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DESPACHO N9 73, DE 29 DE NOVEMBRO DE 1999

Assunto: Processo FUNA1/BSB/1049/85, Referência: Terra Indígena APURINÃ DO IGARAPÉ SAO JOÂO. 
Interessado: Grupo Indígena Apurinâ. EMENTA: Aprova o relatório circunstanciado de identificação e delimitação 
da Terra Indígena em que se refere, com fulcro no Decreto n° 1.775, de 8 de janeiro de 1996.

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO - FUNAI, tendo em vista o que 
consta no Processo FUNAI/BSB/1049/85, ô considerando o Resumo do Relatório de Identificação, de autoria do 
antropólogo RODRIGO PADUA RODRIGUES CHAVES que acolhe, face as razões e justificativas apresentadas, 
decide:

1. Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para afinal, reconhecer os estudos de 
identificação da Tetra Indígena APURINÃ DO IGARAPÉ SÃO JOÃO, de ocupação do respectivo grupo tribal 
Aptuinã, com superfície e perímetro aprovados de 18.270 hectares e 87 km respectivamente, localizada no 
município de Tapauá, Estado do Amazonas.

2. Determinara publicação no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado do Amazonas, do 
Resumo do Relatório Circunstanciado, Memorial Descritivo, Mapa e  Despacho, na conformidade do $ 7° do art. 2° 
do Decreto n° 1.775/96.

3. Determinar que a publicação referida no item acima, seja afixada na sede da Prefeitura 
Municipal da situação do imóvel.

CARLOS FREDERICO MARÉS DE SOUZA FILHO

RESUMO DO RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DA 
TERRA INDÍGENA APURINÃ DO IGARAPÉ SÃO JÒÃO

Referência: Processo FUNAI/BSB/1049/85. Terra Indígena: Apurinâ do Igarapé São João. Localização: Município 
de Tapauá, Estado do Amazonas. Superfície: 18.270 ha. Perímetro: 87 km. Sociedade Indígena: Apurinâ. Família



. L ingüística: A m ak  População: 58 pessoas (1998). identificação  e D elim itação: G ru p a  Técnico constituído pe!as 

Portarias 11“ 922/PR ES, de 2 de ou tubro  de 1997, e n“ 226 /P R E S , de 10 do m arço  de 1998, coordenado pelo 

antropólogo R odrigo P adua R odrigues Chaves.

APRESENTAÇÃO
Os trabalhos de reestudo d a  identificação e delim itação d a  Terra Indígena A puiinã do Igarapé S ão  João, 

localizada no  m unicípio do T apauá, estado do  A m azonas, fo ram  determ inados pelas po tta ria s  n“ 922/97 e  n° 226/98 

da presidência da FUNA1.

O Grupo Técnico de identificação e delimitação contou com a participação de técnicos da FUNAI, do 
IFAM (Instituto Fundiário do Amazonas), do INCRA-AM (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) e 
do 1NPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia). O trabalho de campo foi realizado no período de 01/12/97 
a 24/12/97 e de 09/04/98 a 16/04/98. A proposta de limites apresentada é fruto dos levantamentos sobre a terra 
tradicionalmente ocupada pelos indios Apurinâ do Igarapé São João, estando de acordo com o disposto no artigo 
231 da Constituição Federal.

Como se tratou de um reestudo, a primeira preocupação do G.T. foi identificar qual teria sido o mótivo da 
não aprovação do relatório anterior, elaborado pelo G.T. 1450/E, de 1982. Neste sentido, constatou-se que o G.T. 
anterior não cantou com a participação efetiva da comunidade indígena, o que fez com que os limites propostos à 
época não satisfizessem as necessidades daquela comunidade, bem como não incluiu lagos, igarapés e outras áreas 
imprescindíveis a sua reprodução física e cultural. Outro problema identificado foi com relação à imprecisão da 
base cartográfica utilizada pelo G.T. de 1982, qual seja, a folha planúnétrica do projeto RADAMBRAS1L de 1974.

Na parte norte a Terra Indígena fez limite com a Reserva Biológica do Abuíàri, criada através do Decreto 
n° 87.585/32, sob responsabilidade do 1BAMA. É importante envolver as duas instituições (FUNA1 e IBAMA) na 
fiscalização tanto da H . quanto da REBIO, de forma a evitar conflitos entre os índios e fiscais do IBAMA como 
aqueles que ocorreram no passado.

DADOS GERAIS
Os Apurinâ constituem uma sociedade indígena pertencente à família lingüística Aruák. Os indios Apurinâ 

se distribuem pelo rio Purus e seus afluentes, sendo que no estado do Amazonas somam aproximadamente 3.163 
pessoas distribuídas em 25 Terras Indígenas e 08 municípios (1998). Além das 25 T. 1., os Apurinâ se encontram 
nos centros urbanos de diversos municípios do interior do Amazonas e em Manaus.

A exploração da região do vaie dos formadores do rio Purus e do rio Jumá foi intensificada a partir de 
meados do século XIX, quando, em 1852, João Rodrigues Cametá, encarregado da pacificação dos índios, chefiou a 
primeira expedição oficial no rio Purus chegando até o Sepatiní. Em 1862, Silva Coutinho informou em um oficio 

/d̂ ,  que os Apurinâ estavam reunidos em um grande número de aldeias, desde um afluente do rio Purus conhecido como
Paciá até o rio Iaco. William Cbandless navegou o  Purus entre 1864 e 1865, entrando em contato com os Apurinâ e 
localizando-os acima do rio Sepatiní até o rio Iaco. Antônio Rodrigues Pereira Labre, em 1872, discorre sobre 
várias sociedades indígenas que habitavam o Purus, entre elas os Apurinâ, fazendo referência ao incipiente comércio 
destes índios com as frentes extrativistas.

Todos os autores citados ressaltam uma marcante característica cultural dos Apurinâ, qual seja, sua afeição 
à guerra, na qual empregavam expressiva parte do seu tempo. De feto, Silva Coutinho (1862) diz que a guerra é o 
exercício favorito dos Apurinâ e eles empregavam a maior parte do tempo em preparar flechas, arcos e enfeites 
plumários.

Os indios Apurinâ habitantes da Terra Indígena Apurinâ do Igarapé São João migraram de seringais do 
médio rio Purus (cabeceira do igarapé Inari) devido a pressão exógena motivada por interesses econômicos e a 
conflitos internos. Os Apurinâ desceram o rio Purus até se estabelecer em um seu afluente, o no Tapauá, na 
localidade denominada Camaniã, ande permaneceram por três anos. Fizeram roçados e extraiam castanha do Brasil, 

como os «manhaic tinham dono, estes acusaram-lhes de roubo e passaram a ameaçá-los, levando-os a 
continuar descendo o Purus até sua confluência com o rio Ipixuna. Neste local (atualmente a cidade de Tapauá) 
moravam alguns parentes Apurinâ, tendo como cheíà de família o Sr. Bematdo Apurinâ, que indicou o igarapé São 

João como local onde seus parentes poderiam plantar. Em 1957, o Sr. Elói Luiz e sua família se estabeleceram á 
margem do igarapé Tarauil, afluente do igarapé São João. Em abril de 1998 viviam nesta Terra Indígena 58 
pessoas em 08 residências.

O histórico da ocupação da terra pelos Apurinâ do São João foi marcado por conflitos com seus parentes, 
desde sua saída do alto Purus até a fixação na atual aldeia. A guerra é uma prática cultural dos Apurinâ e foi como 
povo guerreiro que ficaram ccnhecidos e foram descritos nos relatos dos viajantes do século passado e inicio do 
atual. Grande parte dos conflitos surgidos entre os Apurinâ é resultante da crença que têm no poder sobrenatural dos 
pajés. Quando da morte ou doença de um membro da comunidade, o principal suspeito é o pajé da comunidade mais 
próxima. E sobre ele que irá recair a vingança dos parentes do indivíduo supostamente "enfeitiçado".

^  HABITAÇÃO PERMANENTE
O engenheiro Silva Coutinho, em 1862, descreveu a maloca Apurinâ como sendo uma grande casa 

comunitária, onde moravam diferentes femílias em número de 30 a  80 indivíduos, sem a menor separação.
Em 1978, os Apurinâ do Igarapé São João moravam todos reunidos em uma maloca comunitária. Após um 

sério conflito com os índios Apurinâ da vizinha Terra Indígena Apurinâ do Igarapé Tauiunirim, do qual morreram 
03 índios, houve dispersão da comunidade, até que no início da década de 1980 os índios passaram a viver com suas 
famílias nucleares em residências agregadas em uma mesma aldeia.

Em 19S8, os Apurinâ passaram a morar dispersos, abandonander tua antiga aldeia, devido a diversos 
fatores. Um dos fatores foi o empobrecimento da terra, o que levou a um declínio da produtividade. Outro fator foi a 
poluição do igarapé do Manoel ocasionada devido i  criação do bairro Mutirão ã margem do referido igarapé, o que 
comprometeu seriamente a qualidade da água. Ao lado do bairro Mutirão foi estabelecido o novo cemitério de 
Tapauá, em área de declive localizada à margem do igarapé do Manoel, contribuindo ainda mais para a 
contaminação da água da qual dependem os Apurinâ.

Um terceiro fetor para a mudança da última aldeia, resulta da pressão exercida por parte da população 
regional om função da terra. Segundo relataram os indios, tal dispersão foi resultado de uma estratégia de 
sobrevivência pois, caso estivessem todos reunidos em uma única aldeia, seriam facilmente exterminados no caso de 
um ataque. Este feto demonstrei o nível de insegurança em que os Apurinâ do São João vivem, em parte devido á 
morosidade na regularização fundiária, o que acarretou mudanças em alguns de seus hábitos culturais.

A Terra Indígena Apurinâ do igarapé Sâo João abrange uma aldeia principal, onde está localizada a escola e 
quatro residências, das quais três se encontram abandonadas, e sete residências unifemiliares.

Hoje, as residências dos Apurinâ seguem o padrão regienal, em estilo palafita. São construídas com colmo 
de paxiúba e cobertas com palha branca e envira.

ATIVIDADES PRODUTIVAS
Os Apurinâ do igarapé São João encontram na floresta a maioria dos alimentos que necessitam para sua 

subsistência. A mobilidade é condição fundamental para sua sobrevivência na floresta tropical. Entretanto, as 
constantes invasões da terra indígena têm levado a uma redução da caça, pesca e coleta, colocando em risco a 
reprodução física e cultural desta comunidade indígena.

A pesca é uma das principais atividades produtivas desenvolvidas pelos Apurinâ. Além de utilizar os peixes 
em seu consumo diário, é durante a preparação do ritual do xingané que pescam em maior escala, de forma a 
garantir o alimento que será oferecido aos visitantes. Os peixes mais comumente capturados são o matrinxâ, 
branquínba, curimatã, jaraqui, a cará, pacu entre outros das muitas espécies encontradas nos lagos do Sapato, São 
Raimundo, Mineral e Grande, nos igarapés do Cachorro, São João e em outros igarapés menores e no rio Purus. Os 
Apurinâ pescam geralmente com anzol, mas também com pequenas redes ou malhadeíras. Utilizam tinguí e o arco e 
flecha esporadicamente.

A agricultura ocupa lugar de destaque entre suas atividades produtivas. Plantam mandioca, abacaxi, 
banana, ananás, pupunha, ingá, mapati, cará, batata, macaxeira, ínliame, etc. As roças possuem entre 0,5 e 1,0
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hectare de área cultivada. São implantadas nas imediações da.1; 1 na beira de igarapés no interior da terra
indigena e na várzea no periodo da seca (julho a novembro).

A aldeia do São João encontra-se próxima à cidade do Tapauá, o que fàz com que a caça se encontre 
distante da aldeia. As caçadas geralmente têm lugar nas imediações dos igarapés do Cachorro, Umari, Castanhal, 
Pari, Onça, entre outros. São organizadas pelos homens e às vezes têm duração de vários dias. Muitos adultos 
possuem espingardas, principal arma utilizada. As técnicas de caça variam conforme o animal que so pretenda 
caçar, os Apurinâ têm um conhecimento acurado dos hábitos dos animais. Os mais apreciados, bem como os de 
maior incidência são os seguintes: caititu, veado, paea, cotia, queixada, tatu, anta, cotiam, macaco barrigudo, 
macaco prego, macaco guariba, arara, tucano, mutum, nhambú, nhambú - galinha, etc.

Os frutos silvettfes são encontrados às margens dos igarapés o nas antigas aldeias e malocas, bem como ao 
redor das residências atuais. Os frutos mais comuns são: açaí, pupunlia, bacaba, mari, ingá, tucumã, biribá, mapatí, 
buriti, sorva. São consumidos in natura, sendo também muito apreciados na forma de caiçuma, principalmente 
durante o xingané.

As mulheres coletam vegetais utilizados na confecção de artesanato, como as palhas de tucumã, buriti e de 
paxiúba; o barro é utilizado na coafecçâo de fomos e vasilhames e como pigmento na produção de tinta. Os homens 
são responsáveis pela construção e cobertura das casas, feita com palha branca amarrada com envira. Durante o 
xingané, utilizam o urucum para pintura corporal e ramos de buriti oomo ornamento. No verão (de julho a 
novembro), os indios coletam ovos de quelônios: tartaruga, tracajá, iaçá, o que gera problemas cotn os fiscais do 
IBAMA, pois a Terra Indigena limita-se ao norte com a Reserva Biológica do Abufari.

Os Apurinâ do Igarapé São João mantém relações socio-culturais com os grupos locais Apurinâ dot 
igarapés Tauamirim e Itaboca, da Terra Vermelha e do Cartjtú, havendo intercâmbio constante de pessoas e bws 
entre essas áreas. Com grupos indígenas do médio rio Purus o contato é esporádico, ocorrendo geralmente durante 
encontros das organizações indígenas.

As relações com a população regional remontam a meados do século XIX, quando começaram a  manter 
relações estreitas com as frentes extrativistas. Até a década de 1960, os Apurinâ ostavam «volvidos com a 
produção de borracha. Atualmente, os Apurinâ do Igarapé São João mantêm com a população de Tapauá relações 
de troca de produtos agrícolas e artesanais por produtos industrializados, sendo que este sistema de trocas 
geralmente lhes é desfavorável.

MEIO AMBIENTE
A provisão dos meios de subsistência dos índios Apurinâ vem da floresta tropical em forma de caça, pesca, 

coleta e agricultura. O solo da floresta tropical é de baixo teor nutritivo e consequentemente de potencial agrícola 
limitado. Os recursos atimentares silvestres são encontrados com mais freqüência nas áreas extensivas.

As áreas imprescindíveis à preservação dos recursos necessários ao bem estar econômico e cultural dos 
Apurinâ são as seguintes: o  rio Purus; os igarapés: São João, Manoel, Tarauiã, Cachorro, Taraquá, Umari, 
Açaizeiro, Castanhal, Pequiá, Onça, Pari, entre outros, assim como nos lagos: Sapato, Mineral, São Raimundo e 
Grande. São imprescindíveis pois é onde se encontra uma grande variedade ictíica. Há grande quantidade de 
quelônios nas praias do Capricho e do Camaleão.

As várzeas são abundantes em espécies medicinais, bem como em ftutos silvestres utilizados pelo gnipo. Os 
Apurinâ plantam diversas espécies na várzea, onde também se encontram várias espécies de animais. A floresta é 
rica em espécies vegetais e animais que fazem parte da dieta dos Apurinâ; as terras firmes são utilizadas para 
moradia e plantio. As áreas das antigas aldeias sâo importantes, os indígenas reconhecem nelas sua própria história, 
sendo que também possuem concentração de frutos silvestres, além de resquícios arqueológicos.

As constantes invasões da Terra Indigena colocam em risco os recursos ambientais necessários ao bem estar 
econômico e cultural dos Apurinâ. Os lagos não apresentam mais a  quantidade de peixes que existia até bem pouco 
tempo. Os madeireiros de Tapauá invadem a Terra Indígena para retirar madeira e os moradores para colrtar fiuto* 
silvestres. O igarapé do Manoel apresenta nível elevado de pohiição, impossibilitando o consumo de to a t águas 
pelos índios. De fato, os dados do IBGE de 1995 apontam que Tapauá possuí 100% de domicílios particulares 
permanentes urbanos com esgotamento sanitário inadequado. Como os Apurinâ moram na beira do igarapé do 
Manoel, consumiram água contaminada peto bairro Mutirão até que foram alertados por uma equipe da Fundação 
Nacional de Saúde dos riscos que ostavam correndo ao utilizarem aquelas éguas.

REPRODUÇÃO FÍSICA E CULTURAL
Durante o trabalho de campo foi realizado levantamento dos Óbito* nos últimos anos. O principal cemitério 

está localizado ao lado da última aldeia,.sendo que possui 05 sepulcros. Existe ainda mais um cemitério com pelo 
menos dois sepulcros e, um terceiro, sob uma antiga residência do Sr. Elói Inácio de Sousa Apurinâ, à margem do 
igarapé Tarauiã, onde está enterrado um filho seu.

Faltam dados mais precisos para se calcular a taxa de mortalidade ou natalidade nos últimos anoa, 
entretanto, pode-se inferir que o grupo apresenta um crescimento acentuado, como comprova o elevado número de 
crianças de zero a dez anos (53,44% da população) e uma quantidade t»quena de óbitos nos últimos doit ano* 
(96/97): 02 óbitos para 09 nascimentos.

Os Apurinâ do Igarapé São João se casam apenas com Apurini, n io  seodo registrado nenhum casamento 
interétoieo. Os casamentos ocorrem entre os Apurinl do Igarapé São João, porém, como nem sempre há 
disponibilidade de parceiros para o casamento que atendam aos padrões culturais aceitos pelo grupo, estes ocorram 
também entre os Apurinâ do Igarapé SIo Joio e Apurini de outras terras indígenas, como Tauamirim, que lhe é 
contígua, e outras do baixo curso do rio Purus. Eles se organizam em' duas metades «xogâmicas patrilinearas: 
xiapuniri e me/temanet. Os integrantes de uma metade só podem se casar com os integrantes da metade aposta. O 
casamento entre primos paralelos é desaconselhável sendo preferenciais as uniões oitre primos cruzados. Ambas as 
metades observam tabu alimentar: enquanto os meytemanet sâo proibidos de comer caititu (miriti), os xiapuniri não 
comem nhambu-galinha (kamikitaru) nem arara branca (casandú).

Um ritual importante na cultura Apurinâ é o xingané. Antigamente essa era a  denominação de um tipo de 
dança dos animais, o tucano (xingané), mas atualmente designa qualquer festa dos Apurinâ. O xingané tem uma 
relação intima com a religiosidade Apurinâ. A festa dura de dois a três dias, mas a  preparação pode antecedê-la'em 
até uma semana. É nesta ocasião que os homens organizam excursões de caça e pesca, enquanto as mulheres vão 
coletar frutos para o preparo da caiçuma (vinho). O "dono" da festa é responsável pela alimentação dos convidados. 
Ele convida um parente para "receber" a festa, o  que significa que será responsável em "puxar" os cantos e as 
danças. Para êxito do xingané, toda a comunidade ajuda na preparação e no desenrolar da festa. Geralmente 
participam do xingané parentes do Tauamirim e eventualmente brancos (cariús) convidados. Da mesma fbnna, 
quando realizam xingané no Tauamirim, os indios costumam receber seus parentes do São João. O deslocamento 
entre as duas terras indígenas se dá por meio de canoas, no inverno, ou a pé, por varadouros (caminhos pela mata), 
no verão.

LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO
Com a realização do levantamento fundiário foram identificados 39 ocupações não-indígenas dentro dos 

limites da terra indigena, tendo sido devidamente preenchidos 37 laudos de vistoria e avaliação de benfeitorias 
(L.V.A.). Os Srs. Rui Vaz de Menezes e Edson Rodrigues não possuíam nenhuma benfeitoria não sendo àssim 
preenchidos os L.V.A. para os mesmos. Eles utilizam a área apenas para cultivos sazonais.

A maior concentração de ocupantes não-indios se meontra na comunidade Enseada do Membeca. Essa 
comunidade conta com 14 ocupantes e com infra-estrutura básica. A principal atividade econômica dos habitantes 
do local é a pesca e pela proximidade com os lagos inseridos na terra indigena as invasões dos mesmos são 
constantes. Os ocupantes não possuem qualquer documento da terra, sendo caracterizados como posseiros.

Durante o levantamento cartorial na cidade de Tapauá foi constatada a existência de 05 (cinco) registros de 
titulos definitivos de propriedade incidentes na Terra Indígena, referentes aos LVAs: 01,21,27,28 e 35, todos 
emitidos após 1978, quando a terra já era reconhecida como tradicionalmente ocupada pelos Apurinâ. Apenas um 
ocupante possuí registro de imóvel cadastrado junto ao INCRA.
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Das 39 ocupações, aptnas 15 são utilizadas paia residência. As demais não são utilizadas como local de 
habitação. Seus ocupantes residem na cidade.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE OCUPANTES NÃO ÍNDIOS
N° N7LVA NOME DO OCUPANTE LOCALIZAÇÃO R/I T/O A.I.(ha) N°./F NVP

01 09 Aladio Porfirio de Queiroz M. D. rio Purus Sim 20 0.75 01 07

02 15 Alberto Nascimento Ferreira M. D. rio Purus Sim . 22 0.75 02 20

03 30 Alexandre Gomes da Silva L. E. Rod. AM 465 Não 02 0.5 0 0
04 26 Antonio Tertuliano da Silva M. D. rio Purus Não 20 0.75 0 0

05 08 Antonio Félix da Silva M. D. rio Purus Não 20 0.75 0 0
06 13 Comunidade Ens. Membeca M. D. rio Purus — 03 03 — —
07 05 D’jalma Santos Jó M. D. rio Purus Não 06 100 0 0

08 17 Edmilson Dias de Queiroz M. D. rio Puros Sim 20 0.75 01 08
09 35 Edilson Rosendo de Freitas L.E. Rod. Am 465 Não ■ 13 400 ú 0
10 04 Elânia Mary Alb. Andrade M. D. rio Purus Não 06 100 0 0
11 23 . Ismael Olympio de Andrade M. D. rio Purus Sim 03 0.5 01 07
12 06 Job A. de Andrade M. D. riò Purus Não 06 100 0 0
13 10 João Raimundo da Silva M. D. rio Purus Sim 20 0.75 01 08
14 27 João Batista de Aguiar Med. L. E. Rod. AM 465 Não 08 1000 0 0
15 28 João E liuu  Torres L .E . Rod. AM 465 Não 19 2000 0 0

16 12 José Maciel da Silva M. D. rio Purus Sim 20 0.75 01 07
17 16 Josimar da Silva Queiroz M. D. rio Purus Sim 20 0,75 02 18
18 03 Luiz Ricardo A. Andrade M. D. rio Purus Não 06 100 0 0
19 33 Levindo Peres da Silva M. D. rio Purus N io 04 05 0 0
20 11 Lourival Maciel Barbosa Mi D. rio Purus Sim 26 0,75 01 06
21 24 Maria Feneira de Lima M. D. rio Purus Sim 28 05 01 02
22 25 Manoel Maciel da Silva M. D. rio Purus Sim 20 0.75 01 02
23 31 Maria Luiza Lopes Reis L. E. Rod. AM 465 Não 15 250 0 0
24 37 Manoe! Ferreira Souza L. E. Rod. AM 465 Não 13 150 0 0
25 21 Manoel Gonçalves de Andrade M. D. rio Purus Não 33 772.5 0 0
26 22 Miguel Gomes da Silva M. D. rio Purus Sim 20 01 02 11
27 18 Meireles Batista de Macedo M. D. rio Purus Sim 13 0.75 01 04
28 19 Pedro Porfirio de Queiroz M. D. rio Purus Sim 20 0.75 01 09.
29 34 Ranulfo da Silva Pinheiro L.E. Rod. AM 465 Não 02 05 0 0
30 01 Raimundo Job A. Filho M. D. rio Purus Não 30. 566 02 08
31 32 Raimundo A. S. Bezerra L.E. Rod. AM 465 Não 12 40 0 0
32 29 . Raimundo Silva Pinheiro L .E . Rod. AM 465 Não 02 05 0 0
33 20 Raimundo Nonato P. Nunes M. D. rio Purus Não 10 02 0 0
34 14 Raimundo da Silva Ferreira M. D. rio Purus Sim 22 0.75 01 09
35 07 Renato A. de Andrade M. D. rio Purus Não 06 100 0 0 ■
36 36 Siefried Schafer L. E. Rod. AM 465 Não 18 250 0 0
37 02 Vanderlane J. Albuquerque M. D. rio Purus . Não 06 500 01 08
38 — Rui Vaz de Menezes L. E. Rod. AM 465 Não — — :—
39 — Edson Rodrigues | L. E, Rod, AM 465 Não — — — —
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''S ugerim os a instalação de um posto indigena na cidade de Tapauá com objetivo de prestar assistência às 
comunidades indígenas localizadas no baixo curso do rio Purus (Terras Indígenas: Apurinâ do Igarapé SSo João, 
ApurinS do Igarapé Tauamirim, Igarapé Joari, Terra Vermelha, Igarapé Itaboca, Lago do Aíapuá), bem como 
proceder à fiscalização das referidas terras indígenas, que atualmente se encontram sem nenhum tipo de assistência 
por parte da FUNAI.

A proposta de identificação e delimitação da Teria Indigena Apurinâ do Igarapc São João, localizada no 
Município de Tapauá, Estado do Amazonas, abrange uma superfície de 18.270 hectares e perímetro de 87 
quilômetros. Situada à margem direita do rio Purus limita-se ao norte com a Reserva Biológica do Abufàrí, à leste 
com a Terra Indígena Tauamirim e ao sul com o traçado da futura rodovia AM-465.

A proposta de identificação e delimitaçào apresentada pelo Grupo Técnico da Portaria n* 922/Pres/97, 
complementada peta Portaria n° 226/Pres/98, atende a todos os requisitas estabelecidos pelo artigo 231 da 
Constituição Federal e pelo Decreto n* 1.775, de 8 de janeiro de 1996. A Terra Indigena identificada conforme mapa 
e memorial descritivo a seguir, contempla as áreas habitadas pelos Apurinâ em caráter permanente, as utilizadas 
para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem 
estar e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
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Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Departamento de Demarcação-DED 
Memorial Descritivo de Delimitação 

Denominação 
Terra Indigena Apurinâ do Igarapé São João 

Aldeias Integrantes 
São João 

Grupo Indigena 
Apurinâ 

Localização
Município: Tapauá
Administração Executiva Regional; Manaus

Coordenadas dos Extremos 
Extremos Latitude
Norte: 05®27’07”  S
Leste: 05#31’18” S
Sul: S
Oeste; 05°32’28”  S

Base Cartográfica
Nomaidatura Escala Órgão
SB.20-V-D-ffleVI 1:100,000 D S G

Dimensões
Superfície: 18.270 ha (dezoito mil e duzentos e setenta hectares) aproximadamente.
Perímetro: 87 Km (oitenta e sete quilômetros) aproximadamente.

Descrição do Perímetro
NORTE: Partindo do Ponto P-01 de coordenadas geográficas aproximadas 05 ̂ TO ?" S 
localizado i  margem direita do rio Purus, ponto limite da Reserva Biológica do Abufiui; dai,

Estado: Amazonas

Longitude 
63°10’10”  WGr 
63°04’13”  WGr 
63°08’38”  WGr 
63°12’09”  WGr

Ano
1987

e fi3, 10,I0’ WGr., 
segue por linha reta
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até o Ponto P-02 de coordenadas geográficas aproximadas 05°27'07" S e 63°07'n" WGr., localizado ao médio 
curso do Igarapé Morada Nova; daí, segue pelo referido igarapé a montante até o Ponto P-03 de coordenadas 
geográficas aproximadas 05°28'29" S e 63°0ò’46" WGr., situado na confluência com o lago Morada Nova; dai, 
segue margeando o referido lago pela sua margem direita até o Ponto P-04 de coordenadas geográficas aproximadas 
05°29'16" S e 63°05'22” WGr., situado na confluência com o Igarapé Queimada; daí, segue pelo referido igarapé 
até o Ponto P-05=MD-01, limite com a Terra Indígena Apurinâ do Igarapé Tauamirim de coordenadas geográficas 
05p31'12,9" S e 63°04'14,9" WGr., situado na confluência com o Igarapé do Cachorro. LESTE: Do ponto antes 
descrito, segue a montante pelo citado igarapé até a sua cabeceira Ponto P-06=MD-37 limite com a Terra Indígena 
Apurinâ do Igarapé Tauamirim de coordenadas geográficas 05°40'II,0" S e 63°08'37,2" WGr., do ponto antes 
descrito segue por uma linha reta até o Ponto P-07 de coordenadas geográficas aproximadas 05°40'45" S e 
63°08'38" WGr., situado na margem esquerda da estrada AM-465 Tapauá - Humaitá. SUL: Do ponto antes 
descrito, segue margeando a referida estrada até o Ponto P-08 de coordenadas geográficas aproximadas 0S°38'11" S 
e 63c10'49" WGr., situado à margem esquerda da estrada AM-465, no cruzamento com um igarapé sem 
denominação afluente do Igarapé Umari. OESTE: Do ponto antes descrito, segue a jusante pelo igarapé sem 
denominação até o Pooto P-09 de coordenadas geográficas aproximadas 05°38’11” S e 63°11’04” WGr., localizado 
na confluência com o Igarapé Umari; dai, segue peto citado igarapé a jusante até o Ponto P-1Q de coordenadas 
geográficas aproximadas 05°37’35” S e 63°10’47” WGr., localizado na confluência com o Igarapé Manoet; daí, 
segue peto citado igarapé a jusante até a confluência com o Igarapé São João no Ponto P - l l  de coordenadas 
geográficas aproximadas 05°36’56” S e 63°i 1*02” WGr.; daí, segue por uma linha reta até o Ponto P-12 de 
coordenadas geográficas aproximadas 05°36’53” S e 63“11’09” WGr., localizado na confluência da margem direita 
do Igarapé São João com o rio Purus; dai, segue pela margem direita do referido rio no a jusante até o Ponto P-01 
início da descrição deste perímetro. Responsável pela identificação dos limites: Zenildo de Souza Castro, Técnico 
em Agnmensura, AER Manaus.
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