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União do Território Wayamu 

CARTA DE REIVINDICAÇÃO 

Santarém, 07 de dezembro de 2022 

 
Ao Grupo de Trabalho dos Povos Originários 

Governo de Transição do presidente da República eleito, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos 

Trabalhadores)  

 

À Eliana Peres Torelly de Carvalho 

Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal 

 

Ao Gustavo Kenner Alcântara 

Procurador da República do Ministério Público Federal – PRM/Santarém 

 

Nós, representantes dos povos e das organizações indígenas do Território Wayamu (que 

compreende quatro Terras Indígenas, quais sejam, Nhamundá-Mapuera, Trombetas-Mapuera, 

Kaxuyana-Tunayana e Ararà – as duas primeiras já homologadas, a terceira já com Portaria Declaratória 

expedida pelo MJ, e a quarta em  processo de reivindicação ao Estado brasileiro), junto às lideranças 

e organizações  indígenas vizinhas das Terras Indígenas WaiWái, Waimiri-Atroari, Parque do 

Tumucumaque e Paru D’Este, nos pronunciamos nesta carta ao GT dos Povos Originários, instalado 

no Governo de Transição do presidente da República eleito, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos 

Trabalhadores), à Sra. Eliana Peres Torelly de Carvalho, Coordenadora da 6ª Câmara de Coordenação 

e Revisão do Ministério Público Federal e ao Sr. Gustavo Kenner Alcântara, Procurador da República 

do Ministério Público Federal de Santarém, sobre a Homologação da TI Kaxuyana-Tunayana, 

declarada em setembro de 2018 e sobre a criação do GT de Identificação e Delimitação da TI Ararà, 

cujo processo de reivindicação perdura há mais de 21 anos. 

Recebemos com preocupação o anúncio, pelo GT dos Povos Originários, das 13 terras 

indígenas prioritárias para a homologação, no qual não consta a Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana. 

Esta TI, que possui aproximadamente 2.184.120 hectares, foi declarada pelo MJ no dia 20/09/2018, 
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nos termos do RCID publicado na data de 20/10/2015. Cabe ressaltar que para esta TI não houve 

nenhuma contestação no prazo legal, não há nenhuma pendência jurídica, e, no levantamento 

fundiário feito pelo GT de identificação, ocorreram apenas a presença de 02 pequenos proprietários, 

que deverão ser indenizados por ocupação de boa fé. Não há qualquer pendência jurídica ou 

administrativa para a demarcação física. Desde 2018, o processo está paralisado na Funai por simples 

instrução política do  então governo para não dar prosseguimento ao processo de regularização 

fundiária desta Terra Indígena. 

A TI Kaxuyana-Tunayana (junto com as Tis já homologadas de Trombetas-Mapuera e 

Nhamundá-Mapuera, e a TI Ararà, em processo de reivindicação para regularização) já possui um Plano 

de Gestão Territorial e Ambiental (denominado PGTA Wayamu) elaborado, publicado e sendo 

implementado, desde 2020.  

A Kaxuyana-Tunayana é uma TI de grandes proporções que abriga 36 aldeias de habitação 

permanente, distribuídas em 5 calhas de rios (Cachorro, Trombetas, Turuni, Mapuera e Nhamundá), 

além do registro da presença de pelo menos 3 grupos indígenas isolados. Esta TI está situada no maior 

corredor contínuo de áreas protegidas do mundo, e, por isso reivindicamos o avanço urgente no 

reconhecimento do nosso processo de demarcação e na homologação, o que também representa 

saldar uma dívida histórica com nossos povos, que por mais de 40 anos sofremos diretamente as 

violações dos nossos direitos territoriais, culturais e espirituais, com violências impostas durante o 

período de Ditadura Militar. Atualmente, sob a alegação de que a nossa TI ainda não está homologada, 

sofremos com constantes invasões e  atividades ilegais dentro deste nosso território, que ferem o 

nosso direito à autodeterminação, expresso em nosso Protocolo Wayamu de Consulta e 

Consentimento Prévio, tais como o turismo ilegal de pesca esportiva, o garimpo, e as pressões de 

empresas madeireiras no entorno do nosso território. Além disso, essa situação coloca em risco 

iminente a existência dos nossos parentes que vivem isolados dentro da TI Kaxuyana-Tunayana e da TI 

Ararà (e do Território Wayamu como um todo).  

Portanto, a Homologação da TI Kaxuyana-Tunayana demanda urgência, para a efetivação 

dos nossos direitos sobre nossos territórios, nossa autonomia, e direito à vida.  
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Por fim, cabe ressaltar que a Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana por ser contígua às TIs 

Trombetas-Mapuera e Nhamundá-Mapuera, já se encontra com uma enorme extensão demarcada 

fisicamente pelo Estado brasileiro, e outra parte já foi plaqueada por nossos próprios povos indígenas 

(em 2019), restando, portanto, muito pouco para a conclusão da demarcação física (VER MAPAS E 

FOTOS ANEXOS).  

 

HOMOLOGAÇÃO JÁ! 

 

Essa é a reivindicação! 

 

 

União do Território Wayamu 

 

 

Associação Indígena Kaxuyana, Tunayana e Kahyana – AIKATUK 

Associação dos Povos Indígenas do Mapuera – APIM 

Associação dos Povos Indígenas Trombetas Mapuera – APITMA 

Associação de Mulheres Indígenas da Região do Município de Oriximiná – AMIRMO 

Associação dos Povos Indígenas Wai-Wai – APIW 

Conselho Geral do Povo Hexkaryana – CGPH 

Associação Aymara 

 

Organizações amigas do Território Wayamu: 

Associação do Povo Indígena Wai Wai Xaary – APIWX 

Associação Indígena Wai Wai da Amazônia – AIWA 

Associação dos Povos Indígenas Wayana Apalai – APIWA 

Associação dos Povos Indígenas Tiriyó, Kaxuyana e Txikuyana – APITKATXI 

Associação Comunidade Waimiri Atroari – ACWA 
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ANEXOS 
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