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NECESSIDADES DAS ÁREAS INDÍGENAS.DO NORDESTE 
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IRIS PEDRO DE OLIVEIRA 

· SUPERINTENDENTE DE ASSUNTOS FUNDI,ÁRIOS· - .· SUAF 

SIGFRIDO fRANCISCO CARLOS GIARDINO GRAZIANO . .• . ~ 

SUPERINTENDENTE 3ª SUER/RECIFE-PE 

LAURI CAMARGO RODRIGUES 

CHEFE DA DIVISÃO DE ASSUNTOS FVNDIÁRIO$ 

REYNALDO LUIZ. AGRA LOPES 

CHEFE DO SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO. 

SUAM! PERCÍLIO pos SANTOS 

Avonldn João du Burros. Gfül 
Uon Vis tu bOOóO Rocifo PE 

(081) 222-0142 

, 
1 
! 

.l 
l 
1 

l 
-i 
i 

---1 

~ -1 
i 
l 
i 
.! 



~ 
tl,' :';.· .. e, . - J.C,- 

t" 

" ~- 
e 

-cn- 

f- t;n1:i., .. ;·.1,,1 i"~ 1.~·.'rri· o.· l.n,) ,. 
t,.• N!Sl!~F..: >)~.' 1-'~"t:'~ ç. .• , 

~ ' . .. ··. . · .- . r : ~··· •. ~ • ·,:.-:, 

·~: .. .... : .. _- s: '1:0 

~' -, 

APR~SENTAÇÃO 

Este documento visa alertar os Órg~?S p~blicos 

rederais, estaduais e.municipais sobre. a-situaç~b do 
. , . 
indig.§: 

na do Nordeste, no que se refere.às necessioades· fundiárias- 

, 
nas suas areqs. 

• ; -, •' - ·: ,' • •, .: ·-. -.,!"- i .·.:·.·, :- • - ;z: •.. ,.~ .. : .·: • _. .,· :· · "r • ... .;.. · · .•• ; • ·, · . ~ , .. ; . 
'• ~ IJ •. :f! • • ,( ····~~ '., 

via 
.' L' 

veis, após levantamento minucioso por prioridades, tendo 

mo .-parâmetro, a Si t uaç âo: atual .-c'l12 :.'carência de- e ada - - comuni.da" ' . -· .. ·-·. . . . - 
de indígena. 
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TERRAS INDÍGENAS· DO NORDESTE 

1. IN'.l'RODUÇÃO 

1.1· ... A Divisão de As s un t os Fundiários - DFU,. setor r e s pon s á ve I 

pela regulari~ação.das· terras indÍ~enas no ~rnbito da 

Superinte~d~ncia Executiva _Regiqnal; em estr~ita·. ligaç;o 

g;o superior, v~m des~nvoivendo todà uma gama de ativida 

~es, relactonadas ~ regul~rização ctas terras indÍgeras jo ·. i 
Nordeste em observancia as diretrizes e· a razão de· ser, 

·aa existencia da FUNAI. 
. ; 

i 

Assim, dando cumprimento aos diplomas legais que a s s e qg 

ram a posse da terra aos Índios - seus habftant~s primi 

tivos - a DFU n~n tem medido esforços para identificar e 

demarcar ~s terras irnemoiiais, de uso e gozp aos silvÍ~Q 

las. 

Tem-se feito alguma coisa neste sentido, entretanto a rsa -~ - 
lidad~ dos indígenas nordestinos em stias necessi~ades,nos 

obri~am a fazer mtlito mais, procurando outros recursos, a 

través àos governos estaduais e municipais e da própria 

iniciativa privano. 

Pretendendo unir esforços para obtenção de r e s u I t ado s pQ 

1 J.,, v ,~t., :Jt1U!.JO l{,,nt11 f '.!: 
\ül!ll '..':J'.!-01·12 

.. : :,.. ! • ~ 
1-"_.:_~,,'r ~~-, _ ~·::, .: 
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Fund~ç~o Nncio~nl do lndio 
MINIST~RIO DO INTERIOR 

sitivos dentro das comunidades indígenas mencionadas, 

.dando-lhes condições, a sua plena ~ntegração na corou 

nhão nacional, libertando-se do regime tutelar, nem 

sempre benéfico. 

No processo de reg~lariz~ção fundiári~ na região· norde.ê. 

te, apresentam-se· problemas dos mais-diversos-que envol 

vem desde pressões de.natur~z~ iolÍticaj a f~l~a de 

recursos e pessoal quaiificado.~Para ~ue··e~te ~o~pbrtª 

mento seja modificado "s e faz ·importan.te que o -apoio já 

recebido de diferentes Órgãos, chegue mais efetivo,· e 

apoio de outros que por certo irão se en~ajar 

campanha rnerit6ria para pr~serva~ a· cultura e a sqbrevi 

nesta 

vência .i.nd i qene , 

TERRAS INDÍGENAS 

"São reconhecidos aos Índios sua organização social,cO.ê_ 

tumes, línguas, crenças e ~radiç~es, e os direitos or1 

ginários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 

competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respei 

tar todos os seus bens." (Artigo 231, da Constituição 

Federal). 

FASES DO PROCEDIMENTO FUNDIÁRIO 

IDENTIFICAÇÃO - Consiste na elaboração de proposta para 

definição de limites através d.e estudos que indicam as p§. 

Avonldn João de BMros, 668 
Boa V lota 60050 Rocir~ PE 

(081) 222-0142 
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culiaridades culturais de cada grupo indígena, sua rel.§_ 

ção com territ~rio, o aspecto m~gico-religioso, locais Sft 

g"rados e históricos; atividades de ·subsistência e extra 

t ív i smo : levantamento fundiário,. situação atual e con t e x 

to iegional. Alu6ida atividade está r~gula~entada pelo D~ 

ereto 94.495 de 23.09.Bi. 

DEMARCAÇÃO Aprovada a proposta da áre~,·com ~ edição da 

Portaria Interministeri~l, sua_'.aernarcação.~onsta~ em sín 

tese, na- arne r r e ç ào ao sistema ·cartog'ráfico -nac i one I atrª 

vés de marcos geodésicos, estabelecimento de poligo_nais 

de locação, determinaç6es azimutais, abertura de picadas, 

implantaç6es de mar~os e placas indicaiiv~s. 

REGULARIZAÇÃO - Após a homologação da demarcação da 
., 
are a 

pelo Presidente da República, será procedido o seu regi.§. 

tro no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca ónde se 

situa a área indígena e no Serviço do Patrim6nio da União. 

Avoni.111 João de A..rrvs. G6U 
Bn,1 V mt11 500b0 Rr,cif6 PE 

(0111) 222-01-12 

,'·, :,~' .·:'~~· ....1!~~~,~:. --;_ .. 
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2 SITUAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS DO NORDESTE 

ESTADO DE ALAGOAS: 

AI CARAPOTÓ 

Grupo Indígena: 

Loca1ização: 

Popu l e ç é o : 

Área_( Ha }-: ·. , , · " :, , · , , . ·· ·, 

iitu~ção Fundi~ria! 

1 

' . i 
j 

·' 

Carapotó 

são Sebastião 

209. ~· ·. \, 

1~810· ,i •,1.1.i,· 

!dentificada. Caso seja aprovada pelo 

GTI,.o procedimen~o fundi~rio ter~ s~ 

qÜ~n~ia com~ demarcação e regularização. 

Órgão(s)Executante(s): FUNAI, ITERAL: demarcação 

AI FAZENDA CANTO 

Grupo Indígena: 

Localização: 

População: 

Área(Ila): 

Situação Fundiária: 

FUNAI, INCRA: indenização de benfeitQ 

rias e reassentamento de ocupa~tes nao- 

ÍndÍos. 

Xukuru-Kariri 

Palmeira dos Índios 

800 

277 

Demarcada. Existem estudos pê1ra ~11;, 

pliação. 

Órg~o(s) Executante(s): FUNAI, IT~RAL: demarcação (citea ampli~da) 

t 1 ••. , V 1•,t, 500!>0 !~,.,;,!" l'i. 
(OGI} 2:12-01,12 

. i .......J 
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Fundação Nacional do Índio 
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FUNAI, INCRA: indenização de benfeito 

rias e reassentamento de ocupantes 

não-Índios. 

AI JERIPANCÓ 

Grupo Indígena: Jeripancó 

Localização: Água Branc~ 

População: 500 
,;,' ;·. 

Situação Fundiária:. Deverá ser submetida à identificação, 

para que seja anexada urna gleba de 

200 Ha, adquirida pela FUNAI e defini 

da as terras tradicionais ocupadas p~ 

la comunidade. 

Órgão(s)Executante(s): FUNAI, ITERAL, INCRA: identificação 

FUNAI, ITERAL: demarcação 

FUNAI: regularização 

AI KARIRI-XOCÓ 

Grupo Indígena: Kariri-Xocó 

Localização: Porto Rea] do Colégio 

População: .1.062 

Área (Ha): 664 

.Situação Fundiária: Identif.ic.ada. O procedimento fundiá 

rio deverá ter andamento com a demar 

"venldR. Joio do Barro&, 608 
BOB Vista 50050 Roc:l_ft1 PE 

(081) 222·0142 
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cação e regularização. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI ,, I'l1ERAL': demarcação 

FUNAI, INCRA: Ibderiização de benfei 

terias e.reassentamento de ocupantes' 

. ;:. - , · . 
naQ-indios. 

FUNAI: regularização 

f':\.. 
~;.' AI MATA DA CAFURNA 

Grupo. I.·~~{~e·~~: · .-... ... ·.,:.: Xuku r u-Ka r i r i, 
•1_'11. ·1 ~~ ••• e. -l"r , ~ i t 'f)k ~~ •• ~'}, f,,f (4~ ~fj~ g \ ;,; '.'• 1.'): tt:}' t, ·, :·. :,• (,:,·~J-· , , ~ ~~· "\.., ', -- - r \. ,. , .,.~ ~ >- \,,., ••• • - {'t. •<.·! :.'-. 

L9calização: Palmeira dos-índios 

,v ., . Popu l aç âo: 215 

Área(Ha) 139' 

Situa~ão Fundiária: Demarcada. Porém, tendo em vistà a ª 
quisição de gleba contínua, se faz n~ 

cessá rio estudos para 1;1·nificação. 

·Ó~gão(s) Executante(s): FUNAI: estudo para unificação das áreas. 

FUN~I, ITERAL: demarcação 

FUNAI: regularização 
1 

i: .,. 
j 
,.1 
' 

., 

AI TINGUI-BOTÓ 

Grupo Indígena: Tingui-Botó 

Loculização: Feira Grande 

População: 154 

Área (Ha ) : 121 

A",·11111,t J,do '1,• Burr1,•,, li(:H 

E~c I V, :t 1 ~Oe!~O h'l'cdo t ·f. 

,OH1) •1..':!-0H2 

,·.'.'~ , ·. • -~-.: , •• i· • 1 ••• .: 
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~ituaç~o- Fundiária: A área Tingui-Bot6 ~ originária.de· 

.. 
;, 

faz necessário estudos para se prQ 

~quisição de áreas particulares.Se 

~eder a unificação das mesmas, e , 

em seguida, realizar-se sua demar 
,;::; .. _ 

cação e regularização. 

~1.:, .,, ... 
'-·-· 

Orgão(s) Executante(s): FUNAI: estudos para unificação das 

, 
..•. ·.'--;!,?i...,it,, ,f.~ ·.''!.'/,.1~·-: ,•\ r';:~.!(~11' ,, •••. t :~···: •• -· - '1·,,.. .-·:· • .ar~?~:-,~ :1..:·~· .·:·, .. \''. ,. ~:, •.... -. · .~··- •, .- . ,•. ~ .. : . ~ . ' : 

, •,; ,';! ,r . ,:_''·'•·· ,,,, •:·· 

FUNAI: regularização 

AI WASSÚ-COCAL 

Grupo IndÍge~a: Wassú 

Localização: Joaquim Gomes 

População: 789 

· Área ( Ha) : 2.758 

Situação Fundiária: Encontra-se com seu procedimento 

fundiário concluído, inclusive, r~ 

gistrada no SPU. Por~m, a queitão do 

reassentamento de não-Índios o inda 

não está e~uacionada, como tambPm 

Órgão(s) Executante(s): 

indenizações que estão "sub jud:ic011• 

FUNAI, ITERAL, INCRA: indcnizaç~o e 

reasentamento de ocupantes nâo-Índi 

os. 

A1·,1111d11 .)060 <l<' Bnrro•l C,~H! 
u{I" Vh1<1 500t-O 1,,ic11e f'E 

(Otl1) ??'..l-01·12 
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ESTADO D.l\ BAHIA 

AI ÁGUAS BELAS 

.,. . 
Grupo Indigena: 

Localização: 

Po~ulaç~o: 

Á~~;(~af:· 

.....• 

- J_ 1- 

F \l1h.L· ... ;.,,"I N:11.:1,rn: .1" i,h1 ,_. 
"' '~~ l :; 1 t "" I \, t1 ·1 -. 1 1' 

••• ~. ·~ 

i 
t.' 
1 • ,. :~ ~ ·' 

Pataxó 

Prado 

86 

1.200 

zaçao, porém antes deverá ser ef.etuª 

·~a .a desihtrusão·da area~ 

Órgão(s) Executantes(s): FUNAI, INCRA: indenização de benfeitQ 

rias e reassentamento de ocupantes nao- 

Índios. 

FUNAI: regularização. 

Pataxó 

Porto Seguro 

2.000 

8.627 

Dernarcada. Não obstante, a comuniclctde 

contesta os l:imites com o Purqttc de 

Monte Pascqal. O procedimento 

AI BARRA VELHA 

Grupo Indígena: 

Localização: 

População: 

Área (I-la): 

Situação r'uncliária: 

. •.... _ ... 
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rio prosseguir~ com a regularizaç~o. 

Órgão(s) Executante(s'): FU~AI, IBAMA: resolução da divergên 

eia entre a comunidade e o Parque de 

Monte Pa s co a.L, 

FUNAI: regularização _, 

AI CARAMURU/PARAGUASSU 

~ ' . 

Grupo IndÍqena: · Patax6 
'\ -~ .. ~;. ·/.' I_: !\ :,~ :f'·/· ~~P<~rr'i 1,.. \ ,; .~: ~~·:.1· •::··>- ,: .,.<'< .~:r, ; ',! ,''.:'J:-- ~:.., ' "·:~.; •• 1'::'.,1{,f .. ! 't '~-"r :'~ ~~i ~r~ ... ! 1~"': ::r-,.t ,~,.~} ''.! }• ·. -:,i~. 1·~ '.:., 

Po pu La ç e o : 618 

Área (Hal : 

Situação Fundiária: Demarcada pelo SPI em 1927/34. O pro 

cedimento fundiário está paralizado, 

em virtude da área encontrar-se "sub- 

judice". Dado a morosidade da justiça, 

cuja ação enc6ntra-se no STF há mais 

de cinco anos, o conflito pooeria ser 

solucionado por meio de acordo. Nesse 

caso o procedimento fundiário pr og 

Órg~o(s) Executante(s): 

segueria com a regularização. 

FUNAI, INTERRA, INCRA: levantamento 

fundiário e ava1iaç5o de benfeitorias. 

FUNAI, INT~RUA: avivcntaç~o ~n dPmarc~ 

ÇôO, 

FUNAI, INtRA: Indenização de benfeito 

.! .., 
·-··-··... . .. , .. ,;:· '· ... ·-·~·· 
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rias e reassentamento de ocupantes 

n;o-Índios~. . . . 
·: ... 

AI COROA VERMELHA 

Grupo .Indígena: Pataxó 

Locafização: Santa C~uz de Cabiália. 

Popu_lação: 316 

_.· Áre_a .. ..( H_a.) ·: 1.450 

Situação Fundiá·ria :.· .:, De me reé-ida. Porém .. :rl'ãç, f.o í, equacionado 0 . · 

problema dos ocupantes ·não-Índios. O pro 

c e d i me n t o fundiário· terá· andamento com 

a regularizaçã_o. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, INCRA: -indenização de benfeito 

rias e reassentamento de ocupantes nao- 

Índios. 

FUNAI: regularização. 

AI FAZENDA BAHIANA 

l 
Grupo Indígena: Pa-taxó 

Loca_lização: Camamu 

População: 216 

Área ( Ba) :· 3 oa 

Situação Fundi~ria: Área adquirida pela FUNAI. A próxima fa 

se do procedimento fundiário será a re 

gularização. 

Av,,111J., .Jono de B<Hr,,u, tJtiU 

llú,1 V1:,l.1 bOObO l~uCIÍd PE 
(!)UI) :.>?:2-014? 

~~-- .. . •. .t .• -,·. •. . ~ ... : .. · 
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Ór~ão(s) Executante(s): FUNAI: ~egularização.· 

AI IBOTIRAMA 

.,. . 
Grupo Ind1gena: Tuxá 

Localização: Ibotiraina 

População: 

Área (Ha )°: 

332' 

2.750 

Si t uação · Furid"iária ·: ~r~a·~d~uiiida pela CHESF para rea.§. 

de se n 

volvimento comunitário. O ·procedimen 

to fundiário dar; prosseguiment~ com 

a regularização. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, CHESF: equàcion9-mento dos prQ 

blemás referentes ao desenvolvimento 

comunitário e regularização da área.· 

AI· IMBIRIBA l 

i.: .•. 
l 
.) 

Grupo Indígena: Pataxó 

Localização: Porto $~guro 

População: 120 

Área (Ha): 950 

Situação Fundiária: Demarcada. Porém não foi solucionado 

o problema de desintrusão da ~iea. A 

Avi,mdn Jo&o do Bar r ou, 668 
Uoa Vista ó005o· Reclte PE 

(081) 222-0142 

. . : - ··_· \'""'~\,, .•....••... ,.- 
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fase subsequente, relativa ao procedi 

minto fundiári~ será a_regularizaç~b. 

Órgão(s) Executante(s): 

AI KIRIRI .. 

· · ·· Grupo - tnd.Ígéna ': 

L·;ca 1·i~·~ção (· 

Popu Laçào r 

Área(Ha): 

Situação Fundiária: 

FUNAI, INCRA: indenização de benfeitQ 

rias e reassentamento de posseiros. 

FUNAI: regularização. 

1 
1 

1 

···: • .~ •. • ,· •', ~·· '.'· ,· ;, ·;~; .. ,' ·b··· r.1.,.,: 1,, :•;·., 1., 
· K1r1r1 

· ..... :·: 

,, . , ·"'''! -: · ... ·.{,1','.', •• ',\, .•.,_· :,•. •.'•·,_.··· •••• :.•., .•\",•'••',, ••• • ...• :.t· 

.~ibeira do Pombal 
,, .... 

1.526 

12.300 

Dern~rcada.· Apenas parte dos ocupantes 

não-Índios foram indenizados por fai 

ta de recurso.O procedimento fundiá 

rio terá anda~ento com a regularização. 

órgão(s) Executante(s): 

AI M1\SS1\CARÁ 

Grupo I nd Ígena :· 

Localização: 

Popula~ão: 

FUNAI,INCRA: indenização de benfeitQ 

rias e reassentamento de ocupantes nao- 

Índiós. 

FUNAI: regulari~nção. 

'Ka i.rnbé 

Buciides da Cunha 
·~ 

1.200 

/i vouic.i, João dP ~1rr<•!", Gt'H 
l l ou V1'>l,1 ::,ocn,O R,•c,•d PF 

(Olll) '}'}'} 01·17 

" .. ,. ,,!· ., ... ,,,,· 
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Área (Ha): 

Situação Fundiária: 

~~ 

~ 
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8.020 

Dema.rc ada , As indenizações encontram-se pa 

ralizadas por falta de recursos. A próxima 

etapa do procidimento fundiário será a re 

gul arização. 

Órgão ( s) Executante ( s-) : FUNAI I IN.CRA: indenização de benfe i terias 

AI MATA MEDONHA· 

Grupo Indígena: 

Localização: 

População: 

Área(Ha): 

Situação Fundiária: 

e reassentamento de ocupantes não-Índios. 

! .. ~ ~ _, '; 

Pataxó 

Santa Cruz de Cabrália 

155 

400 

Demarcada. O procedimento fundiário terá 

andamento com a regularização. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI: regularização da área. 

AI NOVA RODELAS 

Grupo Indígena: 

Localização: 

População: 

Área(Ha): 

Situação Fundiária: 

Tuxá 

Nova Rodelas 

450 

4 •. 032 · 

Área adquirida pela CHESF para reassent~ 

menta dos Tuxá. Encontra-se demarcada. D~ 

Avonldá João de Barros. 668 
Boa Vista 60050 Roc_ire PE 

(081) 222-0M2 



~~ 
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MINISTl:RIO 00 INTERIOR 

_vendo ser regularizada, concluindo-se· 

o proceáimehto fundiário. 

Órgão(s) Executante(s):. FUNAI, CHESF:. regularização 

AI PANKARARÉ 

.-Grupq Indígena: Pank ar a r é 
~\'-[. 

J: Local.izaçã_o: Nova Glória 
~_.-:. 

·População: 1.400 
:,:, .•• 

Área (Ha) : 29 .. 597 

Situação Fundiária: Demarcada. Porém permanece o .. impasse 

cornos ocupantes não-Índios na área.SÓ 

uma pequena 'pe r c e La aceitou se r inde. 

nizada. O INTERBA paralizou os serv~ 

ços referentes·aos levantamentos topQ 

gráfico e fundiário. Após equaciona 

dos os problemas_~cirna referenciados, 

o procedimento fundiário prosseguirá 

Órgão(s) Executante(s): 

com q regularização da área. 

FUNAI,. INCRA, INTERBA: levantamento 

fundiário e topográfico. 

FUNAI, INCRA: Indenização de benfeitQ 

rias e reassentamento de ocupantes não- 

. Avenida Joao do Barrou, 666 
Boa Vista 60060 Recire PE 

(081) 222-0142 

-··-~, 
".-, 

~, ...•.. - 
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Fund.,\~~o N,1ci,,n.il c10 lnd.o 
MiNl$lER'0 D.;) !'Jlt'RICR 

.. , 

!?'. 

~

, . ~- - ::' . 
' - ~ . 

.. .._ .. -. 
Índios. 

FUNAI: regularizaç~o da -~rea. 

As Js:FAZENDA PEDROSA, PASSAGEM E VARGEM ALEGRE 

.. 
'··-" . 

Xuk~ru-Kariri, Atikum, Pankararu Grupos Indígenas: 

Localização: Nova Glória, Barra, Bom aesus da Lapa 
._.., ...., •. _ ••• ~ .•.•• ~ : , : ;- ·., :1~'}~· •• , • ' ' .:. , i .. • ·1. • : ..•. ,,_, .-~~- '...··--·~-:····.;·:;·-·,~··,-_ ,_;-. __ -.', 

População:· _:180 
._.,._ .. , , .. _,·.~·- • .:- ;I";~!.1:,.·; ~~·:.~· . .- •. ·,,,·.::.~'1,:: ::.::,:•:.'1,,~ ••.• ·,.:1 .. '.-":.~.·.:.:,, .. ,;•.~ -"'.:.' .. j·,,,~·:·',:':··:,'=:·. "~~~· ··-~:·· '"';·-- .,,· 

· Situaçao Fundíaria: · ·Áreas adquiridas a pârticulares para 
t;t•~··!~/:-•-1,•."'•,'",'•.';1'fi t: ,~;f):ft••;•::- .•.• \):l/l),:~~\~!:• :'.'\ J,:(•1;•-:.,·'••,,, t (·"'~f~!:.,..;,•1,· •.\,,'.-; ,' I,• ,;.;!'.'!' ' :.-:.: '' ' .. .,..:,•,•:~,' 

~eas~entamento de famílias ind{genas 
'•' ·-.·.r· 

;-· 
que, por motivo de conflito interno, 

t í.ve r am que abandonar as comunidades 

de origem. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, INTERBA: demarcação 

FUNAI: regularização 

' 

1 
1 
i 
1 
l 

Av,111ld,, .1,>S,, d,, Fhrr,,:l, titill 
Elo,, v 13h b0050 R,,c,r,, r 'f: 

trnit) 2-n-01,12 

<::, ·· ..•. ·~~~. •''. :;-.~ 



.,:.1 . ir:i ... ·.: .. -~ .. ·· · 
'f;.' • 
{!., 

r·. 
~..:·,·' r;·~:· .. · 

·ESTADO DO CEARÁ 

AI TAPEBA 

Grupo .Indígena: 

Locqlização: 

População: 

Área. (Ha): 
~---· . ' ·,\',·; 

-·~siiuação rundiária: 

-ln- 

Fwni:1ç:10 N:H;i,~rn.t1 \h' l n dro 
"'1"11$l(RI,~ lll) INlí '''l1í,' 

Tapeba 

Caucaiâ. 

914 

·'4.675 
!' ! • ;, L .. ~ ' 
I~éntificada. O_próc~dimen~o fundiário 

... , ... ,. ··,,,:l'._.;:.;.,:r.' ~-.-:~_i·.,_.; ·; i'1,;.::_ .:, : •,I". .· '! 1 \ ,"'l",· •• ~· ••• : •• 'f)·~~:r' -.\·~ •., ' .. ., .; .. ·:~ ;:.,~ ::!·., •, ,'~··,l.t, ,, r·.:... '·.,:~·· .: ., 
devera pro~seguir com~ dernarcaçao e r~ 

.. ,.... : ,:,"'. ... ,;::;.'·:, 1 '\.;•-..1·,,~.i ,•'',':';; __ 1.,-· • .•.. : .•. ..,._ .. ':.:.-, ~- :.,.', '':.:r_.r! . .);'.".,, '- ·\·,-i~l.;.~ - --.:J!'., .• : ••• • •" "'·r•./, .-;t 

gularização ... 

. ·Órgã~ ( s) Execu.tante ( sl : F~N-~I, ~TER~~:· demarcação 

FUNAI, INCRA: ·i ndení.z açâo de oc upan t e.s 

AI TREMEMBÉ 

Grupo Indígena: 

Localização: 

População: 

Área(Ha): 

Situação Fundiária: 

- ., .. · 
nao-indios e reassentamento. 

Tremembé 

Itarema 

2.662 

Não definida 

A área deverá ser submetida a estudos pa 

ra sua· identificação. Devendo a partir 

daí, ter o procedimento fundiário pro.§. 

se~uindo normalmente, com a demarcação 

Órgão(s)Executante(s): FUNAI, ITERCE, INCRA: identificação 

e regularização. 

/\vonidu JoA(l do, Bur r o s fifül 
Bo,1 V 1:;t:l bOO!:iO r~.,c,ln PE 

(Ofll) 222-01·12 

··7:. 



. :~/~-~ 
r:--,,~: ,• 

.. ~- ' - - •.. -, '- 

.·,.· 
,• 

• .:-!•'\·;,, ··!· ·',-:, .... ,.-_, ~ ,,··.- ~ . 

~~ 

~ 
FUNAI 

-19- 

..,;: •.. : ..... .-·:~: '!,-~ :' -._:..i.,:~~~:-· ,. ' 

Fund,1ção Nacional do lndio 
Ml/ilSTÉRIO 00 INTERIOR 

•:.,. 

FUNAI~ !TERCE: demarcação 

INCRA: Indenização ·ae 'benfei;. 

1 
í 
i 

FUNAI, 

torias 
- ... .,. ' 

nao-indios. e reassentamento de 

.FUNAI: 

.···- .·.-:: -., .. ·' :t_:,, 
•' -· ·- . 

'.": ·:-·-'·· 

. :',, 

.) •. ,· .. i .. -- -,,· • l', 

;., . . ' ~- ~ '' 

':,,,• 'L'('_,.-, •. ":,,;,,;J<t.0;: •_",,..-,1 .••• ,,.', .·., •• -.,),.!',.. .·--. 

- ,•}. 

·t 
i 
1 

t 

.I 
1 

ºj 
' ! 
1 
i 
·j 

Avonldn Jollo de Bnrroo, 668 
Boa Vlst,, 60050 Rocifll PE 

(081) ?.22-0142 

--- .' ~!· -~:.:;.:.;J.~~~~-~ .. ~·· . ;~>i:~~~.}' ·i,,; _. __ ~~ .. •.: 
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_- .. :, ,.;_ ·_. 
• •! ·-~- 

ESTADO DO MARANHÃO 

AI AWÁ 

., . 
Grupo . Lnd í qe na : Guajá 

Localização: .carutapera 
··.·-, .. 

·Popu],ação: 40 
'.',.: ·; 

! 
,;, ' ·\ -~-- __ ., ·- '!~"'·' ~ ;.;, ; ; .. - .. 

. Área (ha): . .· · 65. i'OO ·> 1 • 
"•· T • 

,_t_, •• ." ••• •••• .,,! ·--, .:·•"!. ,,.,. ···•-":, ··-·· ·•. ,1.!,,:·;.~·:·.-..·:- .. ··~ ·,.;,,,.,,J!•"','' .•. ~ ••• ~·-··,,! ... ~~1'-;'.7, . .-._ .. ,.J., ,·,.._~.:~~·.~-- • ·: ... 
. Situação· Fundi.é r i a i . Ár.ea e~,, f as e "cli/ estudo· para ·.·'ic!erÍtif ic:·à <: 

:;.•o /"1•,.-,::-..•,, ,•-':i:•.~•,,.·., I ,l,,•:,;:(.: I 1•~):--\>~,~'r/J .•.:;~•;,~:, •.••'-'••• '>l,~••1:,'0,0• •,:!',t, ~,.1 -'~,/·~~~ .. ...:. : •• ~''"/'•, • :,,-:.-., •. •_.,, }1,- 

çao •. e de t í m í.t aç âo , ·em .r az âo de tratar 

se de grupo arrédio. 

_-·Órgão ( s) Executante ( s): FUNAI, INT_ERMA, INCRA: .Lde n t i.f i.c açâo e 

delimitação. 

AI CANABRAVA 

Grupo Indígena: Guajajara 

Localização: Barra do Corda 

População: 3.143 

Área(Ha): 131.868 

Situ~ção Fundi~ria: Demarcada. O procedimento fundiário d~ 

verá pross~guir com a fase de regular~ 

çao. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, INTERMA, INCRA: indenização de 

benfeitorias e reassentamento de ocu- 

pantes não-Índios. 

Avur)l(111 .loão do Bur r os , üt•B 
Bu<i V1~1.1 50050 ífocifo F'E 

(081) ?.72-0142 

:·>- ... . ·. ;;JJI 
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·.', ··. · . 
.. ~).;_·· 

.. ,,. 

AI URUCU-JURUÁ 

Grupo Ind~gér:ia: 

Localização: 

Popul~ção: 

Gua ja j a'r a 

Graja~ 

336 

Área (Ha) : 
_; 
i 

12.697 

Situação Fundiária: 

...•. , ··. . -..u·- ~ . ,, - t.·,· l. ., ;'. 

Demarcada. O pz.oc e d i.me rrt o fundiá·r.io 
·--·--!'!, ' ' .. . ~ ' • -· 
~a andamento Com a ~eg~l~rizaçao. 

FUNAI, INTERMA~ INCRA:.indenização de 

te -· 

Óigã~(s) executante(s)~ 

benf~itorias e reas~enta~ento de ocupan. 

tes não...:"Índios. 

FUNAI: regula~iza~ão 

AI GERALDA TOCO PRETO 

Grupo Indígena: Timbira 

Loc.alização: GrajaÚ 

População: 51 

Área ( Ha): 16.588 -Ha 

Situação Fundiária: Demarcad~. A fas~ seguinte; a regularizã 

ção, deverá dar prosseguimento ao proce 

menta fundiário. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, INTERMA, INCRA: indenização de 

benfeitorias e reassentamento de ocupan- 

tes não-Índios. 
Av11nid11· Jo!o do Barroa, 668 
Boa Visl11 50050 RocifQ PE 

(081) 222-0142 

•......:...a::.!. 
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AI LAGOA COMPRIDA 

Grupo IndÍ_gen·a: 

Loce Lí z açâo. 

População: 

Área(Ha): 

Órgão(s) Executante(s): 

AI ARARIBOIA 

Grupo Indígena: 

Localização: 

População: 

A.rea ( Ha): 

Situação Fundiária: 

Órgão(s) Executante(s): 

~~ 

~ 
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FUNAI: regularização 

Guajajara 

.. Barra. do Cordá 

48 

,'13.;l.98 

Deme r c ada . Cf. pr oced í.merit o fundiário tg ·· 
• 

· ··rá seu curso no rma.I c om a r'e qu La r i z açjió .• 

FUNAI, INTERMA, INCRA: Lnde n i z e çâo de 

benfeitorias e reassentamento de ocupan 

tes não-Índios. 

FUNAI: reguiarização 

Guajajara 

Amarante do Maranhão 

3.29~ 

413.288 

Dem~rcada. a regularização dará ªºª-ª- 
menta ao procedimento fundiário. 

FUNAI, INTERMA, INCRA: inàenizaçãp de 

benfeitorias e reassentamento de ocg 

Avenida Jofto do Barros, 66El 
Bon Vistu f>OOóO Reclfo PE 

(081) 222-0142 

··~ ~ 
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;, 

:trt:. .- -~. 
'~ -'.' ·. .· .. , ,"; :::·~- - .,- .•. ~ -·~ .. . .,,.;_,._ 

_pantes ~~o-Índios~ 

FUNAI;0regularizaçâo . ... , ·- . ' '. . •, 

t-:, ·i~~, 

i~- n· i,,· 

.,rf/-:··?\ 

. ~ .. 

.· 

,, ., 
,',,r_ ... ,' ·~· -. ;_ .. ~, . 

., ... : -l ••• ·; ··~ 

.':,.::\,:.~·:···\ .-:.:,.; "';: _;;-:,. .. ,.,-,,_,;·.t,,·::·;. ! 

. ':. ·. :.·· "'·' '" , , .. ::-t- :~, ._.-. ' • 'l•:!!~·· ,:_; .: •.•• l'.; "• 1 ., " ••• ·._., ••••.. 

h 
ft,··,·-.-- 
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~ ~\ 
l' ., 

! 
; 
1 

! 
-i 

1 

i 
1 

i: 
: 
! 

... 
j 
·! 

Avurtid.1 .Io ão de Barre,~,. tH,H 
Lfot1 V ,~t t 50050 í~uc,fo f'f, 

(OU1) 222-01·17 ·I 
- . .,..,_; 
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~REAS INDÍGENAS DO NORTE DE MINAS GERAIS 

AI XACRIABÁ 

Gr:upo IndÍg~na: 

Locali"zaçã'o: 

-Xacriabá 

Itacarambi 

L'• •• _ ~ .- 

População: 

~re~ ( Ha): 

4.512 

46. 4·15 

t· ·'. 
Situação Fundiáriá: Área em fase de r e qu Le r Lz a çâo .. As a,n 

denizaç6~~ en~6ntram:s~ suspensas por f ., 

falta ·ae recursos. 

órgão(s) Executante(s)·: FUNAI, INCRA, RURALMINAS: indenização 

de ben~eitorias e reassentam~nto de. 

ocupantes não-Índios. 

AI LUIZA DO VALE 

Gr~po Indígena: Tembé 

Localização: Rio Pardo de Mi.nas 

População: 3 

Área(Ha): 9.709 

Situação Fundiária: Demarcada. O procedimento fundiário en 
trará na fase subs.equente, ou seja: r_g_ 

gularização 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, RURALMINAS: regularização. 

Avenida Joio do Barros, 668 
Boa Vista 50050 Roc1re PE 

(081) 222-0142 

·~. 
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ESTADO DA PARAÍBA 
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AI JACARÉ DE SÃO DOMINGOS 

Potiguara 

Rio Tinto 

192 

4.500 

Identificada em 1988. O procedimento 

fundiário deverá ter ·prosseguimento ' 

co~ a demarcação e regularização. 
·?\'~.,._· 
::,.'', 
FUNAI, INTERPA: demarcação 

FUNAI: Indenização de benfeitorias e 

reassentamento de não-Índios. 

Potiguara 

Baia da Traição/Mamanguape/Rio Tinto. 

5.928 

21. 238 · 

Demarcada e regul~rizada. A indenizaçio 

de benfeitorias e reassentamento de OCQ 

p~ntes não-Índios se faz necessário, pa 

ra que procedimento.fundiário seja.con 

cluÍdo. 

FUNAI, INTERPA, INCRA: levantamento fun 
diário, com avaliação de benfeitorias. 

Avonldo JoAo de Barros, 668 
Boa V Isto. 60050 Rei:lfe PE 

(081) 222~0142 

~ ; ' .. - ;".. .· .. :. 

Grupo IndÍgen9: 

Localização: 

População: 

Área(Ha): 

Situação Fundiária: 

Órgão(s) Executante(s): 

AI POTIGUARA 

Grupo Indígena: 

Localização: 

População: 

Situação Fundiária: 

Órgão(s) Executante: 
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ESTADO DE PE'RNAMBUCO: 

AI ·ATIKUM 

Grupo Indígena: Atikum 

Localização: Floresta 

População: 3.582 

Área (Ha): 15.276 

Situação Fundi6ria: Ideniificada em 1989. Aguarda-se pronuncia 

mento do GTI, sobre a proposta de delimi 

ta~ão. Em sendo aprovada a proposta apr~ 

sentada~ o procedimento fundiário terá an 

damente com a demarcação e regularização. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, DTC-SAGRI/PE: Demarcação 

FUNAI, INCRA: Indenização e reas~entª 

mento dos ocupantes não-Índios. 

FUNAI: Regularização 

AI FULNI-Ô 

Grupo Indígena: Fulni-Ô 

Localização: Águas Belas 

População: 2.788 

Área (Ha):· 11.506 

~ituação Fundiciria: Demarcada. Por~m existe conflito com a J>r~ 

feitura de Águas Belas por questões de l~ 

rnites. Faz-se necessário: aviventação ~e 

Ahuud.1 J,Jàn Clti Bar r ou. (;(>U 
l:lo.1 V 1~ t., t,OO!JO 1~,,c:Ha PE 

(OUI) :.!2:.l-01-12' 

. ~ ••..•• : ' •. ;!'~ ;.~~ ..... ·~ ·~ ·l· •-'-! .• 
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Fundação Nacíonut do ln dro 
MtNISIÉRIO D0 INIE.RIOR 

. demarcação e regularização. 

Órgãos Executantes: FUNAI/DTC SAGRI-PE: aviventação da demar 

caçao. 

FUNAI: Regula~ização 

AI KAMBIWÁ 

, . 
Grupo Ind1gena: Kambiwá 

Localização: Ini;ijá/Ibimirim 

População: 1.108 

Área (Ha'): 16.085 

Situação F~ndiária: Foi demarcada em 1978. Porém, por qao ter 

sido observados os preceitos legais, aludi 

da dema r'c aç âo , ·à luz do direito, foi con 

siderada sem nenhuma validade. Portanto se 

faz necessário ser efetuada a sua identifi 

cação, demarcação~ regularização. 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, DTC, SAGRI/PE, INCRA: identifi 

cação e levantamento fundiário. 

FUNAI; DTC-SAGRI-PE: Demarcação 

FUNAI,INCRA: Ind~nização de Benfeito 

rias e Reassentamento de ocupantes nao 

Índios. 

AI KAPINAWÁ 

Grupo Indígena: Kapinawá · 

Avonidt\ João d" B11rros, ü68 
i10,1 V 1~t.1 oOOt>O Hoa11~ l-'1. 

( 081) 222-0142 

·,;.,. . -~- 
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Loca 1 ização :. BuÍque 

População: 354 

.- Área (Ha): 12.260 

Situação -Fundiária: Foi identificada ém 1984. Todavia nao 

· foi submetida ao GTI, vez que se deixou 

de fazer, na oca9ião, o levantamento_ fun 

'diário e-avaliação das benfeitorias dbs 

ocupan t es não-.Índios. O_ p'r oc e d i me n t o .fun 

diário deverá .ter continuidade com a 

realiz~ção do ievantamento fundi~rio,d~ 

marcaçao e regularização. 

Órgão(s) Ex~cutante(s): FUNAI/DTC-SAG~I-PE, INCRA: 

m~nto fundiário. 

levant-ª. 

FUNAI/DTC-SAGRJ-PE: demarcação 

FUNAI/INCRA: .i nde n i.z açfio de benfei 

torias e reassentamento dos ocupantes 

nãp-Índios. 

AI NOSSA SENHORA DE ASSUNÇÃO 

FUNAI:.regularização 1 . f 
~ ~ 
l 
) 

.l 

Grupo Indígena: Truká 

Localização: CabrobÓ 

.População: 909 

Área(ija) : 1.650 

AvunuJd Juao du 011trot,, t~útJ 
lh,., V ,,.tu !,O"O!.>O f~uc,le 1-'i: 

{úlll) 2:.12-01'12 
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1 
,t 

Situação Fundiária: Não· obstante ter sido·identificada em 

1984, a proposta não foi apreciada 

pelo ÇTI, tendo em vista a não efeti 
1 

vação do levantamento· fundiário. Por 

e~se motivo, deve-se efetuar o levan 

l'·· 

tamente fundiário, com aval!ação de 

be n f ei toria.s, em seguida a· deme r caçâc 
t' 

e regulariz'ação ... 

Órgão(s) Executante(S): FUNAI, DTC-S~GRI-PE, INCRA: ;tevant§. 

ment6 fundiário. 

FUNAI, DTC-SAG~I-P'E: dame rc ação 

FUNAI, INCRA: indenizaçãq e reassenta 

rnento de ocupantes não-Índios. 

FUNAI: regularização. , 
~ 

·AI PANKARARU 

Gr~po Indígena: Pankararu 

População: 3.676 

j 

l 
\i 

i .~ 

Localização: Tacaratu/Petrolândia 

Área (Ha): 8.100 

Situação Fundiária: Demarcada pelo SPI em 1940.·Se faz n~ 

cessário se proceder o levantamento fun 

diário: 

Órgão(s) Executante(s): FUNAI, DTC-SAGRI-PE, INCRA: levantamen 
to fundiário. 

Avonid,, Jofto d,• Burr-ou, 6tiB 
Bon Vt,;111 t,0050 l~ucílu PE 

(001) 222-0142 
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Fundação Nncional do lndio 
M!NISTIÊRIO DO INTERIOR 

J .. FUNAI, INCRA: indenização de benfei 

·terias e reassentamento de ocupantes' 

. - nâo-e í nd í o s . 

AI XUKURU· 

Grupo Indígena: Xu-kuru 

Localização: Pesqueira 

População: 3.445 

Área.(Ha): 26 .'980 

Situação Fundiária: Foi iqentificada em 1989, porém ainda 

nao houve pronunciamento do.GTI sobre 

a proposta apresentada, relativa a d~ 

limitação da área. Caso a proposta s~ 

ja acolhida pelo GTI, o procedimento 

fundiário prosseguirá cÓm a demarcação 

e regularização. 

Órgão(s) Executante(s): FUN~I, INCRA: indenizaç~o e reassent~ 

. - ; . menta de ocupantes nao-1nd1os. 
\t ., 

FUNAI, DTC-SAGRI-PE: de~arcação 
·~· 

FUNAI: regularização 

._,;r, 
1 

1 ... _:,·.:u11 

Avenida Jato da Barros, 668 
no.i V i~tn 50050 Rucifo PE 

{Ol11) 222-0142 
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Fundação Nacional do lndio 
MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

\..J 

J •. ESTADO DE SERGIPE 

.- AI CAIÇARA 

Grupo J;ndÍgena: XokÓ 

Localização: Porto da Folha 

.Popu Laçjio : Júnção com a Ilha de são Pedro. 

Área (Ha): 4.220 

Situaç~o Fundiária: · Demarc.ada. E;ncontra-se . 11 sub- judice 11 

A~6s ptonunc~~mento da j~stiça, se 

processará a desi~tr~são.da área. 

Órgão(s) Exec~tante(s): FUNAI, INCRA: indenização de benfeitQ 

rias e reasseniamêrito de ~cupante~ nao- 

-Índios. 

AI XOCÓ DA ILHA DE SÃO PEDRO 

Grupo Indígena: XokÓ 

Localização: Porto da Folha 

População: 206 

Área (Ha): 97 l .. ( 
Situação Fundiária: Demarcada. O procedimento fundiário d~ 

... ~ . ..- .. - ~: ·: _,,,,. . " , .. • ~.w->;.o•'!,;·/.'.,• ~ ..... -~~~-:: ..... pt . 
Órgão(s)' Exec,YtaríUds): 

ve~á pro~seguir com a regula~ização . 

Avonid,1 Jollo d11 Barros, 668 
Hou Visl,l 50050 Recire PE 

(0131) 222-0142 

----· 
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Fundação Nacio~al do lndio 
MINISTÉRIO 00 INTERIOR 

·' ' 

J .• 
ABREVIATURAS UTILIZADAS: 

" - 

FUNAI: . Fundação Nacional do indio 

!TERCE·: Instituto de Ter~as do Estado do Ceará 

.' INTERBA: · Instituto de Terras do Esiado da ~ahia 

DTé-SAGRI/PE: . .. Diretoria de Terras e Cartografia da .:Secretar:la de ' ! 

Agricultura ao·Estado de·. Pernàmbuco 

ITERPA: Instituto de Terras do Estado da Paraíba 

INTERMA: Instituto de Terras do E~tado do Maranhão 

RURALMINAS: Fundação Rural ·.Mineira. 

INCRA: Instituto de Colonização e Reforma Agrária. 

1 

. l 
1 
1 
1 
1 

' 

Avenida João de Barros, 668 
Boa Vista 60060 Rllcife PE 

(081) 222-0142 

t"'!.' •.•.•. '= •.• -~~ 
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(081) 222-0142 
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