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Como é do conhecimento deste DGO, possivelmente através de Relatórios 

escritos pelo ex-chefe da Ajudancia do Acre, os indios Apurinã, outrora um dos 

mais poderosos grupos indígenas do Amazonas Ocidental e do Acre,; encontram-se 

hoje espalhados em unidades familiares num perímetro muito grande que vai, da 

fronteira do Amazonas com o Acre, ate a foz do Rio Purus no Rio Amazonas. Ou se 

ja, devido a compulsoes que nao nos cabe aqui analisar, os Apurinã provavelmen 

te foi^o grupo indigena dessa região que mais se descaracterizou, embora não 

tenham em absoluto perdido suo condição de indios, tanto de serem reconhecidos 

como tal e de se auto-reconhecerem tatubém.

Calculasse em termos gerais que a população Apurinã computada em geral 
, f ■*» 

ultrapassa os 2.000 indivíduos, ou vivendo as margens do purus e seus alíuentes, 

em localidades urbanas (Boca do Acre, Rio Branco, Labreo) e às margens da Rodo 

via que une Rio Branco-Acre à Boca do Acre-AM.

Tal população regra geral tem uma vida econômica que não se diferencia 

em absoluto dos "civilizados 11 da região, visto que são seringueiros, castanhei 

ros, empreiteiros e homens de machado em derrubadas, pescadores. Quando estão em 

habitat urbano, os homens" geralmente se empregam na construção civil ou vivem 

como carregadores e as mulheres entregam-se à prostituição. Os que hnbitam as 

barrancas dos rios e margem de estrada, praticam uma incipiente agricultura que 

mal obtem o sustento para suas famílias. Em síntese, podemof» dizer que os Apuri 

np do Amazonas Ocidental não estao bemf absolutamente. Pelo contrário, é um grupo 

carente, marginalizado, desestruturado, doentio e consequenl emente, carente de 

toe’a nossa ajuda.

A FUNA1 E 0£ ArURIKZ

Sabedor dessa situação critica, o ex-chefe da Ajudancia do Acre, José 

Porfirio Fontenelle Carvalho, voltou seus olhos e esforços para a Região de Boca 

do Acre-AK, área esta oue e um centro de atraçao para os Apurinã que habitam os 

seringais do médio Purus, e de seus afluentes (Seruini, Sapatini, Endimari,etc} 

e 13“ 317.

Em janeiro/fevereiro de 1977* foi delimitada uma área vizinha à cidade 

de Boc« do Acre e alí criado o PI Camicuã que atenderia ot Apurinã de duas loca 

lidades — !4onte Verde e Terra Firme; e para la foi deslocado um Chefe de ri, nc 

época, o Sr. Slowacki de Assis. V.Sa. sabe de todos os problemas que envolveram 

esta área e que ainda continuam a envolve—la: proximidade com o centro urbano; 

nao reconhecimento da prefeitura municipal, cartas enviadas ao Sr, Presi' ente 

da Funai e outras autoridades no intuito de desr>oral Í7.ar o trabalho pionriro |d 

Funai na área, ameaças de morte por parte de pretensos proprietarios da area 

delimitada para o TI Camicuã, etc.
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Em junho/77 houve nova "investida" do ex-ceívdfe da Ajudanciff do Acre' 

e daí resultou a ocupação, delimitação e demarcação de uma área para um grupo

de Apurinae que habitam a Aldeia Sideral, situada no Km ICO da ER-317 (sentido 

Rio Branco-Boca do Acre) ou Km 45, no sentido inverso. Nesta ãrea o DGPI adqui y 

riu uma serraria e criou um Projeto de exploração econômica que acabou melanco 

licamente em setembro/77 com a exoneração de todos os funcionários do dito Pro >tv* 

jeto, com o desinteresse total do DGPI pelo mesmo. Esta área, já demarcada, com  ̂

um maquinário perfeitamente aproveitável, não é nem PI, nem Projeto, nem nada. J ' , 
r „ ',;í 

Ja fizemos uma solicitaçao a este DGO para que transforme esla area num PI para

que alí possamos colocar um Técnico Indigeni-st a e para podermos reestruturar a '
r  * I

serraria. Mesmo assim, nesta area existe uma infra-estrutura razoável e uma /

popúlaçao Apurina/Í de aproximadamente 70 indivíduos que, com o fim do'Projeto

Serraria encontra— se sem roças» sem estímulos, esperando pela Funai que lhes 

tirou de uma situaçao ideal (grande parte eram f une jonsr i os da Serraria) para i 

uma situação de incerteza, ou melhor, os fez retornar ao passado.

Foram nestas duas áreas que se deu a fixação da Funai na área. Apesar

de em termos atender uma população restrita, principalmente a posição do PI 

Camicua permititiu um cohtrole maior principalmente sobre as situações de espoli ’ 

ação, crimes contra a pessoa indierena e, mostrou a todos daquela ãrea que 

o índio tinha um Ôrgão sério que zelava por seus interesses, embora não desse 

assistência a todos.

Ve-se então que, os Apurinã que estao sob nossa tutela sao uma minoria 

se compararmos com seu número total. Um trabalho que deve ser feito urgentemente 

é o levantamento desses índios que habitam entre Boca do Acre e Labreí, levan 

tamerito esie que no.? dará uma Kxxtiaç poeicõo exsta de suas localizações, número, 

terras e outras necessidades imprenscindivcíb.

É dentro desse contexto de índios Apurinã fora das duas íireas onde exis 

te forte a presença fieica e política da Funai, que estão os Apurinã da ER 317, 

motivo desse no1so relatorio.

OS ArUklNÃ CA BR-317

A EK-317 e uma rociovia que une a capital do Acre, Rio Branco à cidade 

Amazonense de Hoca do Acre, eifiaâe esta situada na confluência do Hio Acre com

o Rio Purus. Tal rodovia, de recente construção, até hoje serve apenas ao tran 

sito rodoviário entre as duas cidades, no período do verão. No inverno, época 

de chuvas fortes e constantes, nao existe traí ego na mesma.

Com a construção da estrada, os Apurinã que habitavam as marjens do 

Rio Acre, começaram a se fixar em suas margens, Kcrando um;* ocupação que não 

tetr. mnis de 15 anos.

Esta área cortada pela HH-317, eram ani ijrop seringaie que, cr.m a nova 

rer 1 iriade começou a ser ocupada por fazendeiros, médios proprietários e alguma6 

grandes empresas do eul. Os índios então começaram a fazer parte des^a nova roa 

lidade fundiária e ló icamcnte of problenafe começaram a surgir
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93, KmOs Apurína habitam os seguintes locais na Aonovia ER-317:

118, ICr-i 12-f3 f Km 127, Km 134, Km 137, Km 140, Km 160 (deste local já falamos an

tes pois é ai que existe c Serraria e a área demarcada) . Tal quilometragem, é no

sentido Rio Branco-Boca do Acre»

É o ^seguinte, o numero de famílias e de indivíduo^- que habitam a mar 

gem de estrada, sem contarmos a população do futuro PI Boca do Acre (Km 160 ou

Km 45) onde já temos trabalhado e nos fixado:

- LOCAL 

KM 93 f ' ~  

KM 118 '{-J 

KM 124 gl 

KM 127 7 & 

KM 134  ̂£ 

KM 137 ^

KM 140 ;/-
: -r

r.r>- ‘ ■ ■' —  u ~ ■
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01

05

07

01

02

02

01

NP INDIVÍDUOS 

10 

16 

39 

OÊ 

09 

08 ■

03

19 93

Como V.Sa. pode verificar os Apurinã ocupam um? area a margem da 

estrada de mais de 40 Km. Todo nosso problemn está aqui.

Se fossem apenas os Apurinã que hr.bitasser.: essa extensão toda, nao 

havèria problemas, hias, ocorre qut, junto a tles, hnbitam posseiros» invasores, 

pessoas chc:gad.as do sul e começam a se desenvolver grandes projetos agropecuários. 

No trecho comprendido entre o Km 120 a 140, numo area aproximada de 120.000 ha, 

denominada Seringal Entre Iiios, que engloba terras desde o P.io Acre até o Rio 

Endiir.ar i está hatoendo um movimento por parte dc ur grupo tíe paranaens-es para 

adquirir essas terras (terras essas litigiosas entre umrj família acreana e outro 

grupo de paranaenses). Ocorre que, cor.io os índios estão dentro da pretensa área 

do Seringal Entre Rios, k i k o representante do grupo que deseja comprar a area 

já nos procurou por diversas vezes para saber como a Funai solucionaria o proble 

ma pois nem ele, nem aqueles a quem ele representa desejam comprar gato por le 

bre e terem depois, sua area desapropriada. 0 Incra também está esperando uma de 

finição nossa pois pretende desenvolver à margem da estrada um Projeto de Coloni j 

zação.

Mas, aí é que está a grande dificuldade. Fomos atl - área conversar com 

os indios, colocamos inclusive um indio que residia em Rio Branco alí, como enfer 

meiro, para tentarmos dar uma solução a situação de suas terras. Nosso desejo, 

seria fazer apenas uma área única e na mesma colocar todas as 19 famílias acima 

rcln ciona das. Contra e.^ae nossa desejo estao praticam m e  todos os índior que 

não desejam em absoluto deixar os seus locais de moradia, onde já plantaram fru 

teiras e onde proximo^ dos mesmos coletam castanha e tam cm borracha. X idéia de 

dar a cada família um lote, nos moldes do Incrí:, tambéa não interessou aos índios 

pois dizem eles ser uma area pequenp demais para eles que além de praticarem  ̂

-extração, também vivem da caça e da pr-sca.
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Também, contra a fixação de t o W s  'n G ía á/eYi bc\ argumentai/que os 

que habitam o Km 124 não vivem junto de forma ElpumV com òs que moram no 

km 134, 137 e 140. Ou seja, não há uma formn aparente de contentar ninguém 

ali pois, pelos cslculos que estivemos fazendo, para atencer aos interesseE 

dc cada uni.c:ade familiar, teriaraos que ocupar uma faixa de. aproxima- amente 

40 km beirando a estrada, com fundos no rio Endimari, uma área que chegaria 

quase aos 100.000 ha.

Logicamente, se não houvesse bem próximo destes indios uma área 

ja demarcada, garantida, como é a Area do PI Boca do Acre (ou melhor, futuro 

PI Boca do Acre, área da Serraria), não .veriamoí nenhum problema. Ocorre 

então que, como estes Apurinã do Km 93 ao 140 desejam, praticamente toda 

a Br 317 em território amazonice seri? area indígena.

Nos, estamos sem solução no momento. Pedimos aos índios que mcntives 

sem suas ocupações habituai?, que continuassem explorando snü enstanha onde 

sempre exploraram; conseguimos com os civilizador da região que houvesse 

respeito para com estes índios mas, nao conseguimos ^ um. definição e nem a 

um consenso junto aos índios, sobre qual a melhor solução para o problema de 

suas terras, problema este que é maior devido a desunião política pois os 

mesmos não desejam morar .junto de .jeito nenhum...

Neste impasse, e carecendo o problema de uma solução urgente pois

num futuro, com a compra da área pelos paranaenses e com a implantação de

projetos agro-pecuários, provavelmente tudo ficará ain^a mais diíícil, nedimos

a V.Sa. oue envie até a Ajudancia do Acre um Sub-Gruoo de Trabalho para
 ̂ if 9 •*

poder in loco, com tempo, junto aos m d i o s  definir qual a melhor das soluçoes 

para este caso.

C Ex-Chefe da Ajacre tinha proposto algumas soluções (n£p as temos

por escrito) e mesmo estas não beneficiariei?, todos os 93 Apurinã dessa área.

Se não for possível o envio de ur: Sub-Grupo paru nefinir essa situa

ção, a nossa solução seria a de ter apenas uma area grande, cor, aproximadamen

te 30.000 ha, area esta para onde todos os ir' ios desse pErimetro deveriam 

se deslocar e explorar. Tal medida, seris arbitrária pois nac atenderia o dese 

jo de todos, pois cada família quer um pc*daço prá si. Dessa forma, sjreserta 

nos essas duas solucõcsj 0 envio de pessoal técnico cac,:ciiadn nara que junto

aos índios se chegue a um consenso jau_ então a definirão de um.--, área única

oue também não atenreria ao interesse de todns nrs rnr n nr;sn vrr seria a
_ , „ „ ^

solução mais viavel. Solicitamos opinião e orientaçao a V.Sa.

1 u d problema nuc nos annistia e que, com a compreonsão de V.Sa, 

esperemos chtçrar a bom termo ainda no princípio co ano de 1978.

Era o oue tinhamos a rel;:tar.

/ >> . (
Rio Branco, 21 de dezembro de 1977 *— — ->

Antonio Pereira ííeto 
Chefe Ajacre
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MEMO. ne I20/77/Ajacre

DO: Chefe da Ajudancia do Acre 

AO: limo. Sr., Diretor DGO/Brasília

ASSUNTO: Apresentaçao (Faz)

Prezado Senhor:
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Rio Branco,
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Vimos por meio deste, apresentar a V.Sa. um relatório sobre os 

Indios Apurinã que habitam a rodovia BR-3I7, que une Ri o Branco a Boca 

do Acre,

A finalidade do dito relatorio, seria a de solicitar que este 

DGO nos orientasse sobre a questão de terras desses indios ou que envias^ 

se um grupo de trabalho para definir terras para os mesmc^ visto esta 

Ajudancia nao ter competencia para tal.

Como V.Sa. pode verificar no relatorio, a situaçao na area e
* • m W

tensa e e necessário que chegyemos a uma solução com a maior brevidade

* i possivel .

Alem dos índios que esperam uma definição nossa, emprestas agro 

pecuárias também aguardam. Se demorarmos muito, provavelmente teremos 

problemas muito mais serios do^ que os que ate agora enfrentamos nesta 

area.

Na certeza de que nosso relatorio tera por parte de V.Sa. a 

melhor acolhida, despedimo-nos;

Atenci osamente.

- St3/GAS |

Iw m s a o o á íiQ tt

Antonio Pereira Neto 
Chefe Ajacre
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Exmo. Sr. Presidente»

C rio PURUS, sem conter cctn seus efluentes, tem cur 

80 de extensão aproximada de 1600 Km, em cujas margens são encon 

tradoe cerca de 2000 índios APURINfi, segundo avaliação da AJACRE, 

que informa viverem eles em pequenas grupos entremeados com cabo 

cios, todos vivendo de coleta de produtos da selva e de empregos e 

biscates ocasionais a Berviço de seringalistas e civilizados em oe 

ral.

A A3ACRE sugere que Be estude a possibilidade de se 

lhes proporcionar assistência de saude, com transporte Fluvial e 

que se Taça um levantamento desses silvicoles nc' trecho a montaj} 

te ds LÁBREA, que é o limite da jurisdição da Ajudancia no rio PJJ 

RUS.

2 - Considerando a magnitude do problema, exi§en- 

te de verbae vultosas que nao possuímos) considerando que e A3ACRE 

não tem estruture para suportar acréscimo em seus atuais encargos) 

considerando que e situação é similar em todos os rioe ecrsanos^se 

prolongam pele Antazônie- Ocidental, o que da ae problema diroensõaw 

continentais; considerando que a situação dos Indios não difere da 

populaçao nacional da região, com &  qual eles estão em processo de 

integração:

3 - ppu de parecer contrário ao atendimento ate que 

haja condições favoráveis.

Na oportunidade, reiteramos e V.Exa, a maior estima

e consideração 

J J M / a a a a .

. __  /

/

MINISTÉRIO D O  INTERIOR

N i c iD i i i  dd  I ndio  -  f u n a i

. N 0 ^ 2 ^ / 0 0 0 / 7 8

t Diretor Substituto do DC0 

t'Exmo* Sr. Presidente da funai 

t Apurinãs - assistência
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I . Arca proposta pelo GT da portaria 
59Ó/E de 08.08.79.

. Arca demarcada PI Camícuo
. 7 , r

. Acréscimo proposto pelo relatorio 

do Antonio Pere i ra Ncto(0!icfc Ajo

crc) em 29/05/78-

4. Arca pretendida pela comunidade. 

K T P / c c r .

5- Proposta de acréscimo pelo GT di 

P o r t * S 5 1/ E de 0 8 . 1 0 . S0.

6. Area demarcada PI Boca do Acre. 

7- Arca proposta pelo relatorio de

Ai.tonio Pereira Neto (chefe Aja.
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