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Fundação Nacional do Índio 
MINISTÍllUO DA JUSTIÇA 

NOTA TÉCNICA DEID/DAF/FUNAI 

TERRA INDÍGENA CUNHÃ~SAPUCAIA 

Grupo Indígena 
População 
Situação Fundiária 
Superfície 
Perímetro 
Municípios 
UF 

:Mura 
: 564 (1999) 
: Identificada e Delimitada. Aguarda Portaria Declaratória do MJ 
: 463.000 ha 
:473Km 
: Borba e Autazes 
:AM 

A pesquisadora Ivelisé Rodrigues (Museu Paraense Emílio Goeldi), em 1987 

finalizou o trabalho de revisão das fontes primárias e secundárias que citavam o território 

dos índios Mura no século XVIII e XIX. Seu levantamento revelou a presença do grupo 

étnico em toda a Amazônia brasileira. A questão da geografia e densidade populacional do 

grupo já fora abordada por Nimuendajú (1948), através de um quadro da expansão dos 

Mura no século XVIII. O etnólogo atribuiu ao grupo o imenso território compreendido 

pelos rios Madeira, Solimões, Negro e Japurá. A esta geografia corresponderia uma 

população Mura estimada cm 60.000 ou 30.000 índios (Anônimo 1826, Spix e Martius 

(1976(1823)); cf Nímuendajú 1948, 1950). Tanto a expansão como o crescimento· 

populacional do grupo foram explicados pelo etnólogo como efeito da ação das Tropas de 

Resgate e das missões, principais agentes depopulacionais no século XVllI, responsáveis 

pelo extermínio das populações das margens dos rios. Na região do Madeira, este espaço 
teria sido ocupado pelos Mura, considerados por Nimuendajú como "selvagens cônscios da 

sua superioridade", uma etnia hegemõnica em um momento que as outras etnias estavam 

fragilizadas, vivendo em vilas e aldeias, sob o jugo do sistema colonial. 



Fundação Nacional do Índio 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

No século XIX os Mura participaram. da Cabanagem (1834-38) no levante contra as 

forças legalistas. A presença dos Mura em Autazes, no Lago Sampaio no século XIX é 

atestada pela documentação que trata da morte do Capitão Ambrózio Aires, que comandava 

a repressão aos cabanos, entre os quais estavam os Mura. O comandante da tropa legal 

Arnbrózio Pedro Aires chegara à região em 1838, dando prosseguimento às campanhas 

militares contra os cabanas. A área estava sob controle dos rebeldes, que eram identificados 

pelos poderes locais como sendo os Mura habitantes dos lagos do Madeira. Ambrósio Aires 

destrói as trincheiras dos cubanos nos lagos e no momento q ue se retirava do local com 

poucos soldados, foi atacado e morto pelos rebeldes. 

A repressão militar aos rebeldes cabanos escreve uma das mais dramáticas páginas 

da história da Amazônia. Calcula-se que morreram por volta de 30.000 pessoas, sendo que 

os Mura estariam entre as etnias que sofreu o maior impacto da reação legalista (C.Moreira 

Neto 1988:110). 

Breviário do Processo de R'!conl1ecimento Administrativo e Oficial dn TI Cuohã~ 
Sapucaia 

O Governo do Estado do Amazonas, através da Lei 11º 941, de 16 de outubro de 

1917, outorgou a si a legitimidade para legislar sobre concessão de terras indígenas. O ato 

legal levou o antigo Serviço de Proteção aos Índios - SP! a demarcar pequenos lotes 

destinados aos Mura nos municípios de Borba, Careiro, Lacoatiara e Manicoré. Parte 

significativa das terras indígenas Mura que permanecem ocupadas ainda conservam os 

marcos de madeira do SPI, monumentos atestando direitos muito antigos à terra. Os 

trabalhos demarcatórios do início do século não tiveram, 110 entanto, continuidade, mas 

foram decisivos na história do grupo étnico, possibilitando qt.e os Mura permanecessem em 

seu território de ocupação tradicional e histórica ainda que ocupando lotes de terras de 

dimensões muito inferiores às suas necessidades básicas de sobrevivência física e cultural. 
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Na década de 1980 a FUNAI inicia, através da Divisão Fundiária da Delegacia 

Regional de Manaus, o processo de identificação e delimitação das terras Mura. Pertence a 

esta fase alguns relatórios sobre a situação fundiária de algumas terras indígenas e 

levantamentos populacionais parciais. 

Posteriormente, os estudos e levantamentos de dados em campo para a identificação 

e delimitação dessa terra indígena foram atribuídos ao Grupo Técnico constituído pela 

Portaria FUNAI nº 078/PRES, de 28 de janeiro de 1997. Entretanto, no início de 1998, 

antes da entrega do relatório da antropóloga-coordenadora do GT/97 é encaminhado à 

FUNAI, reivindicação das lideranças Mura para novos estudos de delimitação tendo em 

vista duas aldeias terem ficado de fora dos estudos anteriores. Foi assim, constituído Grupo 

Técnico pela Portaria nº 1039/PRES, de 04 de novembro de 1999, coordenado pela mesma 

antropóloga do GT/97, Marta Rosa Amoroso. 

A solicitação dos Mura vinha acompanhada de uma proposta de definição de uma 

área contínua no rio Preto do Igapó-Açú, que englobava as aldeias visitadas em 1997 e 

incluía duas outras comunidades vizinhas, que não estavam contabilizadas anteriormente - 

Aldeia do Forno (rio Preto do Igapó-Açú) e Boa Sorte (rio Tupana). 
Tal reivindicação foi acatada pelo GT/99, ditadas pela tradicionalidade da ocupação 

indígena e das necessidades de reprodução do grupo social e de preservação ambiental. 

Sustentava-se, de outro lado, nas evidências da ocupação milenar da região pelos Mura. 

Decorre do GT/99 o "Relatório Circunstânciado de Identificação e Delimitação da 

Terra Indígena Cunhã-Sapucaia", publicado, em formato de resumo nos termos do Decreto 

1775/96, no D.O.D. de 28/01/2002 e DOE/AM de 07/02/02, a identificação e delimitação 

de uma terra tradicional de ocupação dos índios Múra com superfície de 460.000 ha e 470 

Km de perímetro. 
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Listagem cronológica <los documentos referentes à T.I. Cunhã Sapucaia 
' 

Lei nº 941 de 06/10/17 - Autoriza o Governador a conceder a posse a índios selvagens e 
semi-civilizados. 1917 

Portaria 1816/PRES de 08/01/85 - Determina deslocamento de servidores da FUNAI para 
realizar levantamento fundiário. 1985 

Portaria 78/PRES de 28/01/97 - Constitui Grupo Técnico para realizar estudos de 
identificação e delimitação das terras indígenas Mura. 1997 
Portaria 199/PRES de 06/03/97· - Prorroga por mais 15 dias os trabalhos de campo do 
GT/97.1997 
Portaria nº 1039/PRES de 04/ 11/99 - Proceder estudos de identificação e delimitação da 
T.I. Cunhã-Sapucaia -1999 
Portaria nº 1103/PRES de 29/11/99 - Prorrogar o prazo da Penaria nº 1039/99 - 1999 

Portaria nº 300/PRES - 03/05/00 - Prorroga por quarenta dias, o prazo determinado para a 
entrega do relatório pelo art. 3º da Portaria, nº l 039/PRES, de 04/11/99 - 2000 

Despacho nº 6/Presidcntc da Funai, de 28.01.02 - Publicado no DOU de 29.01.02 Sl,p.79 
Resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena 
Cunhã-Sapucaia - 2002 
Despacho nº 6/Presidente da Funaí, de 28.01.02 - Publicado no DOE/AM, de 07/02/02 
n°29828- Resumo do Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra 
Indígena Cunhã-Sapucaia - 2002 

CONCLUSÃO 

Passado o prazo estipulado pelo § 8° do Art. 2º do Decreto 1775, não houve 

encaminhamento de nenhuma manifestação contrária à proposta de delimitação e 

identificação da T.I. Cunhã-Sapucaia, 
O processo atualmente aguarda a assinatura e publicação da Portaria Declaratória 

pelo Ministério da Justiça, nos termos do § 1 O do Art. 2º do Decreto 1775. 

Brasília, 10 de setembro de 2002 


