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INDIOS APURI.NA DA ALDEIA SIDERAL 

(Km 45 da BR-317)

I - H íSTÕRJCO

A presença dos índios Apurinã ou Ipurinã, família lingüística Aruak , 

nas bacias dos rios Purus, Juruã, Acre, Sepatini, Iaco e Ituxi vem sendo 

apontada desde a segunda metade do século XIX. Entre 1864 e 1865 Chandless 

(1949:28) encontrou-os desde as margens do Sepatini ate o rio Iaco, e em 

1872 Labre encontrou os Apurinã nas cabeceiras no curso mêdio do rio Purus. 

No século XX Metraux (1948) assinalou que os Apurinã viviam desde a boca do 

Sepatini ate a foz do rio Iaco e também nos rios Acre, Ituxi, Eutimari, e , 

Punicici. 0 mapa etno-histõrico de Curt Nimuend;iju (Nimuendaju 1981:53) não 

sõ assinala a presença dos Apurinã ou Ipurinã nos rios Ituxi ou Iquiri, Ia 

co, e Sepatini como também oferece inúmeras fontes de consulta sobre ê s 

ses índios. No decorrer da segunda metade do século XIX as terras habitadas 

pelos '.Apurinã foram alcançadas por frentes extrativistas de látex e, por i£ 

so, muitos índios foram mortos, outros refugiaram-se mais para o interior 

e outros engajaram-se no trabalho de coletar látex.

As obras etnográficas acima mencionadas permitem concluir que os ín 

dios Apurinã do Kilometro 45 da BR 317, rodovia que liga Rio Branco a Boca 

do Acre, vivem atualmente em terras ocupadas por seus antepassados.

II - SITUAÇÃO ATUAL

No ano de 1972, chegava o Sr. JOÂO SORBILE, ãs terras dos APURINÃ , 

afirmando que havia comprado aquelas terras e que iria construir, onde os 

•índios moravam, uma cidade nos moldes dos "civilizados" e que não iria ex 

pulsar os APIJRINÂ dali, prometendo construir novas casas semelhantes as da 

cidade.

Construiu algumas casas, onde passou a chamar de FAZENDA PAULISTA, pro 

movendo grandes derrubadas para formação de pastagens. Construiu também , 

uma pista de pouso, com extensão de 1.500m, aproveitando o curso da

BR-317.
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Em junho de 1976, o então Presidente da FUNAI, acompanhado do chfe da 

recém criada AJUDÃNCIA do ACRE, visitou a área, ocasião em que o Sr. JOAO 

SORBILE viria propor a doação de 5.000 ha (cinco mil hectares) aos índios 

APURINÃ, para que se retirassem das terras que ele afirmava ser proprietá

rio.

Naquela mesma ocasião, os índios faziam sérias denúncias ao Sr. JOÃO 

SORBILE, alegando que aquela proposta de doação era mais uma tentativa 

para expulsar os APURINÃ das terras que habitam desde tempos imemoriais. 

Ante a denúncia dos índios, foi evitada a continuidade de diálogo com

0 Sr. JOÃO SORBILE, iniciando-se o levantamento daquelas terras e do re 

lacionamento do Sr. SORBILE com os índios, do que resultaram as seguin 

tes constatações:

1 - JOÃO SORBILE, comprara um seringal de nome ARJR1NÃ, com 9 (nove) es

tradas de seringa, com aproximadamente-2.000 hectares, de forma frau

dulenta.

2 - Passou a dizer ser dono de 345.000 ha, incluindo as terras habitadas

pelos índios, vendendo vários lotes de terras a colonos do sul do 

País.

3 - Não cumpriu com a promessa que fizera aos APURINÃ, passando a ho£

tilizã-los com ameaças de expusão e de morte.

4 - Destruiu os roçados e queimou os canaviais dos índios.

5 - Proibiu os APURINÃ de fazerem novas derrubadas e de plantarem suas

roças.

6 - Aterrorizava os índios com tratores que investiam contra as frágeis

habitações, ameaçando derrubá-las.

7 - Com grupos de homens armados e sob sua chefia, fez cerco a casa do

TUXANA dos APURINÃ, ameaçando-o de morte, caso não retirasse daque

las terras.

8 - Trouxe ao local o encarregado do Cartório de Boca do Acre, Sr. Antõ

nio Remédio, para intimidar os índios e forçar suas retiradas das 

terras.

9 - Com o mesmo objetivo, levou até a aldeia, a Polícia de Boca do Acre.

10 - Obstruiu o campo de pouso para impedir a aterrissagem de avião que

conduzia o chefe da Ajudância e agentes^da Polícia Federal.

1 1 - 0  INCRA, através da O. S. INCRA/CR - 14 (6) N9 009/74 e Rd/PFA/N9 694/ 

74, determinou vistoria ao município de BOCA DO ACRE, com ênfase ao 

SERINGAL ARJRINÃ, do que resultou irelatõrio constante no Processo ..
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FUNAI/BSB/779/77, fls. 60 a 79, de onde foram transcritos os trechos se 

guintes:

"Esclarecemos que 90°í. das famílias dos posseiros são remanescentes de 

tribos indígenas que em épocas remotas habitavam no citado seringal.." •

"O Sr. JOÂO SORBILE procede da seguinte maneira pare retirar posse^ 

ros de suas posses: broca em redor dos tapiris e ao mesmo tempo proi. 

be de semear qualquer tipo de semente. Esta fazendo 2 anos que estes 

posseiros não mais puderam desmatar e, consequentemente, plantar novos 

roçados..."Tivemos oportunidade também, de assistir uma vara (porcos) 

vindo da "Fazenda Paulista” do Sr. JOAO SORBILE e os mesmos estavam 

■ invadindo e destruindo o pouco do que foi plantado com muito sacrifício 

e medo devido a arbitraria probição pela força e dinheiro".

"Entendendo nulas de pleno direito a original transcrição e todas as 

subsequentes por versarem sobre terras públicas transferidas ao patri. 

mônio privado. As terras da União so se adquire através de alienação".

A situação tensa da comunidade da Aldeia Sideral (Km 45 da BR-317), or^ 

ginada pela atuação do Sr. SORBILE, forçou a FUNAI a delimitar uma área, em 

caráter de emergência c solicitar o apoio da Polícia Federal para que in 

timassé o Sr. JOAO SORBILE a retirar-se da área indígena em curto prazo.

A área delimitada em tais circunstâncias, media S.OOOm de frente na 

BR-317, lado esquerdo no sentido Boca do Acre/Rio Branco, e como fundo, li 

nhas retas e secas até o Rio ENDIMARI, que demarcada em 1977, acusou super 

^  * fície de 17.517,4812 ha.

Ocorre que no lado esquerdo da mesma rodovia, onde foram assentados os 

colonos pelo Sr. JOÀO SORBILE, próximo ao Rio Acre, vivem algumas famílias 

indígenas que desde tempos imemoriais, as quais foram sendo pressionadas pe 

la expansão das atividades agrícolas daqueles colonos, surgindo nova tensão 

na área. A situação chegou a tal ponto que mobilizpu a atenção de vários õr 

gãos e entidades, que ponderando a situação, admitiram que a solução mais jus 

ta e lógica, Seria a delimitação de nova área, mesmo com os inconvenientes na 

necessidade de indenizar os colonos.

A  delimitação foi feita por técnicos da FUNAI, definindo uma área de 

8650ha aproximadamente.

Em seguida e de acordo com as partes envolvidas, foi constituída uma 

comissão para levantamento dos ocupantes e suas benfeitorias, composta dè 

representantes dos colonos, do INCRA, FUNAI, BANOO DO BRASILe UNIVERS I D ^ ^ ^ ,
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A área delimitada atingiu 23 (vinte e tres) colonos cuja área ocupada

pelos mesmos é de 7.332H;» e o valor avaliado em 23.08.82 c de ............

Cr$ 90.617.852,00, sendo Cr$ 3.460.704,00 correspondente ao valor da teir 

ra nua e Cr$ 87.157.148,00 , relativos as benfeitorias.

A indenização ainda nao foi paga por falta de disponibilidade finan 

ceira, o que poderá ocasionar o recrudecemento da tensão na área porque 

sem indenização os colonos não saem e manifestam a disposição de -prosse 

guir nos trabalhos de derrubada, com o que os APURINÃ não concordam. Os 

colonos vem tentando o recebimento das indenizações ou diretamente ou atra 

vês de correspondência ao MEAF, CONTAG, SINDICATO DOS TRABALHADORES RU 

RA1S DE BOCA DO ACRE, PREFEITO DE BOCA DO ACRE, CÂMARA MUNICIPAL DE BOCADO 

ACRE.

III - SUGESTÕES

1. Envidar esforços no sentido de se conseguir os recursos necessá 

rios a idenização, não apenas para honrar compromissos, de certa 

forma assumido? com os colonos, mas, principalmente para evitar o 

risco de nova tensão na área. £ oportuno ressaltar a conveniên 

cia do reajuste dos valores.

2. Submeter o presente ao Grupo de Trabalho previsto no Parágrafo 3? 

do Artigo 29 do Decreto n? 88.118 de 23.02.82, com vistas a homo 

logação das áreas indígenas dos APURINÃ do Km 45 da BR-317.

Em, / /83

JOSÉ rfRTPATPfl p, rfli.KJTHO 
-©íféfÕrdo DGPI

DGPI/VFM/rm.
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MEMO j*!?? 1 5 2 /DGPI/83 Em 2 3 MAfi 1S83

Do: Diretor do DGPI

Ao: Sr.' Presidente da FUNAI

Assunto: Â R E A  INDÍGENA APURINÃ DO PI BOCA DO ACRE

Estou encaminhando informações e elementos técnicos, 

relativos aos A P U R I N Ã  da Aldeia Sideral - Km 45 da BR 317, com 

vistas a apreciação de V.Exa. e se for o caso, o seu encaminha 

mento ao Grupo de Trabalho previsto no Decreto 88.118/83, artigo 

29, parágrafo 3?.

s Trata-se de áreas onde se verificaram sérias ten

sões. Primeiramente pela atuação do Sr, JOÃO SORBILE, o que motà. 

vou a delimitação e demarcação de uma área indígena na margem di 

reita da BR-317; posteriormente, pela expansão das atividades dos 

colonos assentados pelo mesmo cidadão, do lado direito da mesma 

BR, expansão essa que atingiam as posses imemoriais dos indígenas 

A  situação era de tal maneira tensa entre colonos e índios que a 

solução mais coerente foi a definição de mais uma área indígena.

Essa área atingiu 23 (vinte e três) ocupantes, o 

que resultou o levantamento e avaliação de seus bens, por comis 

são composta por representantes da FUNAI-, COLONOS, INCRA, BANCO 

DO BRASIL e U N I V E R S I D A D E  DO ACRE, cujo laudo apresenta, ao preço 

de agosto/82, o valor de Cr$ 90.617.852,00 (noventa milhões,sei£ 

centos e dezessete mil, oitocentos e cinqüenta e dois cruzeiros).

A situação pode recrudecer porque os colonos, por 

não terem recebido a indenização, ameaçam a continuidade dos tr<i 

balhos de derrubada, com o que os ínidios não concordam
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Com o exposto este Diretor sugere levar o presente
* \
. - a apreciação do G.T. mencionado com os seguintes objetivos:

•

' 1 - conseguir os recursos necessários ã indeniza

çilo dos colonos;

2 - oferecer parecer conclusivo que enseje a homo 

log;jção das áreas indígenas.

LHO

DGPI/VFM/rm.
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