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Resumo   

Hiba pesquisa bi’kaderi Dü Tubarão/Latundê ete’kawaẽ, Rondônia’nê. Aikanã 

e’nẽ wã hedukari’i’ete. Hiba bi’kaderi ãrüakareẽ tara kawaẽ erüarüpe’hederie’ene kapü 

kayaẽ. Henã, satezũ dü’ete tara’ene kawa,ẽ erüaderi’enezũ, bi’bikaẽ, hüakukai’enezũ, 

hüapedikai’enezũ, hanẽ dɨirüpederizũ dizaẽ. Hiba bi’a’i, hameri’iwe ene atukamɨi 

kaya’ikawaẽ aikikapa hadukarinã. Hena mapa’yeke kawadizãẽ, tara ‘ene 

erüaderi’enezũye. Hena karike, kawa’ẽ tara’ene satezũ dü’nẽ erüarükɨipa hanhaderimɨi 

bibi’kaẽ.   

 

Resumo  

A presente pesquisa foi realizada na Terra indígena Tubarão Latunde, no estado de 

Rondônia, onde vive o povo Aikanã. O objetivo da pesquisa é o levantamento da fauna 

e da flora, assim como sua situação de disponibilidade, como metodologia utilizamos a 

historia oral com os sábios do povo Aikanã, e também mapeamentos por meio de 

imagens de satélite e os mapas mentais.  Como parte do trabalho também foi feita 

descrição da situação do entorno da terra indígena. Concluímos que é necessário discutir 

com a comunidade um plano de gestão da Terra indígena Tubarão Latundê. 

 

Palavras- chave : povo  Aikanã , Terra indígena Tubarão Latunde,  diagnostico 

ambiental, fauna, flora.  
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APRESENTAÇÃO 

 

O povo Aikanã vive na Terra Indígena Tubarão/Latundê localizada no município 

de Chupinguaia/RO, numa distancia de 14 km da aldeia até a cidade, abriga população 

de 200 pessoas distribuídas nas três aldeias: Tubarão, Rio do Ouro e Latundê.  

Nessa área além dos Aikanã vivem as seguintes etnias os Kwaza, os Sabanê,  os 

Latundê e os Mamaindês, cada qual falante de sua própria língua entre seus parentes. Os 

principais rios que passam na Terra indígena Tubarão/Latundê são: Rio Chupinguaia, 

Rio do Ouro, Rio Barroso, Rio Goiabeira e o Rio Pimenta que faz limite entre a terra 

indígena com a terra do fazendeiro. Sendo eu nascido nessa Terra Indígena 

Tubarão/Latundê e hoje atuando como professor e ter cursado a Licenciatura em 

Educação Básica Intercultural da Universidade Federal de Rondônia, Campus de Ji-

Paraná. Com esta pesquisa pretendo realizar diagnostico etino-ambiental da Terra 

Indígena Tubarão/ Latundê, o objetivo é mostrar a importância dos recursos naturais 

existentes nesta área e salientar como o povo Aikanã conservam a sua terra e preservam 

a biodiversidade da sua terra indígena, mesmo sofrendo com os impactos ambientais 

ocorridos devido à ocupação pela sociedade envolvente. O desenvolvimento deste 

projeto irá conscientizar tanto o povo Aikanã como os nãos indígenas para a 

conservação da terra e de seus recursos naturais. Ainda consideramos a importância da 

pesquisa como um estudo inédito dentro da Universidade Federal de Rondônia, na qual 

iremos demostrar os conhecimentos do povo Aikanã e sua contribuição para a 

conservação da biodiversidade da Amazônia e do Cerrado. Pois, a nossa terra está 

cercada pelas pastagens e cultivos de soja onde não encontramos mais a floresta. Assim 

também estaremos valorizando os saberes Aikanã em relação ao meio ambiente, e no 

final fazemos algumas propostas para a Gestão territorial e ambiental de nossa Terra 

Indígena.   
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Figura 1.  Mapa de localização das aldeias da T.I. Tubarão Latundê (Autor Carlos 

Aikanã, 2013).  

OBJETIVO GERAL:  

Realizar um estudo ambiental, registrando a vegetação e a fauna da terra indígena 

Tubarão Latundê.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- realizar mapas temáticos que ajudam na compreensão da situação ambiental atual da 

terra indígena;  

- levantamentos dos tipos de vegetação existentes na terra indígena; 

-levantamento dos rios e igarapés que banham a terra indígena;  

- levantamento das espécies animais existentes na terra indígena. 

- Proposta de Plano de Gestão Ambiental e Territorial da Terra indígena. 

HIPÓTESE 

O povo Aikanã conhece o potencial socioambiental da terra indígena Tubarão/ Latundê, 

mas não construção de um plano de Gestão ambiental e territorial de terra Indígena para 

sua sustentabilidade atual e futura.      



8 

 

METODOLOGIA  

Primeiro passo fizemos um levantamento da bibliografia na internet e na 

biblioteca da UNIR, que trata do nosso povo Aikanã. Verificamos que existem poucas 

obras sobre nosso povo, a maioria estão tratando de temas da linguística. A seguir as 

referencias encontradas:    

- CARLSON, Harvey. Aikanã fiednotes. 

Berkeley. Biblioteca Universidade da Califórnia, 

1984, Manuscrito. 

- RODRIGUES, Aryon D. Línguas 

ameríndias, in Grande Enciclopédias Delta Larouse, 

Delta. Rio de janeiro, 1970, pp.4034- 4036. 

_______________ Línguas Brasileiras-para o 

conhecimento das línguas indígenas. Loyola, São 

Paulo, 1982. 

- VASCONCELOS, Ione P. Aspectos da 

fonologia da língua Aikanã. Tese de Doutorado, 

Maceió, 2002.  

Como tivemos dificuldade de encontrar dados sobre o povo Aikanã, citaremos a 

seguir o relatório de demarcação da FUNAI, onde é apresentado um Pequeno Histórico 

e o levantamento bibliográfico realizado pela antropóloga da FUNAI, Jane Lúcia 

Faislon Galvão, 1980,  

“Os dados históricos acerca dos Aikanã são 

bastante escassos e o que podemos apresentar 

é um inventário dos dados encontrados e das 

fontes consultadas. Como foi explicitado na 

introdução, não há uma precisão quanto a que 

índios habitam o setor 11 da Gleba 

Corumbiara (1).  

Realizamos um levantamento bibliográfico 

geral sobre a região de Rondônia, buscamos 

informações quanto aos Aikanã, Massaká e 

Tubarão. Logo no inicios encontramos outro 

nome ora ligado aos Aikanã ora Massaká: 

Huari. Seguimos também esta indicação. 

Quando estávamos nas áreas, foi-nos fornecido 

mais um nome: Mondé (Mundé). Quando 

regressamos buscamos informações quanto 

este último grupo. O resultado da pesquisa é o 

que agora passamos a expor. 
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Primeiramente, consultamos os três principais 

livros de referencia que são: Baldus 

Bibliografias Crítica da Etnologia Brasileira, 

Handtook of South American de Indiana e o 

Etnographic Bibliographi of South America de 

o Leary, sendo que os dados encontrados 

foram poucos. As principais informações 

destes livros citavam Nordenskiold, “The 

Etnography of South America seen from 

Mojos in Bolivia”e “Forschungen und 

Abenteus insuldamerika”. No Handbook 

encontramos alguns artigos de Strauss, Mason 

e outros que citavam Massacá. 

Os outros livros de referencia foram os de 

Malcher, “Indios: Grau de integração na 

comunidade nacional”; Eduardo Galvão, 

“Area Culturais” e Janice Hopper, “Indians of 

Brasil in Inventieth Century”. Lévi-Strauss 

(1948: 372) identifica os índios Huari aos 

Massacá e os coloca como vivendo no rio 

Corumbiara.”  

Assim, este foi o levantamento realizado ate o momento sobre o povo Aikanã. 

Pelo motivo de nosso trabalho tratar de um  registro etno-ambiental realizamos outras 

referencia bibliográficas sobre a questão ambiental e de gestão dos recursos naturais e 

territoriais, assim encontramos: 

- Plano de gestão territorial e ambiental das três 

terras indígenas Kaxinawá do Rio 

Jordão./Organização Ana Luiza Melgaço Ramalho e 

Renato Antônio Gavazzi. -Rio Branco: Comissão 

Pró-índio do Acre, 2013.    

 

- Silva, Adeilson et. Manejo Ambiental na rede de 

escalas Baniwa e Coripaco para viver e estar bem no 

mundo. IN: Cabalzar. Aloisio. Manejo do Mundo. 

ISA. 2010.  

 

Realizamos um levantamento sobre as aves da Terra indígena Tubarão/Latundê 

utilizando o livro “Aves Brasileiras e plantas que as atraem” do autor Johan Dalgas 

Frisch e Christian Dalgas Frisch que, no qual temos muitas ilustrações das aves que 

foram assim identificadas pelos sabedores indígenas Aikanã.  

Uma parte da pesquisa foi realizada por meio de mapeamentos dos recursos 

naturais que possibilitaram entender a distribuição espacial dos recursos no interior da 
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terra indígena. Outra parte foi desenhada em mapas com a distribuição de vários 

animais que existem na terra. Outro mapa  dos recursos hídricos, os rios e igarapés e 

também os diversos tipos de peixes. No estudo foram feitos desenhos tanto de animais 

como de plantas que encontramos na terra indígena. A pesquisa foi feita também  com 

os mais velhos da comunidade na aldeia: Gleba Tubarão. Estes sabem e conhecem sobre 

a área e sobre a cultura Aikanã. 

A metodologia de pesquisa esta baseada na história oral. De acordo com o autor 

Meiyhi (2008), a história oral é:  

“Uma das mais complexas e finas expressões 

da historia oral é a tradição oral. Porque trabalha 

com as comunidades dos mitos e com a visão de 

mundo de culturas que tem valores filtrados por 

estruturas mentais transmitidas oralmente, a tradição 

oral é apontada como recurso para a compreensão de 

grupos ágrafos, ou sem historia escrita. [...] Para a 

prática da tradição oral, entrevista é uma atividade 

entre outra e nunca a primeira. Produto da 

observação atenta e demorada, a entrevista em 

tradição oral, quando acontece, cumpre um papel 

duplo: de constatação da repetição dos fenômenos e 

de busca de sentido explicativo dado pelo conjunto 

que gerou o fenômeno. Porque a tradição oral exige 

convívio com o grupo estudado, depois de cuidadoso 

processo de levantamento e descrição dos hábitos 

grupais é que se deve proceder entrevistas. Nestes 

casos, as entrevistas visam reconhecer manifestações 

e pedir descrições, pois olhos daqueles narradores 

veem detalhes que muitas vezes, nos escapam. Uma 

das características das entrevistas em tradição oral é 

o caráter coletivo das narrações. Isto é fundamental 

para não se perder os elos unitários expressos 

oralmente. O cuidado com a repetição é fundamental 

na aferição de logicas do grupo. [...] Por uma ou por 

outra via, no entanto, quando as entrevistas de 

historia oral se fazem necessárias em projetos de 

tradição oral, devem ser transcritas sem alterações, 

com os erros e acertos vernaculares, sem mudanças 

que não sejam as ditadas pelos narradores. Os 

trajetos da fala, as repetições, irregularidade, tudo, 

faz parte do registro.”(Meihy, 2008:148,149)       

 

A pesquisa baseou-se nas seguintes questões, as quais foram fundamentadas em 

Silva (2010):  
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1-Quais são os diversos tipos de vegetação que existe na Terra Indígena Tubarão 

Latundê? 

2- Quais tipos de vegetação e de animais que não encontramos na Terra indígena 

e que faz partes da cultura Aikanã? 

3-Quais são os nomes dos rios que passam na Terra indígena Tubarão? 

4-Quais são os tipos de peixes que existem no rio e nas lagoas na Terra indígena 

Tubarão? 

5-Na atualidade, o que existe em torno da Terra indígena Tubarão-Latundê? 

6- Que distribuição e disponibilidade do recurso que existem na Terra indígena 

Tubarão Latundê? ” (Silva, 2010: 212).  

 

Área de estudo  

A área de estudo é a terra indígena Tubarão Latundê localizada no sudeste de estado de 

Rondônia (figura 2) nos municípios de Chupinguaia, Vilhena, Colorado próximo do 

eixo da BR 364. Na figura 3 apresenta-se o mapa de localizam uma imagem de satélite 

com a Terra indígena Tubarão Latundê e o entorno de 10 quilômetros onde observa-se 

que apresenta muita modificação no entorno com implantação de Agronegócio, como: 

fazenda de gado, plantios de sojas e entres outros.   

Figura 2. Mapa das terras indígenas de Rondônia 
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Figura 3. Mapa de localização da T.I. Tubarão/Latundê e entorno de 10 km. 

 

CAPITULO 1- O povo Aikanã  

O povo Aikanã habitam na Terra indígena Tubarão-Latundê numa área de terreno 

arenoso que fica no sudeste do estado de Rondônia. Ela foi demarcada em 1982, mas 

antes o processo de identificação teve inicio em 1972, a terra Tubarão-Latundê está a 

cerca de 14 Km da cidade de Chupinguaia e aproximadamente 165 Km da cidade de 

Vilhena- RO. 

Nessa área, além dos Aikanã vivem as etnias Kwaza, Sabanê, Latundê, e  Mamaidê. 

Atualmente nessa terra indígena as populações que vivem no geral chega a somar 200 

pessoas no total. 

Pelas informações dadas pelos próprios Aikanã, até à época de suas transferências, eles 

habitavam ricas terras nas proximidades do Tanaru, um dos rios menores da região, a 

oeste do rio Pimenta Bueno.  

“Segundo o antropólogo e pesquisador Prince 

(1981), em 1940 o Serviço de Proteção aos Índios 

abriu um posto de atendimento em Igarapé Cascata, 

um afluente da Pimenta Bueno, e para lá foram 

levados vários grupos indígenas, dentre eles os 

Aikanã. Ai, então, sarampo e fortes gripes causaram 

a morte de grandes números de indivíduos, deixando 

esses grupos sensivelmente reduzidos.” 

(Vasconcelos, Ione, 2005 acesso: 27 de 08 de 2012) 
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Foto 1       Foto 2 

Foto 3       Foto4 -aldeia antiga Aikanã                         

fonte : fotos 1,2,3,4, de  Erland Nordenskiöld, 1915. 
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Figura 5 - flecha antiga Aikanã, fotografada por  Erland Nordenskiöld, 1915 

 

Essas flechas eram utilizado pelo povo antigo Aikanã, cada  flecha tem uso finalidade: 

flecha 1- (Karaw’i) tem dois ponta que serve para matar peixe. Flecha 2- (Hidepapiɨ) 

tem três pontas que serve para alvejar pássaros.  Flecha 3 -(Pukiɨri) tem um gancho 

abaixo da ponta que serve para matar nambu, macuco, mutum entre outras aves grandes. 

Flecha 4- (Hürisunuwã’i) tem dois ganchos abaixo, que essa flecha, ela era só fabricado, 

quando guerreava contra outro povo para espantar o mau físico.   A flecha 5 e 7- 

(Sabewa-Karawawü’i tem formato de concha que serve para alvejar animal grande 

como, a anta, onça, queixado, catete e veado. Flecha 6- (Sabewa) tem também formato 

de concha que serve também para matar animal de pote grande. A flecha 8- tem o 

mesmo nome da flecha 3 pukiɨri que serve para matar espécies de aves pequenos.  
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 Nesta época de transferências, também pelas informações dadas pelos Aikanã, os 

grupos viviam trabalhando para o chefe seringalista na extração de látex de seringas e 

cauchos, realizavam o serviço em troca de mercadoria. Também Tais fatos são 

confirmados pelos Aikanã mais antigos.  

Atualmente o povo está distribuído nas três aldeias: Tubarão, Rio do Ouro e Latundê, 

essas são aldeias que estão mais próximas umas das outras. Existe outra aldeia na 

mesma área que chama Felipe Camarão, nesta aldeia só vivem os Sabanê, não tem 

nenhum Aikanã morando nesta aldeia. Esta aldeia surgiu, quando o cacique juntamente 

com as lideranças permitiu uma família ocupar aquele pedaço da área, era uma família 

que saíram de sua terra por desentendimento entre o povo, devido não terem o lugar 

onde morar. Porem assim foi levado para este local, onde até hoje permanecem na área. 

E com relação a distribuição do povo Aikanã, ocorreu por fato de um serviço, como 

naquela época todos tiveram que trabalhar na extração da seringa para a venda na 

cidade, portanto isso fez com que os Aikanã ficassem com a etnia dividido na área, 

desta forma criaram-se duas aldeias.           

 

Língua  

De acordo com a primeira linguista que estudou a língua Aikanã: 

“O Aikanã ainda é uma língua não classificada. Até 

agora não foi possível determinar seu 

relacionamento genético com outras línguas 

indígenas brasileiras, mesmo aquelas faladas pelos 

vizinhos na região do Guaporé. Todos os Aikanã 

falam o português e alguns falam o Kwaza. Um 

dado interessante é que nas duas aldeias os alunos 

estão sendo alfabetizados, também, em sua língua 

materna. No entanto esta é uma língua ameaçada de 

extinção.” (VASCONCELOS, Ione 2005, acesso 27 

de 2012)  

Outro linguista que estudas a língua Aikanã, mais recentemente, Van der Voort, H. 

(2013), explica sobre a língua que:  

Mesmo que, pelo baixo número de falantes, a língua 

esteja seriamente ameaçada de extinção, é ainda 

falada pela maioria do povo e também transferida 

para as gerações mais novas. Se a autoestima do 

povo melhorar, o reforço de programas educacionais 

modernos for garantido e a sociedade envolvente 

mostrar respeito ao modo de vida e ao habitat dos 

Aikanã, a sua língua pode continuar viável.  

 

 Digo que Aikanã são ainda povos que hoje continuam falando sua língua 

tradicional, mesmo os falantes são reduzidos e, ainda saliento que mesmo sendo a 
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língua poucas praticadas pelas novas gerações, acredito que a escola vem sendo o ponto 

de referencia no apoio de incentivo de uso da língua para assegurar a identidade 

histórica do povo.   

  

Festas tradicionais e danças 

Hoje no povo Aikanã, ainda existe festa e dança que só os mais antigos guardam 

lembrança na memória que vieram de muitos antes deles que eram praticadas pelo 

Aikanã antes do contato com homens brancos. Hoje a festa tradicional e dança não é 

mais realizada com frequentemente, quer dizer, as festas da cultura tradicional estão 

sendo deixado de se fazer, como faziam partes do costume cotidianas dos Aikanã, num 

povo, as festas e danças só é feitas para apresentação nos eventos e para mostrar as 

pessoas que vem de fora. E também porque os mais jovens Aikanã, não estão 

interessado em dar continuidade e, não percebe a importância da festa tradicional do 

próprio povo. Pelo fato de isso acontecer resolvemos incentivar as crianças a aprender 

as musicas e o compasso de acompanhamento, cantada oral e no canto de instrumento 

de taboca. Assim, pelo menos as crianças podem continuar praticando e dando o seu 

valor à festa e dança que são da cultura do povo Aikanã que não deve ser esquecida. 

Não só a festa mais também a língua falada e a história que são da comunidade.    
 

 

 

 

 

 

 

Foto1       Foto2 
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Foto 3 - Fotos Carlos Aikanã/2013   Foto 4 

 

Hoje entre Aikanã, algumas mulheres e os homens ainda fazem artesanatos, 

usando matérias primas nativos das florestas como: coco de tucumã, cipó titica, brota de 

buriti e, entre outra semente da mata e usam o tronco da pupunha. Os principais objetos 

que são produzidos são: cocar, arco e flecha, anéis, pulseira, sacola (marico), brinco, 

colar, paneiro (cesto), vassoura e borduna. Os artesanatos que os homens costumam 

fazer são: arco, flecha, borduna, cesto, cocar e vassoura. E as mulheres fabricam 

pulseira, sacola, anéis, brincos, colar de semente e colar de coco, saiote. O artesanato 

que é produzido serve para garantir a fonte de renda para a família que o produziu, que 

através da renda gerada pode comprar outros produtos que necessita. E hoje o artesanato 

faz parte de como um emprego na vida de todas as famílias da comunidade para aqueles 

que não são empregados em um órgão público que são pagos num mês e também para 

aqueles que ganham renda baixa da bolsa família.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Foto  5     Foto 6 
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Foto  7  Fotos Carlos Aikaña/2012    Foto  8 

          

Figuras 6,7- artesanatos antigos por  Erland Nordenskiöld, 1915        

 Artesanatos Aikanã: pulseira de tatu, colares de coco, cocar com penas de arara,  

enfeites labial e bricos  fotografada por  Erland Nordenskiöld, 1915 
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Agricultura 

Atualmente, na comunidade Aikanã, como já havia expressado no texto 

anteriormente, a agricultura está sendo pouco dedicado na comunidade, são poucas 

pessoas que trabalham na produção da agricultura é bastante reduzida, porque os mais 

jovens que tem famílias não estão fazendo mais as roças só estão envolvidas em outra 

coisa como na exploração da madeira da floresta. A roça só é feita pelos mais velhos e 

por aquele que tem interesse de mexer com a roça. E aquele que tem roça, costuma 

plantar milho, mandioca, arroz, banana, amendoim, cará, abóbora, abacaxi, entre outras 

plantas que são consumidas por eles. E este produto só é consumido na comunidade 

entre a família, os produtos gerados na roça não são comercializados para fora da aldeia, 

porque a quantidade de produto desenvolvida na roça não é suficiente para venda e, de 

vez em quando tem sobra o produto na roça a pessoa da família vende na cidade como, 

a mandioca, banana, abacaxi, amendoim e milho. Sendo estes alguns dos aspectos sobre 

os Aikanã e a T. I. Tubarão a seguir vamos analisar registrar e descrever os recursos 

naturais da Terra Indígena.              

Foto          9                                                 Foto   10                                            

Foto  11                    Foto  12-  Fotos Carlos Aikanã/2012 
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Capitulo 2- A Terra indígena Tubarão Latundê e seus recursos naturais 

 

  A atual Terra indígena Tubarão-Latundê ocupada pelos Aikanã, Latundê, 

Kwaza e Sabanê foi demarcada nos meados de 1983 pela FUNAI, (o Órgão Governo 

Federal) possui uma área de 116.613 hectares. Antes de sermos removidos para a atual 

terra, como já foi dito anteriormente, na época já existia o SPI (Serviço de proteção aos 

Índios). E como os aikanã desconheciam da existência deste Órgão, ninguém procurou 

reivindicar a terra tradicional para  assegurar naquela época. Nesta atual terra que 

pertence ao povo Aikanã existem poucos recursos naturais, como por exemplos: 

animais, peixes, madeira e outros tipos de vegetação, comparando a riqueza que existia 

em nosso território tradicional. 

Na terra indígena existe uma área de Cerrado e outra de Floresta, assim esta terra 

é um local de transição de vegetação. Neste sentido, a biodiversidade é importante pois 

temos o encontro de 2 biomas: os cerrados e a Floresta Amazônica. 

 

Cerrado 

De acordo com a EMBRAPA ( 2008 ), o Cerrado é definido como : Sendo 

“O segundo maior bioma brasileiro, um 

mosaico de formações vegetais que variam 

desde campos abertos até formações densas de 

florestas que podem atingir os 30 metros de 

altura (Eiten 1972, 1994; Ribeiro e Walter, 

1998). A cobertura arbórea e a densidade de 

arvores podem variar bastante entre as 

fisionomias, mas se observa um gradiente de 

valores entre as áreas campestres e a áreas 

florestais. O cerrado ocupa uma áreas de 

aproximadamente 1,8 milhão de km² (cerca de 

21% do território brasileiro) e corta 

diagonalmente o País no sentido nordeste-

sudeste . A área central do cerrado limita-se 

com quase todos os biomas, à exceção dos 

campos Sulinos e os ecossistemas costeiro 

marinho, mas existem também encraves de 

Cerrado na Amazônia, na Caatinga e na Mata 

atlântica(por exemplo, na região de Barbacena, 

MG). Tais áreas são remanescentes de um 

processo histórico e dinâmico de contradição e 

expansão das áreas de Cerrado e de florestas, 

provocando por alterações climáticas ocorridas 

no passado.” (Embrapa, 2008)     

Floresta  

A biodiversidade da floresta Amazônica foi comentado por Conti e Furlan-(1998) da 

seguinte forma:   
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 A biodiversidade das florestas amazônicas ainda é 

pouco conhecida. Até o momento, a flora foi mais 

estudada apenas nas proximidades as cidades. A 

diversidade conhecida ainda não permite mapear 

essa riqueza. Algumas espécies de valor econômico 

tem sua geografia mais conhecida. É o caso da 

Hevea brasiliensis. O endemismo da flora ainda é 

uma incógnita. (Conti e Furlan, 1998:67) 

 

De acordo com o texto entendemos que ainda existem vários tipos de espécies nas 

florestas amazônica, desta forma consideramos que Amazônia é ainda maior Bioma do 

Planeta terra.     

“As populações locais (indígenas, ribeirinhos, seringueiros) tem revelado um grande 

numero de espécies desconhecidas para a ciência.” (Conti e Furlan, 

1998:67).Compreendo que realmente é verdadeira no que se refere texto acima, que 

existem muitas coisas que podem ser descoberta pela ciência e, concordo que somente 

aquele povo que convive em determinado ambiente que sabe do uso de recursos para 

certa finalidade. Como é caso das populações Indígena tem o seus próprios saberes de 

uso dos recursos naturais florestas.      

 A  biodiversidade no Brasil  

De acordo com o  autor ARAUJO,2007, devido o Brasil ser um país tropical, possui alta 

biodiversidade de espécies, esta, “tem impressionado os cientistas desde longa data. 

Alfred Russel, H. Bates e Charles Darwin foram alguns dos naturalistas que 

reverenciaram a diversidade de espécies tropicais no século XIX.” (ARAUJO,2007 :12)  

A biodiversidade brasileira é reconhecida como a maior do planeta, devido ao seu 

território de dimensão continental no Brasil estão os seguintes biomas :  

“Amazônia, Cerrado, Pantanal, Mata Atlântica, 

Caatinga, Campos Sulinos e o bioma Costeiro 

(Bueno, 2001). Os ecossistemas que fazem parte do 

bioma amazônico ocupam cerca de 3,68 milhões de 

km², os do cerrado abrangem em torno de 2 milhões 

de km², os da  Matas Atlânticas estendem-se que por 

1,1 milhão de km² e os da Caatinga cobrem de 736 

mil km². 

Estima-se que, até o presente momento, tenham sido 

registradas no Brasil cerca de 200 mil espécies. ... 

estima-se que o país possui cerca de 13,6% das 

espécies do mundo (Lewinshon e Prado, 2002).  

(ARAUJO,2007 : 13)  

Entendo e reconheço a importância da biodiversidade que existe nesta área, como é o 

bem do próprio povo hoje e para novas futura gerações, nesse sentido a biodiversidade 

desta área deve ser mantida conservada e protegida pela própria comunidade que vivem.   
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Desta forma considera-se que a T. I. Tubarão Latundê possui fragmentos de floresta 

Amazônia e do cerrado, onde a biodiversidade está mantida. 

Fragmentação da cobertura florestal  

“A fragmentação tem sido apontada como a causa 

primária do declínio da biodiversidade, 

principalmente nas regiões tropicais (Turner, 1996; 

Myers, 2003). 

A fragmentação florestal reduz a área total coberta 

por uma floresta, e que pode resultar em extinção 

de algumas espécies. Além disso, expõe os 

organismos que permanecem nos fragmentos a 

condições ambientais diferentes, advindas dos 

ecossistemas circunvizinhos, o que tem sido 

denominado na literatura de “efeito de borda” 

Saunders et al., 1991).” (ARAUJO, : 18)       

 

Nesta pesquisa foi feito um levantamento não exaustivo da fauna e de flora da Terra 

Indígena Tubarão, também registramos os recursos hídricos; assim passamos descrever 

a situações desses recursos. 

 

 A seguir apresentam-se as tabelas os recursos naturais da terra indígena com um 

inventário de:  

1-Avifauna (Aves)  

2-Mamiferos  

3-Insetos  

4-Ictiofauna (Peixe) 

 5-Vegetação – Cerrado e Amazônia.  

6-Registro de rios e igarapés, lagoas  

Onde se registrou a disponibilidade dos recursos, descritos nas tabelas em forma 

bilíngue Aikaña- português.  
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Tabela 1. Levantamento de Avifauna.  

Nº  Nome  

Aikanã  

Nome 

popular 

em 

Português  

Habitat 

Onde 

vive 

Comestível  Disponibilidade  

1. Düdü Papagaio Floresta Sim  Muito 

2 Awa Arara Floresta  Sim Pouca 

3 Naũre Jacamim Floresta Sim Pouca 

4 Pyamaɨi Macuco Floresta Sim Pouca 

5 Kamaxiru Jacupemba Floresta Sim Pouca 

6 Ãu Mutum Floresta Sim Pouca 

7 Kukuyau Gavião Floresta Sim Muitos 

8 Xirute 

kuiwu 

Guaxe Floresta Sim Muitos 

9 Xirute Xexeu Floresta Sim Muito 

10 Hawakɨi Socó Beira do 

rio 

Sim Puoca 

11 Turumare Pica pau de 

topete 

vermelha 

Floresta Não Muitos 

12 Mamaĩru Japó Floresta Sim Muitos 

13 Suburu Inhambu 

galinha 

Floresta Sim Pouca 

14 Zupɨi Inhambu-

preto 

Beira do 

rio 

Sim Muitos 

15 Kuraru Uru Floresta Sim Pouca 

16 Parapɨi Jacutinga Cerrado Sim Pouca 

17 Düa Tucano-boi Floresta Sim Pouca 

18 Panhĩ Araçari Floresta Sim Muito 
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19 Kapu-kapu Araçari-

negro 

Floresta Sim Muito 

20 Mimico Ariramba Beira do 

rio 

Não Pouca 

21 Byaruru Bico-de-

brasa 

Floresta Não Muitos 

22 Surukuku Surucuá Floresta Não Muito 

23 Hanũra Martim-

pescador-

grande 

Beira- 

do- rio 

Não Pouca 

24 Ãvi Anu-preto Cerrado Não Muitos 

25 Duruduru Anu-coroca Beira- 

do- rio 

Não Raro 

26 Hübari Pato Rio Sim Pouca 

27 Huwa’i Nambu Floresta Sim Muitos 

28 Kuixere Maritaca Floresta Sim Muitos 

29 Nẽnẽripe Tirimba-de-

orelha-

branca 

Floresta Sim Muitos 

30 Kikire Periquito 

estrela 

Campo Sim Muitos 

31 Kusui’bubu Bacurau-

norte-

Americano 

Capoeira Sim Pouca 

32 Kayabu Curiango-

comum 

Capoeira  Não Pouca 

33 Kurematu Rolinha-

comum 

Capoeira Sim Pouca 

Org. Carlos Aikanã  

A tabela nº.1 sobre a avifauna mostrou que existem vários tipos aves nesta área, isso 

não que dizer que existem em abundancia, assim é preciso que sejam protegidas 

algumas aves que estão se tornado escassas.   
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Para o povo Aikanã as espécies que usamos suas penas para artesanato são: gavião, 

papagaio, jacu, mutum, tucano, jacamim, arara. 

 

Foto13. Carlos Aikanã 2012                                   Foto 14.Carlos Aikanã 2012 

As espécies importantes na alimentação são: mutum, jacamim, macuco, nambu, jacu, 

pato, arara. Nota-se que as espécies citadas acima como as mais importantes para a 

nossa alimentação e artesanatos, apresentam-se com pouca disponibilidade, portanto é 

necessário que seja feito manejo adequado para a sustentabilidade dessas aves.  

 

Figura – Tucano- Düa                                                   Jacamim – Naũre 
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Coruja – Pupure                                                           Arara  - Awa  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Desenhos Carlos Aikanã e Iridio Aikanã 

As aves que encontramos com maior frequência arara, papagaio, tucano. As  aves que 

são raras: jacu, jacamim, macuco e mutum. 

 

Os mamíferos que ainda encontramos na terra indígena Tubarão Latundê com mais 

frequência são: macaco, catete, anta, veado, cutia. 

Os que estão mais raros são: Queixada, paca, tatu, quati.  

Tabela 2. Nome dos Mamíferos bilíngue, habitat, comestível, disponibilidade 

N° AIKANÃ PORTUGUÊS Habitat 

Onde vive  

Comestível  disponibilidade 

1 Eroe Queixada Floresta Sim Pouca 

2 Eroetxiri Cateto Floresta/Cerrado Sim Muitos 

3 I’ive Onça-vermelha Cerrado/Cerrado Não Pouca 

4 Bibi’a’i Onça-pintada Floresta Não Pouca 

5 Hadürü Quati Floresta Sim Pouca 
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5 Kyamu’u Irara Floresta/Cerrado Não Pouca 

6 Uwi Paca Floresta Sim Pouca 

7 Düte Cutia Floresta Sim Muitos 

8 Arüme Anta Floresta Sim Muito 

9 Purexu-ururu,i Macaco- barrigudo Floresta Sim Muitos 

10 Purexu-wi,i Macaco-preto Floresta Sim Pouca 

11 Pure Macaco-prego Floresta/Cerrdo Sim Muitos 

12 Kapura Macaco-paravacu Floresta Sim Poucas 

13 Xẽi Macaco- de- cheiro Floresta/Cerrado Sim Pouca 

14 Au Cuxiú Floresta Sim Pouca 

15 Xikipa Sóim Floresta/Cerrado Sim Pouca 

16 Hudupu Zogue-zogue Floresta/Cerrado Sim Pouca 

17 Ũtamaɨi’i Jaguatirica Floresta/Cerrado Não Raro 

18 Maru Veado mateiro  Floresta Sim Muitos 

19 Dapure Macaco-preguiça Floresta Não Pouca 

20 Ãdü Porco-espinho Floresta Não Pouca 

21 Dauenumã Gambá Floresta Não Muitos 

22 Dau Rato Floresta/Capoeir

a 

Não Muitos 

23 Harü Tatu-galinha Floresta e 

campo 

Sim Pouca 

24 Harü txyabɨi Tatu-quinze-quilo Floresta Sim Pouca 

25 Marura Tatu-canastra Floresta Sim Pouca 

26 Nũzã Tamanduá-bandeira Floresta Não Pouca 



28 

 

Org. Carlos Aikanã, 2013. 

Para o povo Aikanã os mamíferos mais importantes na alimentação são queixada, 

catete, paca, anta, tatu-galinha, tatu-quinze-quilo e mateiro. 

E o povo Aikanã usa a casca de tatu e dente da paca e também de macaco na produção 

de artesanato. 

 

Mapa da terra indígena Tubarão Latunde e distribuição da fauna  

 

Desenho Carlos Aikanã e Irídio Aikanã, 2014 

27 Hiriri Tamanduá-mirim Floresta/Cerrado Não Muito 

28 Kirikiriwa Tatu bola Cerrado   Raro 

29 Maru-

hadikuka’i 

Veado campeiro  Cerrado   Pouca 

30 Eruera Lobo guará  Cerrado   Pouca 

31 Arüa ama’eteri Cachorro do mato  Floresta /cerrado   Pouca 
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O mapa mostra a distribuição da fauna. Estas faunas estão mais concentradas na área de 

floresta como na proximidade do Rio Pimenta e, no cerrado não é encontrado 

frequentemente.     

Tabela 3 – Nomes dos insetos bilíngue, habitat, comestível: 

 Nome 

AIKANÃ 

Nome 

PORTUGUÊS 

Habitat  

Onde vive 

Comestível  

1 Hananapɨi Mosca Sujeira Não 

2 Daredare-xükei Barbeiro Mato Não 

3 Daredare Borboleta  Não 

4 Kürürü Mutuca Mato Não 

5 Hĩnu Caracol Mato Não 

6 Tata’i Formiga Solo Não 

7 Kirüi Saúva Terra Não 

8 Xixipu Gafanhoto Mato Não 

9 Kadü Pulga Terra Não 

10 Kɨizũĩ Louva-deus Mato Não 

11 Xixipu-katapa Bicho-pau Mato Não 

12 Pura Mariposa Mato Não 

13 Di Tucandira Terra Não 

14 Zãmumu Gongo Tronco de palmeira Sim 

15 Xixiparu Barata Folhas secas Não 

16 Nũnũkapi Libelula Espaço no ar Não 

17 Zũkape’i Tanajura Formigueiro Sim 

18 Perüa Abelha Mato Não 

19 Yukukɨi Vaga-lume Mato Não 

Org, carlos aikana,2013  
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A formiga tanajura aparece na época do inicio das chuvas no mês de outubro, esse 

inseto é importante na alimentação.  

Existe em abundancia as abelhas europa, e as nativas como a chamada canudo, que  

produzem o mel e são encontradas na floresta fechada.  

O gongo é alimentação do povo Aikanã são coletados no tronco das palmeiras como de 

patuá e do buriti. Próximo da aldeia Gleba Tubarão encontra-se com facilidade estas 

palmeiras.  

Lagarta que da no pé de seringueira, pé de amesca e na folha de bananeira também era 

mais consumida antigamente, atualmente é pouco utilizada, essa lagarta.   

 

Tabela 4- Levantamento dos peixes. 

 Nome 

AIKANÃ 

Nome popular 

em 

PORTUGUÊS 

Habitat  

Rio  

Igarapé  

Lagoa  

Comestível  Disponibilidade 

1 Üre Cará Lagoa Sim Muitos 

2 Dürui Traíra Lagoa Sim Muitos 

3 Kapire Lambari Rio Sim Pouca 

4 Kudariru Pacu Rio Sim Pouca 

5 Tere Piau Rio Sim Pouca 

6 Dite-kapani Mandi Rio Sim Pouca 

7 Arakü Cascudo Rio Sim Pouca 

8 Duezazũ’ĩ Pintado Rio-

Grande 

Sim Pouca 

9 Hãnyakapi  Rio Não Muito 

10 Ãti-manare Arraia Rio Sim Raro 

11 Ãti-zũi Peixe-elétrico Rio Não Raro 

12 Hãkiã Bocão/sabão lagoa Sim Raro 
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13 Akerekɨi Piranha Rio-

grande 

Sim Muito 

14 Ãti-arüa Peixe-cachorro Rio-

grande 

Sim Raro 

15 Kudara  Rio-

grande 

Sim Raro 

16 Hürüre’rɨi Jijum Rio Sim Raro 

 Org. Carlos Aikanã – 2013.  

A tabela acima sobre ictiofauna mostra que existem esses espécies de peixe nas 

áreas dos rios, mas é importante salientar que os peixes maiores que existem no rio 

Pimenta são bastante reduzidos. E os peixes deste Rio-Pimenta estão diminuindo, 

devido a barragem que foi construída a oito quilometro abaixo de rio Pimenta, isso 

impede a subida de vários peixe onde pescamos e, também os peixe que tem no rio são 

migratório, por motivo disso não conseguimos a pesca suficiente para alimentação.  

Os peixes que pescamos no rio maior, como no rio Pimenta são: pacu, piau, 

piranha, pintado, peixe-cachorro e mandi. 

O que mais pescamos são os peixes pequenos nos igarapés e lagoas, como: caras, 

lambari, traíra e jejum. 

 Onde antes o povo Aikanã vivia a 16 quilômetros mais o menos abaixo do rio 

pimenta, costumava-se pescar muito peixe grande, ali tinha fatura de peixe, ninguém 

sentia falta de peixe porque povoavam bem próximo das margens do rio que dava muito 

peixe. Pintado, pacu, piau, pirara e barbado. O hoje as pessoas da comunidade passa por 

necessidade de alimentar peixe.  Nós temos algumas lagoas em nossa terra, mas como 

não tem muito peixe como a traíra, saímos da nossa área para pescamos na lagoa, como 

nos sítios dos vizinhos.  
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Figura 1. Mapa da Ictiofauna da Terra Indígena Tubarão Latundê  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboração: Carlos Aikanã, 2014  

Desenho Carlos Aikanã e Irídio Aikanã 

 

Este mapa mental apresenta a distribuição de alguns peixe que existem nos rios 

dentro da nossa terra Indígena.  



33 

 

Tabela 5- Nomes dos Rios e Igarapés  

NÚMERO AIKANÃ PORTUGUÊS 

1   Henɨimũ Rio pimenta 

2 Ure Goiabeira 

3 Kapasura Rio do ouro 

4 Aritxini Rio Chupinguaia 

5 Tximunu Rio nariz 

6 Mariane Agua-preta 

7 Arakü Rio  

8  Rio-barrozão 

9  Rio-barrozinho 

10  Igarapé Borboleta 

11  Igarapé das antas 

12 Wesa Rio 

13 Akümũ Rio 

14 Harapuremũ Lagoa  

15 Eroemũ Rio  

16 Ãruamũ Lagoa 

17  Lagoa 

Organização Carlos Aikanã, 2014.     

O rio que passa bem próximo da comunidade Aikanã é o Rio Chupinguaia, o nome 

dado também na língua do nosso povo Aritinĩ. Esse rio é mais utilizado pela maioria das 

pessoas da aldeia e, serve para tomamos banhos, lavar roupas, lavar louças e serve 

também para pegarmos peixe como: traíra, cará e outro peixinho pequeno.     
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Mapa recursos hídricos  

 

 

Elaboração Carlos Aikanã, 2014. 

Como podemos observar a Terra Indígena Tubarão Latundê tem grande parte de sua 

área na bacia hidrográfica do Rio Pimenta Bueno – Hẽnɨimũ, seus afluentes: Rio 

Goiabeira, Rio Barrozinho, Rio Barrozão, Rio Chupinguaia, Rio Nariz, Agua Preta, Rio 

da Anta, Rio do Ouro, Rio Arakü. Tem as nascentes dentro da Terra indígena, este fato 

é importante para a preservação dos recursos hídricos.  
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Tabela 6- Levantamento da Floresta e do Cerrado  

NUMERO NOME 

AIKANÃ 

NOME 

POPULAR 

EM 

PORTUGUÊS 

TIPO VEGETAÇÃO  

FLORESTA 

BEIRA RIO  

Disponibilidade  

1 Atu Cerejeira Floresta Pouca 

2 Ukereku Ipê Floresta Pouca 

3 Wetyi Cedro-rosa Floresta Pouca 

4 Huduku Cedro-

alagoano 

Floresta Muitos 

5 Tutamenu Garapeira Floresta Muitos 

6 Herui Jatobá Floresta Muitos 

7 Wa’e-

Kamupu 

Angelim Floresta Pouca 

8 Haditimɨi Cambará Floresta Muitos 

9 Harezão Pequi Floresta e cerrado  Muitos 

10 Uezu Itaúba Cerrado Pouca 

11 Yirü Castanheira Floresta Pouca 

12 Aradawa Amesca Floresta Muitos 

13 Parawadu Cacheta Floresta Pouca 

14 Barakatutu Mirindiba Floresta Pouca 

15 Kazazão Jambo Floresta Muitos 

16 Xipiru Peroba Floresta Pouca 

17 Uekerezão Murici Floresta/Cerrado Pouca 

18 Hiri Pama Floresta Pouca 

19 Ere Figueira Floresta Pouca 

20 Erɨitɨi Cumaru Floresta Muitos 
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21 Mãnẽ Cabriúva Floresta Pouca 

22 Hura Samauma Floresta Pouca 

23 Kuku’i Mangaba Campo  Pouca 

24 Dikare Tucumã cerradão Muito 

25 Hürü Buriti  Buritizal cerrado  

Veredas  

Muito 

26 Ürüi Abacaxi do 

cerrado  

Cerrado Pouca 

27 Harapure Caju  Floresta Muito 

28 Henɨi Açaí Floresta Muito 

29 Hüzão Bacaba Cerrado Pouca 

30 Ara Cacau Floresta Pouca 

 Org. Carlos Aikanã, 2013.  

  

Deste levantamento da vegetação podemos citar a importância de varias árvores 

para o povo Aikanã, observar quais madeiras existe em abundancia e quais são raras. 

Como já havia citado em textos anteriores, ainda existem vários tipos de madeiras que 

não soubemos denominar as espécies de umas árvores, mas recordo que as árvores que 

são mais importantes e estão raros dentro da Terra Indígena Tubarão-Latundê, como: 

Itaúba,  cambará, Angelim e garapeira que utilizamos na construção de casas e também 

como no uso de outras construções dentro da aldeia, onde as comunidades vivem.  E as 

sementes da árvore que utilizamos na confecção de artesanato são tucumã, semente de 

copaíba, pariri, semente de jatobá e Miridimba. As frutas que servem como alimento 

para o povo é jatobá, miridimba, buriti, cajá, jenipapo, pariri, laranjinha, pama e mão de 

gato e entre outras.   
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 Mapa da terra indígena e vegetação  

 

 

Elaboração: Carlos Aikanã, 2014. 

 

Este mapa mostra as partes de floresta da, as parte do Cerrado e as partes do campo que 

existe na Terra Indígena Tubarão/Latundê.  
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MANEJOS  

Que é manejo?    

Para entendermos o que significa Manejo procuramos nos livros dos índios do 

Acre, “Plano de Gestão territorial e Ambiental das três Terra indígenas Kaxinawá do 

Jordão-CPI/AC e AMAAIAC, 2012.”  

Então compreendemos que manejo é o que nós fazemos para usar os recursos da 

natureza  que precisamos, sem destruir os recursos, acabar com eles. 

Manejar os recursos significa, por exemplo: tirar as palhas para cobrir a casa, 

sem derrubar a palheira; pescar cada peixe no tempo certo para que ele não se acabe; 

coletar frutos e sementes no tempo certo também; não derrubar a mata, além da área 

necessária para botar os roçados, manejar as matas ciliares, enriquecer os roçados. (   

Cabalzar, 2010, p 153). 

O trabalho a seguir tem como exemplo o livro organizado por Cabalzar, (2010, p 

212), onde são discutidos os manejos de animais, escolhemos quatro animais 

importantes para descrevemos a situação atual em nossa Terra Indígena 

Tubarão/Latundê. Foi utilizado como base o roteiro do livro (2010 p. 212), os 7 itens 

descritos são referentes à:  

1. Característica do animal 

2. Habitat e distribuição 

3. Disponibilidade 

4. Porque é importante 

5. Calendário ou época de caçada 

6. Quantidade utilizada pelo povo Aikanã  

7. Solução para preservar 

 

No manejo dos recursos naturais como por exemplo da fauna devemos ter boa 

atitude.   A atitude que prejudica a vida do animal é quando as pessoas da 

comunidade costumam fazer a caçada exagerada e, com isso o animal fica em 

risco diminuir ou até de acabar no ambiente da comunidade.  A comunidade deve 

tomar consciência de que quando fizer a caçada deve evitar a caça brutal próximo 

da comunidade, para que o animal não fuja para longe e desapareça. Para se ter 

boas práticas de relacionamento em uma comunidade, as pessoas devem viver em 

união, ter bons diálogos entre a comunidade e resolvendo o problemas coletivos e 

mantendo o recurso importante para a comunidade. (Cabalzar. 2010)  
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1. Manejo da paca - UWI  

 

1. A paca é um animal mamífero que vive nas florestas. Ela é um animal noturno 

que só consegue andar de noite e de dia fica em sua toca que é buraco do chão. A paca 

se reproduz uma vez por ano e costuma criar apenas um filhote. Ela se alimenta de 

buriti, jambo, bájim, Mirindiba e pequi. 

2. Este animal está distribuído em algumas partes do ambiente e a 

disponibilidade também são poucas no ambiente da Terra Indígena. E a paca vive mais 

nos lugares de matas altas e nas beiras dos rios. 

3. Este recurso não é muito encontrado próximo da comunidade e as pessoas 

acabam indo muito longe em busca deste animal. Porque está muito perseguida por 

muita gente da comunidade. 

4- Este animal é importante para comunidade, porque é alimentação muito 

apreciada pelo povo e por isso deve ser preservada pela comunidade e porque o não 

indígena também aprecia este animal e com isso não deixar que a pessoa de fora venha 

caçar em nossa área. 

5- A paca é encontrada no período da seca, no tempo que dá muitas frutas na 

mata. E já na no período da chuva é mais difícil de encontrar, porque a mata fica 

molhada e não é bom de caçar. 

6- Em busca deste animal, não há uma delimitação e quantidade exata que 

obriga a pessoa utilizar o recurso e, as pessoas costumam caçar quando quiserem. 

7- Hoje na comunidade o recurso que existe, como a paca está ficando escasso 

devido a isso temos que encontrar uma solução para este animal não desaparecer na 

área, e voltar aumentar próximo da comunidade.         

 

 

2. Manejo do queixada – Eroe  

          1. O queixada é animal mamífero que vive na mata  só andam em bando. E esse 

animal só consegue andar de dia, a noite repousam aonde chega a anoitecer. O queixada 

procria uma vez por ano, o queixada se alimenta de buriti, cocô, semente de seringueira 

e de outras árvores de frutas  da floresta.  
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2. O queixada está distribuído em algumas partes da terra indígena Tubarão 

/Latundê. Esse animal é raro de encontrar na mata. E os queixados só vivem onde tem 

faturas de alimento. 

 

3.Estes animais não são encontrados na proximidade da aldeia, são muitas 

ariscas só encontra em outra partes da área bem longe. 

 

4.Esse bicho é importante e deve ser preservada pelo povo, porque a carne do 

animal são consumido pela comunidade, pode caçar o animal mais sem exagero. 

5. As queixadas são encontradas no período de chuva e também no período de 

seca, quando tem frutas são mais fáceis de encontrar estes animais nas florestas. 

 

6. Para caçar os queixados não existe uma delimitação correto e a quantidade 

certa para captura destes animais, o membro da comunidade caça em qualquer dia e 

quando se sente vontade de caçar. 

 

7. Hoje na comunidade, como está ficando difícil de encontrar as queixada deve-

se procurar uma solução de manter os animais próximo da comunidade, para que não 

desapareça de vez em nossa área. 

 

3. Manejo do mutum – Ãu  

 

1. O mutum é umas aves que vive nas florestas, anda tanto na terra e como voa também 

em cima de uma arvore. O mutum é uma ave diurna que só consegue andar de dia e, a 

noite dorme na moita de folhagens de um galho da arvore. Ela reproduz o seu filhote 

uma vez por ano e cria só dois filhotes. O mutum se alimenta de vários tipos de frutas 

da floresta e alimenta-se também de insetos. 

 

2. Esta ave está distribuída em algumas partes do lugar e é muito pouca a 

disponibilidade na região da terra indígena. O mutum gosta de viver nas florestas altas e 

nas beiradas de rio grande e riacho. 

 

3. Esta ave é muito difícil de encontrar próximo da comunidade. Porque é uma ave 

arisca e só vive na mata alta e longe. 

 

4.O mutum é uma ave muito importante para a comunidade deve ser conservada pelo 

povo, porque a carne dela são muito apreciada. Pode-se caçar o mutum, mas sempre 

evitando a caça exagerada.  

 

5.O mutum é encontrado no tempo de período da seca e também no período de chuva. 

No tempo que dá frutas na mata é que o mutum são mais fácil de ser encontrado. 
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6. Para abate desta ave para alimentação não há delimitação adequado e a quantidade 

exato, o povo da comunidade fazem a caçada em qualquer momento do dia e pessoas 

ficam as vontades.     

 

7- Atualmente na comunidade onde vivem como estão ficando difícil de encontrar a ave 

mutum o povo deve procurar uma solução de manter a ave por perto da comunidade, 

para que não fujam e desapareçam. 

 

4-Manejo do Tatu galinha – Harümɨi 

 

1-O tatu-galinha é um animal de pequeno porte que vive na floresta, é um animal 

noturno que de dia fica no buraco da terra em repouso, que ele próprio  faz e só sai 

quando chega à noite para procurar o alimento. Também anda quando o tempo estiver 

fechado. Ela se alimenta de fruta da floresta e minhoca. 

 

2-O tatu-galinha está distribuído em algumas partes da área da Terra Tubarão/Latundê. 

É um animal raro na floresta, e também vivem na mata alta. 

 

3-Esta animais não são encontrados com facilidade próximo da aldeia, de vez em 

quando vemos o tatu-galinha e também são ariscos. 

 

4-Esses animais são importantes e devem ser preservado pelo povo, porque a carne dele 

são muito apreciado pela comunidade. E estes animais devem ser caçados mas não 

exageradamente. 

 

5-O tatu-galinha é encontrado no período da seca, no tempo que dá muita fruta na 

floresta. E também nesse período é a época que o tatu-galinha engorda. 

 

6- A comunidade mantem a caça de tatu-galinha sem delimitação correto, a pessoa não 

tem o numero exato para matar o tatu-galinha. 

 

7- Atualmente na comunidade é difícil de encontrar o tatu-galinha e, com isso deve-se 

procurar uma solução de manter estes animais por perto da comunidade. 

 

 

 

5-Manejo do Tatu 15 quilos – Harü tyabui’i 

 

1- O tatu – 15 quilos são a mesma espécie da família do tatu galinha, a diferença que ela é 

maior do que o tatu-galinha. E um animal que vive na floresta e que também é um 
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noturno. Ela se alimenta de frutas da floresta e, reproduz o filhote uma vez por ano e 

cria apena um filhote. 

2- Ela está também distribuída em alguma parte da nossa área e, são poucas no ambiente. 

Este animal só consegue se adaptar na mata de porte alta e nas beiras dos riachos. 

3- O tatu - 15 quilos não é muito encontrado próximo da aldeia, desta forma as pessoas da 

comunidade acaba indo longe conseguir este recursos para alimentação. 

4- E para o povo, este animal é importante, porque é alimentação que são mais apreciados 

pelo povo e por isso deve ser conservado e preservado. 

5- Este animal é encontrado no período da seca, no período que dá muita fruta na mata. E 

no tempo da chuva já é difícil de encontrar este animal. 

6-  Hoje ainda não temos delimitação adequada para caçar este espécie de tatu, as pessoas 

costumam caçar livremente. 

7- Atualmente este recurso está sendo escasso devido isso temos que encontrar uma 

solução para o tatu-15 quilo não desaparecer próximo da aldeia. 

 

Com estas práticas de manejo de animais, podemos garantir a existência de 

biodiversidade no futuro. Desta forma se conseguirmos fazer os manejos teremos a 

sustentabilidade de recursos naturais da Terra Indígena Tubarão/ Latundê.  
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Capitulo 3 – Os Recursos Naturais da Terra Indígena e a sustentabilidade 

No antigo território que o povo Aikanã habitava lá era terra boa, com muito mais 

riquezas de recursos naturais que eram utilizados nas diversas finalidades tanto 

medicinas e alimentação, como: caça, pesca e, diversos tipos de frutas das florestas que 

eram coletadas. E também a terra era cheia de fertilidade e boa de fazer a roça 

tradicional para cultivo de várias espécies de plantas que eram consumidos. Ao ser 

removido para atual terra indígena não tradicional, não são mais encontrados o que tinha 

como na outra terra antigo. Porque a terra é improdutível e pobre, não existem muitos 

rios nesta área que dá peixes de qualidade, como tanto para consumo e para 

comercialização. Também tem poucas caças e a vegetação, em algumas partes é 

composta pelos cerrados e matas altas. Deste modo o trabalho da roça não é muito 

produtivo, pelo fato de as pessoas que vivem na aldeia central Tubarão estarem fixo na 

terra arenosa. Mesmo sendo a terra fraca e poucos recursos naturais, os povos Aikanã 

ainda se dedica com a lavoura da roça, pois já aprenderam trabalhar com essa área de 

poucas férteis e, onde algumas pessoas continuam trabalhando com cultivo de agrícola 

para sustento. 

 No entanto, na época em que o povo Aikanã chegou a essa terra foi no ano 

aproximadamente de 1970, e nesta área existiam ainda madeiras, eram áreas de 

florestas, com madeira de lei, como o mogno, cerejeira e cedro-rosa e outras espécies de 

madeiras. E quando na época que houve a entrada de madeireiro nesta área para à 

retirada de madeiras e, quando esse fato aconteceu com tanta exploração de muitas 

madeiras nesta área, as madeiras de leis diminuíram muito. Depois de tempo, quando o 

próprio cacique e lideranças passaram a vender madeira por conta própria, com forte 

exploração das madeiras de leis que restavam na região, acabou de vez. Os caciques, 

não tiveram nenhum proveito com a venda das madeiras, não souberam administrar os 

recursos que recebiam do madeireiro para aplicar em coisas que beneficiaria depois para 

o povo. O que ficou pior foi para a comunidade que não ganharam nada. Hoje é muito 

difícil de encontrar um pé de mogno com a copa grande, mas ainda restam outras 

espécies de madeiras, mas madeira de leis como o mogno está escasso. E até hoje as 

pessoas da comunidade, particularmente continuam explorando a madeira como a 

itauba. O que leva a pessoa chegar a vender a madeira é, porque a maioria de pessoa não 

tem renda fixa e, como a maioria dos adultos tem sua família, não tendo com que 

manter o sustento e, ai a pessoa acaba vendendo a madeira. Mas hoje existe outro meio 
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que podem fornecer o sustento, a principal fonte que garantem a sustentabilidade do 

povo Aikanã é o trabalho da roça que o mais antigos Aikanã acostumavam fazer como 

eram de costume repassado de geração a geração. Poucas pessoas se dedicam a este tipo 

de atividade da roça, existem outros tipos de sustentabilidade como coletas da castanha 

e de Açaí na época que estão madura, pronta para coletas e, assim a produção de 

artesanatos que estão sendo a fonte de renda para o povo. E o que desanima o mais da 

Aldeia é que o produto da roça não é muito comercializado na cidade e, o mesmo 

acontece com a fabricação de artesanato na aldeia. Poucas pessoas tem interesse pelos 

Artesanatos, só de vez em quando tem a venda, quando chega visita de pessoas de fora 

na aldeia ou quando faz o trabalho com a comunidade, por esse motivo pouca pessoa 

que se dedica a esta produção. Os jovens nem se quer fazem os artesanatos, pelo menos 

para a mostrar e prender confeccionar Artesanato do povo Aikanã, isso não estar 

acontecendo talvez porque às pessoas acreditam que só a madeira que dá mais o lucro e, 

isso  vem  gerando problemas para o povo dentro da comunidade. Também, outra coisa 

que se percebe nessa área que, com tanta a exploração da madeira, os animais da região 

estão desaparecendo, a zoeira do motosserra, leva as caças fugirem para mais longe, 

onde podem ter seus abrigos para reproduzirem os seus filhotes e conseguir os 

alimentos, devido isso fica difícil  de encontrar a caça com mais facilidade e, quando 

encontra é num lugar muito distante e, quando o caçador  consegue capturar o bicho 

leva para casa com muito sacrifício. Ainda, hoje, o povo Aikanã não parou para pensar 

algo que possa resolver o problema de conseguir um bom emprego dentro da 

comunidade e garantir uma renda sem precisar sair da aldeia. E ainda o povo não tem o 

plano de manejo para retirar os recursos da natureza com mais cuidado para que no 

futuro não falte para aqueles novos que virá futuramente na comunidade. Não para que 

eles possam vender como esta acontecendo hoje, mas para que possam conhecer varias 

espécies da madeira que existe e que saiba preservar a floresta que ainda restam na 

região. Também para que próprios eles que vivem nestas áreas se conscientize das 

consequências que ocorrerá futuramente com mau uso dos recursos da terra, pois que 

também vão poder precisar utilizar a madeira para usos de diversas coisas, como 

cobertura da casa e entre outro tipo de construção na comunidade Tubarão-Latundê.                 
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ENTORNO DA TERRA INDIGENA TUBARÃO/LATUNDÊ 

 

Atualmente, pelo que observamos o entorno da nossa Terra Indígena 

Tubarão/Latundê modificou muito, já não são como era antes quando o povo dos 

Aikanã chegou a esta área após de serem deslocados pelos homens brancos, porque 

antes as florestas cobriam as distâncias de quilômetros além dos limites da nossa área, 

com a terra do fazendeiro.  Hoje os fazendeiros já fizeram a maiores devastações das 

florestas em torno da terra para as formações das pastagens de gado chegando muito 

próximo do limite da nossa terra indígena Tubarão, não tendo nenhum respeito do limite 

da área, sendo que o amortecimento da área é obrigatório por Leis isso não está sendo 

colocado na prática por parte da sociedade envolvente. 

 Sabemos que existe a legislação a Política Nacional 

de Gestão Territorial e Ambiental de Terras 

Indígenas-PNGAT-2012 em seu artigo 4º sobre 

objetivos específicos: I- eixo 1- proteção territorial e 

dos recursos naturais: a) promover a proteção, 

fiscalização, vigilância e monitoramento 

ambiental das terras indígenas e seus limites. IV-

eixo 4-prevenção e recuperação de danos 
ambientais: b) promover ações de prevenção e 

controle de desastres, danos, catástrofes e 

emergências ambientais nas terras indígenas e 

entornos.  

 

Também, os grileiros de terra já chegaram muito próximo da nossa área, digo 

isso, porque houve uma invasão na proximidade da fazenda e, onde os grileiros 

permaneceram por muito tempo, depois, pelo o pedido do dono da fazenda houve a 

retirada dos grileiros, pela policia Federal e, pelo fato da recusa da saída dos grileiros, 

houve desentendimento entre grileiros e policiais federais que chegaram a utilizar arma 

de fogo havendo trocas de tiros, mesmo assim, foi conseguida a retirada dos grileiros.   

Além de este fato acontece, também, já foi construído  em  2002 PCHs  a Usina 

Hidrelétrica Aikanã no rio Pimenta Bueno. Esta Usina fica a oito quilômetros da terra 

Indígena e, o rio Pimenta faz a divisa entre a nossa terra e a do fazendeiro e, ainda tem a 

Usina Chupinguaia.  

 Atualmente estão começando a desenvolver as plantações de sojas, onde pasto 

que servia para os gados está sendo substituído pela soja. E, com isso, como a nossa 
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terra fica um pouco próximo desta plantação, acaba nos prejudicando, porque os donos 

desta propriedade de soja utilizam os agrotóxicos para o combate das pragas que ataca 

as plantas. Com isso, o vento leva o veneno para outros lugares acabando prejudicando 

muitas coisas como, os insetos, os pássaros. Os insetos ao fugirem para outros cantos 

muitos caem no rio, lagoa e igarapé e onde os peixes aproveitam destes insetos 

alimentando-se e acabando por ser contaminado pelo veneno. Também o vento e a 

chuva pode levar o veneno para os igarapés e rios contaminando-os.  

A nossa preocupação com estes tipos de problemas é, porque as pessoas da 

nossa aldeia, às vezes vão a este lugar para pescar e, correndo o risco de serem 

contaminados pelo veneno químico ao ser ingerido peixes pescado por famílias e, 

porque nem todas as pessoas adultas da aldeia tem consciência disso e, ainda mais 

criança que não conhece estes tipos de problemas que causam mal a vida. E falando da 

cidade que fica mais próximo da gente, a cidade de Chupinguaia está cada vez mais 

crescendo, trazendo muitas as pessoas de outros lugares em busca de empregos, com o 

surgimento de frigorifico, secador de soja, Usina e outros.  As casas que eram poucas 

estão aumentando e com tudo isso os pequenos sítios que existiam em volta da cidade 

estão cedendo os espaços para construções de moradias e lojas de moveis e, como 

também lojas de matérias de construções. E com o crescimento da cidade estão vindas 

também pessoas estranhas o que traz o aumento da violência em toda a região.  

Outras questões importantes que cito e ressalto é sobre a descoberta do cemitério 

no alargamento da rodovia RO-391, perto da ponte sobre o rio Pimenta Bueno, dois 

quilômetros para baixo da barra do rio Chupinguaia e 15 quilômetros do centro da 

cidade Chupinguaia (RO), ou seja, no entorno da Terra indígena Tubarão Latundê. 

Varias ossadas, dentes, artefatos de cerâmicas e de pedra foram encontrados. Os Aikanã, 

sem nenhuma dúvida afirmaram que ossos e objetos são dos seus antepassados que 

tiveram uma grande aldeia no lugar dos achados. Ainda, os Aikanã afirmam e que tem 

prova que naquela região e a margens do rio Pimenta Bueno povoava a maioria dos 

Aikanã, antes de serem removidos para nova área que hoje vivem. Com essa 

preocupação do cemitério encontrado a margens do rio pimenta, foi feito pela 

comunidade um documento encaminhado ao Ministério Público para resolver essa 

situação, na tentativa de pelo menos fazer um desvio do cemitério, respeitando o local, 

mas até agora não tivemos a resposta deste Órgão.          
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Mapa de localização da T.I. Tubarão Latunde e entorno   
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  Mapa da Terra Indígena Tubarão Latundê e 50 km do entorno  

  

 

No mapa mostra a mudança do espaço natural com a ocupação da sociedade 

envolvente durante a década de povoamento em entorno de 50 km numa terra indígena 

Tubarão/Latundê. Como podemos observar as parte amarela indica pastagens e 

desmatamento. E também vemos a mancha verde que restam pedaço de mata e, 

observa-se, a mancha vermelho que são cidade e as partes marrom mostra os cerrados. 

As maiores manchas verdes que só pedaços de mata ou fragmentos florestais são em 

geral em terra indígenas, como a Rio Omere, Pirineu de Sousa, Parque do Aripuanâ. 

Assim vemos a importância dessas terras na preservação da floresta.       
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Capitulo 4. PROPOSTA DE PLANO DE GESTÃO 

TERRITORIAL/AMBIENTAL  DA TERRA INDÍGENA TUBARÃO/LATUNDÊ 

 

Neste capitulo vamos descrever uma proposta das ações importantes para um Plano de 

Gestão Ambiental Territorial da Terra Indígena Tubarão Latundê, observa-se que nos 

baseamos no livro “Plano de Gestão Territorial e Ambiental das três Terras Indígenas 

Kaxinawá do Jordão – CPI/AC e AMAAIAC, 2012”  do estado do Acre. Com este livro 

aprendemos o que significa o Plano de Gestão Ambiental e territorial para Terra 

Indígena e assim, fizemos uma proposta.  

O que é Plano de Gestão?  

O Plano de Gestão Territorial e Ambiental é um 

documento importante que nós Huni Kuĩ 

construímos junto com as nossas liderança e 

comunidades reunidas para a melhoria de nossas 

terras. Ele é um regimento do uso da Terra Indígena, 

instrumento essencial para ajudar no planejamento 

da gestão de nossa terra. Estamos tentando fazer 

aquilo que é possível, para trabalhar dentro da nossa 

terra, de acordo com a vontade das comunidades, 

tendo como propósito o nosso próprio beneficio.    

 Josias Mana Kaxinawá(2010) 

 

 

O plano de Gestão não é uma lei, mas é um acordo 

entres os grupos familiares, entre a comunidade, 

sobre como nós vamos organizar a nossa terra, como 

vamos usar os nossos recursos naturais, como nos 

relacionar com os nossos vizinhos, como vamos 

trabalhar com o entorno, como vamos fazer um 

desenvolvimento que beneficie a todos. Ele também 

não é uma proibição, é um trabalho de 

conscientização, com todos, índios e não índios. 

Com o passar do tempo, ele pode ser modificado, 

mas sempre com a participação de todos, para se 

chegar a um consenso com o objetivo único de 

cuidar com zelo e carinho do que é nosso. 

                          José Lima Yube Kaxinawa (Opiac) 

                                                                            

Um Plano de gestão territorial é uma maneira dos 

povos indígenas hoje pensarem, discutirem e 

colocarem em pratica todas as suas ideias para 

poderem cuidar dos recursos que eles usam na sua 

terra. Esses recursos são a caça, a pesca, a madeira, a 
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palha, os frutos, a roça e tudo aquilo que se precisa 

para continuarem a viver com saúde em sua terra. 

             Professores Tiriyó e Kaxuyana ( Apitikatxi)  

 

No meu ponto de vista, com esse Plano de Gestão Ambiental já montada pelo povo 

Kaxinawá e Tiriyó, o meu povo Aikanã deve tomar o mesmo caminho para manter a 

conservação dos recursos que ainda existe e o que não existe, buscando um alternativa 

de recuperação do que estão desaparecendo na Terra Indígena Tubarão/Latundê.     

   Observamos que o governo federal instituiu a Politica Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – PNGATI,  por meio do  DECRETO Nº 

7.747, DE 5 DE JUNHO DE 2012, o qual comentado acima.  O objetivo principal desse 

decreto está explicando no artigo 1º: 

Art. 1º Fica Instituída a Politica Nacional de Gestão 

Territorial e Ambiental de Terras Indígenas – 

PNGATI, com objetivo de garantir e promover a 

proteção, a recuperação, a conservação e o uso 

sustentável dos recursos naturais das terras e 

territórios indígenas, assegurando a integridade 

do patrimônio indígena, a melhoria da qualidade 

de vida e as condições plenas de reprodução física 

e cultural das atuais e futuras gerações dos povos 

indígenas, respeitando sua autonomia 

sociocultural, nos termos da legislação vigente. 

    

Assim entendo que é necessário elaborar um Plano de Gestão da Terra Indígena 

Tubarão Latundê.  

A seguir descrição das ações que podemos discutir na comunidade para conservação e 

sustentabilidade dos recursos naturais da nossa Terra Indígena. Os recursos que nós 

necessitamos são: florestais, animais comestíveis, caça, animais domésticos, saúde 

ambiental e roças e recursos hídricos.        
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Proposta de Plano de Gestão da Terra Indígena Tubarão Latundê 

 

I - CONSERVAÇÃO DE RECURSOS FLORESTAIS 

 

1. Madeira: Vamos fazer o controle da retirada de madeira para venda na cidade, 

para que depois não venha faltar, quando a comunidade tiver que usar no que for 

preciso.  

2. Pé de Açaí: Não derrubar os pés de Açaí próximo da aldeia, procurar conservar 

o que tem e, se tiver que usar a palha para cobertura da casa ou coleta da fruta 

retirar somente quantidade certa de uso. 

3. Castanheira: Conservar e valorizar os pés das castanheiras que existem na 

região, pois a castanha é um alimento importante para o povo, tanto para 

consumo e como venda.   

4. Copaíba: valorizar a extração do óleo de copaíba, pois seria fonte de renda para 

o povo, mais extraído época das chuvas. 

5. Semente da Mata: Preservar as sementes das florestas que são úteis para 

produção de artesanato e, o que não tem na comunidade deve ser plantado na 

aldeia para confecção de variadas tipos de artesanatos. 

6. Tinta do jenipapo: Valorizar a frutas do jenipapo que são de uso na pintura do 

corpo nos eventos nas festas da dança tradicional do povo. 

7. Plantas medicinais: Fazer a pesquisa com sabedor da comunidade sobre o 

remédio da mata, identificando cada tipo de planta que existe na área que serve 

para o combate de doença. Também valorizar todos os tipos de plantas que são 

medicinais. 

8. Frutas nativas: “Evitar derrubar as frutas nativas próximos da aldeia”. (2012:64  

Vamos conservar as árvores de frutas para consumos de das pessoas e para os 

animais se alimentarem.(2012:64). 

9. Taquara: Não existe mais na nossa terra que é preciso ir atrás da taquara onde 

tem e trazer as mudas para ser plantadas na comunidade para confecção das 

flechas.  

10. “Matas ciliares: Preservar as matas ciliares para proteção das águas e para não 

acontecer o assoreamento dos rios, poços, lagos e igarapés. Deixar 50 metros de 

matas ciliar nas beiras dos rios, igarapés, lagos e olhos d’ água.” (Comissão pró 

índio do Acre e AMAAIAC,2012:64). 
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11. Biopirataria: Não deixar pessoas de fora levarem animais, vegetais ou minerais 

para fora da terra indígenas. Qualquer material para sair da terra indígena, 

precisa de autorização dos representantes de todas as aldeias.(Comissão pró-

índio do Acre e AMAAIAC,2012). 

 

II-PESCA 

1- Piscicultura: Procurar local adequado para a construção de açude para iniciar a 

criação de peixes na aldeia. Vamos procurar a instituição que apoia esses tipos 

de criação dos peixes. Porque precisamos de peixe como: pacu e piau, porque os 

locais bom de pesca ficaram fora da terra indígenas. 

2-  Evitar a pescaria com o timbó nos rios pequenos e também evitar a pescaria 

temporária nos rios grandes e da intervalo para os peixes no tempo da 

reprodução.  

 

III- Manejo  da caça 

1-Animais comestíveis: Devemos matar os animais para a nossa alimentação e todos 

devem está em consciente que deve matar controladamente. 

1- Animais não comestíveis: Não devemos matar os animais que não se come, 

será exclusivo para o conhecimento e pesquisa. 

2- Animais com filhotes: Não devemos matar os animais que tiver com filhotes 

deixar que ela cresça. Também podem criar o filhote de animais, desde que o 

dono cuide bem dela e não deixar morrer. 

 

IV – CRIAÇÃO DE ANIMAIS DOMESTICOS 

1- “Aves: Podemos nos organizar de acordo com interesse da comunidade para a 

criação de galinha de granja, caipira, marreco e outros tipos de aves.”(2012:77). 

2- Gado: “Vamos criar gado de forma organizada, que fique fora da aldeia, 

distancia de 1/2 hora, e que ele fique cercado para não dar prejuízo. Também é 

muito importância ter assistência técnica para saber sobre as formas corretas de 

criar e cuidar da saúde dos animais”(Comissão pró índio do Acre e 

AMAAIAC,2012:77). 

3- Animais que invadem os plantios: “As aldeias que tiver a criação de animal, o 

proprietário não deve deixar invadir os plantios”. Se a criação começar invadir 

os plantios, o dono do plantio vai avisar o proprietário e, se não resolver vão 
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reunir para decidir como resolver este problema. ”(Comissão pró índio do Acre e 

AMAAIAC  2012:77).    

  

 IV – LIXO E PROBLEMAS SANITÁRIOS 

1- Lixo (orgânico e não orgânico): O lixo orgânico serve para os alimentos dos 

animais de criação, para adubo e a compostagem das plantas. 

O lixo não orgânico será recolhido (pilha, bateria, lata, vidro, etc.) e deve ser 

levado para longe e deve ser jogado no buraco. Os agentes de saúde e o Agente 

de saneamento Básico devem contribuir na organização do lixo da comunidade, 

orientando as pessoas a não jogarem o lixo em qualquer lugar. 

2- Água potável: A água que é utilizada diretamente do poço artesiano deve estar 

longe das privadas. Se tiver animal solto na aldeia, o poço precisa estar fechado 

para evitar a contaminação da água portável. 

3- Rio: Não devemos jogar nenhum tipo de lixo no rio. Temos que nos preocupar 

de cuidar das águas dos rios porque, a água limpa é muito importante para nossa 

saúde. Não se devem jogar nenhuns tipos de animais mortos nos rios e nos 

igarapés. Também não devemos fazer o cocô nas beiras dos rios.  Pois sempre é 

de uso por um e por todos. 

4- Moradia: As famílias devem sempre manter a casa limpas para evitar invasão 

de qualquer tipo de animais peçonhentos dentro de casa e evitar doenças nas 

famílias. 

5- Privada: Toda família deve organizar seus privadas para cuidar da sua higiene. 

A distancias das privadas deve ser de 50 metros das casas e longe das fontes de 

águas. 

 

V- ROÇADOS E AREA DEGRADADAS 

1- Sementes tradicionais da roça : Vamos preservar nossas sementes tradicionais 

que poucas restam para não perde-los de vez, como : amendoim, milho, fava, 

cará. E evitar plantar misturada com aquela que não é tradicional e sempre 

guardar para depois ser plantadas novamente. 

2- Sistemas agroflorestais: Vamos recuperar as capoeiras e plantar as mudas de 

vários tipos de frutas como, laranja, cupuaçu, cacau, caju, coco, Açaí e entre 

outras para cada famílias se beneficiar ou até mesmos para vendas.            
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Considerações finais 

 

O presente trabalho é importante para salientar ao povo que habitam a Terra 

Indígena Tubarão/Latundê e a sociedade envolvente no uso de recursos naturais 

existente nesta área e que deve ser mantida e conservada para que no futuro as novas 

gerações possam conhecer os tipos de vegetações que  são de uso do povo e, como as 

espécies de animais que existem na florestas. Assim, o povo possa estar sempre 

consciente no uso dos recursos que restam e manter os mesmos preservados.    

Como citado anteriormente no Plano de Gestão, é importante para nosso futuro que os 

recursos naturais sejam conservados para as futuras gerações. O que necessita para ter 

manutenção da sustentabilidade dos recursos naturais na terra indígena é uma proposta 

do plano de gestão territorial e ambiental que a comunidade participe.  
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