da UHE Castanheira. A entrega da 
representação, que contribui com elementos técnicos 
e jurídicos para a ação propositiva na Justiça, teve 
a participação de lideranças dos povos indígenas 
Tapayuna, Rikbaktsa, Apiaká, Kayabi, Munduruku do 
rio dos Peixes e da comunidade ribeirinha de Pedreira 
e Palmital. Três procuradores federais receberam o 
documento e avaliaram, depois de ouvir os comuni-
tários, que providências seriam tomadas a partir das 
informações reunidas. Na semana seguinte, o docu-
mento também foi protocolado no Ministério Público 
Estadual. É importante ressaltar que o dossiê compila 
um estudo independente específico sobre arqueo-
logia, que demonstra contundentemente como as 

nados dentro do licenciamento da UHE Casta-
nheira. A ação foi considerada um sucesso, assim 
como a participação dos indígenas em audiências 
convocadas pelo MPF na região, que se manifes-
taram de modo contundente. Ainda, em outubro foi 
realizada uma oficina na comunidade de Pedreira 
e Palmital, área potencialmente afetada pela cons-
trução da UHE Castanheira, para compartilhar a 
metodologia de pesquisa desenvolvida pela OPAN 
para o monitoramento de empreendimentos no 
Juruena. A oficina teve caráter introdutório e serviu 
para ativar o interesse dos indígenas e dos ribeiri-
nhos em abordagens mais localizadas, a partir do 
interesse de cada comunidade. 

A intensa circulação de informações entre as 
comunidades a respeito deste empreendimento e a 
sistematização de evidências de riscos socioambien-

pesquisas arqueológicas realizadas no âmbito do 
licenciamento ambiental foram subestimadas. Este 
estudo já foi apresentado ao Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e para o MPF. 

Na companhia de lideranças do povo Rikbaktsa, 
a OPAN e pesquisadores da Universidade Federal 
de Mato Grosso (UFMT) realizaram um estudo 
sobre a importância cultural do colar tutãra, usado 
nos rituais de casamento, e construído artesanal-
mente a partir da coleta de um tipo de caramujo 
só encontrado no rio Arinos. Os empreendimentos 
hidrelétricos previstos para o rio Juruena e para o 
rio Arinos, como a UHE Castanheira, ameaçam dire-
tamente esta prática indígena. O intuito de realizar 
esta pesquisa tem sido de oferecer mais elementos 
e profundidade na análise dos impactos culturais, 
visivelmente subdimensionados.

5 hidrelétricas

133 empreendimentos

responsáveis por 66% da energia levantada 
para toda a bacia hidrgográfica

de pequeno e médio porte geram 
apenas 34%do potencial da bacia
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A perspectiva etnoarqueológica foi incorporada 
à estratégia de ação indigenista no Juruena devido 
ao alto grau de negligência do poder público nos 
processos de licenciamento ambiental. A mensu-
ração dos impactos dos empreendimentos sobre 
práticas, saberes e paisagens culturais dos povos 
indígenas tem sido ignorada. Em virtude disso, 
a OPAN realiza uma série de expedições com a 
participação de indígenas e de profissionais da 
arqueologia com o objetivo de mapear o patrimônio 
arqueológico e imaterial. A ação, por sua amplitude, 
poderá contribuir com o retrato de uma porção 
desse vasto território. 

PATRIMÔNIO AMEAÇADO
Paresi em pesca por mascreação. 
Foto: Adriano Gambarini/OPAN.

Paisagens Ancestrais do Juruena”, versão traduzida 
para o inglês. Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

Uma dessas viagens foi até o sul da Terra Indígena 
Apiaká do Pontal e Isolados para mapeamento de 
sítios arqueológicos e seu respectivo cadastramento 
junto ao IPHAN. Nessa ação, o registro audiovisual 
qualificado desse patrimônio ainda pouco estudado 
foi o principal investimento. As evidências encon-
tradas nessa expedição contribuirão para o processo 
que busca o reconhecimento, por parte do Estado 
brasileiro, da tradicionalidade indígena na área Apiaká 
sobreposta pelo Parque Nacional do Juruena. 

 Outra expedição visitou três terras indígenas no 
Alto Juruena para a continuidade do trabalho de 
educação patrimonial e discussão com os povos 
Manoki, Paresi e Nambikwara sobre a valorização 
cultural da prática de pesca de mascreação. 
Trata-se de uma técnica baseada no mergulho em 
apneia nas águas profundas e transparentes dos 
rios do Alto Juruena, praticada por variados povos 
indígenas da região, compreendida como uma caça 
subaquática com arpão. Ao longo dos anos, os 
indígenas vêm aprimorando este saber que, para 
se perpetuar, requer necessariamente rios vivos e 
livres. O tema tem influenciado até os planos peda-
gógicos dos indígenas nas escolas, o que evidencia 
a atualidade e a importância desta prática cultural e 
ambientalmente.

O ano de 2019 viu também surgir 
mais uma publicação de fôlego sobre 
as narrativas míticas indígenas da bacia 
do Juruena. “Paisagens Ancestrais 
do Juruena”, escrito pela antropóloga 
Juliana Almeida, trata da ligação ances-
tral dos povos do Juruena com locais 
sagrados ameaçados por obras de 
infraestrutura. O livro é uma inestimável 
contribuição etnográfica e representa o 
suprimento de uma lacuna no que diz 
respeito às implicações dos empreen-
dimentos no Juruena do ponto de vista 
do impacto cultural dos mesmos sobre 
os indígenas.

PAISAGENS 
ANCESTRAIS JURUENA
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A resistência e a garantia de direitos, no bojo do 
planejamento e da implantação dos projetos de 
infraestrutura em escala regional, são elementos chave 
e por isso recebem atenção especial no momento da 
discussão das ações com a rede de parceiros. Foi 
assim durante o encontro de articulação estratégica 
para a bacia do Tapajós. Batizado de “Encontro das 
Águas”, o evento reuniu comunidades do Alto, Médio 
e Baixo Tapajós, além de comitivas da sub-bacia do 
Teles Pires e do Juruena. A OPAN apoiou mais forte-
mente a articulação do Juruena, que participou com 
20 integrantes da Rede Juruena Vivo. O encontro 
propiciou a construção de ações prioritárias para 
as comunidades que vivem em toda a extensão da 
bacia do Tapajós, com desdobramentos de curto, 
médio e no longo prazo.

A equipe da OPAN, acompanhada por represen-
tantes Manoki, participou também do Congresso 
Brasileiro de Direito Socioambiental, realizado em 
Curitiba, e do III Congresso Internacional de Povos 
Indígenas da América Latina (Cipial), realizado em 
Brasília. Nesse último evento, apoiamos a partici-
pação de indígenas que compunham a comitiva 
com a OPAN na roda de conversa do Observatório 
de Protocolos de Consulta, em que o povo Manoki 
relatou a experiência no processo de elaboração 
deste documento. A importância do protocolo 
Manoki foi ressaltada também durante a Conferência 
Brasileira de Mudança Climática, realizada em Recife, 
no mês de novembro de 2019, quando comunidades 
e organizações sociais somaram-se a entes públicos 
e privados em discussões sobre clima, tema que não 
está na pauta de prioridades do governo brasileiro.

Sob liderança da International Rivers, a OPAN 
participou do seminário sobre PCHs e licenciamento 
ambiental na Comissão de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável da Câmara dos Deputados, 
em outubro de 2019. Este seminário teve grande 
importância, pois reuniu representantes de comuni-
dades locais de três bacias hidrográficas (Pantanal, 
Tapajós e Tocantins), organizações da sociedade 
civil, representantes do setor de PCHs, poder público 
(secretaria de meio ambiente de Mato Grosso e Aneel, 
entre outros) e do MPF. A OPAN teve participação 
em uma das mesas, apresentando os números do 
monitoramento de empreendimentos no Juruena e 
lacunas na legislação que comprovam que o cenário 
já está frágil demais para novas flexibilizações nas 
autorizações para hidrelétricas de pequeno porte no 
Brasil.

Encontro das Águas, reunindo movimentos 
sociais e organizações locais de toda a 
bacia do Tapajós. OPAN e Rede Juruena 
Vivo representaram a região com comitiva 
de 20 pessoas. Foto: Arquivo/OPAN.

Marta Tipuici Manoki na 
conferência Hydropower 
Dams, Climate Change and 
Sustainable Development Goals. 

Evento paralelo promovido por CIDSE “Clean energy for all: 
community resistance and solutions” durante a COP25.

De 6 a 12 de maio de 2019, Marta Tipuici, do povo Manoki, acompanhada da 
OPAN, marcou presença na conferência Hydropower Dams, Climate Change and 
Sustainable Development Goals, organizada pela ONG Gegenströmung, em Berlim, 
Alemanha. A participante brasileira discorreu sobre os impactos de empreendi-
mentos hidrelétricos nos territórios indígenas. E fez outras reuniões paralelas com 
parceiros europeus para contar sobre a situação política do país e as implicações 
sobre os povos indígenas.

Em dezembro de 2019, a OPAN esteve 
presente na Conferência do Clima da ONU, 
realizada em Madri, na Espanha, com parti-
cipação no evento paralelo promovido pela 
rede de entidades Coopération Internationale 
pour le Développement et la Solidarité (CIDSE) 
intitulado Clean energy for all: community 
resistance and solutions. Na oportunidade, o 
papel da entidade foi expor os resultados do 
trabalho de monitoramento de hidrelétricas 
na bacia do Juruena, abordando também a 
situação de opressão, vulnerabilidade social 
e democrática sofrida pela sociedade civil 
brasileira com a ascensão do novo governo
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Atendendo a um pedido dos Manoki formulado 
em uma de suas assembleias gerais, a OPAN foi 
convidada para assessorar tecnicamente as fases de 
elaboração de um protocolo de consulta e consenti-
mento livre, prévio e informado, dada a intensidade 
e a gravidade das pressões sobre seu território, que 
aguarda a conclusão da regularização fundiária há 
20 anos. O processo de formação foi participativo 
durante as suas quatro etapas. Em novembro de 
2019, o povo Manoki finalmente lançou seu Proto-
colo de Consulta, apresentando-o e discutindo-o 
publicamente em diversas oportunidades.

Manoki sistematizando propostas 
para elaboração de seu protocolo de 
consulta. Foto: Arquivo/OPAN.

Construção do Protocolo de Consulta Irantxe-Manoki. Foto: Arquivo/OPAN.

Alunos das regiões do Juruena e Teles Pires 
no curso de “Defensores Indígenas”, cujo 
terceiro módulo teve a ilustre participação 
do Procurador da República Felício Pontes. 

DIREITO À 
CONSULTA E 
CONSENTIMENTO 
LIVRE, PRÉVIO E 
INFORMADO

Além da temática relacionada à Convenção 169 
da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e os 
desafios de seu cumprimento no Brasil, ao longo do 
ano a OPAN desenvolveu ações ligadas à formação 
em direitos dos povos. Merece destaque o curso de 
Defensores Indígenas. Trata-se de uma capacitação 
organizada por uma comissão interinstitucional, 
fruto de uma parceria entre OPAN, Instituto Centro 
de Vida, Instituto Federal de Mato Grosso, Coletivo 
Proteja Amazônia e Universidade da Flórida. O curso 
dividiu-se em três módulos e já formou 23 alunos 
indígenas, das sub-bacias do Juruena e do Teles 
Pires, em Mato Grosso. O último módulo de 2019, 
realizado em Juína, teve seu encerramento com a 
presença ilustre do Procurador da República Felício 
Pontes, do MPF. 
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PROGRAMA MATO GROSSO
N um contexto econômico de congelamento 

de investimentos em áreas essenciais e do 
domínio de setores ligados ao agronegócio nos Três 
Poderes, as políticas ambientais e indigenistas no 
Brasil sofreram importantes retrocessos no atual 
governo. E, com restritas condições de implemen-
tação das mesmas, percebem-se lacunas subs-
tanciais do Estado, refletindo em problemas de 
governança que acarretam ameaças iminentes à 
biodiversidade e aos povos tradicionais e ao agra-
vamento dos conflitos socioambientais.

Somado a tudo isso, o país assistiu ao desmonte 
dos órgãos e agências de proteção e fiscalização 
como o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) 
e Fundação Nacional do Índio (Funai). Acompanhou 
ainda o abandono do Fundo Amazônia, a paralisação 
nos processos de demarcação, um desempenho não 
colaborativo na COP 25 e o desleixo com relação a 
iniciativas da sociedade civil para discutir temas sobre 
os quais o governo não se interessa mais, como os 
da Conferência Brasileira do Clima (Recife/PE), o que 
acentua ainda a mais a importância de nossas ações.

Por isso, em nossas estratégias institucionais 
nos mantemos centrados nos objetivos de forta-
lecimento dos processos organizativos internos e 
da capacidade de articulação e interlocução dos 
povos indígenas e das comunidades tradicionais, 
e de ampliar e qualificar suas iniciativas na gestão 
e proteção territorial. Além do fortalecimento e 
melhoria da qualidade de vida dessas populações, 
as ações realizadas nesses eixos incidem sobre 
as questões climáticas. Afinal, as Terras Indígenas 
(TIs), por suas formas de gestão territorial, contri-
buem diretamente na manutenção da temperatura e 
do regime de chuvas.

Mapa de atuaçõo do 
Programa Mato Grosso.

QUADRO DE ABRANGÊNCIA DO PROGRAMA MATO GROSSO

TERRAS INDÍGENAS ÁREA (HA) MUNICÍPIOS POPULAÇÃO 
INDÍGENA

PGTA 
ELABORADO

TI Manoki 251 mil
Brasnorte

460 SIM

TI Menku 47 mil 128 SIM

TI Pirineus de 
Souza 28 mil Comodoro 311 SIM

TI Marãiwatsédé 165,2 mil
São Felix do Araguaia, 
Bom Jesus do Araguaia  
e Alto Boa Vista (3)

1.200 SIM

TI Apiaká do Pontal  
e Isolados 982.324 mil Apiacás 395 NÃO

TIs Paresi (9) 1,12 milhões
Sapezal, Campo Novo  
do Parecis e Tangará 
da Serra (3)

2.400 SIM

TI Erikpatsa 79,9 mil Brasnorte 1.088

SIMTI Escondido 168,9 mil Cotriguaçu 30

TI Japuíra 152,5 mil Juara 398

TOTAL 17 4,2 milhões   10 6.410 06
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A formação das organizações 
indígenas em Mato Grosso 

As organizações indígenas no Brasil, entre 
elas as de Mato Grosso, estão monitorando as 
mudanças e o desmonte dos direitos indígenas 
do atual governo. São riscos e ameaças reais que 
suas comunidades têm enfrentado neste cenário 
de deterioramento político-institucional da demo-
cracia brasileira. Neste sentido, os indígenas 
estão voltando suas energias para fortalecer seus 

PROCESSOS ORGANIZATIVOS INTERNOS E A CAPACIDADE 
DE ARTICULAÇÃO E INTERLOCUÇÃO DOS POVOS 
INDÍGENAS E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS

processos organizativos, a fim de garantir estru-
turas mínimas que possam dar continuidade a 
seus projetos de futuro que, sobretudo, visam a 
manutenção e a proteção de seus territórios e o 
bem-viver.

Em Mato Grosso diversas organizações indí-
genas, apesar dos desafios, obtiveram alcances 
positivos em ações de captação de recursos, arti-
culações locais e regionais. 

A Federação dos Povos e Organizações Indí-
genas de Mato Grosso (Fepoimt) conseguiu aprovar 
um projeto para o Fundo Socioambiental CASA, 
acompanhou de forma efetiva suas associações 
federadas em assembleias e encontros e garantiu 
participação de representantes na I Marcha das 
Mulheres Indígenas, realizada em Brasília. A Orga-
nização de Mulheres Indígenas Takiná, elaborou 
uma proposta para a Coordenadoria Ecumênica 
de Serviço (CESE), conseguiu assegurar duas 
cadeiras no Conselho Gestor do projeto Redd for 
Early Movers (REM) para representar as mulheres 
indígenas do estado de Mato Grosso e realizou 
dois encontros: “Enfrentamento ao suicídio e valo-
rização da vida ” na TI São Domingos (Karajá), em 
Luciara, e o “Encontro sobre a violência contra 
mulher indígena” na TI Bakairi, Aldeia Santana. Foi 
importante também a regularização da situação 
jurídica e econômica da associação Nambikwara, 
Kolimace. Entre os destaques da Associação das 
Mulheres Indígenas Rikbaktsa (Aimurik) está a 
participação das mulheres Rikbaktsa no Festival 
Juruena Vivo, a partir de processos de organização 
realizados pela associação.

No território Paresi, junto com as associações 
indígenas Halitinã e Waimaré, foi realizado um 
curso de gestão de negócios pelo Instituto Federal 
de Educação Tecnológica de Mato Grosso (IFMT), 
trabalho realizado a partir da parceria entre OPAN, 
TNC e Funai, fruto das discussões e do planeja-

Assembleia da Takiná em 2019. 
Foto: Lívia Alcântara/OPAN.

Paresi durante curso de formação no 
IFMT. Foto: Giovanny Vera/OPAN.

mento registrado no PGTA Haliti, elaborado entre 
nove terras, de 2016 e 2018.

Para os Haliti/Paresi, o fortalecimento da gestão 
interna e elaboração e execução de projetos são 
demandas crescentes entre eles. Sendo identifi-
cadas fragilidades a partir da necessidade de uma 
boa gestão administrativa dos recursos financeiros, 
advindos das atividades agrícolas, do etnoturismo, 
das taxas de direito a passagem e compensações 
das PCHs. O curso de quatro módulos inserido 
na modalidade curso de Formação Inicial e Conti-
nuado (FIC) com uma turma composta apenas 
por indígenas é inédito no IFMT. Essa modalidade 
viabilizará cursos futuros, pois toda a metodologia 
e o conteúdo programático das disciplinas servirão 
como base estruturante para futuras formações.
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Participantes de Mato Grosso na 
Conferência Brasileira de Mudança 
do Clima. Foto: Lívia Alcântara/OPAN.

Comunicadores em ação no Festival Juruena 
Vivo. Fotos: Lívia Alcântara/OPAN.

1ª CONFERÊNCIA BRASILEIRA 
DE MUDANÇA DO CLIMA

A Conferência foi um importante palco para 
fortalecimento das ações, dos compromissos e 
das relações entre os diferentes setores da socie-
dade brasileira. A conferência foi realizada em um 
contexto no qual a governança da política climática 
em nível federal tem sido desmontada, tornando 
ainda mais relevante e estratégico o envolvimento 
da sociedade no combate às mudanças climá-
ticas. A participação indígena e de comunidades 
tradicionais no evento foi um destaque. Repre-
sentando o Mato Grosso, tivemos a participação, 
em especial, dos membros da Aimurik, Takina e 
Fepoimt, lideranças indígenas e representantes da 
Rede Juruena Vivo.

Ações transversais: 
articulação e mobilização em redes

A Rede Juruena Vivo é um coletivo de pessoas 
e instituições que vêm buscando alternativas inte-
gradas às especificidades da região, lutando por 
espaços de participação popular para discutir os 
anseios do desenvolvimento que se quer para os 
povos indígenas, extrativistas, pescadores e agri-
cultores familiares.

Desde 2018, a Rede Juruena Vivo vem desenvol-
vendo um programa de apoio à comunicação comu-
nitária junto a alguns núcleos regionais nomeados 
como Núcleos Olhos D`água, com o intuito de quali-
ficar a utilização das ferramentas de divulgação 
de informação entre os moradores da bacia do rio 
Juruena, especialmente nos eixos de redes sociais, 
jornalismo comunitário e vídeo. Durante as oficinas 
de jornalismo, foi inaugurado o jornal “Juruena em 
Foco”, que teve quatro edições (versão digital e 
impressa), com matérias que apresentam a pers-
pectiva de pequenos agricultores da região a partir 
da construção de suas próprias narrativas. 
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Entre as atividades da rede está o Festival Juruena 
Vivo. Em 2019, a sexta edição do evento foi realizada 
pela primeira vez em um assentamento. O palco 
do festival foi a Comunidade Pedreira, no muni-
cípio de Juara. Com cerca de 250 pessoas e uma 
programação diversa, o evento contou com pales-
tras, mobilizações, discussões e reflexões sobre 
o cenário socioambiental da bacia do rio Juruena. 
Compuseram o evento, entre outras atividades, o 
“I Encontro da Pesca na sub-bacia do Juruena”; o 
“I Encontro de comunicadores populares da Rede 
Juruena Vivo” e o processo para definição da nova 
Secretaria Executiva da rede.

Realização do Festival Juruena 
Vivo. Fotos: Lívia Alcântara e 
Tarsila Menezes/OPAN.
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As ações da Articulação Xingu Araguaia (AXA) 
junto à Associação de Educação e Assistência Social 
Nossa Senhora da Assunção (ANSA), Comissão 
Pastoral da Terra (CPT), OPAN, Instituto Socioam-
biental (ISA) e Rede de Sementes do Xingu (RSX) 
tiveram como desafio a incidência política junto a 
gestores públicos e conselhos de meio ambiente 
para propor modelos sustentáveis de desenvolvi-
mento socioambiental da região, com estratégias 
de comunicação, mobilização e fortalecimento da 
sociedade civil.

Na campanha “Nós somos Terra” foram produ-
zidos seis vídeos pela AXA, ampliando o potencial 
de comunicação da rede. Uma outra estratégia 
foi a elaboração de conteúdo com os temas de 
mudanças climáticas, agronegócio, agricultura fami-
liar e cadeias de valor da sociobiodiversidade para 
subsidiar narrativas da comunicação e das rodas de 
conversa. Os materiais elaborados foram usados na 
formação interna da AXA e nos materiais gráficos e 
informativos. 

Os eventos da AXA também foram importantes 
espaços de formação, a exemplo da “Mostra 
Socioambiental do Araguaia”, realizada em São Félix 
do Araguaia, e das feiras da região. Em Confresa, a 
“I Feira Regional de Economia Solidária e Agricul-
tura Familiar” reuniu 300 pessoas. Já na “VII Mostra 
Socioambiental”, a edição deste ano destacou o 
intercâmbio entre 40 agricultores e indígenas da 
região do Juruena, momento em que todos apre-
sentaram suas lutas e trabalhos, expuseram os 
produtos para a população da região e participaram 
de uma formação em comunicação popular. A troca 
de experiencias foi uma oportunidade para apro-
ximar as realidades e definir estratégias comuns de 
luta, desafios e aprendizagens na implementação de 
modelos sustentáveis de produção local e regional, 
valorizando a sociobiodiversidade.

Mostra Socioambiental do Araguaia. 
Fotos: Lívia Alcântara/OPAN.
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Conclusão do plano de gestão 
territorial do povo Rikbaktsa 

Com objetivo de estabelecer ações prioritárias e 
acordos internos nos campos da cultura, proteção 
territorial, do manejo sustentável dos recursos 
naturais e diversos outros assuntos relacionados à 
melhoria da qualidade de vida, os Rikbaktsa elabo-
raram em 2019 seu Plano de Gestão Territorial e 
Ambiental (PGTA), em consonância com a Política 
Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras 
Indígenas (PNGATI).

No processo de construção do PGTA, realizado ao 
longo de dois anos, desenvolveram diversas ações 
com apoio da OPAN, como expedições por terra e 
por água, oficinas de etnomapeamento e etnozonea-
mento, discussões em assembleias, diálogos com 
representantes da saúde e educação indígena. Ao 
final, construíram um importante documento contendo 
apresentação e história do povo, definições sobre 
território e ambiente, saúde, educação e juventude.

Rikbaktsa e indigenistas em reuniões 
durante expedição pelo rio Juruena. 
Foto: Ana Caroline de Lima/OPAN.

AMPLIAR E QUALIFICAR INICIATIVAS DOS POVOS 
INDÍGENAS E DAS COMUNIDADES TRADICIONAIS NA 
GESTÃO E PROTEÇÃO DE SEUS TERRITÓRIOS
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Terra Indígena Marãiwatsédé
SISTEMA DE MONITORAMENTO 
E VIGILÂNCIA

 
Os Xavante da TI Marãiwatsédé estão num 

processo de reconstrução de sua economia e terri-
torialidade, adaptando-se às condições ambientais 
e político-econômicas locais. Algumas estratégias 
estão sendo implementadas seguindo as diretrizes 
do seu plano de gestão territorial, incluindo o estabe-
lecimento de novas aldeias e as ações de vigilância 
e proteção territorial que minimizem as chances de 
novas invasões ou maior degradação ambiental, 
principalmente pela prática do fogo criminoso.

Em 2019, foram realizadas ações de vigilância mais 
estruturadas, aliando práticas tradicionais e novas 
tecnologias, como a radiofonia em ondas curtas 
para a comunicação interna e alertas em relação às 
ameaças dentro do território. O grande desafio para a 
conservação ambiental das poucas áreas que restam 
de Cerrado e Floresta – e que os Xavante estão recu-
perando –, é o controle do índice de incêndio, seja 

Mulheres coletoras indo a campo. Foto: Adriano Gambarini/OPAN.

IMPLEMENTAÇÃO DOS PGTAS 
MARÃIWATSÉDÉ E PARESI

criminoso, acidental ou até mesmo usado para o 
manejo de pastagem, roças e caça. 

Visando contribuir para o monitoramento territorial 
em Marãiwatsédé, foram realizadas diversas ativi-
dades de formação. Com imagens de satélite e GPS, 
foi possível mostrar a importância dos mapas carto-
gráficos e as formas de elaborá-los. Foram realizados 
para a produção dos mapas levantamentos dos 
diversos problemas enfrentados dentro da TI, como 
áreas não demarcadas, pulverização de agrotóxicos, 
retirada de madeira, ameaça de invasão, o asfal-
tamento da BR 158, estradas danificadas, pontes 
quebradas, entrada de pessoas não autorizadas 
na terra e incêndios criminosos. Essas informações 
foram incorporadas num plano de prevenção que 
será monitorado com apoio do Ibama/Prev fogo. 
Numa perspectiva de proteção do território, foram 
realizadas ainda oficinas com a construção de placas 
de identificação e sinalização, em linguagem interét-
nica, com a participação de anciãos e lideranças do 
território A’uwẽ, com mensagens sobre a conquista 
territorial, problemas decorrentes da entrada não 
autorizada de pessoas de fora e suas consequências.

Cadeias de valor da sociobidiversidade:  
O GRUPO DE MULHERES COLETORAS 
DE SEMENTES

Formado por 90 mulheres Xavante, o trabalho do 
grupo representa um espaço importante de encon-
tros entre as mulheres, de trocas de saberes (entre 
anciãs e jovens) sobre os diferentes ambientes de 
Cerrado e floresta, ciclos biológicos e de discussão 
sobre o cotidiano, além da geração de renda. O 
apoio e a formação do grupo de mulheres coletoras 
de sementes é uma das ações realizadas dentro das 
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Xavante coletora quebrando jatobá. 
Foto: Adriano Gambarini/OPAN.

diretrizes do PGTA. Um processo de formação conti-
nuada está sendo realizado para as boas práticas 
da pesagem de sementes e gestão de negócios. 
Em 2019, foram pesados 968,10 quilos de sementes 
com uma diversidade de 36 espécies florestais. A 
venda das sementes gerou renda de R$16.977,22. O 
valor foi distribuído entre as 90 mulheres coletoras da 
terra indígena.

Ações de manejo florestal  
e reflorestamento

 
Uma das ações de formação para o grupo de 

mulheres coletoras de sementes em Marãiwatsédé 
foi a elaboração de mapas mentais de coleta, apon-
tando espécies-chave e a localização das matrizes. 
Além de escolher os melhores caminhos para a 
coleta de sementes e a abertura de novas trilhas e/
ou estradas dentro da TI Marãiwatsédé. 

O mapeamento pode ser ainda mais importante, 
considerando a alta migração entre aldeias. Desse 
modo, se o grupo coletor de cada aldeia tiver um 
mapa o mais detalhado possível das áreas de 
coleta, o trabalho das coletoras que adentrarão no 
grupo será facilitado. Além disso, como as aldeias 
são recentes, elas podem descobrir novas áreas de 
coleta e/ou árvores e espécies e acrescentar infor-
mações a um mapa já feito.

Em 2019, também houve o plantio de mudas 
florestais, dando continuidade a um trabalho que 
vem sendo realizado há três anos. A produção de 

um viveiro na “Caru”, local próximo a aldeia Marãi-
watséde, é uma ação desenvolvida em parceria 
com o Ibama/Prevfogo, com o objetivo de apoiar 
inciativas de proteção territorial e recuperação de 
ecossistemas afetados por incêndios florestais, 
além de proporcionar segurança alimentar nas 
novas aldeias. Para esta ação, contamos com uma 
estrutura com capacidade para 25 mil mudas e a 
contratação de três viveiristas. A atividade conta 
também com o apoio das mulheres coletoras, que 
doarão 10% das sementes para a geração de renda, 
como devolutiva para o planejamento de ações de 
reflorestamento, atendendo às orientações da Rede 
de Sementes do Xingu. 

As atividades se concentraram em duas etapas: 
semeação e plantio direto de mudas. Em 2019, 
além das 2.270 mudas produzidas pela equipe de 
viveiristas, eles cuidaram de outras 16.310 produ-
zidas pela brigada de incêndios. Nas aldeias novas, 
que ainda são pequenas e têm pouca vegetação 
arbórea, foram plantadas 115 mudas de banana, 
220 de manga e 2.340 sementes, que foram trans-
plantadas e após o crescimento vão direto no solo. 
Já o plantio de mudas foi realizado numa área 
piloto, a da nascente do rio Mururé, a maior região 
onde desagua o rio das Mortes. Foram plantadas 
1.257 mudas de diversas espécies nativas, como: 
xixá, mirindiba, mangaba, cagaita, murici, jatobá, 
rosquinha, buriti, cumbaru, além de mudas frutí-
feras a exemplo da manga, do caju, da goiaba e 
do pequi.

Terra Indígena Marãiwatsédé

OPAN Relatório Institucional 2019

37 38

Programa
Mato Grosso



Terras Indígenas Haliti/Paresi
PLANO ESTRATÉGICO PARA O TURISMO 
DE BASE COMUNITÁRIA HALITI/PARESI

 
Em 2019, no âmbito da implementação do PGTA, 

diversas discussões coletivas sobre a estruturação e 
regularização do turismo foram realizadas nas aldeias 
Haliti-Paresi, com o apoio das associações Halitinã e 
Waymaré, OPAN, Garupa e The Nature Conservancy 
(TNC). Os debates deram origem a um trabalho parti-
cipativo para inventariar as infraestruturas disponíveis, 
o formato de recepção e atendimento aos visitantes e 
a compreensão da organização e da dinâmica comu-
nitária. A ação teve o objetivo de elaborar um “plano 

Cachoeira Utiariti, na TI Utiariti. Foto: Arquivo/OPAN.

Casa tradicional Paresi. Foto: Adriano Gambarini/OPAN.

Paresi tomando banho no Rio Papagaio, TI Utiariti. Foto: Adriano Gambarini/OPAN.

CONHEÇA O SITE DO TURISMO 
COMUNITÁRIO HALITI/PARESI

Cultura, paisagens, trilhas e cachoeiras. A expe-
riência única de hospedar-se em aldeias indígenas 
e a imersão na cultura Haliti-Paresi, para conhecer 
o povo, os lugares sagrados, os jogos tradicionais 
e as histórias míticas. 

http://turismohalitiparesi.com/

de visitação” a ser feito com a anuência da Funai, a 
partir de Instrução Normativa 3/2015, que orienta o 
desenvolvimento de atividades de visitação em TIs. 

O turismo indígena é uma forma de desenvol-
vimento sustentável na região e de proteção aos 
territórios e à cultura dos povos originários. Nesta 
perspectiva, o turismo comunitário Haliti contribui 
para a conservação da biodiversidade, dos rios 
e cachoeiras da bacia do rio do Juruena, além da 
geração de renda nas aldeias.

Atualmente, seis aldeias (Formoso, Utiariti, 
Quatro Cachoeiras, Salto da Mulher, Sacre 2 e 
Wazaré) desenvolvem o turismo. Elas estão em dife-
rentes estágios de organização social e diferentes 
processos de contato e inserção na economia 
local e são pontos importantes a serem tratados 
no processo de estruturação do turismo indígena. 
Nesta perspectiva, foram criados roteiros turísticos 
onde o visitante poderá escolher o que deseja viven-
ciar, como: os atrativos naturais ou históricos, a 
culinária, as rodas de conversa, cantos e danças e 
experiencias no cotidiano das aldeias.
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PROGRAMA AMAZONAS

A tuando em regiões de quatro importantes 
afluentes do rio Amazonas, nas bacias do 

Madeira, Purus, Juruá e Solimões, a OPAN tem 
contribuído, junto a parceiros, para o fortalecimento 
das comunidades indígenas e ribeirinhas em suas 
estratégias de gestão territorial e organização 
interna. Em conformidade com a Política Nacional 
de Gestão Ambiental e Territorial de Terras Indígenas 
(PNGATI), são apoiados diretamente os Jamamadi 
da Terra Indígena (TI) Jarawara/Jamamadi/Kana-
manti, Apurinã da TI Caititu, Paumari do rio Tapauá, 
Deni do rio Xeruã além de outros povos da região do 
Purus e do Madeira. 

Mapa de atuação do Programa Amazonas. 

Entrada de aldeia, na TI Caititu. 
Foto: Adriano Gambarini/OPAN
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AGROBIODIVERSIDADE: SISTEMAS AGROFLORESTAIS E 
CADEIAS DE PRODUTOS FLORESTAIS NÃO MADEIREIROS

Produção de alimentos dos SAFs 
Apurinã. Foto: Dafne Spolti/OPAN.

O trabalho, bastante consolidado nas etapas da 
coleta e pré-beneficiamento, tem exigido o aprimo-
ramento de práticas de administração e gerencia-
mento do negócio, como os registros de custos, 
aspectos operacionais de produção e criação de um 
sistema de capital de giro para os coletores. 

Ao longo de 2019, a atuação nessas frentes 
possibilitou mais segurança alimentar e econô-
mica aos Apurinã e à Associação dos Produtores 
Indígenas da Terra Caititu (APITC), que realiza 
a comercialização de uma parte da produção. 
Ainda na região sul do Amazonas, na bacia do rio 
Purus, por meio de boas práticas extrativistas, os 
Jamamadi coletam copaíba e comercializam a 
produção em parceria com a Associação do Produ-
tores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha 
(Aspacs), organização local de referência em Lábrea 

para a cadeia sustentável dos óleos. Os planos 
de comercialização da copaíba são apoiados pela 
OPAN junto aos Jamamadi e as estratégias geraram 
impacto efetivo na geração de renda do povo. Eles 
chegam a alcançar hoje valores equivalentes ao 
dobro do que geralmente é pago na região. Em 
2019, os Jamamadi comercializaram uma tonelada 
de copaíba.

Na região sudoeste do estado, com apoio da 
OPAN, os Deni do rio Xeruã vêm atuando na coleta 
e comercialização de andiroba, em parceria com a 
Cooperativa de Desenvolvimento Agroextrativista 
do Médio Juruá (Codaemj).

A atuação da OPAN nas bacias dos rios Purus e 
Juruá impulsionou a geração de renda por meio de 
produtos florestais não madeireiros, como mostra o 
quadro abaixo, que traz números de 2019:

Os Apurinã, da TI Caititu, têm se dedicado ao 
fortalecimento de seus sistemas agroflorestais. O 
objetivo do uso da técnica é enriquecer roçados 
tradicionais, recuperar o meio ambiente e diversi-
ficar a produção de itens alimentares para consumo. 
O método faz sucesso e atualmente é realidade em 
13 aldeias, contando a cada dia com a adesão de 
mais comunidades. 

A partir da experiência dos Apurinã, os modelos 
estão sendo replicados pelos Paumari do Lago 
Marahã, povo que vive nas proximidades da sede 
do município de Lábrea. Também aplicam o sistema 
agroflorestal os Jiahui de Humaitá, na bacia do Rio 
Madeira. Outra destacada frente de atuação com os 
Apurinã da TI Caititu é o apoio à cadeia de valor da 
castanha-do-Brasil.

ANDIROBA CASTANHA-DO-BRASIL COPAÍBA TOTAL

Juruá 2,9 toneladas – – 2,9 toneladas

Purus – 7,8 toneladas 1 tonelada 8,8 toneladas

Renda gerada R$ 5.805,00 R$ 39.849,00 R$ 42,000,00 R$ 81.854,80
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O movimento ganhou força nacional com a 
adesão de renomados chefs de cozinha que se 
uniram ao Coletivo do Pirarucu em 2019. Destaque 
para os fortes aliados da gastronomia carioca. 

Depois que conheceram o trabalho feito pelos 
Paumari do rio Tapauá, o grupo se envolveu ainda 
mais com a atividade, parte de um conjunto de 
iniciativas do projeto Gosto da Amazônia. O nome 
virou uma marca coletiva dos manejadores do 
peixe e abriu possibilidades, como a utilização 
da “grife” para outros produtos sustentáveis do 
Amazonas. O encontro que reuniu os chefs e os 
Paumari proporcionou um importante intercâmbio 
cultural entre a alta gastronomia e os produtores 
locais. Foi um momento inesquecível do ponto 
de vista cultural e uma abertura de portas para o 
comércio da região. Após este encontro, os Paumari 

Grande banquete em aldeia Paumari durante 
ida de ecochefs às aldeias. Fotos: Mari-
zilda Cruppe/Gosto da Amazônia.

MANEJO DE PIRARUCU

* O coletivo é um grupo informal composto por manejadores de unidades de conservação, acordos de pesca e terras indígenas, 
associações comunitárias das bacias dos rios Purus, Negro, Juruá e Solimões, instituições de apoio técnico e instituições de governo 
de diferentes instâncias. Fazem parte do coletivo as seguintes organizações: Associação dos Produtores Rurais de Carauari (Asproc), 
Associação do Povo Deni do rio Xeruã (Aspodex), Associação dos Trabalhadores Rurais de Juruá (Astruj), Associação dos Trabalhadores 
Agroextrativistas do Médio Purus (Atamp), Associação dos Produtores Agroextrativistas da Assembleia de Deus do rio Ituxi (Apadrit), 
Associação Indígena do Povo das Águas (AIPA), Associação dos Produtores Agroextrativistas da Colônia do Sardinha (Aspacs), Asso-
ciação dos Comunitários que Trabalham com Desenvolvimento Sustentável no Município de Jutaí (ACJ), Associação dos Moradores 
do rio Unini (Amoru), Associação Agroextrativista de Auati-Paraná (AAPA); Memorial Chico Mendes (MCM), Operação Amazônia Nativa 
(OPAN), Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá (IDSM), Instituto Juruá (IJ); Ibama, Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade (ICMBio), Fundação Nacional do Índio (Funai), Serviço Florestal Americano (USFS). O coletivo conta ainda com a 
participação da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento (Usaid) e da Agência Alemã de Cooperação Internacional (GIZ). 
Em 2019, as ações do coletivo, por intermédio da Asproc, receberam um prêmio pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento (PNUD), como experiência inovadora para promoção do desenvolvimento local. 

O apoio ao manejo sustentável de pirarucu 
elevou a cadeia produtiva e transformou o peixe 
em uma iguaria presente nos cardápios dos princi-
pais restaurantes do país. A valorização da proteína 
amazonense dentro e fora do estado é resultado da 
articulação e do envolvimento de manejadores das 
bacias dos rios Purus, Juruá, Solimões e Negro, 
e do apoio de organizações da sociedade civil e 
órgãos governamentais que se reuniram no “Cole-
tivo do Pirarucu”*.

MANEJO SUSTENTÁVEL DE PIRARUCU 
é uma atividade realizada por comunitários 
e indígenas do Amazonas, visando garantir 
a manutenção da espécie nos lagos, inibir 
a pesca predatória e gerar renda de forma 
responsável. Realizado desde 1999, quando 
houve a primeira experiência na Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável (RDS) Mami-
rauá, hoje o manejo de pirarucu envolve 
mais de 20 municípios do estado. O manejo 
de pirarucu proporciona ganhos sociais, 
ambientais e econômicos às comunidades 
manejadoras e ao ambiente. A prática é 
regulamentada pelo Instituto Brasileiro 
de Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis (Ibama) e por decreto do 
governo do Amazonas.
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Manejadores e parceiros no Rio de 
Janeiro, durante realização da Rio 
Gastronomia. Foto: Gosto da Amazônia.

Manejadores presentes na Rio Gastronomia. Foto: Gosto da Amazônia. 

e outros membros do Coletivo do Pirarucu estiveram 
na Rio Gastronomia, maior feira do ramo alimentício 
do país. Durante o evento, Germano e José Lino 
Paumari protagonizaram vídeos que foram exibidos 
por emissoras de TV fluminenses. Em suas falas, os 
Paumari relataram os avanços proporcionados pelo 
manejo do pirarucu nas comunidades em que vivem.

A demonstração do projeto para o público carioca 
contou com a apresentação de receitas que tinham o 
pirarucu como ingrediente principal. Os pratos foram 
desenvolvidos pelos chefs que atuam no projeto 
Gosto da Amazônia. Também foi a primeira vez que 
o peixe oriundo do manejo sustentável do Amazonas 
chegou em grande escala ao Rio de Janeiro. O 
transporte do pescado foi realizado por intermédio 
da Associação dos Produtores Rurais de Carauari 
(Asproc) e do Memorial Chico Mendes. A logística só 
foi possível devido a uma parceira comercial, pois a 
distância entre os estados foi vencida uma parte de 
barco e outra via terrestre, com o cuidado de manter 
sempre a temperatura das câmaras frias.

A comercialização do pescado também obteve 
avanços com a consolidação de importantes polí-
ticas públicas, conquistadas a partir do esforço dos 
manejadores e parceiros do Coletivo do Pirarucu. 
Com a aprovação da lei 13.881, de 2019, que auto-
riza a subvenção econômica para produtos extrati-
vistas de origem animal oriundos de manejo susten-
tável, os manejadores poderão acessar a Política 
de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos 
da Sociobiodiversidade (PGPMBio). A expectativa 
é de que a conquista proporcione avanços, pois 
a política é uma garantia de pagamento de preço 
mínimo aos produtores. Por exemplo, se o quilo 

Foi lançado em 2019 o livro “Raízes”, 
do fotógrafo Adriano Gambarini, apre-
sentando as formas de gestão territorial 
Paumari, Jamamadi e Apurinã, da bacia 
do rio Purus, e do povo Deni do rio 
Xeruã, afluente do rio Juruá. O fotógrafo 
viajou até as aldeias onde conheceu 
e registrou o dia a dia destes povos. O 
livro é uma publicação no âmbito do 
projeto Raízes do Purus, patrocinado 
pela Petrobras por meio do programa 
Petrobras Socioambiental.

Livro Raízes: Foto: Dafne Spolti/OPAN.

RAÍZES
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Apresentação contextos pesca artesanal nas bacias 
dos rios Juruá e Purus. Foto: Dafne Spolti/OPAN.

Participantes do seminário. 
Foto: Dafne Spolti/OPAN.

de um produto - como a seringa, o açaí, o pequi 
e agora o pirarucu - não alcança o piso estabele-
cido pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab), a diferença é paga pela empresa pública.

O aumento do preço pago para o pirarucu no 
Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em 2019 
também foi resultado da organização social dos 
manejadores e do Coletivo do Pirarucu. A conquista 
possibilita a compra de produtos por instituições 
públicas, garantindo alimento de qualidade e segu-
rança financeira para as pessoas que desenvolvem 
o manejo. Com a mobilização do Ministério Público 
Federal (MPF) – por meio da Comissão de Alimentos 
Tradicionais dos Povos do Amazonas (Catrapoa), e 
com apoio da Rede Maniva de Agroecologia – foi 
possível reverter uma situação inicial de redução do 
preço do pescado. Assim, o quilo do peixe, que caiu 
de R$ 7,29 para R$ 4,50, fechou o ano a R$ 7,83, na 
modalidade de aquisição simultânea do PAA.

Outro importante destaque, que pode propor-
cionar avanços ao manejo de pirarucu, foi a criação 
de dispositivo que determina o reconhecimento de 
produtos de origem animal manejados de forma 
sustentável como “orgânicos”. Está no ar, para 
consulta pública, uma instrução normativa com esta 
pauta, por meio da portaria 160/2020 da Secretaria 
de Aquicultura e Pesca. Essa é uma das últimas 

etapas para que o dispositivo se torne válido e 
possa contribuir para o fortalecimento do extrati-
vismo comunitário em diversas regiões. A vitória 
coroou anos de trabalho da Comissão de Produção 
Orgânica do Estado do Amazonas (CPOrg), cole-
giado vinculado ao Ministério da Agricultura e do 
Ministério de Meio Ambiente, e de organizações 
de base dos extrativistas e de outras entidades da 
sociedade civil organizada e do poder público.

Além do trabalho envolvendo os avanços políticos 
do manejo de pirarucu, a OPAN continua apoiando 
os manejos desenvolvidos pelos indígenas Paumari 
e Deni nas bacias dos rios Purus e Juruá. Os povos 
são reconhecidos pela qualidade de seu pescado.

Na bacia do rio Solimões, região em que há mais 
volume de pescado, merecem distinção os traba-
lhos realizados junto à Associação dos Comunitários 
que Trabalham com Desenvolvimento Sustentável 
no Município de Jutaí (ACJ). O manejo de pirarucu 
representa uma importante alternativa de renda para 
a população da cidade. A organização da atividade 
local envolve cerca de 600 manejadores, 360 famí-
lias e 40 comunidades. 

Conheça abaixo os ganhos e quantidades de 
pescado a partir do manejo de pirarucu na região 
do Juruá, Purus e Solimões (das áreas apoiadas 
pelo projeto).

MÉDIO  
RIO PURUS

MÉDIO  
RIO JURUÁ

MÉDIO  
RIO SOLIMÕES TOTAL

Pirarucu manejado 
comercializado (toneladas) 36 toneladas 5,8 toneladas 149,5 toneladas 191,4 toneladas

Renda comercialização  
do pirarucu (R$) R$ 252.357,00 R$ 37.817,00 R$ 756.812,53 R$1.046.989,53

Em 2019, foi realizado o evento “Pesca 
Indígena no Amazonas”, que reuniu indígenas 
dos povos Kokama, Tikuna, Mura, Tukano, 
Tenharim, Desana, Paumari, Kanamari, Deni, 
além de comunidades de pescadores de outras 
regiões do país e diversos parceiros da socie-
dade. O encontro teve o objetivo de discutir 
as Diretrizes para a Pesca Artesanal da Orga-
nização das Nações Unidas para Alimentação 
e Agricultura (FAO), cenários e possibilidades 
de melhoria para seus manejos de pesca. O 

evento foi realizado pelo International Collective 
in Support of Fishworkers (ICSF), em parceria 
com a Operação Amazônia Nativa (OPAN), e 
com o apoio do Instituto Socioambiental (ISA), 
da Fundação Nacional do Índio (Funai) e do 
Coletivo Memórias do Mar. Entre os resultados, 
é importante destacar a aproximação entre 
indígenas e comunitários de diversas regiões e 
a apropriação das diretrizes como instrumento 
de proposição de políticas públicas, visando a 
valorização da pesca artesanal.
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Imagens de drone evidenciam conservação das terras Paumari. Foto: Marizilda Cruppe.

Em diversas terras da região amazônica, é 
frequente a ocorrência de invasões para a retirada 
de pescado, caça, madeira e outros recursos natu-
rais. Assim, as comunidades reforçam suas ativi-
dades de proteção territorial, entre elas a vigilância 
dos limites e de pontos mais vulneráveis à entrada 
de pessoas de fora.

Nas terras dos Deni do rio Xeruã, Paumari do 
Tapauá, Apurinã da TI Caititu e Jamamadi da TI Jara-
wara/Jamamadi/Kanamanti, os indígenas realizam 
as atividades de vigilância de rotina ou articulada a 
outras atividades. 

Entre os Deni e Paumari, a vigilância é fortalecida 
por ser uma das etapas do manejo do pirarucu. A 
atividade exige que haja monitoramento da quan-
tidade de pescados e também do acesso ao terri-
tório, para que se tenha de fato controle do status 
de conservação da terra e da disponibilidade dos 
recursos naturais.

Nas terras Paumari, em 2019, os indígenas 
iniciaram um acompanhamento detalhado dos 
gastos que têm com a vigilância territorial. Itens 
como a alimentação, a manutenção dos flutuantes, 
o combustível e outros insumos fazem parte da 
planilha de controle de despesas. Como a atividade 
é importante enquanto etapa do manejo sustentável 
do pirarucu, saber os custos envolvidos ajuda na 
identificação de um melhor preço para o pescado. 
Além disso, o povo realiza monitoramento da fauna 
local, com uso de armadilhas fotográficas, técnica 
que desenvolveram com o auxílio de parceiros.

VIGILÂNCIA E PROTEÇÃO 
TERRITORIAL

Entre os Apurinã da TI Caititu e os Jamamadi, as 
coletas de castanha e atividades de extração de 
copaíba, respectivamente, realizadas em grandes 
percursos, são parte fundamental da vigilância e 
proteção de suas terras. Pois durante o desloca-
mento no território para realizar o extrativismo, eles 
verificam as áreas e conseguem identificar possíveis 
anormalidades.
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No sul e sudoeste do estado, a OPAN, em parceria 
com o Instituto Internacional de Educação do Brasil 
(IEB), assessorou diversas organizações dos povos 
indígenas Apurinã, Paumari, Tenharim, Parintintim, 
Jiahui, Jamamadi e Deni, além da Federação das 
Organizações e Comunidades Indígenas do Médio 
Purus (Focimp), na elaboração e gestão de pequenos 
projetos voltados ao fortalecimento institucional, à 
capacitação de lideranças e atividades sustentáveis 
de manejo da agrobiodiversidade 

Uma das conquistas de 2019 foi a criação da 
Associação do Povo das Águas (AIPA), um impor-
tante passo dos Paumari do rio Tapauá. Com uma 
organização interna forte – que se consolidou no 
trabalho do manejo de pirarucu –, a associação 
nasceu de forma madura e com uma estrutura que 
prioriza a participação das mulheres na diretoria e 
dos anciãos como conselheiros na última instância 
de tomada de decisão.

Junto à APITC, dos Apurinã, foi realizada com o 
apoio da OPAN a regularização da associação nos 
órgãos responsáveis. Entre os avanços da asso-
ciação, podemos destacar as emissões do docu-
mento de Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) dos 
sócios e da pessoa jurídica da entidade, registro que 
possibilita acesso às políticas públicas e mercados 
institucionais. 

Outro destaque se dá em relação à Associação do 
Povo Deni do rio Xeruã (Aspodex), que tem alcançado 
importantes conquistas para o fortalecimento da 
coesão social, gestão e manejo dos recursos naturais 
em seu território. Por meio do projeto “Hu’inina: união 
do povo Deni” - executado pela associação com o 
apoio da OPAN e com recursos do Fundo da Repar-
tição de Benefícios do Médio Juruá - foram realizadas 

FORTALECIMENTO DAS 
ORGANIZAÇÕES INDÍGENAS

16 reuniões comunitárias nas cinco aldeias Deni do rio 
Xeruã (uma delas, a aldeia Siruha fundada em 2019), 
para o estabelecimento de acordos relacionados aos 
diversos aspectos do cotidiano, incluindo o manejo 
sustentável do pirarucu.

A coesão social do povo Deni é refletida direta-
mente no engajamento e qualidade das ações de 
proteção territorial, fundamental para a conservação 
da fauna e flora, manutenção dos estoques de pira-
rucu e nos acordos comunitários para o investimento 
dos recursos financeiros oriundos da comercialização 
do pescado.

As assembleias anuais dessas organizações são 
espaços fundamentais para a efetivação de direitos 
e para a articulação entre diferentes povos indígenas 
e comunidades tradicionais em seus projetos de 
gestão territorial. 

Além das organizações indígenas, a OPAN apoiou 
o fortalecimento da Associação dos Comunitários 
que trabalham com o Desenvolvimento Sustentável 
do Município de Jutaí (ACJ), na região do Médio rio 
Solimões.

A atuação coletiva em rede tem se demonstrado 
uma estratégia importante para o fortalecimento das 
organizações e a superação de gargalos nas cadeias 
de valor dos produtos da sociobiodiversidade, base 
estruturante das associações indígenas e comuni-
tárias locais. Neste sentido, são destaques o Fórum 
de Desenvolvimento Territorial do Médio Juruá, que 
favorece a integração de estratégias de gestão do 
mosaico de áreas protegidas dessa região, o Coletivo 
do Pirarucu e, mais recentemente, a Agência Inter-
nacional de Cooperação da Amazônia (AICA), que 
reúne diversas organizações da sociedade civil com 
atuação sudoeste da Amazônia.

Deni em votação durante assembleia da Aspodex. Foto: Dafne Spolti/OPAN.

A efetivação do direito dos indígenas, central-
mente à autodeterminação, passa pelo fortaleci-
mento do protagonismo destes povos na gestão 
de seus territórios e na luta pela implementação de 
políticas públicas adequadas às suas especifici-
dades étnicas e culturais. Fortalecer os processos 
organizativos internos e a capacidade de articu-
lação e interlocução dos povos indígenas e das 
comunidades tradicionais tem sido um dos eixos de 
trabalho do Programa Amazonas. 
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A troca de práticas e saberes foi incentivada 
em 2019, através de intercâmbios entre povos 
indígenas de diferentes regiões. A viabilização da 
participação de representantes do povo Apurinã 
da TI Caititu no evento “Aula Viva”, realizado na 
tríplice fronteira entre Peru, Colômbia e Brasil, foi 
fundamental para incentivar as ações de manu-
tenção dos roçados tradicionais por meio dos 
Sistemas Agroflorestais (SAFs) implementados 
pelo povo Apurinã. Participaram do evento, orga-
nizado pela Fundación Caminos de Identidad 
(Fucai) e da Associação Caminhos de Abundância 
da Amazônia (Acaam), representantes de diversas 

Mandalas de alimentos durante “Aula Viva”. Foto: Magno de Lima dos Santos/OPAN. 
Troca de saberes entre populações tradicionais da tríplice fronteira. Magno de Lima dos Santos/OPAN.

etnias do Amazonas, Mato Grosso, Colômbia 
e Peru. As experiências do manejo do pirarucu 
também foram difundidas durante intercâmbio na 
TI Deni, por meio da parceria com a participação 
de representantes dos povos Matsés, Kanamari 
e Mayoruna do Vale do Javari. O evento foi uma 
parceria entre o Centro de Trabalho Indigenista 
(CTI) e OPAN.
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GOVERNANCA 
INSTITUCIONAL

E m mais de meio século de trajetória, a 
Operação Amazônia Nativa (OPAN) mantém 

como princípios e objetivos institucionais a 
defesa dos direitos humanos em todos os seus 
níveis e a contribuição para a ampliação da auto-
nomia social, política, econômica e cultural das 
populações indígenas e comunidades tradicio-
nais no Brasil. Para a execução das ações que 
fazem parte de sua missão, a OPAN conta com 
fontes de financiamento e patrocínios em âmbito 
nacional e internacional. A articulação dos apoios 
e a aplicação dos recursos ocorrem sempre em 
parceria com os povos e instituições afins.

O mosaico de atuação da OPAN, balizado 
em seu planejamento estratégico, compreende 
as regiões noroeste e Araguaia, no estado de 
Mato Grosso, e sul e sudoeste do estado do 
Amazonas. Para atender às demandas, a insti-
tuição se organiza por meio de três programas: o 
Programa Amazonas, o Programa Mato Grosso e 
o Programa de Direitos Indígenas, Política Indige-
nista e Informação à Sociedade.

Em 2019, com o apoio da Embaixada Real da 
Noruega, associações indígenas dos dois estados 
receberam assessoria técnica e de infraestrutura 
para fortalecer suas associações e, consequente-
mente, consolidar a luta em defesa de direitos, a 
autonomia e geração de renda. A continuidade de 
dois projetos – o Raízes do Purus no Amazonas 
e o projeto Berço das Águas em Mato Grosso – 
ambos com o patrocínio da Petrobras por meio 
do Programa Petrobras Socioambiental, foram 
importantes especialmente para o fortalecimento 
da gestão territorial e das associações nos dois 
estados. As ações obtiveram grande sucesso e 
estão em fase final de execução. Também teve início 
nesse ano, um projeto de apoio aos povos indígenas 
e comunidades tradicionais no enfrentamento e na 
prevenção de incêndios florestais, financiado pela 
Global Wildlife Conservation (GWC), trabalho 
primordial para a população no atual contexto 
socioambiental da região dos dois estados.

No âmbito do Programa Mato Grosso, uma 
parceria com a Manos Unidas deu origem a dois 

projetos: um junto ao povo Xavante de Marãiwat-
sédé e outro junto à Articulação Xingu-Araguaia 
(AXA). Ações de implementação dos Planos de 
Gestão Territorial e Ambiental (PGTAs) Marãiwat-
sédé e Paresi foram realizadas com o apoio da The 
Nature Conservancy (TNC), sendo, dos Paresi, 
elaborado e publicado em 2019. Já o Fundo 
Amazônia deu suporte aos povos Manoki, Myky, 
Nambikwara de Pirineus e Xavante de Marãiwat-
sédé por meio do projeto “Irehi: cuidando dos 
territórios”, em fase de conclusão. Também teve 
início em outubro o projeto financiado pela World 
Wild Fund for Nature (WWF), voltado ao apoio 
à gestão territorial junto ao povo Apiaká, da TI 
Apiaká do Pontal e Isolados e dos Rikbaktsa das 
TIs Jauíra, Escondido e Erikpatsa.

Ainda em 2019, o Programa Amazonas deu 
sequência aos projetos vigentes que contaram 
com o financiamento do Serviço Florestal Ameri-
cano, com apoio e fortalecimento de organizações 
e comunidades indígenas e apoio focal para a 
Associação dos Comunitários que Trabalham com 
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Desenvolvimento Sustentável no Município de 
Jutaí (ACJ). O International Colletive in Support 
Fishworker (ICSF), por sua vez, contribuiu para 
a realização de seminário “Pesca Indígena no 
Amazonas e as diretrizes voluntárias para asse-
gurar a pesca sustentável de pequena escala”. 

Por meio da Agência dos Estados Unidos 
para o Desenvolvimento Internacional (USAID), 
o Programa executou o projeto “Apoio à gestão 
territorial e ambiental de terras indígenas no Sul do 
Amazonas” tendo como âncora jurídica o Instituto 
Internacional de Educação do Brasil (IEB), realizado 
no âmbito do Acordo de Cooperação Internacional 
assinado entre IEB e a agência americana.

Os apoios financeiros de Misereor, Faste-
nopfer, Moore, Fundação Umverteilen e Insti-
tuto Clima e Sociedade (ICS) – este em parceria 
com Instituto Centro de Vida (ICV) – proporcionou 
em 2019 a continuidade das ações do Programa 
de Direitos Indígenas, Política Indigenista e 
Informação à Sociedade, que ocorrem de forma 
transversal entre os programas Mato Grosso 

e Amazonas e seus parceiros. O objetivo das 
atividades é fomentar a defesa dos direitos e o 
diálogo com a sociedade civil e atores políticos, 
abordando políticas públicas que afetam os 
povos indígenas, as comunidades tradicionais e 
seus territórios. 

Além dos três programas, a OPAN é âncora jurí-
dica do projeto trienal do Fórum Mato-grossense 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento (Formad), 
que tem por objetivo garantir maior efetividade 
na incidência política da sociedade civil de Mato 
Grosso, resultando na melhoria do bem-estar 
socioambiental, financiado por Misereor.

A comemoração de 50 anos da OPAN, que 
reuniu diversas gerações da história da insti-
tuição e parceiros em fevereiro de 2019, contou 
ainda com o apoio do Fundo Casa. 

Para atender as demandas e desafios contínuos, 
a instituição busca ampliar e fortalecer as parce-
rias, com captação e gestão de recursos por meio 
de patrocínios e doações, tendo em vista maior 
autonomia para sua governança institucional.

DADOS FINANCEIROS DA OPAN 
REFERENTE AO PERÍODO DE 2019

R$ 8.140.524,49
DESPESAS

R$ 8.493.290,27
RECEITAS

DESPESAS  
FIXAS – SEDE

DESPESAS  
COM PESSOAL

SERVIÇOS DE 
TERCEIROS

FORMAÇÕES, 
PMA...

ATIVIDADES 
ESPECÍFICAS

COMUNICAÇÃO

4,11%

44,47%

2,95%

44,88%

3,52%

49% 51%

0,08%
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FAÇA SUA DOAÇÃO EQUIPE OPAN
2019
Conselho Diretor
Presidente 
Rinaldo Sergio Vieira Arruda
Secretário 
João Dal Poz Neto
Tesoureiro 
Marcelo Carlos Moreira

Conselho Fiscal
Fabiano Rodrigues da Matta 
Luana Fowler Fatori 
Rosa Maria Monteiro

Coordenação Executiva
Coordenador geral 
Ivar Luiz Vendruscolo Busatto
Coordenador técnico 
Vinícius Benites Alves

Setor Administrativo  
e Financeiro
Gerência financeira
Jonia Teresinha Fank 
Secretária
Lucirlene Pereira da Silveira 
Equipe administrativo-financeira
Luiz Antonio Maciel Rocha
Débora Maria Vicente Chagas Araújo
Daniel Luid Campos 

Contabilidade
Lauro José de Souza
Luis Eduardo Pereira de Souza

Setor de Comunicação
Dafne Spolti
Lívia Alcântara 
Liebe Lima (Articulação  
Xingu-Araguaia)

Programa de Direitos Indígenas, 
Política Indigenista e Informação 
à Sociedade
Coordenadora 
Andreia Fanzeres
Indigenistas
Ricardo da Costa Carvalho 
Marcos Ramires
Advogada 
Adriele Fernanda Andrade Précoma
Secretaria Executiva - Formad
Herman Hudson Oliveira

Programa Mato Grosso
Coordenadora 
Artema Lima
Coordenadora de campo 
Luciana Rebellato
Coordenadores de projetos 
Lola Campos Rebollar
Tarcísio Santos
Indigenistas 
Catiúscia Custódio de Souza
Edemar Treuherz
Elizabete Carolina Pinheiro Zaratim
Giovanny Vera
Lili Fernanda G. Xavier

Marcelo Okimoto
Paulo Eberhardt 
Rodrigo Ferreira Barros 
Sandra Helena Maia 
Tarsila dos Reis Menezes 

Programa Amazonas
Coordenador 
Gustavo Falsetti V. Silveira
Coordenador de projetos 
Leonardo Pereira Kurihara
Indigenistas 
Diogo Henrique Giroto
Magno de Lima dos Santos
Antonio Miranda de Andrade Neto
Renato Rodrigues Rocha
Felipe Rossoni
Auxiliares de logística 
Carlos Rodrigues Araújo
Francisco Pinheiro de Souza
Antonio das Chagas de Paula

A OPAN desenvolve seus projetos 
em defesa dos povos indígenas  

e do meio ambiente graças à contribuição 
de pessoas e instituições.

Apoie você também!

Dados bancários

OPERAÇÃO AMAZÔNIA NATIVA
CNPJ 93.017.325/0001-68

BANCO DO BRASIL
Agência: 3325-1
Conta corrente: 21.808-1

IBAN  
BR9500000000033250000218081C1

SWIFT 
BRASBRRJCTA
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Josie Jeronimo, Dafne Spolti  
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Silveira, Jonia Fank e Leonardo Kurihara
 
Projeto Gráfico 
Lucas Rampazzo
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Gosto da Amazônia
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