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Oo Diretor do Oepart 

Ao ·sr. Supe~intendentel\dmínistrativo 

-Assunto (faz) 

1. Encaminho a V.Sa. Relatório de Reconhecimento rea 

,lizado pelo Cel. R/1, JOS~ JOEL MARCOS, Assistente deste Oepart~ 

menta, nos dias 12,13 e 14, no Parque do Xing~. 

2. Duas conclusões sã~ dignas de destaque: 

- ~~o fo~ encontredo nenhum e!emento que denuncie 

a p~esença cie estranhos no Parque! picadas, lo- 

teamentos, etc ••. ; 

Entretanto foram lo~alizadoa-vários camoos de ,. . . 
pouso dentro da referi.da ár-ea. 

_:;. Aproveito o ensejo para reiterar protestos da con 

_ si de r-a ça o e apreço. 
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PARQUE NACIONAL DO XINGU- INVA 

R E L A T Õ R I O 

1- MISSÃO: 

_EVANTAMENTO REilll.lZAD0 PELO C.ENrnO U· 

oocUYENTAÇÃO e INFOBMAÇÃ'O. CEl)OC/FUNA, 

) 
1.1- Como representante do DGO e designado pelo Exmo. Sr. 

Superintendente, sobrevoar a região do PARQUE NACIO 
NAL DO XINGU. 

1.2- Neste sobrv3o, assinalar os pontos extremos do Parque 

e verificar, em .seguida, se dentro da ~rea há sinais 

de posseiros, isto é, desmatação,fazenda, etc ••• 

1.3- Todos os dados colhidos, devem ser assinalados na car 

ta de 1/soo,000, se possivel. 

1.4- O vôo terá inicio com a decolagem do avião da FUNAI, 

às 08.00/12.out.73, devendo, inicialmente, ser leva - 

dos para a COLÕN!A S.MARCOS(Salesiana), 4 índios Xa 
vante. Deverá ser feita escala no PARQUE NACIONAL 

DO ARAGUAIA(Bananal), com visita ao HOSPIN ·e pernoite 

no PI. LEONARDO. 
No dia seguinte, 13, cumprioas as exigências dos i 
tens 1.1 e 1.2, regresso a BRASÍLIA. 
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.. 2.2- Aterragens: 

COLÔNIA S.MARCOS(deixar os Xavantes), 

BARRA DO GARÇAS(abastecimento), 

PI.LEONARDO no mesmo dia(pernoite). 

3- SOBREVOO DO PARQUE NACIONAL DO XINGÚ: 

3.1- Durante toda a manhã do dia 13, não houve condições 

metereolÓgicas para a decolagem, que foi feita às 

14.00 horas, para DIAUARUN levando a substituto do 

Chofe do PI LEONARDO, Sr. SERGIO( Clfudio Villas Boas 

estava ausente) e uma atendente de saúde, ~om medica 

mentos para uma crianç~ am est3do grave e sob suspei 

ta - que n~o se confir~Gu - de estar atacada de m~nin 

gite. 

3.2- Em seguida teve infcio o sobrev~o da iraa do Parque, 

com identificaçeo dos pontos c3~arcatÓ~ios do seu 

perímetro, ~ excess~o do canto extremo do NO, limita 

do e L pelo XINGU, ao N pela BR-80 e a W e S pela 

margem esquerda do rio MANITSUA MISSU; regi~o ocupa 

da pelos TXUKARRAM~E, cuja vigil~ncia agressiva impe- 

de qualquer penetração de pessoas nao autorizadas 

pessoalmente pelos irmãos VILLAS BOAS, segundo decla 

ração do Sr. SERGIO. 

3.3- Nenhuma invasão foi verificada, nem avistadas picadas 

demarcatórias de loteamentos; apenas algumas queima 

das, de pequeno vultD, de formato irregular e logo i 

dentificadas c9mo roças de indios. 
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MINISTlRIO DO INTERIOR 

fUNDAÇAO NACIONAL DO f NDIO .. FUNAI 

1 ' . 

Uma pista de pouso junto a margem N do río 

afluente da margem direita cio rio SETE DE 
TANGURO, 
SETEMBRO 

e possivelmente situada sobre.a linha demarcatÓrie. 

Uma pista de pouso a ESE do Destacamento da FAB, si 

tuada junto a um dos afluentes do rio SOCONTI, e 

tc~b~m possivelmentg sobre a linha demarcat6ria. 

3.5- As duas pistas do 5UI~ MISSU foram abertas pelo gru 

po do Sr. 11ZE.ZINH011, p r op r í a t á r í o das Ernp r e s a s Reuni 

das, que explora transporte de Ônibus em 3.P~ULO, se 

oundo infernou o Sr. S~RGIO. 

~- DEMARCAÇ~O E VICIL~NCIA DO PAílílUE: 

Ainda conforme declarações do Sr. SLílGIO, substituto 

de CLÁUDIO VILLAS BOAS no PI LEONARDO, o Parque não 

está demarcado nc terreno. 

Uma equipe contratada para tel serviço chegou em 
~ 
e- 

poca inadequada, quando ainda ~arduravam as inunda - 
- r çoes, nor~aís, anualmente, no pe~iodo de novembro a 

maio. 

Não podendo iniciar os t~abalhos, a equipe .deixou um 

barco de sua propriedade no Dastacamento da FA~ e ~a 

tirou-se, não informando ao Chefe do PI LEONARDO de 

[ r 

seu àestíno, nem quando regressaria. 
i 

5-· PROVIDÊNCIAS TOMADAS: 
I_EVANTAMEN'fO REN.IZADO f>ELO CEi~TRO OI 

,üCUM~NTAÇÃO E INFORMAÇÃ'O ~_CEOOC/FUN/. 
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MlNISTlmIO DO INTERIOR 

fUNDAÇÃO NACIONAL DO (NDIO - FUNAI 

rio, bom como das informaç~cs que possuimos, sobre a 

existência de um mapa de loteamento de terras, incl~ 

indo ~reas pertencentes ao PARQUE NACIONAL DO XTNGU 

_..,, 

e que possivelmente estariam sendo negociadas 

Sr. VARJÃO, prefeito de BARRA DO GARÇAS e am 
cartório dito mapa fora visto. 

Afirmou o referiào Te~ente da FAB que, sobre o assu~ 

to, alertaria seus supe~iores para a necessidade de 

colaborarem na vigilância do Parque e fazerem u8a 

visita ao cart6rio de BARRA DO GARÇAS para constata 

rem também a existência do refe~ido mapa. 

pelo 

cujo 

5.3- Recomendei ao Sr. SEP.GIO que pr~curasse fazer cont~ 

to pessoal com os r9spons~veis pelas pistas de pouso 

assinaladas, conforme acima referido, informando-lhes 

de suas situações em relação à área do Parqus e das 

restrições legais que pesam sobre suas utilizações. 

Outrossim, ficou ele ciente da necessidade de reali 

zar frequentes insp9çÕes nos limites do Parque, par 

ticularmente ao longo da BR-80, apoiando, concomita~ 

temente, os TXUKARRAMÃE nas suas ações interditÓ 

rias. 

r~ 
1 - 1 6. CDNCLUSAO: 

6.1- N~o h~, aparentemente, nenhum posseiro dentro das 

terras do PARQUE NACIONAL DO XINGU; derrubadas ou 

queimadas de formato geométricos regulares e pica- 
!;- .,,· .. --. .. 1..::: .... · ·.;. ·.-:~·.:.das: .ab'e·rtas nas matas, não f o r am observados .• - _ _._ · i ~ .. ~~!-:"':'/·~ ~; ~ .· ='"-~-;~\: - .. - - - . -;.- .;:.·. _: -~ ~-;_ '\ :. - . .. . . ·-.. . . ·-. -: ·,"• -- --.:-- .. 
'<=~l-:--t,..·-.·:-::-,;- __ .·.-. 6~2-· Há noticia··de· t-entativas .de fixação de c í.v í.Lí z ado's rao 

_:-, .-,::-~.-.:>\:"·--· · _. .· sul da BR-80 ,- dentro do. Par·que ,- eliminadas. 'd~- 'µ·;~~to 
. -' -áiJ:á:;_.'_._;1;~;J~i~.!~,::~9fo.-~ do_s· '. -.F~-di_t?.~, .. .:JXY~~RRA_~11{E?; _qu~, ,t':l~_p_é,~;-;··_::.~J;(_,}~.~-m:· -~ , - . , 

·, ;;,,:v~~2~jgfii•i:;ê;d1.i'iiicC,a· ·cén.tràdfel· ''Çie-_ t>'r·ã_ncos :peio"'.~I.N.c1i-;: /~t.rã"'~é-~~,dê ·:~:{t·~~- _·_·. 

r::!fa;:t;tl~IIlkiEKii§j~11ll11i'.titI~~]l{ 

,_. 



IIINISTÊRlO DO INTERIOR 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO - FUNAI 
,, ~-' .. 

6.3- Grandes desmatamentos, numerosas pistas àe pousu e 
considerável extensão 

.. ~ 
picadas de cercam, a distancia, 

o Parque em todo o seu r ~ oxceto na p a r t a o- perirnel,ro, 

• 

cidental. Destaca-se, pelo vulto de suas instalações 

e gigantismo das ~reas desmatadas, a Fazenda sura, 
sit~ada no alto da Sarra cio qo~CAD8íl. 

6.4- O PI LEOtJ~RDO nBcessita de raeios de transporte que 

lhe pGrmitarn ~azer, cora reQularidade, inspeções no 

intsrior e n~ p2rimótro Ja áraa do Perque. 

Hi notÍ=ias de que recebe~~ um avi~o tipo PAULISTINHA 
que, sendo mono-motor, é contra-incicaào ao serviço 

em ~reas floreste~s amazonicas, corao ocorre ali. 

6.5- N~o é conveniente a concessaa d~ permissoes para o! 

tr~nsit~ pelo rio XINGU, atrav~s do Parque, da e~bar-; 

caç~es estranhas~ FUNAI, particularmente se conduzi~ 

do fazen~siros, comerciantes ou interessados e~ nsgÓ- 

cios de ta::-ras. 

A conduta dos seus passageiros e tripulantes 
. , . 
Jª o c a s ; 

onou Lnc Ld en t e c o:n os Ínóios TXUICARR.f\MAE e o seu trân 

sito facilitar5 ~ entra~a e a fixação de invasores. 

P ,. -· l' . - - ' ~ -· 6.6- or 01ricu_oaoes da ~eça~ Ga ~artograria, e carta as~ 
1 l - 

cala 1/500,000 não podará ser anexada ao presente re- 
latÓrio, entretanto, dentro de breves dias será enca 

m~nhada una, na escala de l/1.000.000, contendo, devi 

damente locados por inspe~ãa visual, os pontos a que 

se refere o presente Relatório. 

-Brasilia, 18 de outubro de 1973. . ·- ·--~ ~:- ~-:.-,\: ,:;-r_~l{({ ?-';.: . - ._;:. - _' ! ' :· - . . ':, :: - . .. r'. "_. tiv-Á°iiTAMENT~ ,':flEAL;iZAÓô '< -PEto' -cENiR10 -O~. - 
- . :_;_·~:00éUiHNTAÇÃO E INFOBMÂÇÃÓ • CEDOC/FUN"1 ' 
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.ENCAMINHAMENTO N9 65:/ /73/SA 

REF.: os. n9 352/DGO 
Relatório Viagem Reconhecimento 

FUNAI 

- POXIN 

Senhor Diretor do DGPC: 

J 
Encaminho a v.sa. para conhecime~ 

to, particularmente •o item 6.S(Fls.S). 

Brasília, 24 de outubro de 1973 

cif~~ c~ti ISMARTH DE ARAUJO OLIVEI 
Superintendente Administr. tivo 

' - C<- »se, fa .. a.~ 
(:·~-C{ .€.(~.te 

.~VANTA1v1ENTO REAl.lZADO PELO CENTRO Oi 
,uCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÁ'() • CEOOC/FUNA· 

- _; -1 .o. 1 • e, G P e 
L.">0' :, ·- ~~!2. ••.•.•. 91...-- 

. . ' ' . ' 7- . 
w.._ •.•. _ c-..,..,...,..~~~v,..".,- .•. .._·~"ff ••.•.• .,,-:....t-1_"'-- _ __._..~--..>··+w;.)7 111·:e:P -.~-----------'--..· .•. _...,_......,t ---~;,_,,__._ ----- -· -· -·-- .__.. ~. - --·""-----•~ 



Ref.: Pro e. 

Senhor Chefe da DEP, 

O relatório de inspeção feito pelo Coronel José Jo 

el Marcos, ao Parque do Xingu, salientam alguns tópicos que teve OJD! 

tunidade de observar in loco, dentre eles, salientamos dois, que me 

recem providências imediatas: 

, , - 1. demarcar a area indigena no terreno e nao apenas no 

papel. 

2. equipar o Parque com meios de transportes para faci 

litar a fiscalização da área, o que é praticamente 
difícil, devido sua extensão e a quase ausência de 

meios de locomoção. A fiscalização poderia ser fei 

ta por meio de patrulhas ind{genas, civilizados ou 

mistas, contratados pela FUNAI, sendo Óbvio que es 

ta patrulha estaria devidamente equipada para exec~ 

tar sua tarefa. ··Essa medida, evita a possível pen~ 

~ração de intrusos que a BR-80 atrairá à região. 
Quanto a permissão de trafegar pelo rio Xingu pare 

ce que não existe este tipo de autorização em vigor 

na área e deve ser evitada que isso ocorra. 

Brasília, 29 de novembro de 1973. 

DM!Vfcb 

l.tVANTAMENTO RE ••.•. IZADO PELO CENTRO OI 
OOCUMENTAÇÃO E INFOBMAÇÃ'O • CEDOC/FUNAJ 



:VANTAMENTO REALIZADO PEtO CENTRO [H 

OCUMENTAÇÃO E iti!FORMAÇÃ'tl • CEDOC/FUNA 
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