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Fundação Nacional do Índio 
l\.-IINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

MEMOnº /DEID/02 
Brasília - DF, 21 de maio de 2002 

Ao: Senhor MARCO PAULO FRÓES SCHETTINO 
Chefe do DEID/DAF 

Rcf.: Processo FUNAI/BSl3 nº 0162/2002-TI. KURUÁYA--PA. 

Pelo presente, encaminhamos à consideração de V.Sé!. o processo acima referenciado, 
que trata da Identiflcação e Delimitação da Terra Indígena Kuruáya, localizada no Município 
de Altamíra- PA, com superfície de 166.700 ha e perímetro de 232 km aproximados. 

Trata-se de um área de ocupação tradicional e imemorial dos Kuruáya, da família 
lingüística Mundurukú, que tem suas terras confrontando com a TI. Xipáya, cujo 
procedimento administrativo está em fase de análise do relatório de sua identificação e 
delimitação. 

1 - Da Caracterização 
O procedimento administrativo de regularização da TI. Kuruáya está consubstanciado 

sobretudo nos processos FUNAI/BSB nº 162/02 - Identificcção e Delimitação da 11. Kuruáya 
e nº 0816/86-Levantamcnto Fundiário dos ocupantes não-índios incidentes na área. 

Interditada como Área Indígena Curuá, pela Portaria de Interdição nº PP/148/FUNAI 
de 09/02/88, "para efeito de segurança, garantia de vida e do bem estar dos índios Curuá 
Xipaid", com 13 .000 ha, u área foi recalculada em cartografia atualizada resultando cm 19 .450 
ha, área com a qual foi declarada pela Portaria nº 550/MJ/9'.?., de 16/11/92. 

Contudo, cm janeiro de 1993, o índio Joaquim Ferreira Lima Kuruáya compareceu à 
sede da FUNAI. cm Belém - PA, informando da necessidade de revisão de limites da área. 
afirmando que castanhais, seringais e cocal anteriormente explorados, bem como áreas de 
caça, cemitério e moradas antigas ficaram fora dos limites declarados e não demarcada. 

Assim, objetivando atender a solicitação da comunidade indígena Kuruáya, foi 
constituído Grupo Técnico através da Portaria nº 974/PRES/99, publicada no DOU de 18 de 
outubro, para realizar estudos e levantamentos de identificação e delimitação das Terras 
Indígenas Xipáya e Kuruáya, viabilizado pelo Projeto Integrado de Proteção às Populações e 
Terras Indígenas da Amazônia Legal - PPT AL. 

Sob coordenação da antropóloga, Maria Elisa Guedes Vieira, Consultora 
FUNAI/UNESCO, o GT contou ainda com uma engenheira florestal, como ambientalista; um 
técnico em agrimensura da FUNAI; um engenheiro agrimensor da FUNAI; um técnico 
agrícola do rrERP A; um represente da ANTAP AMA e deis técnicos agrícola indicados pelo 
INCRA/P A. Embora estes dois últimos não tenham participado dos trabalhos de campo, 
foram de grande valia ao GT nos levantamentos de gabinete, Além das lideranças da aldeia, 
toda a população indígena da TI. Kuruáya participou ativamente dos estudos e levantamentos 
procedidos na área, tendo sido a superficie e perímetro identificados aprovados por todos. 
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O relatório circunstanciado de identificação e delimitação da área e respectivo resumo 
foram aprovados pelo Presidente da FUNAI através do Despacho nº 123/PRES, de 
27/12/2001, os quais foram publicados no DOU de 28/01/02 e no DOE/PA em 30/01/02. Tais 
publicações foram enviadas à Prefeitura municipal de Altamira, conforme registro dos 
"Correios" nº 909993008, datado de 04/02/02, para afixação em sua sede. 

II - Fatos Relevantes no Processo 
Incide sobre a Tl. Kuruáya, uma única ocupção de não-índios com benfeitorias. Trata 

se da Empresa Brasinor Mineração e Comércio S/ A, - Garimpo Madalena - que incorporou a 
Espeng Minério e Minerais Ltda, a qual obteve alvará de pesquisa em 1983, época de sua 
incorporação. Em 1984 esta empresa recebeu da FUNAI (Proc. FUNAI/BSB nº 1848/84) uma 
carta de liberação da área, nº 399/PRES/DPI/84, a qual foi cancelada pela Portaria n" 
669/PRES de 18/07/90, publicada no DOU de 26/07/90. 

Segundo os dados levantados em campo, esta empresa funciona precariamente na 
atualidade, com benfeitorias avaliadas em pouco mais de setenta mil reais e não conta com 
licença ambiental dos órgãos competentes. 

Incide ainda sobre a TI. Kuruáya: 
a) 04 requerimentos de lavra mineral, solicitados pela citada Brasinor; 
b) 04 requerimentos de pesquisa mineral, interpostos por: Serviço de Mineração e 

Geologia (SMIG), um requerimento; Carbonífera Criciúma S/ A, um requerimento; e Valdir 
Matias Marques, dois requerimentos; 

e) um registro de propriedade sem benfeitoria, Matrícula 11º 6.411, do CRI de Altamira 
- PA, com 4.772.000 ha, em nome da Indústria, Comércio, Exportação e Navegação do 
Xingu Ltda, que tem como sócia majoritária a empresa RONDON Agropecuária Ltda. 
Segundo o ITERP A, a área desse registro é de propriedade <lo Estado do Pará e faz parte de 
uma área maior, de pretensão de Cecílio Rego de Almeida, com sete milhões de hectares, 
denominada Fazenda Curuá, a qual sobrepõe às Tls. Baú, Kuruáya e Xipáya, 

Somente esta empresa contestou, com base na área da matrícula citada e nos termos 
do Processo FUNAIIBSB nº 1789/02, a identificação e delimitação da área, tendo recebido o 
Parecer nº 051/DEID/02, que considera as afirmações de mérito da contestante com 
improcedentes. 

III - Conclusão 
Tendo em vista o exposto, entendemos que se deve dar andamento ao procedimento 

administrativo de demarcação dessa terra, submetendo o processo epigrafado ao Senhor 
Diretor de Assuntos Fundiários, para sua apreciação e, se for o caso, encaminhamento à 
consideração da PG/FUNAI e do Sr. Presidente, com vistas ao MJ, para consideração e, 
achado pertinente, emissão da portaria declaratória da área como de ocupação tradicional 
Kuruáya. 

Atencio sarnente, 

NORALDINO VIEIRA CRUVINEL 
Coordenador de Delimitação e Análise/DEID 

nvc/cda/meus doc/enc rei ti kuruáya para portaria declaratória 



Ciente. 

Ao Senhor Diretor de Assuntos Fundiários. • 

Levamos à sua apreciação e análise o Processo FUNAI/BSB nº. 162/02 - 
Identificação e Delimitação da TI. Kuruáya - P A, por entender que o mesmo obedece ao 
disposto na legislação pertinente e conta com parecer positivo da Coordenação de 
Delimitação e Análise deste departamento. , 

Em sendo entendido por V. Sa, como devidamente instruído, sugerimos 
encaminhamento à PG/FUNAI, com vistas aos posteriores encaminhamentos devidos: 
Presidência da FUNAI e Ministério da Justiça. 

Brasilia-DF., maio de 2002. 

MARCO PAULO FRÓES SCHETTINO 
Chefe do DEID/Df.F 


