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INFORMAÇÃO N9 3 ~5/DID/DGPI 
Ref.: Área Indígena Jarina. 

~ 
Sr. Diretor. 

Sobre a Ãrea Indígena Jarina. habita 
da pelo Grupo Indígena Txucarramãe, temos a expor, considerandoos 
dados históricos de que dispomos: 

1. O Parque Nacional do Xingu foi criado 
pelo Governo Brasileiro em 1961, pelo Decreto n9 50.455, de 

14.04.61, e regulamentado pelo Decreto n9 51.084, de 31.07.61 

reconhecendo-se aimemorialidade das terras habitadas·pelos-silvf-. 
colas. 

2. A área estabelecida po~ este Decreto 
foi alterada em 1968 pelo Decreto 119 63.082 e em 1971 pelo Decre 
to n9 68.909, sendo esta Última alteração em função da:construção 
da BR-080. 
3. Em decorrência do corte ~a BR-080,que 
passou a ser o limite norte do Parque em questão. fài acrescidoao 
limite sul uma faixa de terras compreendida entre os paralelos' 
12°30' e 13°. abrangendo toda a área de perambulação dos xingua - 
nos. 

4. Pelo Decreto 82.263, de 13.09.78 - e - - 
dada nova denominação ao Parque, que passa a ser denominado Par - 
que Indígena do Xingu. 

5. Na área excluída pelo Decreto n• 

68.909/71. a norte da rodovia »R-080. confirmou-se a existência • 
do Grupo Indigena Txucarramãe, que se recusou a sair do local de 
origem. 
6. Foi constituída ·uma comissão, por 

Olympio Trindade Serra, Cláudio Villas Boas e Orlando Villas Boa~ 
para examinar a situação da área desmembrada, que conclui pela 
criação do PI Jarina, estendendo seus limites" desde a Cachoeira 

Von Marti~s à margem esquerda do Xingu, traçando uma linha leste/ 
oeste, incidindo sobre o paralelo 10° até 40 Km, deste ponto in - 
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fletir para o sul até 50 km, para leste até encontrar a margem es 
querda do Rio Xingu". 

7. Neste mesmo relatório a comissão reco -, 
menda que não sejam fornecidas certidões negativas no períaetro 

. o o o o o o o 'o que vai de 10 W e 53 S a 10 W e 54 Se 9 W e 53 S a 9 W e 54 S. 

- 
8. Foi assim criado o PI Jarina, 
ria 369/N, de 26.05.76, com uma área de 268.813 ha. 

1 
9. Ao se proceder a demarcação esta foif 
embargada pelos Índios, em seus três marcos finais, que reivindl 
cavam alteração na parte norte, alim da Cachoeira e dos antigos 
limites do PQXIN. 

PortE 

10. Em reunião de 07.05.80 o Sr. Presiden 
te da FUNAI decidiu que a área seria reestudada, visando .a possi 
bilidade de acréscimo. 

- ·~ --· 
11 Apesar da escassez da bibliogrifii-~- 
xistente sabemos que os Txucarramãe, originalmente Me TuktireCOD!, 
tituern uma facção ·Kaiapô, e se originaram possivelmente--de uma ci 
sao que houve no grupo por volta de 1900. 

12. Todos os estudos localizam os KaiapÕ 
inicialmente à margem do Rio Fresco e seus a f Luen t e s-, portanto-=!. 

o ma do paralelo 10 . 

.,_- 

13 No entanto, ressaltando aqui mais uma 
vez a escassez de dados sobre o assunto, não encontramos nenhuma i 
referência de osupação pelos Txucarramãe em terras acima do para- ·j 
lelo 10°. São imprecisas as referências de que uma área Sagraia. 1 
denominada "capoto" estaria acima de tal paralelo. ! 

l 
1 

' 
14. Em 1976 e 1977 foram expedidas pela 
FUNAI duas Certidões Negativ~s - PROC/FUNAI/BSB/3381/79 - para a 

-- 

Agropecuária Xingu S/A. Salientamos. entretanto, que estas certi 
dões se referem à terras parcialmente inclusas na área recomenda 

da pela Comissão Olympio T. Serra. Cláudio e Orlando Villas Boas, 
no sentido de não se conceder Certidão Negativa, e não na área ill,! 
morial definida para os Txucarramãe por esta mesma Comissão. 

15. Concluimos pois. que s~ a atuação de 
um Grupo de Trabalho em campo. visando espeâificamente a alter! 

ção do limite norte, para inclusão da área sagrada "Capoto" da 
-- 
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qual nio temos dados precisos, e revisio do limite leste ( 
passou a ser tamhém reivindicação indígena), proporcionará 
análise da situação em termos definitivos. 

Brasília. 12 de novembro de 1981. 
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