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FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

DESPACHO DO PRESIDENTE
Em 22 dc outubro de 2002

Processo FUNAI/BSB/0660/2000. Referên
cia: Terra Indígena APURINÃ DO IGA
RAPÉ MUCUIM. Interessado: Grupo In-

■ dígena: Apurinã. EMENTÁ: Aprova o re
latório 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.

N° 158 - O PRESIDENTE SUBSTITUTO DA FUNDAÇAO NA
CIONAL DO ÍNDIO - FUNÁI, tendo em vista o que consta no 
Processo FUNAI/BSB/0660/2000, e considerando o Resumo do Re
latório de Identificação, de autoria do antropólogo RODRIGO PA- 
DUA RODRIGUES CHAVES que acolhe, face as razões e justi
ficativas apresentadas, decide:

1. Aprovar as conclusões objeto do citado resumo para afi
nal, reconhecer os estudos de identificação da Terra Indígena Apurinã 
do Igarapé Mucuim dc ocupação do respectivo grupo tribal Apurinã, 
com superfície e perímetro aprovados de 73.000 hectares c 131 km 
respectivamente, localizada no município de Lábrea, Estado do Ama
zonas.

2. Determinar a publicação no Diário Oficial da União e 
Diário Oficial do Estado do Amazonas, do Resumo do Relatório 
Circunstanciado, Memorial Descritivo, Mapa e Despacho, na con
formidade do § 7° do art. 2o do Decreto n° 1.775/96.

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

DINARTE NOBRE DE MADEIRO

RESUMO DO RELATÓRIO DE IDENTIFICAÇÃO E 
DELIMITAÇÃO DA TERRA INDÍGENA APURINÃ DO 

' IGARAPÉ MUCUIM

Referência: Processo FUNAI/BSB/0660/2000. Terra Indíge
na: Apurinã do Igarapé Mucuim. Localização: Município de Lábrea, 
Estado do Amazonas. Superfície: 73.000 ha. Perímetro: 131 Km. 
Sociedade Indígena: Apurinã. Família Lingüística: Aniák. População: 
58 pessoas (2002). Identificação e Delimitação: Grupo Técnico cons
tituído pela Portaria n° 092/PRES, de 5 de fevereiro de 2002, co
ordenado pelo antropólogo Rodrigo Padua Rodrigues Chaves.

APRESENTAÇAO
Os trabalhos dc estudo da identificação c delimitação da 

Terra Indígena Apurinã do Igarapé Mucuim, localizada no município 
de Lábrea, Estado do Amazonas, foram determinados pela Portaria n° 
092/02 da Presidência da FUNAI.

O Grupo Técnico de identificação e delimitação contou com 
a participação de técnicos da FUNAI, da SUHAB (Superintendência 
dc Urbanização, Habitação e Assuntos Fundiários do Estado do Ama
zonas) e da UNESP (Universidade Estadual Pauüsta), Campus de Rio 
Claro. O trabalho de campo foi realizado no período de 04 de março 
a 12 de abril de 2002. A proposta de limites, apresentada nos termos 
da Portaria I4/MJ/96, é fruto dos levantamentos sobre a terra tra
dicionalmente ocupada pelos índios Apurinã do Igarapé Mucuim,

: estando dc acordo com o disposto no artigo 231 da Constituição 
Federal, Lei 6.001/73 c Dccrcto 1.775/96.

Foi assegurado aos índios Apurinã a participação no pro
cesso administrativo dc demarcação de sua terra, conforme exposto 
no § 3° do artigo 2o do Decreto n°1775/96.

DADOS GERAIS
Os Apurinã constituem uma sociedade indígena pertencente 

à família lingüística Aruák. Os índios Apurinã se distribuem pelo rio 
Purus e seus afluentes, sendo que no estado do Amazonas somam 
aproximadamente 3.143 pessoas distribuídas cm 26 Terras Indígenas 
e 10 municípios (DAF/2002). Além das 26 TI, os Apurinã se en
contram nos centros urbanos de diversos muflicípios do interior do 
Amazonas e em Manaus.

A exploração da região do vale dos formadores- do rio Purus 
e do rio Juruá foi intensificada a partir de meados do' século X IX ,. 
quando, em 1852, João Rodrigues Cametá, encarregado da pacifi
cação dos índios, chefiou a primeira expedição oficial no rio Purus 
chegando até o Scpatiní. Em 1862, Silva Coutinho informou cm um 
ofício que os Apurinã estãvam reunidos em um grande número de 
aideias, desde um afluente do rio Purus conhecido como Paciá até o 
rio laco. William Chandlcss navegou o Purus, entre 1864 e 1865, 
entrando em contato Com os Apurinã e localizando-os acima do rio 
Sepatiní até o rio laco. Antônio Rodrigues Pereira Labre, em 1872, 
discorre sobre várias sociedades indígenas que habitavam o Purus, 
entre elas os Apurinã, fazendo referência ao incipiente comércio des
tes fndios com as frentes extrativistas.

Todos os autores citados ressaltam uma marcante caracte
rística cultural dos Apurinã, qual seja, sua afeição à guerra, na qual 
empregavam expressiva parte do seu tempo. De fato, Silva Coutinho 
(1862) diz que' a guerra é  o exercício favorito dos Apurinã e eles 
empregavam a maior parte do tempo em preparar flechas, arcos e 
enfeites píumários. Grande parte dos conflitos surgidos entre os Apu
rinã é resultante da crença que têm no poder sobrenatural dos pajés. 
Quando da morte ou doença de um membro da comunidade, o prin
cipal suspeito é o pajé da comunidade mais próxima. É sobre ele que 
irá recair a vingança dos parentes do indivíduo supostamente "en
feitiçado".

Os índios Apurinã da Terra Indígena Apurinã do Igarapé 
Mucuim habitam a região onde se encontram há mais de 140 anos. 
No mês de março de 2002 viviam nesta te m  indígena 58 pessoas cm 
16 residências.

HABITAÇÃO PERMANENTE
Silva Coutinho, que em 1862 atestou a presença destes ín

dios na região do igarapé Mucuim e Seringal Searihã, descreveu a 
maloca dos Apurinã como sendo uma grande casa comunitária, onde 
moravam diferentes famílias em número de 30 a 80 indivíduos, sem 
a menor separação.

Hoje, as residências dos Apurinã seguem ò padrão regional, 
em estilo palafita. O assoalho e as paredes são feitos com madeira 
paxiliba, o telhado é feito dé folha de caranaf, sustentado por caibros 
de envireira surucucu. Os esteios e barrotes da casa são de acariquara, 
uma madeira muito resistente. O trevejamento é de ripa dc açaí.

O histórico da ocupação da Terra Indígena foi apresentado na 
primeira parte do relatório. Os Apurinã fundaram a aldeia Boa Es: 
perança em maio de 1999, cuja localização é a seguinte: 07° 37' 33"
S e 66° 02' 58" Wgr.

A distribuição da população e a localização das residências 
são apresentadas no relatório circunstanciado de identificação e de
limitação. As casas de 1 a 14 estão localizadas na aldeia Boa Es
perança e as casas 15 e 16 são do mesmo proprietário, Sr. Raimundo 
Apurinã c família, sendo que a ocupação é sazonal: enquanto a casa
15 é ocupada preferencialmente no verão (junho a novembro), a casa
16 é ocupada no inverno. Não obstante, alguns membros da família 
sempre estão vigiando a casa que fica desocupada.

Os locais de antigas moradias e aldeias dos fndios Apurinã 
se distribuem por toda a terra indfgena. O cacique Alonso mostrou 
dezenas desses locais, os quais foram georeferenciados e constam no 
relatório.

ATIVIDADES PRODUTIVAS
Os Apurinã do Igarapé Mucuim encontram na floresta a 

maioria dos alimentos que necessitam para sua subsistência. A mo
bilidade 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 desen
volvida pelos Apurinã do Igarapé Mucuim. Além de utilizarem os 
peixes em seu consumo diário, é durante a festa do xingané que 
pescam em maior escala, de forma a garantir o alimento que será 
oferecido aos visitantes nos dois a três dias de duração da festa. Para 
conservar o pescado utilizam a técnica da moqueação, na qual os 
peixés são secos em uma grelha de varas.

Os peixes mais comuns na região são o matrinxã, bran- 
quinha, curimatã, jaraqui, acará, pacu, entre outras das muitas es
pécies encontradas nos lagos do Mucuim, Sacado, Searihã, Inde
pendência; nos igarapés do Apuí, Aruanã, Caranã, Mucuim Velho, 
Mucuinzinho, Madeirinha, Gracioso e outros meqores, além do rio 
Purus.

Os Apurinã pescam geralmente com anzol, mas também com 
pequenas redes ou malhadeiras. Utilizam veneno de tingui e, es
poradicamente, o arco,e a flecha. A população regional não respeita 
as áreas de usufruto exclusivo dos índios, sendo diárias as invasões da 
T.I., especialmente por pescadores. Estes são profissionais e amadores 
que utilizam técnicas predatórias de pesca, o que acarreta uma sen
sível diminuição do número de espécies de peixes e quelônios da 
região. Isto gera um clima constante de tensão, fazendo com que os 
índios tomem uma série de medidas com o intuito de conter as 
invasões.

O uso da biodiversidade de peixes é resultante do conhe
cimento acumulado pelos índios, ao qual usam bio-indicadores, o 
conhecimento da etologia dc algumas espécies e sua relação com a 
alternância das fases do ciclo hidrológico e a biogeografia dos corpos 
d'água do seu território. -
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No levantamento ambiental da pesca, realizado pela geógrafa 
Lucicnc líisso, foram ciladas as espécies de peixes mais consumidas, 
num lotai de 23 espécies: aruanã, bodó, branquinha, cará-açú, cas
cudo, cuiú-cuiu, curimatã, filhote, jaraqui, jejú, matrinxã, pacu, peito 
de aço, piaba, piau, piranha, pirapitinga, pirarucu, sardinha, surubim, 
tambaqui, traíra, tucunaré.

A agricultura ocupa um lugar de destaque entre as atividades 
produtivas desenvolvidas pelos Apurinã, pois é a principal 1'onle ali
mentar dc origem vegetal c de carboidratos.

As principais espécies cultivadas são as seguintes: abacate, 
abacaxi, araticum, banana, buriti, cacau, caju, cana-de-açúcar, cará, 
goiaba, graviola, inhame, limão, macaxeira, mamão, manga, mara
cujá, pupunha, taioba.

Os Apurinã plantam diversas espécies de plantas medicinais: 
agrião, algodão, alho, amor crescido, boldo, capim santo, cebola do 
mato, cebolinha, couve, cravo, cumaru, flor balão, hortelã, inliame, 
laranja, limão, malvarisco, mamão, manú, marupá, pinhão branco e 
roxo, dentre outras. Colclam diversas espécies da floresta: copaíba, 
carapanaúba, matinho-santo, pau saracura, sucuba, tucumantiqué, 
etc.

As roças atualmente são comunitárias. O trabalho comu
nitário é designado 'Tmaparingatari".' As roças de mandioca possuem 
10 heclarcs de área cultivada, sendo plantadas nas imediações das 
residências, na beira de igarapés, 110 interior da terra indígena e na 
várzea no período da seca (junho a novembro).

Dentre as diversas espécies que planlam a roça de mandioca 
é a maior, com 68.000 covas plantadas. A roça está localizada pró
ximo da aldeia, na terra firme, constituída de latossolos (07° 37' 33" 
S e 66“ 02' 58" Wgr).

Os Apurinã prelendem plantar feijão, melancia, milho, je- 
rinium e mandioca na praia do Garcia, localizada nas seguintes co
ordenadas: 07° 38' 46" S c 66° 04' 08" Wgr. Os índios plantavam roça 
na praia do Mauritânia, onde o rio Purus passava há cerca de 20 anos 
atrás.

Os Apurinã plantam tabaco - com o qual fabricam o rapé - c 
o ipadú. Ambos são largamente consumidos nas festas c, espora
dicamente, no dia-a-dia. Não há comercialização do rapé e do ipadú, 
pois são exclusivamente consumidos pela comunidade. O consumo 
destes produtos é um antigo hábito dos Apurinã, conforme atesta 
Chandless, que constatou o hábito de mascar o ipadú entre todos os 
Apurinã da região superior. O rapé é feito com folhas de tabaco secas, 
misturadas às cinzas da casca de aculá ou cacau cupú. O efeito 
provocado pelo rapé atesta se o indivíduo pode ser ou não uni bom 
pajé, pois esle é mais resistente ao rapé.

A caça é uma atividade praticada durante o ano lodo devido, 
a diversidade e quantidade disponíveis. No caso desta terra indígena, 
trata-se dc uma atividade que complementa a ba.se alimentar dos 
Apurinã, pois é um importante complemento protéico e dc diver
sificação alimentar. Segundo Robinson c üedford (1991). a utilização 
da fauna é principalmente para alimentação, obtenção de peles e 
couros, c uso biomédico.

As caçadas são tipicamente masculinas, normalmente so
litárias ou em grupos dc 2 ou 3 índios. Não utilizam cachorros cm 
suas caçadas, os instrumentos utilizados são armas dc fogo e lleclias. 
As armas de fogo são utilizadas para matar animais dc porte maior, 
como antas, queixadas e macacos. As flechas são utilizadas para 
matar aves c animais dc pequeno porte como cigana, inamhú, jacu, 
jnrili e tatu.

Séguntlo líisso (2002), os recursos fauníslicos eslão dispo
níveis em todas as florestas: de teria firme, várzea e igapós. Déntrií os 
animais mais apreciados (21 espécies), vcrillca-.se que os animais 
mais citados foram mamíferos (58%). Dentre estes, dcstacam-se anta; 
porquinho, queixada, veado como òs animais de grande porte è, paca, 
tatu, macaco c cotia como os de pequeno porte.

Embora a caça ocorra durante todo o ano, algumas espécies 
são caçadas prcfercncialmcnle em determinadas épocas, como a cotia 
c o tatu dnraute o inverno, épnea das cheias. Durante o, verâo, época 
da seca, a caça do inhambu, do porquinho do mato ou caititu, da 
queixada e do veadó é intensificada.

Os frutos silvestres ocupam um lugar central na alimentação 
dos Apurinã. Os frutos são consumidos in nalura e em forma de vinho 
(caiçuma). São encontrados às margens dos igarapés e nas antigas 
aldeias e malocas, bem como ao redor das residências aluais. Os 
frutos mais comuns são açaí, patauá, pupunha, bacaba, marí, ingá, 
tucumã, biribá, mapalí, buriti e sorva. Esses frutos se enconlrum 
dispersos na mata.

As mulheres eolctam vegetais utilizados na confecção dc 
artesanato, como as palhas de tucumã, buriti c de paxiúba; o barro é 
utilizado na confecção dc fornos e vasilhames e como pigmento na 
produção de tinta. Os homens são responsáveis pela cobertura das 
casas, feita com caranaí.

Durante o xingané, utili/am o urucum para pintura corporal 
c ramos de buriti como ornamento. Os frutos são consumidos em 
forma de caiçuma, bebida não-alcoólica muito apreciada.

Segundo Risso (2002), a coleta de espécies vegetais (a maio
ria) e de animais, possui uma grande importância para a cultura dos 
Apurinã. A coleta (em significados múltiplos, sendo utilizada para 
conslrução de moradias, embarcações, utensílios diversos, para fins 
medicinais, rituais, para isca de peixes, para fins alimentares, entre 
outros.

Foram levantadas 64 espécies, sendo 58 dc coleta vegetal e 6 
de coleta animal. Esta atividade apresentou o maior número cia bio
diversidade levantada.

O conhecimento deste potencial revela um etnoconhecimento 
muito rico de espécies, principalmente de plantas medicinais, que 
servem para curar os doentes da aldeia.

I

Os recursos floríslicos estão presentes nas florestas c| estão 
distribuídos por todo o território. Coletam estes recursos principal- ■ 
mente na floresta de terra firme presente: tui' varadouro que liga a 
aldeia ao igarapé Mamoriazinho, bem conio cm outras florestas (dç1, 
terra firme e de várzea) próximas a aldeia, AÍ parte do extremo nurté ' 
do território, apesar do difícil acesso, é,uma tit^pçirtante reserva destes. 
recursos (Risso, 2002: 39-40). ' '  I

Os índios da aldeia Boa Esperança mantêm relações so- 
cioculturais com seus parentes, mantendo vínculo dc parcniesctl prin
cipalmente com os Apurinã das Terras Indígenas Acimã, Peneri/Ta- 
caquiri, Seruini/Marienê, Tuiniã, Gajahã e Alto Sepatiní. j

Há um intercâmbio constante de pessoas e bens entre essas 
terras indígenas. Os Apurinã mantém contato esporádico com outros* 
parentes do médio e alto Pu ms e durante as reuniões das organizações 
indígenas no Pu ms e em Manaus têm a oportunidade de trocar ex
periência com índios dc outras etnias, como os Paumari, os Jama- 
madi, os Deni, os Jarawara, os Mura, entre outras.

As relações com a população regional remontam a meados 
do século XIX, quando começaram a manter relações estreitas com as 
frenres extrativistas. Até a década de 1960, os Apurinã estavam en
volvidos com a produção de borracha. Atualmente, os Apurinã do 
Igarapé Mucuim mantêm com os "atravessadores" (também tonhe- 
cidos como regatões) relações de troca de produtos agrícolas c ar- 
tesatiais por produtos industrializados, sendo que este sistema de 
trocas geralmente lhes é desfavorável.

MEIO AMBIENTE ,
O clima na bacia amazônica é permanentemente quente‘e 

úmido. As médias térmicas mensais variam dc 24° a 27° C, ocorrendo 
uma baixa amplitude térmica anual. A temperatura média é 27,9° C 
durante a estação seca, e 25,8° C durante a estação chuvosa.

A umidade do ar é permanentemente alta, variando entre 
88% na estação chuvosa e 11% na estação scca (Falesi, et al., 1971). 
As médias pluviométricas são altas: de 1500 a 2500 mm por ano.

Na classificação dc Koppcn, a maior parte da região Ama
zônica, incluindo a área cm estudo, é do tipo Am (clima equatorial 
quente c úmido), ou clima equatorial úmido, segundo a classificação 
de Strahler (1951).

A água presente nos rios, lagos e igarapés é um dos aspectos 
que marcam a paisagem amazônica. A bacia amazônica abrange uma

■ área dc cerca cie 6,5 milhões de Kin2 há América do Sul, doij quais
4,7 milhões no Brasil e pode ser considerada a maior do i globo 
terrestre. O rio Amazonas, típico rio dé planície, é o terceiro do 
mundo ètn extensão, mas é o primeiro em vázão (descarga fluyial ou 
volume de água), com inúmeros afluentes.. Trata-se dc um enorme 
coletor das chuvas que ocorrem no climá equatorial. ;

Os afluenles do rio Amazonas provêm lanlo do hemisfério 
norte (oriundos do planalto das Guianas c deságuam na sua margem 
esquerda), quanto do hemisfério sul (procedentes do planalto bra
sileiro c que deságuam na margem direita), lato este que provoca 
duplo período dc cheias em seu curso médio.

Nesta bacia há águas de diferentes qualidades, pela exis
tência de rios e igarapés com cores dc águas diferentes. Sioli (1950) 
classificou os rios amazônicos em 3 tipos: rios de água branca, rios dc 
águas pretas e rios dc águas claras. O nome rios de água branca é 
dado para as águas barrentas, rica em sólidos inorgânicos suspensos 
finos, com alta porcentagem dc cálcio p magnésio, como o rio : 
deira, o rio Purus, rio Juruá, e Jutaf. Os.rios dc águas pretas são; 
pobres ent sais minerais dissolvidos^ e carregam mais matéria, ,<>r- 
gânica, como o rio Negro, Urubu, Tuiniã,, Ituxi. Os rios dc água,^, 
claras são iodos os rios com águas transparentes esverdeadas, domo o ,, 
rio Tapajós, rio Trombetas, rio Xingu, riq;Ci,truá Una. J

A. área dc estudo insere-se na legião, ocidental amazônica, nalf. 
/bacia do rio Purus (no médio Punis),.e.en)jS8US .afluentes. , ;

O rio Purus nasce no Peru,, na i Serra .da. Contamana1 e én > 
afluente do rio Solimões (Amazonas).-.0^ çios,com, suas, área,s nos 
Andes (montanhas que começaram a a^qeijdpr, no Terciário) e prér,.. 
Andes iniciaram um intenso processo erosivo, afetando sedimentos 
marinhos formados, ricos em- clemcnloí) ■ipuncjíiiis, especialmente cál
cio e magnésio. Conseqüentemente, estes rios contêm alta carga de

■ sedimentos c altas concentrações em sais^minprais e Pli neutro, As
oscilações do nível das terras e das águas;oceânicas operadas..no 
quaternário antigo produziram forte encaixamento do rio Amazonas e 
de seus afluentes, cujos vales, no platô terciário foram alargados e 
aprofundados pela erosão regressiva. j

Geologicamente, a região está inserida na bacia sedimentar 
; (rochas tia era paleozóica, mcsozóica c cenozóica). A área ocupada 
por esses sedimentos é de 1.250.000 Km2.'Os sedimentos provêm de „ 
várias idades geológicas, revelando a palcoccologia da Amazíjnia.

A dissecação do Planalto amazônico durante o Pleisloccno e
o rctraballiamcnto e sedimentação de depósitos amigos resultou cm 
uma série tle terraços de vários níveis. A área da terra indígena 
gcologicamcntc insere-se na Formação Solimões, onde foram en
contradas marcas nas rochas, com sedimentação horizontal, nos rios 
Purus e Juruá durante a estação seca. |

A morfologia atual da Amazônia iniciou-se no período Ter
ciário. Segundo a classificação de relevo de AB'Saber (1964), a maior 
parte da região amazônica, inclusive a área cm estudo, inscre-sc no 
relevo de terras baixas e planícies. As altitudes nesta região variam de
0 a 100 melros nas planícies e 100 a 200 m nas terras baixas ou 
baixos plalôs, conforme as cartas topográficas do DSG, dc 1984,

As terras firmes, cobcrlas pela floresta amazônica,1 cons- 
titnem-sc geralmente de depósitos que dalam do fim da era terciária, 
islo é, do Plioccno. Porém cm muitas áreas estes solos foram re
cobertos por solos mais recentes, do período quaternário: os ncos- 
solos, que são encontrados na terra indígena. Nos solos de terra firme 
da aldeia, podem ser encontrados os solos: neossolos quartziarenicos 
(areia maior que 100 cm de espessura), argissolos amarelos e ar- 
gissolos vermelho amarelo (área d a ' terra firme do igarapé Corredor:

*7



área ilc castanhall, e  ainda cambissolos e nilossolos. São muito po
bres em nutrientes minerais,

■: As várzeas constituem-se dc depósitos mais recentes do
! Pleistoceno e do Holoceno‘(Quaternário). Compreende aluviões are- 
, no-argilosos, localizados enf: amplas faixas dos principais rios e iga- 
. rapés.1 Nas várzeas aparecbWsoIòs atuviais neossolos flúvicos - psa-
■ nitiços, .silticos e orgânicos1, gleissolos niclânicos e organossolos fó- 

licoi. Como renovam-se perifidicaniente, pela deposição dc aluviões 
trazidos 110 período das inundações, são muito férteis, principalmente 
nos rios dc águas brancas. li, por isto, são muito utilizados pelos 
índios para a plantação de cultivos. Os igapós são lugares cons
tantemente alagados.

A maior parte da região amazônica é coberta pela Floresta 
Equatorial, a Floresta Amazônica. Ela é a mais extensa do mundo, 
ultrapassando as fronteiras nacionais. Em geral, é uma floresta densa, 
higrófita (excessivamente úmida), heterogênea (rica cm espécies ve
getais), latilbliada (dominantemente composla de folhas largas) e pe
rene (sempre verde). A diversidade biológica c a principal riqueza da 
região amazônica. Afinal, na floresta estão mais dc 50% das espécies 
de Hora do planeta.

A floresta equatorial é comumente dividida em três subtipos 
associados a outras feições morfológicas e composições florísticas: 
floresta dc terra firme, floresta de várzea e floresta de igapós. Para 
Prance (1985) ocorrem florestas de terra firme e florestas inundáveis 
(de várzeas c igapós).

As Arcas imprescindíveis à preservação dos recursos neces
sários ao bem-estar econômico e cultural dos Apurinã são o rio Purus 
e os igarapés Anlonio dos Santos, Apuí, Areia Branca, Arriscado, 
Aruanã, Bambtirral, Bururé, Buriti, Campina, Canta Galo, Caranã, 
Calipari, Chavascal, Cobra, Copaíba, Corredor, Escondido, Espírito 
Santo, Frasqueira, Geruam, Gracioso (também chamado de Garcia), 
Kiburiã, 011 Cuburiã, Laguinho, Madeirinha, Mamoriazinho, Marinho, 
Mauritânia, Monte Alegre, Mucuim; Mucuiin Velho, Mucuinzinho, 
Nova Morada, Pacu, Prelo, Santa Isabel, São Pedro, Tabatinga, Ti- 
juca, Traíra, Tucunaré, entre outros. Eíiíés recursos naturais são im
prescindíveis, pois, nclçs se enepntra grande variedade ictíica, assim 
como nos lagos Sacado, Marinho, Mucuim, Gracioso, Aruanã e Sea- 
riliá. . , ,; iV ; ,,,;

Os quelônios abundam nos diversos,jlagos ©j igarapés exis
tentes 11a terra indígena, especialmetitp no.lago,do Sacado e no lago 
do Mucuim. ,.

As várzeas são abundantes em espécies medicinais, bem co
mo em frutos silvestres.-Os Apurinã plantam diversas espécies na 
várzea, onde também se encontram várias espécies de dniinals. •1

A floresta é rica cm espécies vegetais e animais; as (erras 
firmes são utilizadas para moradia e plantio.

1 As áreas de amigas aldeias são importantes! os indígenas 
reconhecem nelas sua própria história, sendo que também possuem 
concentração de frutos silvestres, além de resquícios arqueológicos.

Entretanto, as constantes invasões da terra indígena colocam 
em risco os recursos ambientais necessários ao bem-estar econômico 
e cultural dos Apurinã. Os lagos não apresentam mais.a quantidade de

i peixes que existia até bem pouco tempo, Os madeireiros da GrETHAL 
,'.,S.A. invadem a T.I. para retirar, madçira e os moradores para cçlqtar 

frutos silvestres. ' : *' .n:.j'I 1*1.1 -".ví-i n., * , ■ . 1.,>í
,\ listas práticas da ipopúlação regionai dc utilizar os recursos

ambientuis da T.I: estão: èm1 total, iftesacnrdo coní o parágrafo'S" do 
Martigo 231 da Constituição Federal''^" i •• <.i.- u.i
'> "i n-tA 'proposin^dc delimitação 'contempla todas: :as fáíéa's im-
II prcscüncifvcis •k p íeservaçãd iíos! • fèçureosi; 'necessáíitís '' a p  •' bíen i-e iifar ‘ 

econôm ico  e cu ltu ra l dos A pürtrtã^doTgáríipÈ  M ucu im ', ■ 1 " i 1" 1/1 -•>

III R E P R O D U p Â d /p S Ip ^^C U L T ü R Á I:;; '/^  .’
Durante o trabalho ílç'catrijjp',' tói iealizádo um; levantamento 

dos óbitos nos últimos anfis, Desdç'p óbílp de Ivíaria EmíIiaVN^nés da 
Silva-Apiirínã, mãè do Sr.’ Aloiisp, eip..j.Í597, não fciraii) ríígistradç^ 
óbitos entre os Apurj^ã,d a  Terra Indígena Apurinã fjo Igappé; Mu
cuim. O principal eemilériq está -localizado,,próximo da, aldeia Boa 
Esperança, nas seguinte-v coorderçadas; 07,í .37' -15" S e 66° 02! 59'' 
Wgr. Próximo ao cemitério havia uma aldeia e ao redor dele existem- 

“ diversus moradias antigas dos! Apurinã. , 1 iv
M Mais da metade dos índios é adepta da igreja1'iDcus>é
'Amor"', cujo pastor é o-cácique 'dá aldeia, iAlonso A purinã:' : f

Os Apurinã se dividem em duas metades exôgamicàá pa- 
trilineares, Xiapuníri e Mey'temanet. Ambas observam tabus alimen- 
tares: enquanto os Mey'lemanet não comem quati, porquinho e tu- 
muatã (uma espécie de peixe), os Xiapuniri não comem nambú- 
galinha e nambú-preto.

: Em termos políticos, os índios da aldeia Boa Esperança ^n-
: contram-se bem organizados. Recentemente, criaram uma associação 

APIABE - Associação do, Povo Indígena Apurinã da Boa Esperaifça. 
A votação para a criação da 'associação ocorreu em 15 de dezembro 
de 2001, na própria aldeia, quando foram eleitos 08 representantes. 
Apesar da recente criação, os Apurinã já  vinham discutindo as lormas 
organizacionais de sua associação há muito tempo. O próximo passo 
será o registro em cartório da APIABE.

O cacique da aldeia Boa Esperança é o Sr. Alonso Nunes da 
Silva Apurinã e o 2o cacique é o Sr. Antônio Lourenço Barbosa da 
Silva Apurinã. A aldeia conta ainda com o professor José Marcos de 
Oliveira Paumari e seu suplente, Raimundo Antônio Nunes da Silva 
Apurinã. O AIS - agente indígena de saúde - é o Sr. Raimundo 
Nonato Nunes da Silva Apurinã,
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A taxa dc mortalidade nos últimos três anos foi de 0%. 
Faltam dados mais precisos para se calcular a taxa de natalidade hos 
últimos anos, entretanto, pode-se inferir que 0  grupo' apresenta um 
crescimento acentuado, como comprova o elevado número de crian
ças de zero a cinco anos (34,48% da população), sendo que não 
ocorreu nenhum óbito nos últimos 03 anos.

Um ritual importante ná cultura Apurinã é o xingané. An
tigamente essa era a denominação dé um, tipo de "dança dos animais", 
o tucano (xingané), mas atualmente designa qualquer festa dos Apu
rinã,'seja aniversário, falecimento,1 natal ou outra comemoração. -

O xingané tem relação íntima com' a religiosidade Apurinã. 
Eles denominam seu eníe supremo de Tsorá. Segundo Ehrenreich, o 
Tsorá seria um ser humano imortal.

A festa dura dc dois a tr ê s  dias, mas a preparação pode 
antecedê-la cm até uma semana. E nesta ocasião que os homens saem 
para pescar e caçar, enquanto as mulheres vão coletar frutos para o 
preparo da caiçuma (vinho).

O "dono" da festa é responsável pela alimentação dos con
vidados, Ele convida um parente para "receber" a festa, o que sig
nifica que será responsável em "puxar" os cantos e as danças. Caso o 
"dono" da festa seja da metade do caititu, o "chefe" (aquele que 
rccebe a festa) será da outra metade, isto é, nhambú-galinhá.

Quem faz a festa não pode comer da mesma comida dos 
convidados pois "faz mal". Da mesma forma seus familiares mais 
próximos também seguem a mesma regra. Para êxito do xingané, toda 
a comunidade ajuda na preparação e no desenrolar da festa.

No dia 05 de janeiro, dia de São Francisco, a aldeia Boa 
Esperança realiza a festa cm homenagem ao santo.

LEVANTAMENTO FUNDIÁRIO
Com a realização do levantamento fundiário foram iden

tificadas 22 ocupações de não-índios dentro dos limites da Terra 
Indígena Apurinã do Igarapé, lytucuim,. lendo sido devidamente pre
enchidos 22 laudos de vistoria (L. V.).

A relação dos ocupantes, bem como o.cálculo dos bens-de- 
raiz e análise da forma eomq . ocorreu a ocupação da terra se en
contram no relatório fundiárjo ídá,técnica agrícola Dalva Furtado 
Saunders, que contou, com ò acompanhamento do Sr. Édson Silva de 
Araújo, técnico agrícola, SUHAB/AM.

Os dados apresentados a seguir são provenientes do relatório 
fundiário., apresentado. peIalécnicá,D^yá Saunders e constam do .pro
cesso de 'regularização fu n ^ ^ iã  da Terra Indígena Apurinã do Tga.-. 
rapé Mucuim.

A ar®3 delimitada peló grupo técnico é composta por antigos 
seringais, que devido ao declínio da boiráchá foram abandonados 
pelos proprietários - patrffeg, cxjsühdQ, apenas.posseiros atualmente. 
Os seringais-envolvidos-são:"seringal'Sênaíit,^^e propfic35aê“dá ma
deireira GETHAL, seringal Independência, seringal Mauritânia, se
ringal Prainha, parte do seringal Realeza que envolve o igarapé Bo- 
ruré e seringal Igualdade. No interior do seringal Seriahã encontra-se 
a maioria dos posseiros levantados.

Conforme relatório fundiário, foi realizado o levantamento 
de '22 ocupantes não-índios passíveis de indenização e constatado o 
abatídónò dè duàs ocupações, ünrt hãò foi preenchido tendò em vista 
o ocupante estar para 0  castanha! com a família, e até o'retomo"do 
GT de càmpó estè'áinda nSO hávia rctornádiJ pára a ocupação; pòrérii 
forani levantadas as benfeitorias.-' 11 ■ ■ ........ .

As ocupações levantadas1 hão possuem grandes estruturas 
físicas-implantadas, a maioria1 faz o plantio na área de vár?.en,: três 
ocupantes1 detém financiamento pelír baricó BEA - Bancò: do Estadó 
do Amazonas - para plantio d e ‘um hectare: de café^ cada qüal.-sondó 
assistidos por técnicos do IDAM - Instituto de DesenvolViinéntú ido 
Amazonas. .

■ As vistorias em campo foram1 realizadas através -dé affcrições 
métricas 0 :quantitativas de itens :dè òomposições das benfeitorias:1 
edificações residenciais e-não. residenciais 'e culturas permanentes/ 
Foram utilizados equipamentos de GPSJ trena e máquina fotográfica.' 
As benfeiforiaS'encontradas.são construções na sua. maioria rústicas e 
para os cálculos utilizou-se as. pesquisas de: preços realizadas cm 
Lábrea e as utilizadas nos trabalhos,‘da Terra Indígena Wai-Wai, urtizt 
vez que em1 Lábrea não foi possível conseguir valores para todas as 
benfeitoriasv com o objetivo de compor a memória de cálculo corri 
seus respectivos valores quantitaliyps;e qualitativos. Para:.as fruteiras 
foram acatados os valores, fornecidos pelo IDAM - Instituto de De
senvolvimento do Amazonas - que. trabalha.com projeto de diversas 
culturas e pelo BASA - Banco da Amazônia/S A, depreciando-os de 
acordo com a implantação de cada cultura.

Durante o levantamento cartoria! na cidade de Lábrea foi 
constatada a existência dos seguintes registros de títulos definitivos dc 
propriedade incidentes na terra indígena, que também constam do 
referido relatório fundiário:

Registiro das Matrículas 5.13 - seringal Searian - Américo 
Assis Amud livro 3-A; Matrícula .258, livro 3 fls 107 - igarapé 
Boruré, parte do seringal Realeza; Mat. 1065- seringal Igualdade livro 
3 B, o livro que continha esta escritura foi deteriorado, não sendo 
possível o cartório recuperar esta escritura; Mat.. 1530,' livro 2 F- 
seringal. Searihã - Gethaí S.A,; Matrículas n° 0180, 0263. livro 2, 
seringal Independência.

Para o seringal Mauritânia não. foi localizado qualquer re
gistro no Cartório dc Lábrea. .

A Gethal S.A., empresa madeireira com sede em Itacoaliara, 
possui área de 2.930,8 hectares, denominada seringal Searihã, to
talmente incidente na Terra Indígena Apurinã do Igarapé Mucuim. 
Exploram madeira com autorização do IBAMA. Tal autorização fere 

JVontal mente o parágrafo-'2° do artigo 2 3 Í  da' Constituição Federal.
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Saliente-se que as áreas tituladas acima referidas c incidentes 
na Terra Indígena Apurinã do Igarapé Mucuim n3o são ocupadas 
pelos detentores de tflulos definitivos de propriedade. As ocupações e 
respectivas benfeitorias levanladiis pelo GT nestas áreas pertencem a 
posseiros que não detém quaisquer documentos da terra.

Os antigos posseiros José Moraes e Raimundo Moraes (pai e 
filho) que ocupavam o seringal Igualdade, abandonaram o local. Con
forme informação dos vizinhos, estes posseiros mudaram para Lábrea, 
depois da morte da esposa e por lá fixaram residência, tendo inclusive 
trocado o barco que tinham pela casa na cidade. Suas antigas casas

estão localizados nas coordenadas 07° 39' 13" S e 65° 54' 30" Wgr; e 
07“ 39' 15" S e 65” 54' 28". Wgr, respectivamente. (SAUNDERS: . 
2002, 2-8)

A maior concentração de ocupantes não-índios se encontra 
na localidade São João. Essa comunidade conta com 05 famílias. Está 
localizada à margem esquerda do rio Purus, nas coordenadas geo
gráficas 07° 39' 38" S e 66° 06' 04" Wgr. A principal atividade 
produtiva é a pesca e, graças à proximidade com os lagos inseridos na 
T.I., as invasões são constantes.

QUADRO DEMONSTRATIVO DE OCUPANTES NÃO-ÍNDIOS

N“ N 7
LVA

N O M E DO OCUPANTE LOCALIZAÇÃO R/I T/O A.I.(ha) N V F N V P

01 01 A ntônio Pinheiro Barros Colocacão Boruré Sim 14 60 01 08

02 16 A ueusto Gomes de Souza ■ Ser. Independência Sim 08 100 02 09

03' 05 Cosm a Gustavo da Silva Col. Praia Chata Sim ' 05 100 01 10

04 13 Escola M unicioal 7 De Setembro SerinEal Indenendencia _ _ 0.15 _ _
05 17 Francisco Caninos de Almeida Ser. M auritânia Não 50 600 _ _
06 14 Francisco Dias de Souza Serineal Iitdenendência Sim _ 40 01 07

07 09 Jamil Amud da Silva Col. São João Sim 44 52 01 02

08 12-B Janilson Alves Castilho Ser. Independência Sim 05 50 01 05

09 21 José Geraldo Alves de Oliveira Col. Santa Vitória Sim 09 100 01 11

10 03 José N unes do Nascim ento Praia do Touro Sim 08 (00 01 08

11 20 José Silva dos Santos Col. Bambuiral Não 02 01 _ _
12 ■ 19 M anoel Paixão de Souza Col. Bamburral Não 02 01 . _ _
13 08 M oacir Bezerra de Araúio Col. São João Sim 10 200 01 02

14 15 Nonato de Tal' Ser. lndeoend&icia Sim _ _ _ _
15 04 O m ar Amud da Silva Oliveira Col. Praia Chata Sim 28 100 01 07

16 18 Pedro Santos de Souza Col. Bamburral Não 02 01

17 06 Raimundo Dias de Soura Col. Praia Chala Sim 16 100 01 07

18 10 Raimundo Dias de Souza Almeida Col. São João’ Sim 15 100 01 1 10

19 07 Raimundo Nonato Dias de  Souza Col. São João Sim 16 100 01 06

20 2 Raimundo Nonato M endes Vasconcelos Col. B onirê N ão 02 60 01 02

21 11 Rosa Dias de Oliveira Col. São João Sim 10 100 01 06

22 12-A Valdivino Dias Ser. Indeocndência Não 11 100 _ _

LV: Laudo de vistoria/RI: Reside no imóvel/TO: Tempo de ocupação(anos)/AI: Área do imóvel(ha)/NF: N° de famflias/NP: N° de pessoas/Col: 

Colocação/Ser. Seringal

CONCLUSÃO E DELIMITAÇÃO
A proposta de identificação e delimitação da Terra Indígena 

Apurinã do Igarapé. Mucuim, localizada no município de Lábrea, 
estado do Amazonas, abrange uma superfície de 73.000 hectares e 
perímetro de 131 quilômetros. Situada à margem esquerda do rio 
Purus, os limites ■ da TI, conforme mapa e memorial descritivo a 
seguir, têin como pontos básicos: ao norte, a TI confronta-se com a TI 
Hi-Merimã, o limite é a margem direita do rio Mamoriazinho, local 
de caça, pesca e coleta; à leste, os limites são as terras firmes .do 
Santa Vitória, local de boleta de castanha - castanha! Santa Vitória - 
, caça e pesca e o divisor de águas do igarapé Madeirinha; ao sul, o 
limite é o rio Purus; à oeste, o-limite é o divisor de águas do igarapé ■ 
Mucuim, preservando-se as nascentes e formadores do Mucuim, im
prescindível à repródtíçãò física e cultural dos Apurinã,

A proposta de identificação e delimitação apresentada pelo 
Grupo Técnico da Portaria n° 092/PRES/02 atende a todos os re
quisitos estabelecidos pelo artigo 231 da Constituição Federal, Lei 
6001/73, Decreto n.° 1.775. d.e 08 de janeiro de 1996 c Portarias n.” 
239/PRES/91 e n.° 14/MJ, de 09 de janeiro de 1996. A terra indígena 
identificada contempla: as áreas habitadas pelos Apurinã em caráter 
permanente, vas utilizadas para suas atividades produtivas, as im
prescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e as necessárias a sua reprodução física c cultural, segundo 
seus usos, costumes e tradições.

Portanto, recomendamos dar continuidade ao procedimento 
dc regularização da Terra Indígena Apurinã do Igarapé Mucuim, 
conforme mapa de delimitação e respectivo memorial descritivo a 
seguir.

RODRIGO PADUA RODRIGUES CHAVES 
Antropólogo Coordenador do GT 092/PRES/02 
Diretoria de Assuntos Fundiários - DAF 
Departamento de Demarcação - DED 
Memorial Descritivo de Delimitação 
Denominação:
Terra Indígena Apurinã do Igarapé Mucuim 
Aldeia Integrante '
Boa Esperança 
Grupo Indígena 
Apurinã
Município: Lábrea Estado: Amazonas
Administração Executiva Regional de Manaus

Coordenadas Dos Extremos

Extremo Latitude
Norte 07°24'56" S
Leste 07°39'05" S
Sul 07°42'47" S
Oeste 07°36'27" S

Longitude 
66°05'17" WGR. ■ 
65°53'00" WGR 
66°02'48" WGR 

66<,09l34'1 WGR.

Base Cartográfica

Nomenclatura Escala Órgão Ano
SB.19-Z-D-III, SB.2Ó-Y-C-I, SB.19-Z-D- 1:100.000 DSG 1984
VI, SB.20-Y-C-IV

Dimensões '
Superfície: 73,000 ha (Setenta e três mil hectares, apro

ximadamente)
Perímetro: 131 km (Cento e trinta c um quilômetros, apro

ximadamente).
Descrição do Perímetro
NORTE: partindo do ponto P-01, de coordenadas geodésicas 

aproximadas 07°24'56" S e 66<>05,17" WGr., localizado na confluência 
do Igarapé Copaíba com o Igarapé Mamoriazinho, segue pelo último, 
a jusante, até o ponto P-02 de coordenadas geodésicas aproximadas 
07“27'00" S e 65°54'43" WGr., localizado na confluência do Igarapé 
Geruam, LESTE: do ponto antes descrito, segue por uma linha reta 
até o ponto P-03 de coordenadas geodésicas aproximadas 07°38'28" S 
c 65°53'08" WGr, localizado na cabeceira do Igarapé Corredor; daí, 
segue pelo referido igarapé, a jusante, até o ponto P-04 de coor
denadas geodésicas aproximadas 07°40'00" S e 65°53'59" WGr., lo
calizado na confluência com o Rio Purus. SUL: do" ponto antes 
descrito, segue pelo Rio Purus, a montante, até o ponto P-05 dc 
coordenadas geodésicas aproximadas 07“37'17" S e 66°08'5I" WGr., 
localizado na confluência do Igarapé Boruré. OESTE: do ponto antes 
descrito, segue referido igarapé a montante até o ponto P-06 dc 
coordenadas geodésicas aproximadas 07°36'27" S e 6ét>09‘34" WGr.; 
daí, segue por uma linha reta até o ponto P-07 de coordenadas 
geòdésicas aproximadas 07“30'00" S e 66°09'03" WGr., localizado no 
divisor dc águas entre os Igarapés MuCuim e Igarapé Pacuis; daí, 
segue por uma linha retâ até o ponto P-08 de coordenadas geodésicas 
aproximadas 07“26'48" S e 66°07'18" WGr:, localizado na confluência 
de dois braços afluentes das cabeceiras do Igarapé Copaíba; daí, 
segue pelo referido igarapé, a jusante, até o ponto P-01 início da 
descrição deste perímetro. Responsável pela Identificação dos limites: 
Sebastião Carlos Baptista, Engenheiro Agrimensor/AER/MAQ, 
CREA 77.417/D - SP.
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