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CI NQ 002 /ADR do Araguaia 
S~o F~lix do Araguaia 12 de Janeiro 1994 

DO: Administrador Regional do Araguaia 
AO: Diretor da DirEtoria de Assistência 

Assunto: Pequeno hist6rico do Grupo Indígena Tapirapi e a questio 
URUBU BRANCO. 

~~reado Urubu Branco é um tErritdrio tradicional 

tapirap~. muito bEm caracterizado sob o ponto dE vista de 

ccupa~âc. Esta ocupa~io ~contínua no tempo comprovadamente desde 

o início do século. Foi desde entio visitada por antropdlogos~ 

clent istas, mission~rios, curiosos, turlstas,etc. 

Hoje, os Índios Tapirap~, contam pouco mais de 370 

habitantes - rErnanescentes de cerca de 1500 indivíduos ciue 

habitavam cinco aldeias, em i900 (Tampi itawa, Chic:hutawa, 

Mankutawa,Moutawa E Anapotawa). 

O territdrio da tribo, em 1900 E antes dessa datar 

Estendia-se para oeste do rio Araguaia 8 norte do ria Tapirap~. 

os hoje 

municípios matogrossense de Vila Rica, Santa Terezinha, Confresar 

Luciara ~ parte de Porto Alegre do Norte. At~ 1900, os Tapirapi 

r1unca ultrapassavam o sul de rio Tapirapé com medo dos Xavantes, 

ao norte pelos Kaiapd, que ocasionalmente os atacavam e a leste 

do rio Araguaia per tEmer QS KaraJÍu 
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apenas 3 aldei~s E afribui-se au desaparecimento das outras, aos 

repet ides ataques desfechados peles Kaiapd e doen,as antes 

desconhecidas por eles, como epidemias de ~arampo, catapora, 

caxumba e principalmente mataria e gripe comum. O assedio de 

epidemias foi a principal causa da dizima~io entr€ 1900 E 1754. 

No ano de 1912, e> Dr • Fr an c isco Mandacaru, 

inspetor do recentemente criado SPI, comandou outra expedi~io ao 

territdria Tapirapi. 

Em 1942, foi l n s t a l a d o 1Jm posto i n d i a en a do SPI, 

n a e o n f 1 u ê n e i a d o r: i o A 1'· a g Ili':\ i a e o m o Ta p i r a p cf p ar a as s i s t i r º ,:• •• > 

Karaj~ e os Tapirapé. Valentim Gomes, devido a sua experiincia 

com esses Índios (acompanhando € sendo guia no trabalho de 

antropologcs, cientistas) tinha sido contrat~do como ChEfe de 

Posto Indigena (Posto Indig€na Heloisa Alberto Torres). 

Em fins de 1947, os Kaiapd atacaram a aldeia 

Tampi itawa. O povo de Tampi itawa fugiu e dispErsou pela regiio. 

Em :1.950, Valentim G<:rnH::s, CCJnl ajuda dos 

missionarias Dominicanos (sediados em CcncEi~ão do Araguaia) 

persuadiu as dispersas familias Tapirapi a se reunirem e formarem 

uma aldeia perto do posto do SPI (ac todo 51 individuas), 

semente Em 1971 o ultimo grupo v~io Juntar-se\ nova aldeia. 

Em 195~~, 1,h,d en t i m ~ n vi 1~J11 ,,\<.1 \:;PI, no RJ, um e sb oc <J 

de mapa delineando uma va s t a a q I.H:\ 1 reivindicava como 

t~rritorio Tapirapi. Neste mesmo ano, um grupo 

até ~rancesas "Irmazlnhas de Jesus" vieram 

o dia de hoje .. 



A árEa indígena Tapirapi/Karajá no munic{pio de 

Santa Terezinha-MT, com uma área de 66.166,3050 ha, Ji demarcada 

e hcmo1cgada(1982), foi mencionarla em relatório da antropologa da 

as 

necessidades de subsistincia dos dois grupos al ( existentes, 

sugerindo ao cirgão indigenista o trabalho 

1··€,·c:cmhecimento e d e Li m l t ac âo da ár·ea i n d í q e n a Ur ubu Branco, t en do 

~m vista o crescimEnto populacional acentuado. Observa-se ainda 

que praticamente metade da A.I. Tapirapi/KaraJ1 e inund~vel. 

A PP nQ 1013/93 de 11/10/93, çria o Grupo de 

Trabalho Ticnico, com a finalidade de identificar e delimitar a 

A.t. Urubu Branco. O G.T., Ji concluiu e trabalho de campo e 

prepara o relatdrio final, embora ainda fazer-se necessirio 

entendimento entre lideranç:as indÍgEnas Tapirapi, ocupantes da 

regiio Norte da área proposta em termos de definic:io do limite 

Norte. Deveri para tal, ser marcada reuniào na Cimara Municipal 

de Santa Terezinha-MT. 

Constantes rixas sio observadas entre Tapirapi e 

KaraJi na AI. Tapiraptl/KaraJá. Constantes sol i e i b\ç:Õe-s de 

1 ideran~as indigenas no sentido de ~ue seja criado outro Posto 

Indígena (um PIN para cada grupo). O cr~•cimento populacional, 

associado ao incrEmento da bovinocultura entre os grupos, depois 

da extin;io dos projetos de cria~ic da FUNAI na Ilha do Bananal, 

como Projeto Gcrrccan e a posterlor doa~~º às comunidades 

Os TapirapJ decidiram 

indígenas agravou a crise. 



vol t an d o ,:\ ~,;e instalarem na A" I. Ur ub u Branco (Aldeia 

Tamp i i t awa) .. Por sua VEZ um grupo Karaj~ pretende r€tornar à 

Ilha do Bananal e reconstituir a aldeia Krumari. 

Os Tapirapi pelo menos duas vezEs em cada ano vio 

~ regiio de Urubu Branco em trabalhos de coleta, ~•~a e pesca. As 

fazendas al { instaladas sempre reconheceram o direito desse grupo 

em suas andan~as na regiio. Somente per volta de 19?0, 

' ê':\l''Ea, PI''('.> i b iram tais visitas. assim o 

anseia dos indígenas em refazer~m a al~eia Tampi itawa. 

Na ocasião do deslocamento de G.T. aproveitaram a 

np or t uni d ade para r e t or-n ar em .:-1, l'amp i i t awa pacificamente oc up ando 

uma casa de retiro (retiro Urubu Branco) semi-abandonada, proximo 

~Serrado Urubu Branco onde estio reconstruindo a aldeia. 

A histdria dos Tapirapi nio certamente dnica, 

exceto talvez pelo fato de estarem €ntre as poucas tribos que 

sob ir ev i v e r am. 

Existem hoje cerca de 97 indígenas na A.I. em 

questio, embora orlentacies foram emanadas desta ADR., no sentido 

de que a desocupa,io atualmente da A.I. Urubu Branco pelos índios 

Tapirap~ poderia agi 1 i zar de 

reccnhecimentc e del lmita~io da irea .. 

REGINALDO~DE AMORIM 

Administrador Regional do 


