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Introdução 
No Brasil vive a maior quantidade conhecida de povos 
em situação de isolamento no mundo. A Funai 
confirma a presença de 28 registros desses povos. 
Além  desses, há também 86 registros que necessitam 
de pesquisas com o objetivo de confirma-los, 
totalizando 114 registros. Desde 1987 que o Estado 
brasileiro possui um política pública específica para 
esses povos, pautada pelo respeito à condição de 
"isolamento" por eles adotada, que é um direito 
reconhecido pela Constituição Federal de 1988 . 
Portanto, em 2019 essa política completou 32 anos, e 
é referência para os demais países na América do Sul 
que possuem populações vivendo em situação de 
isolamento.
Hoje o Brasil passa por um momento de muitas 
incertezas quanto à segurança e garantia da vida 
desses povos. Propostas de grandes 
empreendimentos governamentais em seus territórios, 
a inanição e entrega da Funai aos interesses dos 
ruralistas e mineradoras, o discurso de ódio perpetrado 
pelas altas esferas do governo contra os índios, a 
conivência no avanço da sanha destruidoras sobre 
esses territórios por pecuaristas, madeireiros, 
mineradoras, garimpeiros e caçadores clandestinos, 
coloca em sério risco o destino desses povos em 
nosso país.
Tendo em vista a histórica invisibilidade desses povos, 
este informe visa contribuir com a disseminação de 
informações sobre o tema, presença e situações de 
risco.

Foto: Tapiri de grupo Korubo contatado em 2015. 
Fabrício Amorim/Funai, 2015.
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 O Observatório dos Direitos Humanos dos Povos 

Isolados e de Recente Contato - OPI é uma iniciativa que 

articula uma rede de especialistas interessados em 

acompanhar a execução das políticas públicas e 

monitorar a promoção dos direitos humanos dos povos 

indígenas isolados e de recente contato no Brasil. "Opi" 

é uma palavra na língua Zoé  que significa "ferroada".
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Conforme as Nações Unidas, e Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos, os povos 
em isolamento são povos ou segmentos de 
povos indígenas que não mantêm contatos 
regulares com a população majoritária e que 
também costumam evitar todo o tipo de 
contato com pessoas de fora de seu grupo. Já 
para o Estado brasileiro, são povos ou 
segmentos de povos indígenas que, sob a 
perspectiva do Estado brasileiro, não mantém 
contatos intensos e/ou constantes com a 
população majoritária, evitando contatos com 
pessoas exógenas a seu coletivo.
Há uma grande diversidade de contextos de 
“isolamento” na América do Sul, desde 
pequenos grupos (ou até um único indivíduo), 
sobreviventes de sucessivos massacres e que 
por isso evitam a qualquer custo contatos com 
outras pessoas, até povos maiores 
demograficamente  que estabelecem relações 
intermitentes com outros povos circunvizinhos, 
seja por meio de relações de guerra, saques, 
vestígios propositalmente produzidos e outras 
formas de interação.
O fenômeno do “isolamento” ocorre sobretudo 
na região amazônica, em regiões de difícil 
acesso, em função de suas características 
geopolíticas e ambientais, no entanto registra-
se a presença desses grupos também nos 
biomas do Cerrado brasileiro e no Gran Chaco 
paraguaio.
 
 

Quem são os 

povos isolados? 

Fonte: Guilherme Gniper/Funai, 2016.

Fonte:Jair Candor/Funai, 2013.

Fotos: Capas dos documentos de recomendações da CIDH e 

de diretrizes da ONU sobre povos isolados e de recente 

contato

Na América do Sul existem 185 registros da 

presença de povos em situação de isolamento, 

destes, 66 registros estão confirmados e 119 

ainda por confirmar.
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Além destas, existem ainda as seis TI instituídas pela 

Funai como “Restrições de Uso”, isto é, com 

interdição de quaisquer atividades econômicas, 

enquanto a Funai, por meio de suas Frentes de 

Proteção Etnoambiental, realiza expedições de 

localização e proteção para a demarcação definitiva 

desses territórios. 

 

Aonde estão os povos 

isolados no Brasil?

Atualmente são 20 as Terras Indígenas 
(TI) com presença confirmada de povos 
ou segmentos de povos indígenas 
isolados, todas localizadas na região 
amazônica. 

Dos 86 registros que carecem de pesquisa 
por parte da Funai, pelo menos 17 
localizam-se em regiões com grandes taxas 
de desmatamento, fora de terras indígenas.

Acima, em vermelho mais intenso, os 
estados onde há  registros de povos 
isolados que necessitam de pesquisas 
por parte da Funai. 

?

 Ao lado os estados onde já é 
confirmada essa presença.

Rio Itaquai, TI Vale do Javari. Fabrício Amorim/Funai, 2012
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Registros de Povos Isolados no 

Brasil
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Número de registros 

Situação

28

86

Con�rmados

Em fases de pesquisa

De um total de 114 registros, 28 são 
confirmados. 

Registros distribuidos por estados

Amazonas Pará

Mato Grosso Rondonia

Roraima Acre Maranhão

Amapá Tocantins Goiás

Em 2011 a Funai trabalhava com um 
total de 70 registros, sendo 23 
confirmados e 47 em fases de pesquisa. 
Atualmente (2020), como já dito, o 
banco de dados da Coordenação Geral 
de Índios Isolados e de Recente Contato-
CGIIRC/Funai dispõe de 114 registros, 
sendo 28 registros confirmados e as 
restantes carecem de estudo e pesquisa 
de campo. Neste período (2011-2019), 
portanto, foram acrescidos cinco novos 
registros confirmados e 39 novos 
registros da possível presença de 
isolados no Brasil, em grande parte em 
decorrência da ampliação e 
fortalecimento das FPE que, como 
veremos mais adiante, são unidades de 
campo da Funai.

Amazonas 37

Pará 24

Mato Grosso 14

Rondônia 12

Roraima 9

Acre 8

Maranhão 7

Amapá 1

Tocantins 1

Goiás 1

Estados N. registros
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As Frentes de Proteção 

Etnoambiental

Localização das FPE:
São no total 11 FPE 
atuando nos estados 
da região amazônica 

As FPE são unidades 
descentralizadas da FUNAI 
que atuam em campo na 
implementação da política 
indigenista direcionada aos 
povos indígenas isolados e 
de recente contato.

As FPE são unidades 
descentralizadas da FUNAI 
que atuam em campo na 
implementação da política 
indigenista direcionada aos 
povos indígenas isolados e 
de recente contato.

A metodologia de localização de povos 
isolados implementada através das FPE 
consiste em um criterioso trabalho que 

envolve a pesquisa documental, 
qualificação de relatos de terceiros, 

expedições em campo, sobrevoos, análises 
de satélite, entre outros. Essas etapas de 
trabalho visam constituir acervo de dados 

georreferenciados, devidamente 
qualificados e sistematizados, sobre as 

dinâmicas de uso e ocupação territorial e 
características socioculturais desses 

povos, sem estimular o contato.
Foto: Sertanista Jair Candor analisando vestígio de 

isolados no MT. Araquém Alcântara, 2011.
Foto: Pegada de isolados no 

norte do MT. Araquém Alcântara. 2011.

Rio Itaquai, TI Vale do Javari. Fabrício Amorim/Funai, 2012.

Foto: Base de vigilância da Funai na TI Vale do Javari. Rieli 

Franciscato/Funai, 2012.

FPE

AM 3

RO 2

PA 2

AC 1

MA 1

RR 1

MT 1
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Vulnerabilidades e 

ameaças

Vulnerabilidade territorial

Vulnerabilidade socio- 
epidemiologica Vulnerabilidade demográfica

Vulnerabilidade política

Desmatamento 2003-2019

TI 12

TI c/Isolados 18

Segundo os dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), do sistema DETER 
(Detecção de Desmatamento em Tempo Real), 
das 30 terras indígenas mais desmatadas entre 
2003 e 2019, em  pelo menos18 delas há 
registros ou relatos da presença de povos 
indígenas em situação de isolamento em seu 
interior ou regiões circunvizinhas.

Vulnerabilidade trata-se do grau de 
susceptibilidade de pessoas ou grupos a 
problemas e danos que ameacem suas 
condições de vida e podem expressar-se nas 
dimensões sociocultural, territorial, sócio-
epidemiológica, política e demográfica.

Foto: Exploração madeireira ilegal na TI dos isolados Pirititi 

em Roraima. Ibama, 2019.

Vulnerabilidade sociocultural

Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato - OPI

1a Edição - Fevereiro de 2020 



Madeireiros

Grilagem

Desmatamento

Empreendimentos

Garimpo

Incêndios

Narcotrá�co

Caça ilegal
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Entre 2011 e 2019, a Coordenação Geral de Índios Isolados e Recém 
Contatados (CGIIRC) acompanhou, analisou e ofereceu subsídios à 
Coordenação Geral de Licenciamento Ambiental (CGLIC), em 
processos referentes a pelo menos 25 processos de licenciamento 
ambiental de grandes obras, em diferentes fases de licenciamento. 
Por conta da pressão dos povos indígenas atingidos e do movimento 
social, algumas dessas obras ainda não saíram do papel, como a 
Usina Hidrelétrica (UHE) de São Luiz do Tapajós ou a Linha de 
Transmissão Manaus-Boa Vista. Outras já estão em plena operação, 
tal como a UHE Belo Monte, a UHE Santo Antônio e a UHE Teles 
Pires, todas impactando direta  e indiretamente territórios ocupados 
por povos isolados.  
 
 

Outros vetores de vulnerabilidade atingem os povos isolados, tais 
como a exploração ilegal madeireira, grilagem de terras, incêndios 
criminosos, garimpo, entre outros. Tais pressões das frentes 
econômicas extrativistas acarretam em contatos violentos, 
contágio de enfermidades e os submete à constante situação de 
fuga, de fome, desestruturação de sua organização social e morte. 
Um vetor de crescente ameaça que cabe destaque é o 
aparelhamento ideológico, por parte do governo, do setor da Funai 
que trata do tema dos povos isolados (CGIIRC), loteando-o para 
um dos setores mais conservadores e retrógrados do governo: os 
missionários proselitistas que, historicamente, realizaram 
contatos forçados com povos isolados, levando-os muitas vezes à 
situações de genocídio e etnocídio. O que se anuncia, de fato, é a 
institucionalização de um genocídio, pois a autorização da 
mineração, turismo , de hidrelétricas e arrendamento por parte de 
governo, legaliza  essa vulnerabilidade, colocando em risco 
permanente a vida desses povos. 

Foto: UHE de Belo Monte. 

Fonte: Norte Energia SA

Segundo o Observatório da 
Mineração 3773 requerimentos 
minerários afetam 31 Terras 
Indígenas e 17 Unidades de 
Conservação que possuem 71 
registros de povos indígenas em 
situação de isolamento em seu 
perímetro. Desses, são 7 registros 
confirmados, 17 em estudo e 
outros 47 com informação. Para 
piorar, cinco dessas ocorrências 
são de povos que se encontram 
fora de áreas protegidas.
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 Em novembro de 2019 ocorreu o oitavo ataque com armas de fogo por 
violentas quadrilhas de caçadores e pescadores contra a Base da Funai 
que atua na proteção de povos isolados da no Vale do Javari, na região 
fronteiriça entre o Amazonas e o Peru. 
Nessa mesma fronteira, na cidade de Tabatinga-AM, em setembro de 
2019 foi assassinado cruelmente com dois tiros na nuca o colaborador 
da Funai, Maxciel Pereira, que atuou por anos na proteção da TI Vale do 
Javari.

Em 2019 os índios isolados Awá da TI Araribóia sobreviveram a mais um ano 
de acirrado cerco produzido pelos madeireiros ao seu território. Segundo os 
dados de monitoramento remoto do Instituto Socioambiental-ISA, de 
setembro de 2018 a outubro de 2019 foram identificados mais de 1.000 
quilômetros de estradas clandestinas e recebidos quase 5.000 alertas de 
desmatamento em seu sistema. Em meio a esse caos madeireiro, em 
novembro de 2019 o indígena Paulino Guajajara, que atuava no grupo 
Guardiões da Floresta, é assassinado numa emboscada por 
caçadores/madeireiros dentro da TI Araribóia que, como dito, abriga 
confirmadamente um grupo isolado Awá. 
 

A Terra Indígena Uru Eu Wau Wau sofre há anos com grande pressão 
de invasões de posseiros e grileiros. Em meados de 2019 foi 
constatado por imagens de satélite e sobrevoo mais de 300 hectares 
desmatados em apenas 30 dias e identificadas mais de 50 km de 
estradas de grileiros no interior da terra indígena  a pouco mais de 20 
km da área de ocupação dos índios isolados. 
 
A exploração ilegal de madeira e grilagem é a maior ameaça aos 
isolados Kawahiva do rio Pardo,  ao norte do estado do Mato Grosso. 
Em 10 de outubro de 2018, um ataque noturno contra a Base da Funai 
deixou, após troca de tiros, um invasor morto e outro ferido. 

Na Terra Indígena Yanomami (TIY) há uma intensa invasão 
garimpeira, quase comparada à ocorrida nas décadas de 1970 e 
1980 que provocou a morte de pelo menos 20% da população 
Yanomami. Segundo a Hutukara Associação Yanomami, estimava-
se naquela época a presença de cerca de 2o mil garimpeiros na 
TIY. Atualmente a Hutukara estima haver 10 mil garimpeiros, 
número esse em gradual crescimento. Agrava-se o fato de o povo 
isolado denominado Moxihatëtëma estar localizado há poucos 
quilômetros de um dos garimpos. Em meados de 2018, os 
Yanomami denunciam o assassinato de dois índios isolados na 
Serra da Estrutura por garimpeiros.

Foto: Paulino Guajajara

Fonte: Apib

Foto: Maxciel Pereira. Arquivo 

pessoal

Foto: Doente yanomami   sendo resgatado 

em meio à invasão garimpeira na dec 80.  

Fonte: Charles VIcent-ISA
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Propostas e caminhos possíveis
(i) Incremento e investimentos de ordem orçamentária e de recursos humanos nas FPE’s.
 
(ii) Aprimoramento da gestão da política pública, por exemplo, pela normatização e 
institucionalização das metodologias de localização e de monitoramento da presença de 
grupos isolados desenvolvidas em campo.
 
(iii) Investimento em ações de localização em campo, com vistas à confirmação das 86 
referências sobre a possível presença desses povos.
 
(iv) Reabertura das Bases de Proteção Etnoambiental (BAPE) atualmente fechadas, 
abertura de novas e estruturação das BAPEs em funcionamento precário, para o 
monitoramento ininterrupto das ameaças e dos processos territoriais dos 28 registros de 
isolados confirmados.
 
(v) Necessidade de ação conjunta com outros órgãos do Estado, que tenham atribuição de 
proteger os territórios dos povos indígenas isolados.
 
(vi) Estabelecimento de cooperações técnicas com outros países - para a atuação em 
situações transfronteiriças - e com organizações da sociedades civil, indígenas e/ou 
indigenistas, com vistas ao aumento do potencial de efetividade da política pública para 
povos indígenas em situação de isolamento.
 
(vii) Necessidade de se incorporar mais vozes para refletir e monitorar a execução da 
política pública – incluindo maior participação dos povos indígenas.
 
(viii) Aprimoramento e Implementação de diretrizes para desenvolvimento de planos de 
contingência em situações de contato.
 
(ix) Desenvolvimento à luz da Convenção n. 169 da OIT de mecanismos normativos e 
metodológicos de avaliação de impactos diretos e indiretos nos territórios dos povos em 
situação de isolamento, e aprimoramento de práticas de consulta/consentimento no caso 
de povos de recente contato, no âmbito dos processos de licenciamento de grandes 
obras.
 
(X) Aprimoramento e inovação de mecanismos legais da política pública, tal como a 
normatização do poder de polícia das equipes de campo e a implementação da política 
específica de saúde conforme Portaria Conjunta FUNAI/MS n. 4094 de 20/12/2018.
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