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FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO 
• FN 1 - 

Em, 4/6/71 

Oo Diretor do DGEP 

Ao Senhor Presidente da FUNAI 

AssuntoEncaminha exposição de motivos 

J 
Senhor Presidente, 

i 
O Departamento Geral de Estudos e Pesquisas encaminha~ con 

sideração de Vossa Excelência a exposição de motivos e minuta de Decreto de alte 

ração dos limites do Parque Nacional do Xingu. 

Nesta oportunidade, subscreve-se 

Atenciosamente, 

, 

NEY LAND 
Diretor Substituto do BGEP 

Port. n!! 71/71 
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Senhor Presidente, 

considerando que, com a abertura das rodovias Cuiabá-Santarém e Xavantina 

-Cachimbo (BR-80), se torna· urgente a atração dos grupos indigenas arre 

dios Kayabi, Miarrll, Mairi tsauá t Waikfi t Kreen-AkarÔre, 'fndios Pequenos e 

.. tribos KayapÓ que perambulam em áreas circunvizinhas do Parque Nacional 

do Xingu; 

considerando que. após c~ontatadas, algumas dessas tribos podem ser locali 

zadas dentro dos limites do referido Pa r-que ; 

considerando que o atual traçado da rodovia Xavantina-Cachimbo (BR - 80) 

cruza o Parque do Xingu a cêrca de EiO km ao ~orte do PÔsto Indigena Diau- 

arum, seccionando-o em duas áreas distintas; 

considerando que o seccionamento do Parque implicará no surgimento de pro 

blemas que poderão dificultar as atividades de administração do Parque e 

de assistência aos grupos indigenas nêle localizados; 

considerando que, em uma dessas áreas ao norte do traçado da rodovia Xa - 

vantina-Cachimbo (BR - so), existem duas aldeias de indios Txukaramãe (Jê); 

considerando que os habitantes dessas duas aldeias xinguanas terão que ser 

deslocados, caso essa área venha a ser liberada; 

considerando que êsse deslocamento e a localização dos grupos arredios que 

venham a ser con+es ados só poderão ser feitos para áreas ao sul do Parque; 

considerando que ~ FUNAI parece mais conveni.ente a permuta de uma área de 

cêrca de 9.365 1on2, ao sul do Parque, pela área de cêrca de 8.213 Icm2, ao 
- --==----=-:...:..=.,;.._. 

norte do atual traçado ela BR - Bo, que será consegtlentemente liberada; 

considerando que já existem na área do Parque dois postos indigenas insta 

lados e em plena funcionamento; 

considerando que vivem na .i.rea do Parque cêrca de mil e quinhentos indi~ 

nas e que a popµlação dos índios arredios nas imediaçÕes do Parque é cal- ) 

culada em cêrca de 3.500 individuos; 

considerando que o INCRt\ não tem atividades nesta área; 

~11VANTAMENTO liEM.IZADO PEL0 CENTRO u 
i11liU~UllllltAÇie I JlllfOIIIAÇÃ'O • CIDOC/f'UNAI 



to que 

-2- 

,· 
'.!.. •••• 

O DGEP apresenta ii. consideração de Vossa Excelência a minuta de Decre 

ALTERA OS LIMITES DO PARQUE NACIONAL IX> XINGU 

O Presidente da Rep~blica, no uso das atribuições que lhe confere ••• 

. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . - . 
O Parque Nacional do Xingu, criado pelo Decreto n~ ry:J.445, de 14 de Art. 1!~ 

Art. 22 

Art. 32 

abril de 1961, regulamentado pelo Decreto n2 51.084, de 31 de setem - 

bro de 19~1 e alterado pelo Decreto n2 63.082, de 16 de ag;stodel968, 

área reservada ~xclusivamente aos indios, na forma do art. 198 e seus 

parágrafos, da Constituição Federal, e para os efeitos do Decreto n2 

68.377, de 19 de março de 1971, passa a ter os seguintes limites: 

NORTE par~indo do cruzamento da BR - 80 com a cabeceira do rio Jari 

na ou Jur-una , segue acompanhando aquela rodovia, rumo leste, até um 

ponto a quarenta quil;;metros da margem direita do rio Xingu; ~ 

dêste ponto, segue no rumo geral sul, acompanhando o rio Xingu, sem 

pre eqtlidistante quarenta quil;;metros da margem direita daquele rio, 

até a cabeceira do rio Xocoti ou Paranaiba; dai, por uma linha reta, 

até a coordenada de 53º00 W e 13º00 S; ~ - dêste ponto, segue rumo 

oeste pelo paralelo de 13°00, at~ a coordenada de 54º00 W e 13°00 S; 
.•. o , 

OESTE - deste ponto, segue o meridiano de 54 00, no rumo norte, ate o 

seu cruzamento com o rio Arraia; dai, desce êste rio até a sua foz no 

rio Maritsauá-Missu; dêste ponto, por uma linha reta, até a cabeceirA 

do rio Jar:i.na ou Juruna, no ponto de seu cruzamento com a BR - Bo. 

Como conseqtlência fica libe~ada a área do Parque, de cêrca de 

1cm2, localizada ao norte do traçado atual da rodovia Xavarrt Lna-Cach írr 

bo (BR - 80). 

Fica a Fundação Nacional do Índio autorizada a entrar em entendimento 

com.o .Estado de Mato Grosso, com as prefeituras municipais locais e 

com' os proprietários eventualmente existentes, para o fim especial de 

obtenção de doações, bem como de efetuar as desapropriações indispen- 
, A 

saveis ao i~umpr:imento deste Decreto. 

LfVAIITAIIIJffG IIMJZADO ,.lle CENTRO D~ 
•lOCUllillTA.CÃC) I INFORMÃÇÃ'O • CfOOC/FUN 1 
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Art. 42 Deverá a Fundaçã,o Nacional do Índio, em cooperação com o Ministério 

do Exército e Ministério da Justiça, por intermédio do Departamento 

de Policia Federal, promover a evacuação das áreas ocupa.das indevi 

damente, tomando as medidas aconselháveis; 

Art. S!:! ~ste Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçio, revogadas 

as disposições em contrário • 
...___/ 

Brasilia, 4 de junho de 1971. 
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MINtSTtllO DO INTEIIOI 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

O.W..ete • ,,uWc11te 

Bruf li•,J-1 de Junho • 1971 

Senhor Ministro, 

Tenho a honra de encaminhar~ elevada apreciaç~ de 
Voasa Excelência o incluso projeto de decreto, eeot11panhado de 

•inuta de Expoaiçêc, de Motivos ao EJ«:elentfsaimo Senhor Presl 
dente da RepÚbl ica, que trata de f i"ação de novos I Imites pare 
o Parque Nacional do X ingu. 

C referido Parque, criado pelo Decrete nº 50.455, de 

14 de .abri I de 1961, regu l a11entedo pe lo Decreto nS! 51 • 084, de 
31 de julho de 1961, jé teve_ os seus 1 imites ai terados pelo D~ 
ereto ni! 63.082, de 06 de Apto de 1968, sem contudo fÔaae a 

área definltiv•ente demarcada. 

E.ata f undaç:0. em setembro de 1970, d ir i 9 i u of f cio 
ao Senhor Chefe do 'Departaaen'to de Produção e Obras do Miniati 
rio do Exército, aolici'tando • cooperação do ServifjO Geográfi 

co a fim de que se efetuasse e demarcação da •ea, conforme - 

preceitua o art. 4i! cio mencionado Decreto ni 63.082/68. 

-.EVAIIITAIIIINTO H>.LIZADO P'EU) CENTRO O~ 
•)OCUMliltff.&ÇÃO l lNfORMAÇÃ'O • CRIOC/FUN_. · 

úu:e Iam t •• iao SenhiDr 

G91R •••. al JOS{ CCSTA CAVALCANTI 

00. MINISTRO DE ESTADO 00 INTERIOR 

}' ... ;.• .. ......,,;_,,._' ~--'"-- ... 



MINISTblO DO INTPIOI 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

G.Wiiett do P,t1ltlntt 

2. 

O referlclo expediente fol datlclallente •x•inado por 
À • - aquele Serviço Geogr-efioo q1:.1e1. entre eutr- conalderaçoea, auu 

riu o reex-e do Dec. 63.082/68, ponderando quet 

e) H~ grande dificuldade de se realisar t.ma poligonal de 
••• cerca de 500 km, ao longo doa rioe Xingue Kaluene.,~ 

vido a exist~cia de grandes alagadiços em aeus curaoa, - - , tornélndo a operaçao nao ao de eito custo como demora- 
• da. Esta poligonal possibilitaria e demercaçao dos 

limites leste e oeste do Parque. 

b) ,Sendo os cursos dos rios em quest~, muito ainuoaos, 

implicaria para locar os limites E e O, de ac;,.do com 
~ # 

o que propoe o citado decreto, a realizayao de um sem 
, , 

numero de normas, e conseqüentemente grande numero de 

mediç;es e in~eros quil~metros de abertura de pice - 

das, tarefas altamente diffceis e onerosas na re9i;o. 

Por outro lado, estudos reali&ados pelo Departamento 

Geral de Estudos e Peaquiaas-OGEP, desta Fundaç;o, constatou • 

que, com e abertura das Rodovias Cuiab~/Santar~ e Xevantina/Ca ~ 
. b .•. f 

chtm o, se torna urgente a atraçao dos grupos ind19enas arre- 

dios Kayabi, MiarrU, Maritsau~, Waiku1 Kalen-Akar~re, fndios PJ! 

quenos e tribos Kaya~ que perambulam em áreas circunvisinhas - 

ao Parque, o qual ficar; seccionado em duas áreas distintas por 

esta Última Rodovia. 

, A 

Eeclareço, einde, que vive, na area do Parque cerca 

de •il e quinhentos (a.soo) lndioa e q~, • população lndfeena 

quinhentos 

1.WÃtill.11,WlNTO llW.IZADO PEL0 CENTRO O· 
oocu•111t,a.ÇIG 1 ~NfOBMl,ÇÃ'O • CEJ:)OC/V:UN~ 

--·· ··-----··-- - ------ ,, ~ •. --...._ . ... ·v~ ..... - 



MINISTtllO 00 INmtOt 
FUND"ÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

G.Wnete ff Prc1W.11tc 

(3.500) indlvfduoa. - Do ex..-1~ • cona ld_._do que • •te f uncle9110 perece 
•• 1. convon iente • 1:,ermvta de •• ••• de 9.365 tua2, ao aul do 
Parqu~ pela de, e;.-ca ele 8.213 ka2, io norte do atual trapclo 

da Rodovia Xaventinu/Cachimbo (BR-80), é que aubaeto a Voeaa E4 
• celencie e anexa ainute de decreto propondo novos li•itea para 

o Parque Nacional do Xingu. 

Nesta opc>rtunidade, renovo a Vossa Ex.ce 1 ~e ie 
A 

aeua protastoe de •rti.-e e elevado apreço. 

o omcrNAt FOI asu ruo rasmffI 
Gim. OSCAR JERÔta'MC BANDEIRA DE M.ELLO 

Presidente - - .. ...,..,,,: ., 

LIVA~TAUUITG a1MJ2AD0 l'EL9 CENTRO Of 
OQCU[IIIIVTAÇÃO li INFOBl/.l1..ÇA'O • Cil:IOC/FUN/.! 

... _,._ 



(MIMUTA DE EXPCSlç'Xo OE MOTIVOS) 

••• tato 10 '"'9101 
~~~O~~ DO INDIO - FUNAI 

•••••••••••• ltlt 

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de aubllleter à ,apreciação de Voaaa t. 
c:el-.cie a enexa minuta de decreto alterando os I imites do - 
p_..q •• Nacional do X in9,1. 

O referido Parque, cri.-do pelo Decreto n2 50.455,dc 

14 • S>ril de 19611 regulamentado. pelo Decreto n2 51.084, de 
31 • julho de 1961, j~ teve os seus I imites alteradoa pelo 
C.eaz et:>O nr! 63.082, de 06 de egÔsto de 1968, sem contudo fÔS.e 
• • _. •• Mf initivwnte demarcada. 

A Fundação Naci ona I do ( nd i º" Órsâo que integra o 
~ adminiatrativo date Miniet~io e que cuida cio pra. 
bl- relativo eo Indio, em aet •• bro do ano findo, entrou em 
01111 *-•• com o Departanento de Produção e Obro do Miniat•io- 
....._ . .. ., 
.., E:a1rcito. aol lcitendo a coopere;• do Serviço Geografico a 

fia • •• •e efetuasse e de•IIN'•• 

LIVAlffA•mw IWIZADO ,ae CENTRO ª' 
'JOCUMIIIT~Çlo i INFORMAÇÃ"() • CfDOC/FUN.tt 

À s.. lacelenci. ·o !Senher 
C • •• EldLIO CARASTAZU Nfol CI 
a .• IPl!ESIOENTE DA RlEMLICA 

-- --------·- 

~. 
' . ~ ...•• .,. _ 

··~-·-·- 
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MINIS111tO DO INTERIOI 
FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 

G•ht•tc do Pre1tde11tc 
2. 

~ , - Aq1tele Serviço tecnico do Niniatwio do 

apÓa ex•inar cletldeente o J~ -nclonado Dec:r-eto ~ 63.082 / 
68, e com o conhecimento ql.18 tem da região, concluiu pela i!!. 
praticebi I idade de ae real izer e clem.-ca~o. tendo Wil viste 
que, t.arefas altamente diffceis e onerosas, teriam que aer 

rea I i zadas. Tanto assim~ que su9er i u o reexame do Decreto - 
que fixou os l imit16S atuai a. 

Por oucr-c 1 edo, com os estudos real i zados pe 1 e 
••• NA 1 * chegou-se a conct usao de que, cow e abertura du Rodo- 

vi as Cuiabá/Santar4~ e Xavantina/Cachilllbo (esta Últ , •• COrtilJl 

fU - 
do o Parque no senti-do leste oeste), e e neceesidade argente 

de se atrair grupos indf 9onas arredios para o interior do Pa.c:· 
que, seria conveni1~nte a permuta da área norte do Parque (acl 
ma da BR-80) contendo 8. 21 3 km2, por uma área de 9. 36 5 km2, ao 
au 1. 

Com o objjetivo de resguardar, ainda aais, o equi 11- 
brio biol~ico ~ c11ltural do fndio, é que tenho a honra de • 

submeter à aprovação de VOSN Excelâncie a anaxe aillUl:8 de 

decreto. 

AproveitC11 o ensejo para, nesta oportunidade, reno • 
vara Voaaa Excelência oa protestos do meu re-.,eito. 

JOS! COSTA CAVALC.MTI 

-t.lVAlffA•IJIY'e aUAJrADO PELf) CENTRO 08 
'>OCUIHNTAÇÃO E tNFORMACÃ'O • CEDOC/FUNt> 1 

··- ••.. ...i.- ,, - •• 1~ ••••••••••••••••••••• , .~-..:.~·j-.._ __ . ~-··- 



MINISTtRIO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO • FUNAI 

(MINUTA DE DECRETO) 

DECRETO NI DE DE 1971 

Alter• ee li•ite• do Parque 1fecioul do 
Xi ngu,.....,....;,;. i ado pe I o Decreto n• so, 445 , 

·de f4:4 .. 1961, regulame~edo pelo Decre 

to n•. 51.084, de 31.9.1961 e elteredo • 
·Pelo Decreto nl 63.082, de 16.8.1968. 

, . . - O PRESIDENTE DA REPUBLICA, usando das atr1bu1çoes que - lhe confere o art. 81, item Ili, da Constituiçao federal, e ten- 

do em vieta • Expoaiç;o de Motivos nQ , de 

Ministro de Eetado do Interior. DECRETA: 

, do 

Art. 11 • O PARQUE NACIONAL DO XINGU, criado pelo 

ereto n• 50.445, de 14 de abril de 1961, 
gulamentado pelo Decreto nl Sl.084, de 

De - 
re - 
31 

. 1.IVANTAIIIMTit IIMPAOO f>!L9 CENTRO lH 
DOCUlllllTA~ 1 ••••••• AÇÃ1> • CiDOC/FUNÃI 

de eetellbflo de 1961 e alterado pelo Oeoreto 

63.082 de 16 de ag~sto de 1968, .;,. •• reaer 

vada exclusivamente aos Índio•, na forma do 
, . . 

art. 198 e seus paragrafoa, da Conatitu1çao 

feder•I, e para os.efeitoa do Decreto n• 

68.377r de 19 de março de 1971, peaaa • ter 
os aeguini:ea fimitesc NORTEs• partindo do 

erU&iU118nto da BR-80 com• ~ira do rio 

Jarln• ou Jurune, ••eu• .0011penhendo aquela . , 
rodo~••, rumo leste, ateu• ponto• qu..-en- 

•• te qulfG111e-troe da margem direft• ~o rio Xi.!!, 
,,,. 

gu; LYTE1- deai:e ponto, ae9ue no ~umo ge- 
ral eut, eeo111Penhando o riofXingu, • ..,,,... s 

A 
qlidi•tan1:e quarentaie1uilometroa 4a ..,..a-- 

\__. __ J)O 



MIM1S'ml0 se 1Nm10t 

FUNDAÇÃO NACIONAL 00 INDIO - fUNAI 
G.Wnate 4o PruicleAta 

dir•it• daquele rio, et; • c.beceira do rio X.t 
. -- -- : e;·,· - ~---·/ cot ( ou P.,.ana iba; c&ef • por •••• 1 i nhe reta. at: 

·---·- o • .•• 
o coordenada de 53 00 W • 13 00 S1 SULt• cleate 

ponto, aegue ru1M> oeate eaat8léllte ecoapanh.n- 
o , 

do • 1 i nha cio para l elo ele 13 00 ate encontrar 
A À 

o Rio Antonio Bacaeri, aGOIIP9llh.,do -te curao 

LIYAIITAlll1ff9 a1M1Z4D0 PSte CENTflO 9P 
aocu•111TAÇÃO I INFORM~CA1'- CEDOC/FUN~ 

, , 
dagua ate aeu ponto de encontro co• o Rio 8at.2 

vi (Ta11i-Tetoala), e daf subindo at: reencon - 
· 0 A 

trar e linha do paralelo de 13 00 e por este 

e9u i ndo at; o ponto de i ntersecç:o coa o aer i- 
o •• 

diano 54 00; OESTE:- deste ponto, ae9ue o me- 

ridiano de 54°00, no rumo norte, at: o aeu 
f ••. 

cruzamento com o rio Arreia; dai, deace este 

rio et; a sua foz no rio Maritaau~iaau; d~ 

te ponto, por uma linha reta, at; a cabeceira 

do rio Jarina ou Juruna, no ponto de aeu cru&J! 

•ento com a BR-80. 

À , 

Art. 22 - C11>mo conaeqGenci a f ice I iberada a .,..ea do 
A 2 

que, de cerca de 9.365 km, localizada ao 
Par. 

te 

bo 

noi: 
do traçado atual da rodovia Xavantina-Cach.J!a 

(BR-80). 

Art. 32 •• f J1ca a fundação Nacional do Índio autorizada e 

entrer em entendi-nto com o Estado de Mato 

Gr•osao, com - proefeJ'turas aunlclpai e locais e 
.. " - 

c:am oa ,ropr1etarioa eventual •• nte exiaten-t •• # 
• •• pare o fim eepecial de obtençao de doaçoea*bea 

como de ef.tuar -• de8.,_..praiaçÕ •• i~iapen.Ú 

veie eo cumpr l•ento cha'te D~. 

" ~ f Art. 412 - Devera • funda9eo Nacional do ftdfo. - c.OOpe . , , " 
r•ç110 com o Mlnfa'terio 4o Exercito• Mlnl•té • 
rio da Ju.i:lc;•, por 

de Po I f e Ia federa 1, ê: promover • eveouaçâo dea 

' i 
1-· ,. ."' ....... :.,• 

'o.._., p P, - .... _ ..• __ _,_:,~ •.. 

-----------------· - 
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MINtSTtllO 00 INTEIIOI 
FUNDI\CÃO NACIONAL DO INDIO • FUNAI 

O.W.ete • ,,. ••••••• 

áreea acupadas indevid•ente tomando aa •edidaa 

aconae I háve is • 

Art. 52 • A I 

Este Decreto entrara em vigor na data de sua 

publicaçio, revogadas as diaposâçÕes em contr~ 

rio. 

1..iVANTAIAlNTO RIJlltPl:~.Ç) PELO CENTRO Dt 
OOCU~UlTàÇÃO I ltlf06MAÇ"-'O • CEOOC/FUN•' 

_.,_.,..,,!.~.~a:i.Cl'dio:t' 
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- - LimltH csntloo, - ( De c , Lei nº 63,082 de Oti,Oii.1968) 
- - Lh11ite1 

Esc41Cl- 1: 1,.()00,000 
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M.1.- Funai 
Porque hudlgena do 

I 

Xin9u 'J"" 

··.r. 

- - Ll111ltH entlgo, 

- - UMites 
E1c;o10 - 1: a.ooo.ooo 


