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Ao descreverem a conflguração·ffslco-fltogeográflca ·do Parque . . 
Nacional do Xingu, os irmãos Villas Boas (Orlando e Cláudio) afirmam tratar- 

se de uma planície, 11onde predominam as matas ·a 1 tas entremeadas de cer redos'", . . . 
cortada pelos formadores do Xingue 11pelos seus primeiros afluentes da direi- 

ta e da esquerda". Esses eur sos formadores são os rios Kuluene·, Ronuro e Bat~ 
vi. Os afluentes, os rios Suiá-Hissú, Maritsauã-Hissú, .Uaiã-Hissú, Auaiã-His 

sú e Jarina. 

O Alto-Xingu possui uma ãrea de aproximadamente duzentos mil 

quilômetros quadrados, 11compreendida entre os paralelos 10 e 14, cortada ao 

sul pelos formadores do rio Xingue, ao norte. por este e seus afluentes Su 

iá-Missú e Maritsauã-Missú". 

A região, ainda de acordo com os Vil las Boas, apresenta-seco 

mo uma extensa planície de aspecto quase inteiramente amazônica, e mais: 

"As matas que cobrem a região, embora não apresentem 
a mesma exuberância das típicas florestas hileianas, pelo 
menor porte de suas ârvores, se enquadram perfeitamente 
no tipo amazônico geral, pela sua densidade, perenidade 
da coloração verde-escura e, sobretudo, pela continuidade 
da formação florestal'que se estende indefinidamente para 
todos os 1ados11 (Orlando e Cláudio Villas Boas, in intro 
dução ao Xingu, Os Índios, Seus Mitos; Edibolso, 1970. 
pãgs. 9 e 10}. 

Ainda sob o enfoque físico-fitogeográfico, os Villas Boas des 

crevem os extremos sul, sudeste e sudoeste do Parque como uma planície que 

"começa a descaracterizar-se, com o aparecimento de novas fonr . .JçÕes topogrâfi 
' - 

case a ocorrência de cerrados e campos, transformando-se, assi111, nessas alt~ 

ras, em zonas de transição, principalmente florístlca, entre a Amazônia e o 

Planalto Cent re l", 

Os rios Kuluene, Ronuro e Batovi, que correm pela metade sul 

da planície, -, tij'!1 suas nascentes nas inúmeras fontes que brotam dos espigões e 

chapadões da por·ção centro-oeste do grande p Iene l to, 

De.todos os lados~ pontos da_ imensa região descampada brotam 

uma infinidade de fios d1água que se vão reunindo e convergindo para osvales, 
até que começam a se formar e encorpar aqueles que, depois de correr através 

de campos cerrados, ~enetram finalmente na mata de onde passam a convergir P,! 
ra u~ pon~o ao norte, até que suas águas reunidas formam o rio Xingu. 

/ 



A IMEMORIALIDADE DA OCUPAÇÃO INDÍGENA NA REGIÃO DO ALTO-XINGU 

• • 

Dissertando sobre os vestígios de ocupação indígena na região . . 
do Alto-Xingu, os Irmãos Villas Boas afirmam ser Impossível fiKar uma data ou 
época passada em que estes índios ingressaram na atual área do Parque. Sabe 

se, todavia, que não há dúvida de que isso ocorreu hã muito tempo. 

1 

!· 
As grandes áreas devastadas, ou transformadas na sua vegetação 

original, existentes nas vizinhanças das aldeias em geral, provam a longa pe!. 

manência dos Tndios nesses lugares. 

Hã, por um lado, lugares de antigos aldeamentos abandonados, 

em que a vegetação já se refez de modo tão completo que em nada se diferencia 

da mata virgem primitiva. 

Até o momento, nenhuma pesquisa de caráter arqueológico foi 1! 
vada a efeito no Alto-Xingu. Só depois de um estudo desta natureza é que se 

poderá saber algo mais seguro sobre~ significação de alguns interessantes si . - 
nais encontrados na região, parecendo indicar uma antiquíssima ocupação huma- 

na. 

Consistem esses vestígios, principalmente, numas valas existe~ 

tes e.n quase todos os lugares de aldeamentos, antigos e atuais, com as segui~ 

tes dimensões médias: dois metros e meio de profundidade, três a quatro me 

tros de largura, mil metros de comprimento, havendo na altura da confluência 

Kuluene-Ronuro uma vala de dimensões muito maiores. 

Não foram certamente os "avôs " dos índios atuais os autores 

dessas escavações, embora ocupem a região há muito tempo. A impressão que se 

tem e de se estar diante de restos de algo muito distante no tempo, parecendo ~ 
já se apagar num horizonte milenar. 

AS PRIMEIRAS NOTÍCIAS SOBRE A ÃREA 

·,:·.A regi ão dos formadores do Xi ngu foi revelada ao Brasi 1 em 

1884 pelos estudos científicos do naturalista alemão K,d t von den Steinen. 

Sobre as tribos r~sidentes na região superior do Xingu infor 

ma-nos von den Steinen, in ENTRE OS ABORÍGENES 00 BRASIL CENTRAL, que os Ka 
bischi moravam na nascente do Tapajõ~, constituindo uma parte dos Índios Pa 

ressi mansos. Os Kayapõ, por sua vez. habitavam ãs margens do Ronuro. 

No afluente do Ronuro, o Batovi-Tamitotoalo, existiam quatro 

1.tVANTAMiNTO RiM.IZADO PELO CENTRO t>t 
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aldeias Bakairi. Sua parte inferior e sua margem direita pertenciam aos Kus . · 
tenau e aos Waur~. A margem esquerda do Kullsehu encontravam-se trêseldeias. 
-dos Baikari: Haigeri ou "Tapir morreu", lgueti ou "Aldeia dos Ga'viões11, Kuya . - 
.-qu_al ieti ou 11Aldeia das Harpias". 

Ainda à margem direita do Kulisehu havia a aldeia dos Nahu-· 
qua. A esquerda, afa~tada, localizava-se uma quarta aldeia dosBaikairr. t\ais 
abaixo, à margem esquerda, moravam os Hehinaku, os YutapUhU, os Atapilú, 

UalapihU e os Yaulapiti. 

Descrevendo o habitat silvrcola, Von den Steinen acrescenta 

que "da região dos Mehihaku partem inúmeros canais que, com algunas lagunas, 

atravessam o território da parte inferior rio Kulisehu e Batovi. A aldeia dos 
Aueto 11pode ser considerada o ponto central da navegação pelos canais. Junto 

de duas lagunas encontramos os Yaulapiti, em duas aldeias; numa terceira la 

guna, demos com os Kamayurã, que habitam quatro localidades próximas umas 

das outras, tencionando reunr-las em uma só. Os Arauit constituem um cruza 

mento de Yalapiti com Aueto11 ••• O Kulisehu desemboca no Kulu~ne. Bastaram 

poucas horas de remo para chegarmos aos Trumõi, instalados, em duas aldeias, 

na margem direita desse rio, não muito acima do Xingu-Koblenz. Esta tribo, 

perseguida pelos Suyã tencionava fixar-se agora perto dos Aueto11• Mais aci- 
11 - . ma,.ainda, na margem do Kuluene, como tambem em pequeno~ afluentes que cor- 

rem entre este e o Kulisehu, estão situados os Nahuquá, habitando uma série 

de localidades que têm nomes especiais. Travamos conhecimento ~om alguns i~ 

divíduos dos Guapiri, YahumakapU, Guikurü e Yaurikumã; os YanumakapU, os Eno 
' - 

makadihU dos Baikairí, não moram no rio principal. Os Baikairi mencionaram 

também os Guapiri que se encontram em terras existentes entre o Kulisehu e o 

Kulugne. Na primeira aldeia baikalri Paleko deu-me a relação das aldeias N! 
huquã do Kulu~ne, indicando os pontos cardeais pelos· quais deviam ser procu 

radas, quando se parte de Maigéri. Começando pela região superior, são: 19 
Anuakúru ou Anakukú SE, 29 Aluíti ou Kanaluíti E, 39 Yamurikumã ou Yaurikumá 

de E para ESE,,~9.~~~laquiri ENE, 59 Puikurú ENE, 69 Mariapi NE. Depois se 

guiam-se osTrumô}, Ter Iamos , deste modo, incluídos·os r:·:apad, os Yanumaka 

p!l e os Nahuquã do Ku l l sehu , nove aldeias Nahuquá .•• mr:.donado ainda os Su 

yá, que moram a três dlas de viagem abaixo do Xingu-Koblenz, na corrente 

principal ..• Cumpre também mencionar os Hanitsauâ, instalados à margem de um 

afluente que desemboca mais ao sul, e que são bem conhecidos pelos Kamayurã 

e Yaulapiti •.• SÓ em 1887 ouvimos falar dos Yarumã ou Arumã ••• A existência 

dos Aratá nos é ainda mais obscura ••• Quero, por fim, fa·lar dos Kayapó, que, 

por sua ·vez, se encontram na nascente do Pakuheru; disseram-nos que estes vi 
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vivem entre.o Kulisehu e Kuluene, acl111a dos Nahuqua, na nascente do P~kuncru, 

o pequeno aflucntr do Kulisehu, e cuja d~nominação é idêntica à dada pelos ba 
kairi do Paranatinga11• 

. • 

Além de Von den Steinen e sua troupe, a área atraiu, posterio!_ 

mente, um grande número· de estudiosos que, apesar da dificuldade de acesso,.!. 
li foram realizar pesquisas em quase todos os campos das ciencias naturais ou 

simplesmente levantar documentação. 

Dentre as visitas mais importantes, vale.citar a expedição de 

Max Schimidt em 1900; a Comissão Rondon que, em 1922, na pessoa do Capitão 

Vasconcelos fez prosseguir, por brasileiros, as pesquisas dos naturalistas a 

lemães; de Petrullo, em 1930; da Seção de Estudos do S.P.I em 1944/~5 e as de 

v~rios técnicos do Museu Nacional, a partir de 1947. 

As primeiras tentativas de instalação definitiva de agentes de 

nossa sociedade na região do Xingu, datam de 1943, quando a Fundação Brasil 

Central e a Expedição Roncador - Xingu iniciaram seus trabalhos de desbrava 

mento do Oeste brasileiro, com vistas à sua colonização. 

OISTRIBUlÇAO E LOCALIZAÇÃO DOS GRUPOS INDTGENAS NA AREADO PARQUE 

O antropólogo George Zarur, afirma, textualmente, que 110s xin 

guanos já constituiam uma unidade cultural, para os primeiros etnólogos que 

os conheceram11 e que, atualmente, nove tribos habitam o Alto Xingu, 11mantendo 

um padrão 1 ingtlístico" onde se fazem representar dois grandes troncos 1 ingUí1_ 

tices brasileiros: Tupi e Aruak e uma família lingUística importante, a Ka 

rib11. 

Os grupos do Alto Xingu, embora de línguas e cr,gens diversas, , 
atraves de séculos de contato, desenvolveram uma aculturação recíproca que os 

uniformiza, sob diversos pontos de vista. Essas similaridades não impedem que 

haja diferenças importantes entre os diversos grupos e que, justamente essas 

dif~renças sejam fundamentais para a existência de um único sistema social 

xinguano, por via da. solidariedade orgânica que e s t abe l s cem , 

São os seguintes os grupos da irea, clE· ~ificados segundo o 

1 • li.. • tronco 1ngu1st1co: 

Kuikuru 

KARIB Kalapalo 

Haitipu 

LIVANTAIIINTO UIIUZADO PELO CENTRO Dt 
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Kamaiurã 

TUPI 
Aweti 

Waurá 

ARUAK Hehinaku 

lawalapiti 

ISOLADO { Trumãi 

Além dos índios atuais, várias outras tribos localizavam-se no 

Alto-Xingu. Umas desapareceram totalmente, em consequência de guerras com gr~ 

pos vizinhos, restando delas apenas os nomes e mel'ancÕlicas histórias dos seus 

desastres finais. Outras, mais .. recentemente dizimadas por surtos epidêmicos 

irrompidos na região hã uns trinta ou quarenta anos, atualmente estão reduzi- 

dos a alguns poucos indivíduos que se encontram espalhados por 

delas. 

vãr ias ai- 

Os Anumahiã, Arupaté, Maritsauã, larumá e Aualáta alinham-se 

entre os primeiros, entre os que estão completamente extintos.· Tsúva, Naru 

vôt, Nafuquá e Kutenâbu, entre os segundos. 

A localização dos grupos na área do Alto-Xingu é a seguinte: 

.Kamaiurã - Margens da lagoa lpawu, 9 km do posto Leonardo Vil 

las Boas; 

Awet i Nascente do ribeirão Tuwatuwari, afluente do Culuene, 

no divisor de águas desse ribeirão com o Curisevu; 

Waurá· - Curso médio do ribeirão Tuwatuwari; 

lawalapiti Ribeirão Tuwatuwari, a 150 ..•.... do posto 

Vil las Boas; 

Leonardo 

Kuikuru - Margem esquerda do Culuene; 

Kalapalo - Margem esquerda do Culuene; 

Ha i t ipu Margem esquerda do Culuene; 
• 

Trumái - Posto lndfgena Leonardo Vi11~s Boas • 

•• 1;vANTAMfNTO RiAUZADO PELO Ct:I\H lfü 
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Ao Norte do Parque estão outros grupos lndrgenas cuja presença 
na região é relat~vamente recente. Esses grupos são os Txukahamãe (Kalapõ), J.!!. 
Tuna, Kaiabi e Suiã. 

06 IJ ·- 
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A'CRIAÇÃO DO.PARQUE E'AS·AtTERAÇOES'DE SEUS LIMITES 

Datà de 1952, a primeira tentativa de se criar o Parque Nacio 

nal do Xingu. Nesse ano, o então Vice-Presidente da República constituiu uma 

comissão com a '..finalidade de estudar os problemas humanos e naturalísticosque 

a referida área apresentava. 

Os trabalhos dessa comissão constitufram-se no embrião de um 

Ante-Projeto de Lei, de 1952, que previa a criação do Parque Indígena do Xin 

gue dispunha sobre sua organização. 

Todavia, só em 1961, através do Decreto nQ 50.~55, de l~ de a 

bril de 1961, criou-se o PNX, situado no vale do Rio Xingu, e ao longo deste, 

consistindo em um Polígono irregular, com a área aproximada de 22.000 (vinte 

e dois mil) quilômetros quadrados, compreendida dentro dos limites prováveis 

seguintes, tendo como orientação a carta Internacional Milionésima, datada de 

1959: 

11Ao Norte, o seguimento do paralelo de 109 de 
latitude sul. Ao Sul, por uma linha paralela que, par 
tindo da confluência dos Rios Curisevu e Kuluene, se" 
aprofunda do Leste para Oeste, até encontrar o Rio 
Ronuro. A Leste por uma linha imaginária ligando a 
confluência dos Rios Curisevu e Kuluene ao segmento 
do paralelo de 129 latitude sul, em um ponto que dis 
ta 40 km da margem direita do Rio Kuluene; daí sem7 
pre nessa prefundidade, prolongando-se pelo Rio Xin 
guem toda a sua extensão de sul para norte, até en 
contrar o segmento do paralelo de 109 latitude sul. 
A Oeste, por uma linha imaginária que liga o Rio Ro 
nuro no encontro da linha paralela que liga a conflu 
ência dos Rios Curisevu e Kuluene, ao segmento dopa 
raleio de 129 latitude sul. distando esse ponto 4Õ 
km da margem esquerda do Rio Ku" _·ene, daí sempre nes 
ta profundidade, pro 1 ongando-se r-e 1 o Ri o Xi ngu em to 
da a extensão sul - norte até .•.. segmento do parale::" 
lo de 109. latitude sul". 

O Decreto n9 51.08~, de 31.07.61, regulamentou o Decreto n9: 

50.455/61, que criou o Parque Nacional do Xingue, de acordo com seu art. 19, 

tinha ~s seguintes atribuiç~es: 
• 

1 - Preservar a flora e a fauna originais 
contra qualquer forma de exploração 

da área 
destrutiva 

.. 1! 
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ou de descaracterização, como •mostra da nature 
za brastleira que, pelo seu valor paisagístico e 
clentfftco, constituem um patrlmô~lo da Nação; 

li - Assegurar às populações indígenas localizadas na 
área do Parque, a posse das terras que ocupam, na 
forma do art. 316 da Constituição Federal; 

Ili - Garantir às tribos indígenas a assistência médi 
ca, social e educacional indispensável para as 
segurar sua sobrevivência, com a preservação de 
seus atributos culturais; 

IV - Favorecer a realização de pesquisas em todos os 
· campos das ciências naturais e sociais dentro da 
ã rea do Parque; 

V - Superintender as atividades turísticas na regi 
ão, evitando que tragam o patrimônio natural sob 
sua guarda. 

O Decreto n9 63.082, de 06.08.1968, alte~ou os limites da area 

em que se situa o PNX que passou a ter as seguintes.coordenadas: 

"Ao Norte: partindo do salto Von Hartius, que se situa acima 

do paralelo de 109 e abaixo da confluência dos Ri~s Jarina ou Juruna e Xingu, 

nos sentidos Oeste e leste verdadeiros, até a distância de ~O quilômetros em 

cada sentido, no respectivo paralelo; 

Ao SÜl: o paralelo de 129 30' nos sentidos Oeste e Leste, me 

dindo-se 40 quilômetros, a partir dos Rios Kuluene e Xingu, para cada lado; 

Os limites leste e Oeste do polfgono que constitui o Parque N!_ 

cional do Xingu serão traçados por linhas poligonais, que ligarão os extremos 

nas divisas Norte e Sul, a 40 quilômetros de cada lado do eixo dos Rios Kulu 

ene e Xingu, ligando os pontos extremos a 40 quilômetros desse eixo, determi 

nados em função das normais tiradas das margens direita e esquerda, desses ri 

os, nos pontos das curvas que definem os seus cursos ••• 

Por sua vez, o Decreto n9 68.909, de 13.~J.71, alterou os lim.!_ 
tes do Parque Nacional do Xingu, criado pelo Decreto n~ 50.455, de 14.04.61, 

regulamentado pelo Decreto n9 51.084, de Jl.07.61 e alterado pelo Decreto n9 

63~082, de 06.08.68, de acordo com o qual passa a ter os seguintes limites: 

"Norte: partindo do cruzamento da BR-80 com a cabeceira do do 

Jarina ou Juruna, ~egue acompanhando aquela rodovia, rumo leste; até um ponto 

LIYAilTAllllffO IIWIZADO PELO CENTRO Dt 
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a quarenta quilô~etros da margem direita do rio Xingu; 

08 • 
• 

teste: deste ponto, segue no rumo geral sul, acompanhando o 
rio Xingu, sempre equidistante quarenta quilômetros da margem direita daquele 

rio, até a cabeceira do rio Xacoti ou Paranaíba; daT por uma linha reta, até 

a coordenada de 53900 W e 13900 S; 

Sut:·deste ponto, segue rumo oeste·exatamente acompanhando a 

linha do paralelo de 13900 até encontrar o rio Batovi (Tami-Tataola), e daí 

subindo até reencontrar a linha do paralelo de 13900 e por este seguindo até 

o ponto-de intersecção com o meridiano 54900; 

Oeste:, deste ponto segue o meridiano de 54900, no rumo norte, 

até o seu cruzamento com o rio Arraia; daí, desce este rio até a sua foz no 

rio Maritsauã-Missu; deste ponto, por uma linha reta, até a cabeceira do rio 

Jarina ou Juruna, no ponto de seu cruzamento com a BR-80'1• 

LEGISLAÇÃO SOBRE O PARQUE: 

ÍNDICE CRONOLÕGICO 

Decreto n9 50.455, de 14 de abril de 1961 - cria o Parque Na 

cional do Xingu, no Estado de Mato Grosso, subordinando-o diretamente à Presi 
dência da República; 

Decreto n9 51.084, de 31 de julho de 1961 - regulamenta o De 

creto nQ 50.455, de 1~ dé abril de 1961, que criou o Parque Nacional do Xingu 

e dá outras providências; 

. Decreto n9 63.082, de 06 de agosto de 1968 - altera os limites 

da área em que se situa o Parque Nacional do Xingu é dá outras providências; 

Emenda Constitucional n9 1, de 17 de outubro de 1969: art. 49, 

inciso IV e a r t , 198. 

Decreto n9 68.909, de 13 de julho de 197~ - altera os limites 

do Parque.Nacional~~ Xingu, criado pelo Decreto ~Q 50 i55, de 14 de abril de 

1961. regulamentado pelo Decreto número 51.084, de 31 ae julho de 1961 e alte 
1 

rado pelo Decreto nQ 63.082, de 06 de agosto de 1968; 

Lei n9 6001, de 19 de dezembro de 1973 - dispõe sobre o Estatu 

to do Tndio: arts. 17. 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28 e 31 • 

• 
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A ÃREA SUB JUOICE 

Trata-se de uma gleba de terras, com área de 9.959 
no 1 ugar denominado 11Anta Gorda''. mun I cíp io e comarca àe Barra do 

HT. 

hectares, 

Garças, 

Os Autores da ACOr n9 265-MT afirmam tê-la adquirido do Estado 

de Mato Grosso. mediante Tftulo Definitivo de Propriedade. 

Ocorre que as terras adquiridas pelos Autores encontram-se en 

cravadas nos limites do Parque N~cional do Xingue, desde epoca imemorial, f~ 

ram ocupadas por silvícolas e. como tal, são inalienáveis nos termos do art. 

198 da CF, ficando declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos 

de qualquer natureza que tenham por objeto o domfnto, a posse ou a 

dessas terras. 

ocupaçao 

E mais: a nulidade e a extinção de que trata o parágrafo pri 

meiro do artigo 198 da CF, não dão direito aos Autores a qualquer ação ou in 

denização contra a União e a Fundação Nacional do índio. 

Finalmente, cabe-nos fazer as seguintes observações: 

a) a gleba sobre a qual os Autores pleteiam indenização esta 

dentro dos limites do Parque Nacional do Xingu, na forma em que foi criado pe 

lo Decreto n9 50.455/61 e suas alterações posteriores; 

b) a-área compreendida pelo PNX sempre foi habitat imemorial 

indígena, precisamente os grupos: Trumái, Meinako. Kuikuro, Suyã, Aweti, Txi 

kão, Uaurá, Kamaiurá, Kalapalo, Tchucarramai, Matipu, Jurunas e lawalapiti; 

e) no sentido antropológico e histórico o PNX já existia como 

realidade antropogeogrâfica, antes mesmo do decreto que o instituiu; 

d) a çriação do PNX veio apenas reconhecer uma situação de fa 

to, traduzida na existência de diferentes grupos Indígenas que, ao longo do 

tempo, ajuntar~m-se uns aos outros, de modo a formar o que hoje 

"cultura xinguana"; 

denomina-se 

e) a área do PNX é toda ocupada por índi~s que a utilizam para 

a coleta, agricultura, caça, pesca, etc; 
' 

f) finalmente, queremos frisar que Maurício Figueiredo e sua 

mulher residem em Cuiabá, capital do Estado de Mato Grosso, e que nunca chega 

ram a ut i 1 izar-se da gleba que "pseudernent e " adquiriram ao Estado de Mato G.ro~ 

so, uma vez que os Índios xinguanos desde o primeiro momento, reivindicaram a 

posse dessas terras, proibindo~ entrada de qualquer pessoa estranha ao grupo 

tribal. 
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17. THE BRAZILIAN INDIGENOUS PROBLEM ANO POLICY: THE EXEMPLE OF THE XIN 
GU NATIONAL PARK, Carmen Junqueira. Amazind/lwgla Document, 1973; 

18. VfTIMAS DO MILAGRE: O DESENVOLVIMENTO E OS TNDIOS DO BRASIL. Shel 
ton H. Davis, Zahar Editores, 1978; 

19. XINGU: OS TNDIOS, SEUS MITOS, Orlando e Cláudio Villas Bôas. Zahar 
Editores, 1970. 

l' •• , ,. '' 
. ~. 

t.lVAwtA•IIIN · IIMfflDG P!t.ê CENTRO , E,, 
ODCUilllh'AÇl,o I lll'ORIMÇÁQ • CEl:IPC"UNlt., 

?'.tz]Uf - . .,.. ---- . 

; 

• 1 


