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Povos Indígenas no Brasil
Fonte _______Class.: __________________________

Data /õ g h ò ___________________ Pg.: M  04 J  ÇUCO i

PARECER N9 10, DE 9 DE JULHO DE 1993 -
Processo FUNÁI/BSB/3886/87. Denominação: Área Indígena ÁGUA PRETA/IHARI. 
Grupo Tribal: APURINX (IPURINÃ) - família lingüística Arualt, língua Apu 
rinã. População: 160’ indivíduos/04 aldeias. Localização: Município de 
Pauini, Estado do Amazonas. Situação Rundiária::: Id-entifidada /delimitada 
pelo Grupo de Trabalho-Portarias PP n2 1347/86 e 1481/86, com superfície 
e perímetro aproximados de 138.500 ha/270 km respectivamente; limites in 
terditados através da Portaria ns 3.755/87, com superfície aproximada de
138..500 ha; alteração de litnites e redução da área promovidas pelo G.TI- 
Decreto ns 94.945/87, através do Parecer n= 206/88;e associação à Flòres 
ta Nacional Mamoriá, não oficializada; adequação dos limites sul e leste 
procedida pela Equipe -Técnica-Portària PP n- 1192/91, que resultou em 
área com superfície e perímetro aproximados de 150.000 ha/310 km respeç 
. tivamente.
I - HISTÓRICO

A ocupação da região norte do País pelos portugueses deu-se 
através dos grandes rios, em função da exploração dos recursos vegetais.

Devido à variedade e à abundância ,dos produtos - castanha, bor
racha, caucho, especiarias, além da pesca e da caça de' animais de. cascò
e. de’ pele - o rio Purus passou a ser uma das principais vias de acesso 
para a exploração intensiva <3o extrativismo. Durante todo .o: século XVI.T, 
o grande Rio foi palco de inúmeras expedições que objetivaram novas con 
quistas territoriais; sua ocupação definitiva intensificou a caça e o ex 
termínio de muitos grupos tribais habitantes daquela região.

A ocupação e exploração econômica organizada no rio Purus foi
acoinpánhada de .atividades catequéticas realizadas por missões jesuítas. 
O latifúndio e o extrativismo necessitavam de grande contingente de mão- 
de-obra, obtida através da caça e escrávização da população indígena, 
bem como necessitava de grandes extensões de tèrra, tomadas d.e seus habi 
tantes primeiros. '

Em.1639, o jesuíta Cristóbal de Acuna registro seu contato 
com aldeias indígenas ao longo do Purus. A irçissão exploratória de João 
Wilkens de Mattos,' secretário do Governo da província do Amazonas, que 
percorreu o rio ■ Solinsões e afluentes em 1854, deparou-se no Purus e
afluentes com aldeamentos dos grupos m ü r a ; k a t a w i x i, m a m o r u, k a t u k i n a e 
srpó às margens do rio Tapauá; dos grupos YUTANÁ, KOROKATÍ, TARAHAN e k a 
RIPUNA no rio Mucuim; nos rios Pauini e Paraná-pixuna, fez referência.às 
aldeias dos grupos JAMAMADÍ, PURUPURU, KOKAMA e APURINÃ.

As expedições determinadas pelo Governo I-mperial tinham por 
missão a descoberta de um istmo que ligasse o .rio Purús ao rio Madeira, 
objetivando a integração dos atuais Estados- do Amazonas e do Mato Grosso 
à Bolívia, viabilizando assim o escoamento da produção amazônica. A pri 
meira. expedição, datada dé 1861. ê ' c.òmandadá por Manoel Urbano da . Encarna, 
ção, tendó alcançado trechos * do Purus e afluentes ainda desconhecidos 
aprisionou aldeias inteiras dos JARAWÁRA, dos KANAMARÍ, dos KAHAMATÍ e 
dos APURINA.

■ Quanto aos APURINX, Manoel Urbano registrou a existência de ,17 
de suas aldçias {e 02 dos JAMAMADÍ) localizadas a partir do rio -Ituxi- 
(margem direita) e depois mencionadas pela expedição liderada;por Silva 
Coutinho, que relacionou ós afluentes mais importantes daquele Hio e os 
grupos que os habitavam. De acordo com Coutinho, os APURINÂ do rio Paciá 
(afluente direito) tinham na guerra "um elemento de vida" que os induzia 
a freqüentes embates com os KATAWIXI, seus vizinjios; já a aldeia locali 
zada à foz do rio Sepatini {afluente direito) 'encontrava-se macomunada 
com os.índios PAUMAR1, em defesa de seu território contra as incursões 
bel,icosas do grupo GUARAN&.-

' Chandless (1868), geógrafo da Real Sociedade de-Geografia . de 
Londres, que definiu as principais coordenadas astronômicas do rio ■ Pu 
rus, citou outros afluentes afirmando que ".*. acima-do rio Sepatynin 
(Sepatini) e deste até o :rio Hyacu (laco), cetóa de 300 milhas (...), ao 
.longodeste rio estéride-se a tribo Hypurinãs, a mais numerosa, guerreira 
e formidável do rio Purus". Citou ainda a presença desse Grupo nos rios 
Ac imã,-Mucuim, Tapauá e Pauini.-. , •' '

Evidenciava-se que a mão-de-obra indígena assumia papel ■ rele 
vante *na concr.etiaaçã o da exploração econômica , na. região do Purus e o 
processo de. escravização dos índios foi retomado com maior violência-, vá 
rios Grupos revidaram os ataques sofridos, levando- o.Governo Provincial 
a legitimar, e a subsidiar a-ação missionária, com o objetivo-de aprisio 
ná-lòs, fixá-los e prepará-los para'o trabalho braçal.

Assim que, durante o ano de 1870, missionários italianos 'fundEi 
ram missões em afluentes do Purus: no rio Mucuim, sem obter êxito; nos



rios Itdxi'e .Jatanaha, aldeando, dezenas de índios APURIN&. Entre 1877 . e 
1879, foram implantadas várias, missões católicas portuguesas e protestan 
'tes inglesa ŝ íeritre os APURINX dos rios Tumiã, Sepatini e Mamoriá.

.'. Durante esse período, o tráfico de escravos- indígenas aumentou 
assustadoxamente, intensificando o-processo de descaracterização pultu 
ral dq&̂ iõvaá-'.''da região; muitas etnias, desapareceram, exterminadas pelas 
dq^B^rs'rê'pela violência das frentes extrativistas de látex, em função 
.ijo -valorização da borracha no. mercado internacional a partir de meados 
do século XIX.

Calcula-se que; até o início do século XX, a população indíge
na do Purus.-somava quarenta roil indivíduos..

Os APURINÂ, autodenominados POPINGÁ ou KANGETÊ, tradicionais 
ocupantes da região do Purus, habitam em ambas margens- desse rio, desde 
o afluente laco, no Acre, até o igarapé do Salsa, incluindo os rios Se. 
ruini, Tumiã, Acicnã, Sepatini, Paciá', Ituxi, Ciriquiqui, .Jacaré., Mucuim 
(afluentes direitos); e os rios Pauini, Inauini, Mamoriá, Tapauá, Pi.
ranhas, Cuniuá, Paraná-pixuna. e igarapés Inari,' Agua Preta, Teuini e Ja 
caré (afluentes esquerdos). .

Atualmente os APURINS da Área Indígena ÁGDA PRETA/INARI somam 
160 indivíduos distribuídos em 04 aldeias: Saudade, Nova Esperança, São 
Francisco e Castanheira. Significativa parcela dessa população encontra- 
se-dispersa pela área, em casas isoladas, distantés umas das outras e 
localizadas ao longo dos igarapés internos.

.A propensão dos APUEINS à dispersão deve-se não somente às dis 
senções internas - característica cultural inata ao'Grupo, mas tambem em 
função da prática da extraçio de látex e conseqüente abertura de "es 
tradaà" por grandes extensões da floresta.

Além do extrativismo e da coieta de castanha - atividades gera. 
doras de renda-,' o.s APURINS ocupam-se. diuturnamente com sua subsistência: 
pesca, caça, coleta -de frutos e agricultura, utilizando todo o seu tej: 
ritório tradicional.

Mantém sua. língua, materna, cerimônias e festas, pajelança e 
feitiçaria, bem como sua-organização social, baseada em metades represen 
tadas por animais.
II - SITUAÇÃO FUNDIÁRIA V

1. A Área Indígena ÁGUA PRÉTA/INÁRI foi idèntificada/ delimita, 
da pelo Grupo de Trabalho constituído pelas Portarias PP n2 1347 e 1481, 
datadas de P5.09.86 é' 23‘.09.86 respectivamente, tjúé apresentou .proposta 
de iimites com Superfície e perímetro apr-oximados de 138.500 ha/270 km 
e representativa de porção do território tradicionalmente ocupado por 
esses APÜRINX e do qual-depende sua sobrevivência física e cultural.

2. 0 Levantamento Fundiário1 resultou nb cadastramento de 20 
ocupantes não-.índios, dos quais 18 possuem benfeitorias indenizáveis;. o 
Levantamento Cartorial constatou a inexistência dè títulos definitivos 
dentro dos: limites de ÁGUA PRETA/JNARI (Proc.FÜNAI/BSB/1831/88)

3. Tais limites foram interditados através da Portaria • rtâ 
3,755, de 13 .11.87 e^publicada no D.O,p em 01.12.87, de .acordo com a piro 
posta de identificação apresentada pelo Grupo de Trabalho de 198.6.

4. Após análise dos estudos de idèntificaçao, o GTI-Decreto n? 
94.945/87. emitiu o Parecer ne 206, datado de 15.09..88, aprovando drásti 
ca redução dessa terra APURINÃ, da qual foram excluídos seringais? cast^ 
nhais; áreas de caça e de coleta; cemitério;^local reservado às , cerimô 
nias religiosas; as cabeceiras do rio Mamoriá e do igarapé Duque; aihda,
mencionado parecer pretendeu associar à A.I. ÁGDA PRETA/INARI a Flores 
ta Nacional Mamoriá, cujo ato legal dê criação não foi formalizado,

5... Consultados quanto à proposta de identificação/delimitação 
apresentada pelo Grupo de Trabalho de 1986, os APURINS, em correspondên 
cia datada de 23.07.91, apontaram discordância, em relação aos limites
sul e leste . de seu território,- cu ja! proposta excluiu área de roças, a
aldeia Castanheira, o acesso ao lago Inariréservatório de peixes des.
ses índios e o ,varadouro que lhes permite acesso à cidade de Pauini, na
qual buscam assistência médica básica, onde realizam oxoméi?cio. de ■ sua 
produção e da qual dependem para aquisição de bens industrializados,. Fi, 
nalmente, os APURINÃ .reivindicam a correção daqueles limites.

6.’ A necessidade de verificar, in loco, a possibilidade. de 
atendimento à reivindicação dos APURINÃ ensejou a constituição de Equipe 
Técnica FUNAI/SEMAM/UNÍ, através da Portaria . PP n^ 1192,. de 25.10.91..

Realizadas a -localização das roças, da aldeia Castanheira, . do 
varadouro e do lago Inari; o reconhecimento e a .identificação dós limi 
tes reclamados pelos APURINÃ e a definição de suas coordenadas geògráfi 
cas, a,Equipe Técnica'procedeu a adequação propriamente dita, fechando o 
perímetro dessa Área Indígena' pela margem esquerda do igarapé Sucuruju, 
afluente direito do igarapé Água Preta (margem esquerda do Purus) limi 

. te sul e pela margem esquerda do igarapé Ágüa Preta — limite leste,
A Equipe Técnica-Portaria PP n° 1X92/91 verificou a inexistên 

cia. de ocupantes nào-índios e de títulos, definitivos' dentro, dos limites 
que sofreram ajuste. * • ' ' ■

Findos , o's trabalhos de campo, procedimentos técnicos' foram 
adotados visando a correção do mapa e do memorial descritivo referentes 
à Área Indígena ÁGÜA PR ETA/IN ABI, que passa a ter superfície e perímetro 
aproximados de 150..000 ha/310 km,., respectivamente *

III - CONCLUSÃO ..
Considerando que a Área indígena ÁGUA PRETA/INARI constitui 

-parte/do território de ocupação tradicional do grupo APURINÃ; tendo ... em 
vista que essa terra é fundamental à .sua sobrevivência física e cultural 
e levando em conta a ,necessidade de preservar-, seu hábitàt contra a de. 
predação do meio ambiente,, esta relatora é favorável ao aproveitamento; 
dos estudos de identificação/delimitação realizados em 1986, . bem comO’ 
aprova a-adequação de limites procedida em 1991, solicitando a esta \ Co 
missão a- publicação do: presente parecer no Diário Oficial.e o. seu encami. 
nbamento ao Ministério dá Justiça, para aprovação.

SILVIA REGINA BROGIOLO TÀFURI

p.



FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO
DESPACHO N9 16; DE 30 DE JüLIIO DE .1993

Assunto: Processo FUNAI/BSB/1946/93. Referência: Área Indígena ÁGUA PRE 
TA/INARI. Interessado: Grupo-Indígena Apurinã., EMENTA: Aprova o relató 
rio de delimitação da Área Indígena em que se refere, com fulcro no D<» 
ereto n- 22,. de 04 de fevereiro de 1991.

O PRESIDENTE DA FUNBAÇXO NACIONAL DO ÍNDIO FUNAI,. tendo em 
vista o que consta no Processo FUNAI/BSB/1946./93, e considerando o- Pare 
cer n” 010/CEA/93, de autoria da Antropóloga SILVIA REGItíA B. TAFURI, 
aprovado pela Resolução n.s 10 /CEA/93, que acolhe,, face as razoes e' jus 
tificativas: apresentadas, . decide: :.

1. Aprovar as conclusões objeto da citada Resolução para áfi,.
nal, reconhecer os estudos e adequações à delimitação <3a Ârea Indígena- 
ÁGUA PRETA/INARI, de ocupação do respectivo grupo tribal Apurinã com a 
superfície e perímetro aproximados de 150.000 ha é 310 Km - respectivamen 
te, localizada no Município de Pauini, Estado dó Amazonas. :

2. Determinar a: publicação no DOU do.Parecer, Memorial Desçri 
tivo e.Despacho, na conformidade do" Art,. 2®, § 7- dq,, Decreto, n® 22/91.

3. Encaminhar o respectivo processo dé.demarcação ao Ministé. 
rio da Justiça,- acompanhado da Minuta de Portaria Declaratória, para a 
aprovação.

CLÁUDIO DOS SANTOS R0MEFD



MEMORIAL DESCRITIVO DE DELIMITAC30
■ denominacko

ÍÍREA INDÍGENA (ÍGUA PRETA/INARI

ALDEIAS INTEGRANTES
CASTANHEIRA, NOVA ESPERANÇA, SKD FRANCISCO E SAUDADE

GRUPOS INDÍGENAS 
APÜRINS

LOCALIZACSO
MUNICÍPIO : PAUINf ESTADO : AMAZONAS ,
UNIDADE REGIONAL : ADR RIO BRANCO . .

COORDENADAS DOS EXTREMOS 
EXTREMOS LATITUDE . LONGITUDE
NORTE 07 16’09,2" S 67 20'19,7" Ugr.
LESTE <67 37 '34, 4." S 66 4 7 '9 1 ., 9 “ Ugr.
SUL <17 41'31,3" S- 67 V S ' 13, 9 " Ugr.
OESTE 07 20' 05,7" S 67 30-41,6" Ugr.

BASE CARTOGRÁFICA 
NOMENCLATURA ESCALA ■ ÓRGSO ANO
MIR-213/214 1:250.000 D S G > 1.984

4REA 150.000 ha <Cento e cinqüenta mil hectares aproximadamen
te) .
PERÍMETRO 310 Km aproximadamente.

Descrição do Perímetro
NORTE : Partindo do Ponto 01 de coordenadas geográficas aproximadas 07 
18'06,9"S e 67 30 ’ 40,4"Ugr., localizado na cabeceira do Rio Mamoriá; 
daí, segue no sentido .jusante pelo citado ria até o Ponto 02 de 
coordenadas geográficas aproximadas 07 16'09,2"S e 67 20 ' 19,7"Ugr.,
localizado na confluência com u» igarapé sem denominação; dai, segue 
por este.no sentido montante até o Ponto 03 de coordenadas geográficas 
aproximadas 07 21'07,2"S e 67 20 ' 47,9"Wgr., localizado em sua
cabeceira; daí, segue por linha reta no azimute ee distância 
aproximados de 90 00' - 1.500,0® metros, até o Ponto 84 de coordenadas 
geográficas aproximadas 07 21'07,0’S e 67 19'■59,0"Wgr., localizado ria 
cabeceira do Igarapé Duquei daí, segue por este no sentido jusante até 
o Pcnto 05 de coordenadas geográficas aproximadas 07 24'31,8"S e 66 59’ 
15,9"Ugr., localizado na confluência com um igarapé sem denominação.
LESTE : Do ponto antes descrito, segue pelo igarapé sém denominação rio 
sentido montante, até o Ponto 06 de coordenadas geográficas aproximadas 
07 28’47,5"S e 67 00 '07,0"Wgr., localizado em sua cabeceira; daí, segue 
por linha reata no azimuté e distância aproximados de 225 00' - 849,00
metros, até o Ponto 07 de coordenadas geográficas aproximadas 07 29'
07,1"S e 67 00'26,4"Wgr., localizado na cabeceira do Igarapé Dois
Irmãos; daí, .segue por este no sentido jusante até a confluência do 
Igarapé Inari, no Ponto 08 de coordenadas geográficas, aproximadas 07 
34 ' 44:, 5'*S e 66 56 ’ 36, 6”Wgr . ; daí , segue no sentido jusante pelo citado 
igarapé até o Ponto 09 de coordenadas geográficas aproximadas:07 35'
58,1"S e 66 52' 05,5-'Wgr. ; daí, segue por uma linha reta no azimute e 
distância aproximados 17 41 '04" - 7.242,00 metros, até o Ponto 10 de 
coordenadas geográficas aproximadas 07 32'13,£"S e 66 50 'S4,9-’Wgr. ,
localizado na cabeceira do Igarapé Brasileiro, afluente da margem 
direita do Igarapé Cubuã; daí, segue por uma linha.reta no azimute e 
distância aproximados de 141 43'50" - li.463,00 metros, até o Ponto H  
de coordenadas geográficas aproximadas 07 37'04,9"5 e 66 47’01,9"Wgr.,
localizado na margem direita do Igarapé Miritiá; daí, segue no sentido 
jusante pelo citado igarapé até a confluência do Igarapé Inari,. nb 
Ponto 12 de coordenadas geográficas aproximadas 07 37'34,4”S e 66 47 *
44,2”Wgr.; dai; segue no sentido montante pelo citado igarapé até a 
confluência do Igarapé Carvão, no Ponto 13 de coordenadas geográficas 
aproximadas 07 35'44,9"S e 66 51 ’39,5"ldgr. ; daí , segue por uma .l inha 
reta no azimute e distância aproximadós dé 202 56 '37" - 8.850,00
metros, até o Ponto 14 de coordenadas geográficas aproximadas 07 40'
10,7"S e 66 53'30,8“Ugr., localizado na margem esquerda do Rio Purus 
junto a confluência do Parará sem denominação.

SUL Do ponto-antes descrito, segue pelei Rio Purus no sentido
montante até o Ponto .15 de coordenadas geográficas aproximadas 07 40'
10,1"S e 66 56'57,9"Wgr. , localizado na confluência com o Igarapé íigua 
Preta; daí, segue por este no sentido montante até o Ponto 16 de 
coordenadas geográficas aproximadas 07 39-'12,3”S e: 66 59 ' 47, 8"Ug r . ,
localizado na confluência com o Igarapé Sucuruju; dai, segue por este 
no sentido montante até o Ponto 17 de coordenadas geográficas 
aproximadas 07 41'31,3"S e 67 02 ‘ 13,9"Wg‘r . , localizado em sua
cabeceira; daí, segue por linha reta no azimute e distância aproximados 
29.3 41 '53" - 28.613,00 metros, até o Ponto 18 de ..coordenadas
geográficas aproximadas 97 35'20,6"S e 67 16'30,3"Úgr., localizado na 
cabeceira de, um igarapé sem denominação. '

OESTE : Do ponto antes descrito, segue pelo igarapé sem denominação no 
sentido jusante até o Ponto 19 de coordenadas geográficas aproximadas 
07 33'50,3"S e 67 13'04,8'Ugr., localizado na confluência com o Igarapé 
água Preta.; daí, segué por este no sentido montante até o Ponto 20 de 
coordenadas geográficas aproximadas 07 20'05,7"S e 67 30 ' 41,6"Ugr.,
localizado nã; conf1uência com o Igarapé Três Bocas; daí, segue por este 
no sentido montante até o Ponto 21 de coordenadas geográficas 
aproximadas 07 18'42,6"S e 67 30’09,3"Wgr., localizado em sua
cabeceira; daí, segue por linha reta no azimute e distância aproximados 
de 3S9 H'0ó" - 1.453,0® metros, até o Ponto 01 início deste memorial.
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