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Tendo env vista o Grupo de Trabalho mencionado no parágrafo 

39, do artigo 29, do Decreto n9 88.118, de 1983, submeto ã apreciação de 

V.Sas., os dados referentes ã Area Indígena CAMICUA, localizada no Muni 

cipio de Boca do Acre, no Estado do Amazonas.

I. CONSENSO HIST0RIC0

As margens do rio Purus, foram originariamente habitat de 

diversos grupos indígenas. A maioria deles, jã não existe mais. Entre os 

poucos que conseguiram sobreviver, encontramos os Apurinã.

Willian Chandless, em sua viagem aos rios Purus e Acre

(1864- 1865), localiza os Apurinã acima da foz do Sipatynin, ati o Iaco.

A.R.P. Labre, em seu livro sobre o Purus, também faz refe

rência a esse grupo tribal:

"Ipurinan - habitam desde o mêdio até o alto Purus, são 
muito numerosos e vivem em diferentes tribos espalhadas em 
grande extensão do Purus e seus afluentes, a contar da foz 
do Sipatiny para cima, mais de 300 milhas" (Lãbre : 1872,
pg 29).
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E porém em Metraux, que encontramos uma localização mais 

precisa dos Apurinã:

"No rio Purus, da boca do Sipatinyn até a boca do rio - 
Hiaui; no rio Acre, até a latitude 9945'S; no rio Huxi , 
no rio Gutimari e no rio Pumicici (dois afluentes do Hu 
xi) - Latitude 99-109S, longitude 659-699 W" (Handbook - 
1963, p. 662).

A partir da segunda metade do século passado, os Apurinã 

e outros grupos localizados nessa região, passam a ser alcançados por 

segmentos da sociedade nacional, que nela penetram em busca da borra^ 

cha.

Quando foi fundada a cidade de Boca do Acre pelo Sr.João 

Gabriel, ainda no inicio do século passado, ja ali os Apurinã exis 

tiam, e inclusive ajudaram os fundadores da cidade, como amigos e alia 

d o s ( V I E R A ,  Délcio - informação n9 1954/DG0/79).

Aos poucos, porém, com o transcorrer do "boom" da borra 

cha, os índios foram surpreendidos, e aqueles que conseguiram sobre 

viver, refugiaram-se no interior,ou engajaram-se nos seringais, ali 

jando-se de seus domínios territoriais, passando de senhores, ã semi- 

escravidão, onde o seringalista assumia poderes de vida e morte sobre 

eles,

Esse engajamento em um mundo econômico que lhes era 

alheio, significou a desarticulação desses grupos tribais, resultando 

na perda de muito de suas culturas, formas de organização sõcio-econõ 

micas, e até mesmo da lTngua.

II. AREA PROPOSTA PELA FUNAI PARA DEMARCAÇAO

Em 1976, objetivando prestar assistência aos índios da 

Amazônia Ocidental, a FUNAI fez instalar uma Ajudancia na cidade de 

Rio Branco, no Estado do Acre.

A partir de então, começam os trabalhos de regularização 

de varias ãreas indígenas, a maioria das quais porem, ainda hoje inde 

finidas.
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Depois de um processo demorado, a ãrea de Camicuã, foi 

finalmente declarada como de posse imemorial do grupo indígena Apu 

rinã, através da Portaria n9 1410/E, de 15 de setembro de 1982.

Essa area, abrange uma superfície de 35.000 ha (trinta e 

cinco mil hectares), com perímetro de 115 Km (cento e quinze quilo 

metros), e representa na realidade, os anseios daquela comunidade in 

dígena.

III. SITUAÇAO ATUAL

Conforme levantamento efetuado pelo Grupo de Trabalho 

instituído pela Portaria 1697/E, de 29.08.84, verifica-se que na área 

indígena Camicuã, incidem duas ocupações de posseiros, cujas benfei 

torias foram avaliadas num total de Cr$ 4.631.247,00 (quatro milhões, 

seiscentos e trinta e um mil, duzentos e quarenta e sete cruzeiros).

A FUNAI através Oficio n9 009/DPI, de 16 de janeiro de 

1985, solicitou junto ao INCRA (Projeto Fundiário Boca do Acre), le 

vantamento dominial das propriedades porventura encravadas na ãrea , 

não recebendo porém, até o momento, nenhuma informação nesse sen 

tido.

Os recursos necessários ã regularização dessa area,flui 

rao ã conta do Programa da BR-364, Trecho Porto Velho-Rio Branco.

A população indígena, é composta por 220 (duzentos e 

vinte) habitantes.

Atenciosamente,

■ I Gerson da Silva Alves 
I Coordenador

MHAP/rm,
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