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~ - . .. INTRODUÇÃO . 

- - ~ - -
No presente trabalho, procurando localizar os diversos grupos fn-

. · digenas que habitám a "Área AmaP!ônica", não tivemos outro intúito 
senão o de divulgar e atualizar, tanto quanto possível, estudos já co
nhecidos sôbre os índios da região. 

Nada mais é, portanto, que uma humilde e despretenciosa cola
boração, em um setôr que estará sempre presente na solução de mui

. tos dos problemas que afligem o imenso t>ale. 

São 240 pequenos agrupamentos indígenas espalhados, na sua 
maioria, em regiões ainda pouco acessiveis ao "poder civilizador" do 
homem branco, outros já em franca miscigenação, transformando
se nêsse herói anônimo que é o cabôclo da A mazônia. 

Estimamos em cêrca de 120.000 a população índia da "área ama
zônica", cálculo muito ótimista. 

Os índios, pelas suas próprias necessidades de alimentação, áreas 
de caça, pesca e coléta, são forçados a uma sub-di11isão de suas trt
bos, quando não os levam a isso fatôres culturais, lutas internas, ·ou 
acossados pelas nossas fronteiras de expansão econômica . . . 

As mais variadas denominações a um mesmo grupo étnico, a pro
digalidade de certos pesquisadores no que tange à densidade demo
gráfica de nossos índios e a mobilidade de certas tribos, respondem 
pelos equívocos e resultam nêssa verdadira colcha de retalhos -
que é a nomenclatura indígena. 

Além da auto-denominação da tríbo ou seus sub-grupos, ternos as 
denominações de tríbo para tribo e os apelidos dados pel0s brancos. 
- Quase sempre, o rio, igarapé outros acidentes f ísicos onde têm os 
índios o seu "habitat", emprestam a estes a sua denominação, quan
do não são esses mesmos acidentes que dão ·nome à tribo. 

Na região do Uaupés, Içana e seus tributários, por exemplo, pre
dominam as famílias linguísticas dos "Tucano", os "Aruáque" e os 
"Cubéua", além de outros em menor número. Relacionamos, separa
damente, entre os "Tucano" 16 sub-grupos, inclusive alguns em ter
ritório colombiano, pelo fato de manterem êles estreitas ligações com 
os do território nacional. De cultura "Aruàque", nessa mesma zo·na, 
temos cêrca de 16 tribos . 

- 3 -



Nêssa mes1na sttuação, guardadas as proporções, estão os demais 
grupos indigenas da região. 

Em suma, localizamos as tribos sem atender o número de .~eu.~ 
componentes, mas grupos que mantêm traços cultura.is e língua tdê11.
ticas, que vivem em comunidade. - Em · última análise - sêres hu
manos que desafiando os séculos se mantêm na espectativa, aguar
dando uma melhor compreensão da parte daqueles que tudo lhes to
maram, interrogando, pela voz dos seus maiores, ao branco inva.~01·: 

"Para que tanto sangue derramado, porque tanta atrocida

de em nome de uma civilização cristã, quando, quatro sécu

los decorridos, vocês nada mais fizeram que viver na fáse 

primitiva da coléta, explorando a nós e a nossa natureza 

dadivosa?" 

Que sirvam esses dados, como uma visão de conjunto, para um 
posterior estudo, que proporcione aos remanescentes da grande na
ção indígena da Amazônia, dias mais felizes, onde o órgão oficial -
Serviço de Proteção aos lndios e as Missões d~ catequése - possam, 
de mãos dadas, cumprir os seus altos destinos . 

.JOSf: MARIA DA GAMA. MALCBER 

• 
Em 30-11-1955. 

1 • 
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Família 
linguística 

Caríbe 

• 

TERRITóRIO FEDERAL DO RIO BR.<\NCO 

N.º 
Tríbo 

1 Macuxí (Macuci) 
(1) 

2 Maquiritáre <Jecuanã) 
são denominados pe
los Macuxí -

"Maiongong". 

3 Pauíxana (Pauxia.na., 

4 Taulipang (Taurepã) 
Arêcuna ou Jaricuna 

• 
5 Uaimirí (Vaimírí) 

6 Atroarí (Aturai) 

-- 5 -

Sub-grupo Localização 

No rio Tacutú, Co
tingo, Maú, Suru
mú e Earimé e no 
Pôsto S. Marcos do 
SPI. 

Igarapé Tucuman, 
norte da ilha de 
Maracá (Rio Ura
ricoéra) e margem 
esquerda do alto 
Cotingo. 

No Catrimani, afl. do 
Rio Branco. 

No sopé da serra Pa
racaimã ( R o r o i
mã) , no · corrego 
Uailein, fronteira 
com a Venezuela e 
no rio Maú ou 
Ireng, no alt.o cur
so, margem esquer
da . 

Rio Jauaperí, tribu
tário do rio Negro 
(Lat. 1 o S. - Lo11g . 
61º W). 

Rio Alalaú, afl. do 
Jauaperí, . cabecei
ras do Urubú e do 
Tacutú. 



Família 
linguística 

Aruáque 

A ló fila 

(?) 

N.º 
Tríbo 

7 Ingaricó (Angaricó) 
Igaricó 

8 Jauaperí (Crixaná -
Uassahy) 

9 Uapichana (Valpidi
ana) 

10 Xiriana ( Chirianá) 

11 Ma<:ú (2) 

12 Uaicá 

13 Parahurí 

-6-

Sub-grupo Localização 

Alto ri o Cotingo, 
margem esquerda, 
à montante do rio 
Panari, fronteira 
com a Guiana In
glêsa. 

Nos mananciais do 
Jauaperí, tributá
rio do baixo Rio 
Branco e margem 
direita do alto rio 
Uraricaá, afl. do 
Uraricoéra . 

• 

Entre a fóz do Maú ~ 
Tacutú, no Maj a.
rí e Parimé. 

No Uraricaá (mar
gem direita da fóz 
do Ericó) e mar
gem esquerda do 
Uraricaá, à mon
tante do Ericó. 

Ilha de Maracá (?) , 

no rio Uraricoéra e 
no Uraricaá. 

Rio Araparí (afl. es
querdo do Catri
mani), cabeceiras 
dos rios Araçá, Ma.
puláu e Mucajaí. 

Cabeceiras do Catri
mani. 

I 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

Família 
linguística 

(?) 

(?) 

N.º 
Tribo 

14 Paquidái (Paqutdáre) 
(3) 

15 Aiuaterí (Haua.terí) 
(4) 

Sub-grupo Localização 

• 

Margem direita do 
alto rio Demení. 

Rio Demení, à mon
tante do rio Ta-

, 
rau. 

Observações: 

' 

( 1) - As principais aldeias dos Macuxí, a mais numerosa tribo do Território, são 
as seguintes: 
a) Milho - Canivete - V. Alegre e Urubú, entre o Tacutú e Uraricoéra; 
b) Limão - no Surumú/Cotingo; 
c) Lilá - Maturacá - Socó - Viroaquim - Santa Maria - Napoleão -

Guariba - Cachoeirinha - entre o Cotingo e o Maú ou Irong. -
Existem aldeias na Guiana Inglêsa; 

d) Fusoê - Boca da Mata - Curicára - Araçá - Milagres - no curso 
do Surumú - Barro, na confluência com o rio Meang e CatQ.n, à 
margem esquerda desse rio; 

e) Outras menores no Parimé, no Tacutú, no Igarapé Grande, à jusante da 
ilha de Maracá, md. do Uraricoêra. 

(2) - Procedentes da Venezuela, aldeiados no Uraricaá. 

(3) - Hostís - Estão sendo trabalhados pela 1. ª I. R. do BPI. 

( 4) - Idem, idem, idem. idem, idem, idem . 
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Família 
'linguística 

Pano 

Catuquina 

r· 

' 

-
ESTADO DO AMAZONAS 

• 

Tríbo · Sub-grupo 

Javarí/Juruá 

1 Mayoruna <Tucun
diapá) 

2 Capanáua 

3 

4 - Cutia - dyapá 

5 - Catuichí -
(Heuadiê) 

-t 
6 - Canamaré (Ui

lidiapá) 

7 - Tauarí ( Cade
quili-dyapá) 

8 - Bendyapá 

- ·9-

' 

Localização 

Cabeceiras do Jun
, : dia túba, · do Itui, 

médio Curuçá e Ja-
, 

var1. 

Cabeceiras do Java-
, 

r1. 

Cabeceiras do Java
rí, à montante dos 
Capanáua, entre o 
r i o Liberdade e 
GregóriD - (baixo 
curso) , cabeceiras 
do Tefé e ina.rgem 
esquerda do Ta
pauá. 

Entre o Jundiatúba 
e Jutaí (curso nié
dio). 

Baixo curso do Ju
ruá e margem di
reita do baixo cur
so do Ituxí. · 

. Entre o Jutai e o 
Juruá - curso n1é
dio. 

Cabece.iras do Jutaf 
e médio Juruá. · 

• 

Margem esquerda do , 
alto Juruá, à mon
tante do Gregório. 

, 

-

/ 



• 

• 

Família 
linguística 

(?) 

··~ 

Pano 

Tupí 

Aruàque 

Tri bo 

9 Uadyo -paranin
dyapá ( Cayarára) 

10 Amena-dyapá 

11 Maray á (?) 

12 Ticuna (Tucuna) 

13 Culino 

Juruá/ Purús 

14 Miranha 

15 Passé 

-10-

Sub-grupo 

, 

Localização 

Cabeceiras do Jutaí, 
ao sul do Mayoru
na. (1) 

Margem direita do 
alto Jutaí, entre os 
"Cayarára" ,-,(9) e 
o "Canamarí", (6) 

Entre o Jutaí e o 
J uruá, próximo à 
fóz. 

Igarapé Belém, à ju
sante de Tabatl11-
ga (marg. esq. do 
Solimões) e fro11-
t eira com o Perú. 

Margem direita do 
baixo rio Gregó!'io 
e na confluência 
do Envira com o 
Tarauacá . 

Próximo à f óz do· Te
f é (margem es
querda). 

Margem direita do 
Tef é, próximo à 
fóz, margem direi
ta dp Japurá, rio 
Purué. 

.. 

1 



• 

Família 
linguística 

Múra 

(?) 

Arudque 

Alóftlo 

J 

N.º 
Tribo 

16 Múra 

• 

17 Yuberí 

18 Arauá 

19 Colina 

20 Palmarí (Paumarí) 

21 Iamamádí (Capaná> 

• 

22 Tyumã-dyapá 

23 Jarauàra 

24 Aracadaini 

-11-

Sub-grupo Localização 

Margem direi ta do 
·Solimões, à jusa11te 
do rio Coarí, en
tre o Solimões e 
Autaz, margem di
reita do Canun1ã, 
c u r s o médio do 
Madeira. 

Próximo à confluê11.
cia do rio Tapauá 
com o Purús. 

Na fóz do Chiruan, 
afl. direito do Ju
ruá. 

Entre o Chiruan e 
marg. esquerda do 
Tapauá. 

Margem direi ta do 
Tapauá e curso 
médio do rio Cun
tuá até à fóz do 
Ituxí. 

Rio Tauiní, afl. da 
margem esquerda 
do Purús, cabecei
ra do Tapauá e 
Mamoriá, no curso 
do Pauiní. 

Margem direita do 
alto Pauiní. • 

Rio Cunhuã - Rios 
Apituan e Çu.riá, 

' afl. do rio Catai-
chí (Purús) . 

Rio Curiá. 

• 

I 



• 

• 

• 

Família 
lin guística 

Aruàque 

Caríbe 

Aruàque 

(?) 

Tupí 

k 
Múra 

• 

• 

T r ibo 
' 

• 
Sub - grupo 

Purús/ Madeira 

25 Ipurinã (Cangití
Canguití) 

26 Yúma (Arara) 

27 Pamana 

28 Marimã 

Madei ra/ limites Pará - Mato Grosso 

29 Maué 

30 Mundurucú 

31~Pirahã 

32 Matanaué (Matanauí) 

-12-

Localização 

No Mamoriá, fóz do 
Duque, Rio Serui
ni, entre o Purús 
e o Ituxí e f óz do 
Acre. Vide n. 23 -
Território do Acre. 

No Piranha e Içua11, 
afl. do Purús (?) . 

- Cabeceiras dos 
rios Ipixúna - Mn
cuim - Jacaré. 

Margem direita do 
Ituxi, tributário do 
Purús. 

Riosinho, afl. do Cu.
nhuá. 

Cabeceiras do Andi
rá, Rio Urupadí, 
margem direita. -
(Vide n. 29-Pará). 

Rios Canumã e Aba
caxís - aldeias no 
Paraconí e Matia
marí. (Vide n . 8 -
Pará) . 

Rio Maicí-mirim, tri
butá rio do Maicí. 

Rio Castanha, afl. 
do Aripuanã. 

, 

• 

• 

• 



.... • 

• 

Família 
ltnguísttca 

(?) 

Tupí 

(?) 

(?) 

Tupí 

, 

N.º 
Tribo Sub-grupo 

33 Itóga-puh (Itóga-pud) 

. 
• 

34 Aipo-sissí 

35 Parintintin (Cauaib) 

Odeahul 

Pahim 

Solimões/ J apurá 

36 Cueretú 

37 Uainúma 1 

38 Iuamána (Jumána) 

39 Cauichana (Caiuechã
na) 

40 Yurí (Jurú-pixúna) 

41 Omágua ( Cambéba
Omaguaz) 

-13 -
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Localização 

:M:argem esquerda rto 
rio Castanha, ao 
sul dos "Mata-
naué', n. 32 . ' ' 

Cabeceira do Sucun-
durí e Juruena 

Rio :M:aici. 

Rio Branco, afl. do 
:M:armélos. 

Rio :M:aicí. 

Próximo à f óz do 
Caquetá, no Japu-

, 
ra. 

Entre o Içá e o Ca
quetá (fronteira e/ 
Colombia) . 

Cabeceiras do Pu
rué, margem direi
ta do Japurá. 

Entre o Solimões e o 
Japurá, à monta11-
te do Auatí-para-

, 
na. 

Próximo à fóz, entre 
o Japurá e o So
limões (?), no Pu-
rué. \ 

No Solimões, frontei
ra Brasil/Perú . 



Família 
linguística 

(?) 

Macú 

Tucano 

• 

Tríbo Sub-grupo 
N.º 

Japurá/Uaupé/Negro 

42 Epamaçã (Ebaetana/ 
Tarira) 

43 Macú 

44 Tucano (Tocana) 
(1) 

• 45 - Tsêloa 

46 - Yupuá (Jupi
hua) 

47 - Guaríua (Cui
ria) (?) 

48 - Tulúca - ta
puia 

49 - Deçana (Des
sano). 

-14-

• 

. 
Localização 

Alto rio Traíra, aflu
ente da marge1n 
.esquerda do Apa
póris. 

No Curicuriarí, afl. 
direi to do Negro 
- margem esquer
da entre o Padaui
rí e Cauaburí -
no curso do Tiquié 
- Papurí e Igarapé 
Iapú, alto curso. 

Rios Uaupés, Papurt 
e Tiquié, com os 
sub-grupos. 

Cabeceiras do Ti
quié. 

Entre o Apapóris e o 
Tiquié (fronteiraJ. 

Cabeceira do Marré, 
afl. direito do rio 
Negro. 

Cabeceiras do Jap(t e 
igarapé Abio, no 
Papurí, no "Sara
pó" e "Pucú-ca
choeira", no tio 
Tiquié. 

Entre o Tiquié e o 
Papuri "Flo
resta", "Itaplnima" 
- "Trovão" - "Co
rôcorô", no baixo 
Uaupés e "Coá-pl
xúna", no Tiquié. 

• 

f 

• 



e 

• 

a e 

Família 
linguística N.º 

"' 

Tribo Sub-grupo 

Tucano 50 - Uànana 

-

' 

• 

' 

. -
51 - Uàicana 

52 - Mirití - tapuia 

53 - Pira - tapúio 

54 - Bará 

55 - Arapãço (Uíra
passo) 

56 - Erúlia (Erúllo) 

57 - Palacnoá 

58 - Buhãgana 

-15-

• 

. Localização 

Alto rio Uaupé (Iutí
ca) e Cururú. 

Papurí, margem di
reita do Uaupés, 
no Umarí, Cururú e 
Iutíca. 

No Iraiti, 
esquerda . , qwe. 

margem 
~ 

do Ti-

No Iuquíra, marge1n 
esquerda do Uau
pés - fóz do Ma
cú, margem csq. 
do Papuri e no 
"Uarucú" e "Ma
cúco", no Uaupés. 

Cachoeira do Ama
cã, alto Tiquié, no 
·Piraparaná e Ca
namarí - (Colom
bia). 

No Uaupés: "Uitú
ponta", "Loiro - po
ço" e "Paraná -
iucá". 

No Piraparaná (Apa
póris) - frontéira. 

Cabeceiras do Pira
paraná (Apapóris) 

. - fronteira. 

No alto Tiquié, ao 
sul dos "Tsêloa'' 
(45). 

... 



• 

• 

Família 
linguística 

Cubêua 

~ . 

Arudque 

' 

• 

N.º 
Tribo 

61 Cubêua <Corôa) (2) 

64 Arequena (Uareque
na) 

65 Ypéca - tapuio 

66 Siucí 

67 Hohodêni (Huhuté-
ni) 

68 Catapolitani 

69 Carutana (Acaiàca~ 
(3) 

'10 Tariana 

Sub-grupo 

59 - Yaúna (J aúna) 

60 - Bularuá 

62 - Carapanã 

63 - Baúna 

- 16 -

Localização 

l'Aargetn esquerda do 
Apapóris; ao sul 
dos "Yupuá", 11. 

46 - fronteira. 

Entre o Plraparaná 
e o Canatnari -

(Colotnbia). 

No Querárí e curso 
do Cuqulari, n1ar
gem esquerda do 
alto Uaupés - (Co
lotnbia) . 

Entre o Tiquié e o 
Papurí 

Cabeceira do Papurí. 

Ao norte do médio 
Içana. 

Alto rio Iça.na. 

No médio e baixo 
Aiarí, tributário do 
Içana. 

No Aiarí e baixo 
!cana . • 

No baixo rio Içana . 

Ao sul dof: "Catapo-
litani". 

No curso do Uaupé -
Ipanoré, U ru b 'u-
quàra, Igarapé Cu-
quiarana md. e no 
Papurí. 

• 

• 

·• 



Família 
linguística 

Aruàque 

A ló filo 

(?) 

N.º 
Tribo 

71 Iabaana 

72 Juruparí - tapuia 
(Ijãine) 

73 Irá - tapuia (3) 
(~.4'.apanai) 

74 Cauá - tapúia (Mau
lleni) 

75 Paçú-tapúia (Pa
iuàlieni) 

76 Coatí - tapúia 

77 Baníua (Baniva) 
(Korêkarú) (3) 

78 Sucuriu - tapúia (3) 

79 Uçá- tapúia 

80 Iauaretê - tapúia 

81 Nhumaciàra 

-17-

Sub-grupo Localização 

No Padauirí e lVIa
rauàia, trib. do rio 
Negro . 

• 

No rio Icana: "Iaua-.. 
, " cana , marg. esq. 

"Santana" margen1 
direita, "Ig. ·ra
ciua" e ''Paraiuá
ra", margem dir. 

No !an.dú, cachoeira 
do rio Içana. 

No Aiarí, tributário 
do alto Içana. 

Igarapé Arara, aflu
ente esquerdo do 
Uaupés . 

. 

No Camatí, trib. do. 
margem esquerda 
do Içana. 

No Içana e Cuiarí. 

No Tunuí e Seringa
rupitá (Içana_) . 

Cachoeira Umarí, no 
Uaupés. 

Grilo-puitéra, · Iaua
caná, Piraiau·ára e 
S. Joaquim-mirin1, 
no Içana. 

No Piraparanã - Ca
namarí e cabecei
ras do Tiquié ( Có
lombia). 



• 

Família 
linguística 

Aruàque 

• 

N.º 
Tribo Sub-grupo 

82 Paraímaraní 

-
83 Paraiuára - tapúia 

Rio Negro/ Demení 

84 Guaharíbo (Guaja
ríbo) . 

85 Manda uàca ( ? ) 

Rio Jauaperí/ Jamundá 

86 Mauàua (?) 

87 Uruá , 

\ 

88 Uayeuê (Tapioca) 

89 Tucano (?) (4) 

90 Pariqui 

--18 -

Localização 

Igarapé Jaburú (afl. 
do Tiquié). 

Igarapé Acoti, no 
Içana. . 

Na serra Paracaimã, 
cabeceiras e alto 
curso dos rios Pa
da uirí e Castanl10. 

Cabeceiras do Cau
burís . 

Margem esquerda do 
Jauáperí. 

Cabeceiras do J a-• mundá. 

Cabeceiras do Jata-
, 

pu. 

Margem direita do 
Jamundá. 

Cabeceiras do t:a
tumã. 

• 

; ' 

• 
• 



Observações: 

• 

(l) - Constitúe a mais numerosa .família indígena do Uaupé - Papurí e T1-
quié. Suas principais localizações: 

Ananás Uaupés Iauàretê-
cachoeira Papurí 

Inquira " · Parí-cachoeira Tiquié 
Umarí - cachoeira " Tucano-ca-

choeira " 
(?) Iugueiras ,, Vira-poço (?) 

,, 
Taracuá ,, s. José ,, 
Santa Luzia/ Papurí Maracajá ,, 
s. Gabriel " Bela Vista " 

(2) - Contam os "Cubêua" (Corôa), além . dos grupos Carapanã e Baúna, corn 
os "Tocandira" - "Iaquicé-tapuia" - "Tiúa" e "Manonâra~'. Acham-se dis
persos entre os Tucana. 

(3) - Os "Carutana" (69), "Irá-tapuia" (73) e "Sucuriú-tapuia"'\(78) pertenceln 
ao mesmo grupo linguístico. dos Baníua (77) - da família Aruàque. 

( 4) - Chamam Tucano à uma tribo localizada no Igarapé Tucano, anuente di
reito do rio Jamundá, à montante da cachoeira "Porteira". Estes índios 
mantém ligações c~m o Pôsto do S. P. I., no Jatapú (n. 5). Anexo 2. 

(x) - Nas fronteiras Brasil/Perú habitam, ainda, pequenos grupos ·dos "Ma
rúbo" ou Marubios entre o Jaquirana e o Curuçá . 

, 

• 

-19-



Família 
linguística N.º 

TERRITóRIO FEDERAL DO AMAPA 

Tribo Sub-grupo Localização 

------------------------------------------~---·----------------------------

Caribe 

Tupí 

Aruàque 

Caribe 

1 Urucuiano (Waiano,L-"-
Opuluí .\°3 

2 Oiampí 

..J. 2~ 
~ · 

3 Caripuna ( 1) 

4 Emerenhon (Emeril
lon). 

5 Palicúr (Parikurá) 

6 Galibí 

• 

Alto rio Jarí e Ma
paoni e cabecelras 
do Cúc. 

Margem direita do 
Cúc, afl. do J ar\, 
no igarapé Tatú
açú e cabeceiras do 
Mapari e nos for
madores do Ara
guari. 

Margem esquerda do 
rio Curipi, afl. do 
Uaçá. 

Margem esquerda do 
Marupí, afl. direi
to do Oiapoque e 
no Camopi (Guia
na Francêsa) .. 

Margem esquerda do 
rio Urucauá, afl. 
do Uaçá. 

Margem esquerda do 
alto rio Uaçâ. 

Observações: 

(1) - Os chamados "Caripuna" do Uaçá, não tem ligações de parentesco com os 
"Caripuna" do grupo Pano, no rio Madeira. Os do rio Uaçá falam Tupí, 
ou melhor. "Nheengatú" (língua geral). • 

- 20 - . • 
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Família 
linguística 

Tupí 

ESTADO DO PARA 

N.º 
Tribo 

1 Amanajé (Manaié, 
Ararandêuára) (1) 

:~ Assúriní (2, 

3 Apiacá (3) 

4 Uriní (4) 

_ 5 Caiabí (cajabí) 

6 Chipáia 

·: Curuáia (Kruáia) 

- ~1 -

Sub-grupo Localização 

Margem direita do 
Ararandêua, tribu
tário do alto rio 
Capim. 

Alto rio Bacaj á, mar
gem esquerda, ã. 
montante do igara
pé Queiroz - Rio 
Branco. 

Na barra do S. Ma
nuel (Téles Pires) 
e Tapajós. 

Entre as cabecelr2,J 
do rio Ana uerá e 
rio Tocantins, nas 
proximidades d a 
Serra do Trocará. 

Pequeno grupo no 
Pôsto ào SPI (mar.;. 
gem direita do :rio 
Téles Pires), Lat. 
08º 24',5 sul - Lon
gitude 570 38',5 W. 
Gr. 

Existem remanescen
tes dessa tribo no 
rio Irirí, tributário 
esquerdo do Xin
gú e no Curuá. 

Quase extintos. seus 
remanescentes vi
vem nos seringais 
do Iriri e Curuá. 



Família 
linguística 

• 

N.º 
Tribo 

8 Mundurucú t Parí) 
(5) 

9 Paracanã 

10 Tembé (6) 

1: Turí-uára 

12 Caiapó 

Sub-grupo 

Gorotíre 

13 - Cubencrãqueit1 

-22-

L ccalização 

Rio Cururú, trlbutá
r i o esquerdo do 
Tapajós e cabecei
ras dos rios Cadi
riri, Cabitutúú e 
Caburuá, este afl. 
do rio das Tropas. 

Alto rio Jacunda e 
proximidades da E. 
de Ferro Tocantins 
L at. 4º /5º S . - Lo11-
gitude 50º) . 

Rio Gurupí, margem 
esquerda do alto 
rio Guamá, e nos 
rios Acará-í e Aca
rá-açú. 

Margem esquerda dC' 
Acará-í, no alt•J 
Mojú e Cairarí. 

Margem esquerda do 
rio Fresco, afl. do 
Xingú, no Pôsto do 
SPI - Gorotíre . 

No alto Riosinho, afl. 
da margem esqt1e.r
da do rio Fresco -
afl. direito do Xin
gú, à montante da 
cachoeira "Fuma
ça". 

, 

• 

• 

• 

• 



Família 
linguística 

Gê 

; 

."V.º 
Tribo 

18 Gavião (Pucobiê) (10) 

Sub-grupo 

14 - Chicrí (Xicrin
Yra-mrãi) 

15 - Diôre (Djôre) 
(7) 

16 - Men-cran-non
ti <Kuben-krã
nontí). (8) 

17 - Mentutíre -
(Mentuktíre). 

(9) 

-23-

Localização 

Entre o Araguaia e 
Itacaiúna. Nas ca
beceiras do Ma
cacheira, Paraopé
ba (rlo Branco> e 
rio Pardo (Soró
ro), margem di
reita do Itacaiúna. 
No Pôsto do SPI -
"Las Casas". 

Entre o rio Paraopé
be, afl. do Itacaiú
na, igarapé Catete, 
no alto Rio Bran
co. 

No alto rio Irirí e 
margem esquerda 
do Xingú (proximi
dade da Serra En
contrada) e m. e. 
do alto Curuá. 

Em um afluente da 
margem esquerda 
do alto rio Fresco. 
Zona limítrofe Pa
rá e Mato Grosso. -
São conhecidos pe
los Juruna como 
"Txucarramãi'". -
Estão ultimamente 
sub-divididas em 
pequenos grupos. 

Margem direita do 
Tocantins, nas ma
tas do Jacundá e 
Mãe Maria. Incur
sionam até o iga
rapé Arumatêuasl
nho (fronteira a 
Tucuruí). 



Família 
linguística 

Gê 

Caríbe 

,- . ... , 

,.. 

' 

N.º 
Tríbo 

1~ Arara 

i~ Pianocotó (11) 

Z '. Paricotó 

22 Cachuiana (Caxuina). 
(12) 

2~i Chaumaúro (?) 

24 Tirió 

26 Apalaií (Aparaí) 
(13) 

Sub- grupo 

, 

26 - Rangú - Piquí 

-24 -

Localização 

Seus remanescentes 
vivem no igarapé 
Panelas, marg. es
querda do Xingú, 
próximo à · Altaml
ra. 

Rio Cuminá (Erepe
curú), afluente do 
Trombetas, no rio 
Anamú e alto rio 
Marapí, afl. direito 
do Parú d'Oeste. 

Rio Tauiní, afl. direi
to do Mapuéra e 
cabeceiras deste. 

Rios Cachorro e J a
cicurí, afluente do 
Trombetas. 

Cabeceiras do r l o 
Tron1bêtas. 

Zona limítrofe corn 
a Guiana Holan
dêsa. 

Região fronteiriça· e/ 
a Guiana Holan
dêsa, margem es
querda do Parú 
d'Oeste. 

Rio Parú de Léste, 
no Maicurú (Aria
pucú e Turipucú) e 
uma pequena al·· 
deia no Ipi ti11ga, 
af l. Jirei to do rio 
Jarí. 

• 

• 



• 
~ • 

Família 
linguística 

Gê 

Tupí 

(?) 

• 

(?) 

N.º 

~7 

28 

29 

30 

31 

Tríbo Sub-grupo 

Mauaiana 

Maopitiã (?) 

Maué 

Tanayana (?) 

Catuena (?) (Cara-
chuchuenã) (14) 

Localização 

No Eitó, braço oci-
dental do rio Ma-

• puera.. 

No Vale do Cafuiní, 
alto Trombetas. 

No território paraen-
se: margem e.s-
querda do Maria-- afl esquerdo cua, 
do rio Mamurú, nas 
cabeceiras do An-
dirá e margem di-
reita do alto Uru-
padí, afl. direito 
do Maues. 

No Igarapé Turuna, 
afl. dei rio Trom-
betas, oito ' dP.Z a 
dias cie • v1age111, 
acima da f óz do 
Cachorro. 

No alto I\ifapuéra. 

Observações: 

• 

(1) - 'l'ribo quasi extinta. 
{ t2) - Hostís. - Estão sendo atraídos por uma Turma da 2. ª IR. do SPI, com 

base no igarapé Queiroz (F), rio Bacajá. 
(3) - Seus remanescentes vivem atualmente agregados à seringais, nas proxi

midades de Coletoria (Barra de S . Manoel) . 

-25-



( 4) - Tribo recentemente pacificada pela 2.ª I. R. do SPI, que mantém u1n 
Pôsto próximo à serra do Trocará, margem esquerda do baixo Tocan.
tins (16). 

(5) - A margem esquerda do rio Cururú, as aldeias: "Patauasal" - "Pedro Ca
dete" - "João Elpídio" - "Chicoráu" - "Adiuacá" - "Morro de Ara.
ré" e à montante da séde da Missão Franciscana a aldeia do "Bernar
dino", próximo à cachoeira Creputiá. Na região dos campos, os Mundurucú 
são conhecidos por "campineiros'', com as seguintes aldeias: "Caburuá", 
cabeceiras do rio Caburuá, margem esquerda; "Cabitutú'', cabeceiras do 
rio Cabitutú; "Cadirirí" - "Nicodemo'" - "Samaúma'' e "Parauarití", en
tre a margem esquerda do Cadirirí e margem direita do Cururú. - São, 
na sua totalidade seringueiros. O SPI mantém um Pôsto na antiga aldeia 
"Apompê", marge1n esquerda do Cururú, entre as aldeias de "João Elpí
dio" e "Chicoráu". 

(6) - Os remanescentes dos Tembé vivem na aldeia "S. José", margem esquerda 
do alto rio Guamá, em frente ao Pôsto do SPI; aldeia "Tapuio", margem 
esquerda do Capim; aldeia do "Tucurí-páua", no rio Acaraí, no rio Acará
açú e no curso do Gurupi - Pôstos do SPI "Felipe Camarão" e "Pedro 
Dantas" e aldeias "S. Joaquim" - "Igarapé Grande" ·- "Mangueira" e 
"Itapeúna". 

(7) - Grupo "Caiapó'', hostil. - Nas cabeceiras do rio Cururú-assú e S. Benedi
to, afluente da margem direita do Téles Pires, há um grupo hostil, que 
julgam ser "Caiapó" - conhecidos por "Iptiuàt". 

(8) - Hostis. - Responsáveis pelas incursões no Irirí, Curuá e Jamanxim. Te1n 
contactos com os "Cubencranquein". Obedecem ao "Benadjôre" (Chefel 
Motêre. - O SPI mantém duas turmas de atração para esse grupo ·
(A) na confluência do Baú com o Curuá, e (B), no lugar "Cocal'', no alto 
Irirí. 

(9) - Os "Metutire" têm tido encontros pacíficos com o pessoal do SPI (turma 
dos tfiriâos Vilas Bôas), nas proximidades da c_a.choeira "Von-Martins", 
no Xingú (Mato Grosso). São conhecidos por "Txucaramãe' pelos Juru11a. 

(10) - Ainda hostís, embora tenham contactos periodicos com o pessoal do SPI, 
em visitas ao Pôsto e bases das turmas. A cotacão da castanha é um se
guro termometro da belicosidade dos ''Gavião" ~ .. 

(11) - Além das aldeias do Cuminá, Anamú e alto Marapí, tem outras no Iriáu 
e no Aroni, pequeno tributário do Anamú. 

(12) - Frei Protásio Frikel, em 1945, localizou os "Cachuiana" .~atsuianá). Os 
"In'garêne", à margem esquerda do alto Trombêtas, à jusante do rio Da
miana e margem esquerda do Cachorrinho e direita do Ubussú, margem 
direita do Cachorro. à montante da cachoeira "Varador" e as "Warikie11i" 
(Uariquiená), à margem esquerda do rio Ambrósio, afluênte esquerdo do 
Cachorro. 

(13) - Em 1944 - Frei Alberto Kruse, informou à Curt Nimuendajú existirem 
aldeias dos "Aparaí", acima de Turipukú e no Maicurú as aldeias "Turi
pukú" (caminho do Parú) e "Firmino", à margem direita; "Aramã" e 
"Ariapukú" - margem esquerda. Informa, ainda, que acima do Turipukú, 
em um afl. da margem esquerda, estão os "Apama", que falam "Tupí'. 
Localiza uma aldeia "Urucuiana" (Caribe) (n. 1 - Ter. Fed. do Amapá) 
- à margem esquerda do Maicurú - "Santa 1faria". à jusante da aldeia 
Aparaí "Araipukú". 

(14) - Os índios que visitam o Pôsto Jatapú, do SPI, jnformam a existência dos 
"Catuena" e "Carachuchuena", no alto rio Mapuêra, dando-os corno 
"hostis". Há uma ouJ;ra pequena tribo, a que chamam 'Timbó" aldeiados 
no igarapé "Timbó", afluênte esquerdo do Nhamundá (Jamundá) - seis 
dias em canôa da cachoeira "Porteira". 

··--· 26 . ....._ 

• 

• 

•• 

• 
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Famí lia 
l inguística 

Tupí 

Gê 

1 

• 

ESTADO DO MARANHÃO 

N.'' 
Tribo 

1 Guajajára (Tenete
hára ) (1) 

2 Guajá (2) 

3 Urubú (3 . ) 

4 Canéla (Rancoca
mecrã) 

5 Caracatí (Cricatí) 

Sub-grupo 

,. 

Apaniecrã 

, 

-27-

Localização 

Rios Pindaré e Carú, 
curso do Zutíua, 
afl. do . Pindaré, 
a 1 t o Mearim e 
Grajaú. 

Nomâdes e arredios. 
- Alto rio Guru

pí, cabeceiras do 
Turí e Maracassu
mé (Serra do Ti
racambú) . 

Várias aldeias à mar
gem direita do Gu
ru p í, Gurupiúna
Turí e Maracássu-
1n~ . Pedro Dantas, 
margem esquerda. 
(Lat. 2033'30" -
Long. 46'°30'16") e 
no Pôsto Fe'lipe 
Camarão (margem 
direita ) . Lat. 
2º51'11" - Long. 
46º 35'10" W . Gr. 

Rio Santo Estevam, 
afl. direito do rio 
Corda, tributário 
do Mearim (aldeia 
do Poz1to) . 

Alto rio Corda (al
deia Porquinho) . 

Alto rio Grajaú 
(Montes Altos e 
Amarante) . 



Famílüi 
linguística 

' 

Observações: 

(1) 

(2) 

(3) 

Tribo: Sub-,grupo 

6 Timbira (Kre-yê) 

• 

7 Gavião 

L ocalizaçd,., 

Quase exti.ntos. -
No Cajuapára (al
to Gurupí) e no 
Pôsto FeliVe Ca
marão - SPI. 

Em São Felix, pró
ximo à Grajaú. -
Possivelmente urn 
grupo Timbíra. 

- Os Guajajára recebem assistência dos Pôsto do SPI "Gonçalves Dias" 
(margem esquerda do Pindaré, próximo ao Carú) e "Manuel Rabelo'' 
<margem esquerda do alto Mearim). - No caminho de boiadas, que vai 
de Grajaú à Colônia Pimentel (Pindaré), - os Guajajára têm varias 
aldeias que acompanham o curso do Zutíua: "!lhinha" - "Lagôa Com
prida" "Limão" "Cigana" "Tauarí-queima.do" e outras 
menores. Entre o Mearim e Grajaú existem as seguintes: - "S. Pedro", 
onde está instalado o Pôsto Manoel Rabêlo, "Côco" - "Colônia" - "L. 
Grande" - "Farinha" e out ras n1enores. - Próximo ao rio Corda: "Maré 
Chico" - "Recanto" - "Sardinha" e outras de menor importância. 

- Os Guajá, em número reduzido, vagueiam na Serra do Tiracambú, ca
beceiras do Turí e Maracassumé. São hostilizados pelos "Urubú'', onde 
tem alguns prisioneiros. J á tem sido vistos no alto Gurupí, do lado pa
raense. Entre o Surubijú (formador direito do Capim) e !tinga (Tucu
mandiua), alto Gurupí, inc.ursiona u.ma tribo que julgam ser os Guajá, 
outros apontam-nos como "Anlanagé)' (n. 1- Pará .) . 

- Tribo pacificada pelo SPI enr 1928,~em suas aldeias com as denomina
ções e localizações seguintes: 

No Gurupí-úna - "Anauacú" - "Maíra" - "Parí" - "Tumé-urrú" 
- "Pirruna" - "Curáu" - "Piarrú" - "Miturupí". 

No Igarapé Jararáca - "Cap. Chimang", no Pôsto "Felipe Camarão"; 
"Tarae - "Xavic" - "Irárrur-rihú" - "Tuné-urrhú" -
"Papura" - "Tanguá". 

No Igarapé Itaquitíua - "Arixan", 90 quilômetros do Pôsto F . . Ca
marão. 

No Rio Paraná - ''Acará" - "Tuahití" e "Maracambá". 

No Maracássumé - "Toró" - "Hiuiuá" - "Chiauracú" - "Carol" 
- 'Acuráo". 

No Turí - "Quiricá-tamaio" - "Maracurú" - "Miari". 

As aldeias do alto Turí procuram o Pôsto "Gonçalves Dias", no 
Pindaré, pertencente à I. R.-3 (Maranhão). Os Pôstos "Felipe .Cama
rão" e "Pedro Dantas", no rio Gurupí, estão sob a jurisdição da I. 
R.-2 - (Pará) . 

-28-

• 

• 



r 
• 

••• 

~ 

ESTADO DE GOIAS 

~ · 

' 

~ 

({JNVENÇOEJ 
6/'upos ./in9v1$/icoJ 

0.Tupt~~úê. 8Car1'he 
GAruáque ©Diversos 
(J)Naõ idenl!fi·cac'os 

5. P. I _. 
C5ide de lnspelõr1°ã Regio_nal
OPosfo lrrd1gen.i1 ~ Posro /n ., 
dtgena {fec hiidc?}GJ "1rma vo 

lãn!ê{haJe) 

1 

Biblioteca Digital Curt Nimuendajú - Coleção Nicolai
www.etnolinguistica.org



. . 

• Família 
linguísttca 

• 

Gê 

• 

Isolada 

• 

- . .. 
ESTADO DE 

. . . ··-· 

N.º 
Tribo 

. 1 Apinagé (Apinayé) 

• 

3 Craô (Krahó) . ~1 > 
.. 

2 Cherente (Sherente) 

4 Carajá (2) 

5 Javaé 

- - 29 -

GOIAS 

Sub-grupo Localização 

Extremo norte do Es
tado, à margem es
querda· do Tocan
tins, à jusante de 
Bôa Vista, mais ou 
menos 3 léguas. O 

: : SPI tem um Pôsto 
nesse local. 

No planalto entre os 
_rios Manuel Alves 
lPequeno e Verme
lho, afluente do 
Tocantins. L o c a 1 
denominado "Crao .. 
lândia". 

Em Tocantina (mar
gem direita do To
cantins e margem . 
esquerda do rio So.
no . 

No ·curso do Ara
guia, à jusante de 
Leopoldina (Arua
nã). A última al
deia "Kibirirú", fi
ca à jusante de 
Conceição do' Ara
guaia, fronteira ao 
ribeirão Maria -
margem esquerda 
do Araguaia . 

Braço menor do rio 
Araguaia (ilha do 
Bananal). 



Família 
linguística 

(?) 

N.º 

6 

Tribo 

Canoeiro 

-
Sub-grupo Localizaçdo 

Grupo arredio, braço 
menor do rio Ara
guaia (Uruaçú-Po
rangatú). 

Observações: 

,. 

• 

. . 

• 

(1) - Estão os "Craô", situados nas seguintes aldeias: "Pedra Branca", à mar
bem esquerda do Ribeirão dos Cavalos; "Cabeceira Grossa", nas cabe
ceiras do ribeirão Campo Alegre, afl. da margem esquerda do rio Verme
lho; "Donzela", à margem do ribeirão Galheiro, e "Serrinha", antiga "Pi
toró", nas cabeceiras do ribe:rão Serrinha. 

<2) - Aldeiados em Aruanã (Leopoldina) - "Fontoura", na povoação indígena 
"Getúlio Vargas" - "Aldeia da Pedra", na fóz do Tapirapé e à jusante de 
Conceição do Araguaia, nas aldeias "Te-ô" e "Kablrurú". Existem outras 
pequenas aldeias, como "Crisóstomo", "Mato Verde" e "Jatobá". - Os 
Carajá do braço meµor do Araguaia são denominados "Javaé" e os do 
norte (baixo Araguaia) - "Chambioá" . 

-30-
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Família 
linguística 

Tupí 

Caríbe 

Aruàque 

ESTADO DE MATO GROSSO 
(AO NORTE DO PARALELO 16.0 ) 

N.º 
Tribo 

1 Tapirapé (1) 

2 Auêti 

3 Caiabí (Ca]abi) (2). 

4 Camaiurá (Kamaiu
ra) 

5 Bacairí 

6 Calapálo 

7 Cuicúro (3) 

8 Waurá 

9 Meináco 

Sub-grupo 

~ 31--

. . 

Localização 

Rio Tapirapé, afl. da 
margem esquerda 
do Araguaia. 

Margem esquerda do 
Cullsêvu e direita 
do Tuatuarí. 

Rios Verde e Téles 
Pires ( v. Pará, n. 
5). 

Igarapé Tuatuari, que 
liga a lagôa Ipa vú 
ao Culuene e na 
margem da lagôa. 

No Pôsto Simões Lo
pes. Fóz do ribeirão 
Azul, 18 qullôme
tros da confluên
cia do Téles Pires 
com Paranatinga. 

Margem esquerda do 
Culuene. 

ldargem esquerda do 
Culuene, à jusante 
dos Calapálo, pró
ximo à confluên
cia com o Cullsêvu. 

Margem direita do 
Batovi (Tamitatoá
la) - curso mé
dio . 

Margem esquerda do 
Culisêvu (centro). 



Família 
linguística 

' 

Gê 

Tupt 

ºAlófilo ' 

' 

N.º 
Tríbo 

• 

10 Iualápiti (Iwalapeti> . 

1 ' -

11 Ariti (Parlei) 

14 Chavante (Akue) 
( 4) . 

15 Suiá (5) 

16 Juruna (6) 

17 Umutína ·(Barbados) 

18 Borôro (7) . 

Sub-grupo 

Cozarlne 

12 - Caxin1ti 

13 - Ua1maré 

-32-

Localização 

. 

Entre os Aueti e os 
Meináco, margem 
esquerda do Culisê
vu (centro). 

Cabeceiras dos rios 
Júba, Jaurú e Oua
poré. 

Rio Sucurlulná (Pon
te de Pedra). -
Quase extintos. 

Rio Papagaio, anu
ente do Juruena. 

Margem esquerda do 
rio das Mortes -
(Serra do Ronca
dor). 

Curso inferior do rio 
Suiámissú, afluen
te direito do Xin-

, 
gu. 

Rio Xingú, à jusante 
da fóz do Suiá-mls
sú. Próxl.mo ao a
campamento "Dla
uarum", da F. B. e. 

Rio dos Bugres; a 8 
kl. da margem es
querda, no ribeirão 
"Desoito". 

Rios S. Lourenço, afl. 
do Paraguai e rio 
das Garças, afl. do 
Araguaia. Pequeno 
grupo em Poxorêu. 

• 

' 



• 
Família 
linguística N.º 

Tríbo . 

19 Iranche 

20 Tapanhúma <Tapaiu·
na). Beiços de 
páu. (8) 

31 Trumái 

22 Nambiquâra 

Sub-grupo Localização 

Rios era varí e São 
João, afh.•. do rio 
Sangue. 

Rio Arinos, afl. do 
Juruena. 

Próximo à confluên
cia do Culisêvo c/o 
Culuene. 

Congorê ou Co- Rios Burití, Juruena, 
cozú Juína e Camararé 

(Serra do Norte> .. 

23 - Anunzê 

24 - Mamaindê 

Rios 12 de Outubro, 
afl. do Camararé, 
vale do Juruena. 

Alto curso do rio 
Cabixí, afl. do Gua
poré. 

Observações : 

( 1) - Os Ta pira pé eram aldeiados à margem esquerda do alto rio Tapirapé. Os 
remanescentes da aldeia "Tampiitawa", cêrca de 40 milhas ao norte do 
Tapirapé e 160 da confluência desse rio com o Araguaia, acham-se pró
ximo à fóz, onde mantém o SPI o Pôsto "Heloisa Torres". 

(2) - Os Caiabí (vide n . 5/Pará), tem suas aldeias no rio Verde, rio Téles Pires, 
montante do Peixoto de Azevedo e entre o "Nhandú" e o braço menor do 
Peixoto de Azevedo. No Pôsto do SPI, no rio Téles Pires, próximo à con
fluência com o rio Verde. 

<3) - Na aldeia dos Cuicuro vivem atuallnente os remanescentes dos "Aipat~e" 
ou "Itatcê" e "Matipuhy", "Tsúva". · 

(4) - Os Chavante (Akué), tem a sua principal aldeia nas proximidades do 
Pôsto Pimentel Barbosa (SPI), a do chefe Apoena. - Uma outra, no rio 
Chavantinho, ao norte do aldeian1ento do "Apoena" - cabeceiras do São 
João, no alto Cristalino e cabeceiras do 7 de Setembro. - Um pequno gru-
po destacado da aldeia "Apoena", vive hoje próximo à Chavantina (FBC) 
e em Santa Terezinha, cêrca de 300 no Pôsto Batovi (SPI), no rio Cu
lisêvu. 

(5) - Hostil. 

-33-



-
t6) - Os Ju1·una que habitavam todo o médio Xingú (Pará), estão atualm~nte 

redu'zidos a 30 indivíduos. Mantem ligações pacíficas com os "Metutíre", 
por êles denominados "Txucarramãe" e com as tríbos dos formadores 
do Xingú. 

(7 > - Os Borôro tem assistência das Missões Salesianas em suas fazendas no 
Merúre e dos Pôstos do SPI "Gomes Carneiro", à margem direita do São 
Lourenço - "Couto de Magalhães", à margem direita do rio Perigára e 
"Presidente Galdino Pimentel", à margem direita do São Lourenço . Os 
Borôro da Campanha", habitam a região chamada Cebil e chegam até o 
Corixo Grande - "Borôros cabaçais", na região do Váu Sêco até às 1nar
gens do baixo Jaurú. A léste vivem os Borôro do rio das Garças e do Ara
guaia e ao sul os mesmos Borôro que habitam o São Lourenço, da sua fóz 
às cabeceiras. · 

(8) - Os Tapanhúma, também conhecidos por "beiços de páu", são hostís. - Na 
região norte de Mato Grosso outros grupos, hostís, dão notícias, tais como 
os "Txicão", denominação dada pelos Waurá e Trumai, que incursionam 
na margem esquerda do Batoví (Tamitatoála), curso médio, e os "Kree11-
a karore", margem esquerda do Xingú, fronteira com o Pará. 

(X) - Entre as tríbos dos formadores do Xingú, já localizadas, existem remanes
centes das tribos seguintes: ,.. 

Caríbe - "Náhukwa", 18 - margem direita do Culisêvu, acima dos 
Meináco. "Matipú", 16. - - "Naravúti", 5 - na aldeia dos Calapálo. 

Aruáque - "Custenáu", 2 - na aldeia dos waurá. 

- 34 -
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Família 
linguística 

TERRITóRIO FEDERAL DE RONDONIA 

N.º 
Tríbo Sttb-grupo 

\. 

1 Nambiquára Nenê 

2 - Uaindizê 

3 - Lacondê 

4 - Navaitê 

5 - Sabanê 

6 - Tag ani 

7 - Tamalndê 

8 - Tauandê 

9 - Tauitê 

10 - Urutundê 

- 35 -

Localização 

Curso superior do rio 
Francisco Buêno, 
afl. do rio Con1e
moração. 

Cabeceiras do rio 12 
de Outubro, afl. do 
Camararé. 

Alto curso do rio 
Roosevelt. 

Idem. 

Idem. 

Campos Marta de 
Molina, marg. di
reita do Roosevelt, 
curso do rio Festa 
da Bandeira, afl. 
da margem direita 
do Roosevelt. 

Curso médio do i·io 
Tenente Marques, 
afl. do Roosevelt. 

Curso superior do 
rio Francisco Buê
no, afl. do Come
moração, pró'ximo 
ao grupo Nenê (n. 
1). 

Rio Festa da Bandei
ra ,afl. do Roose
velt. 

Curso superior do 
Roosevelt. 



Família 
linguística 

Tupí : 

•• 

N.º 
Tribo 

' 

11 Aruá 

12 Guarâio 

13 Pamauáte 

Sub-grupo 

14 - Ipotêuâ te 

15 - Pauatê 

16 - Majubim 

17 - Tacuatêpe 

18 Macurápe 

19 Quêpiquiriuáte 

- 36 -

Localização 

Entre as cabeceiras 
dos rios Rollm de 
Moura e Ricardo 
Francisco, afl. do 
Gl-Paranâ e alto 
curso do S. Miguel, 
afl. do Guaporé. 

Campos do Pâu Cér
ne, à margem di
reita do Guaporé 
(?). Pausérna. 

Rio Gi-Paraná e =i.fl. 
do curso superior. 
Esta tríbo tem os 
grupos seguintes; 

Rio Comemoração, 
afl. do Gi-Paranâ e 
este rio. 

Rio Gi-Paraná até o 
Pimenta Buêno ~ 

Comemoração Flo-
riano. 

Rio Ricardo Franco, 
afl. do Gi-ParaJ1á 
e este rio. 

Rio 01-Paraná, da 
f óz do rio Comemo
ração à do rio Ro
llm de Moura. 

Rios Colorado e Me
quéns, afl. do Gua

poré. 

Rios Barão de Mel
gaço, afl. do rio 
Comemoração e Pi
menta Buêno, afl. 
do Gi-Paraná. 



• 
Família 
linguística 

Chapacura 

A ló filo 

• 

N.º 
Tribo 

20 Ráma-rama (ltangá) 

21 Urumí 

22 Ariquême (úitât) . 

23 Urupá 

29 Camajarí 

30 Canoê 

.. 

Sub-grupo 

24 - Bôca preta 

25 - Cabixí (Uómo) 
(Miguelenho) 

26 - Iamarú (Jarú) . 

27 - Pacáa-Nova 

28 - Uaião (Uairí) 
Xai 

- 37 -

Localização 

·Rio Anarí, afl. do 
Gi-Paraná, quase 
extintos. 

Rios Tarumã e Ma
chadinha, afls. do 
Gi-Paranã (cabe
ceiras). 

Margem direita do 
rio Candeias, rios 
Massangana e Ja
mari ,afl. do l1a
deira. 

Rio Urupá, afl. da 
margem esquerda 
do Gi-Paraná. 

Rio Machadinho; afl. 
do Gi-Paraná. 

Rio Manoel Corrêa, 
afl. do S . Miguel, 
margem direita do 
Guaporé. 

Rio Ouro Preto, afl. 
do Pacãa-Nova e 
cabeceiras do J arú, 
afl. do Gi-Paraná. 

Rio Pacáa-Novo, afl. 
do Mamoré. 

Rio Ouro Preto, afl. 
do Pacáa-Novo. 

Alto curso do Roo
sevelt. 

Margem esquerda do 
curso médio do Pi
menta Buêno, afl. 
do Gi-Paraná. 

/ 



Família 
linguística 

. . 

Pano 

Caríbe 

N.º 
Tribo 

31 Capichanã 

32 Caritiana 

33 Massacá 

34 Carlpuna (Éloé) 

35 Ualticuzê 

36 Arara (Turá) (Torá, 

- 38-

Sub-grupo 

,. 

localização 

Rio Tanarí, afl. do 
Ipiá - ( Corumbiá
ra) . 

Margem direita do 
Madeira, entre o 
Mutum-Paraná e o 
rio Candeias. 

Margem esquerda do 
Pimenta Buêno -
(curso médio) -
afl. do Gi-Paraná . 

Margem direita do 
Madeira, entre o 
Mutum - paraná e 
o Jaci-paraná. 

Rio Ouro Preto, a fJ. 
do Pacáa-Novo. 

Rio Aripuanã, afl. do 
Madeira e Rio Pre
to, cabeceiras do 
Marmélos. 
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Família 
linguística 

Pano 

Aruáque 

Pano 

(?) 

' 

TERRITóRIO FEDERAL DO ACRE 

N.º 
Tribo 

1 Nucuiní (Remo) . 

2 Cuianãua 

3 Campa 

4 Sanináua (Chani
náua). 

5 Chipinãua 

6 Sacuia 

7 Amahuaca 

8 Iamináua (Jamináua) 

9 Araráua 

10 Yúra (?). 

11 Capanáua (Capaná-
gua) 

- 39 

Sub-grupo 

, 

• 

• 

Localização 

Cabeceira do Môa. -
Fóz do Batan. 

Entre o Môa e J11-
ruá-mirim, ao sul 
dos "Nucuinl" ( 1) 

Cabeceiras do Juruá.
mirim. 

_Alto Juruá e rio Li
berdade. 

Idem, ao sul dos 
"Chanináua". (4) 

Entre o Juruá-mirlm 
e o Amonea (fron
teira com o Perú) . 

Entre o alto Juruá e 
o Liberdade, .cabe
ceiras do Amonea, 
entre o Curumaá 
<Santa Rosa) e o 
Purús. 

Entre o alto Juruâ e 
o Liberdade, mar
gem esquerda do 
Jurupari e Breno 
(alto curso). 

Entre o Liberdade e 
o Gregório, alto 
curso . 

Entre os rios Breu e 
Arara (alto Juruá) . 

Cabeceiras do rio 
Gregório . 



Família 
linguística 

Catuquina 

Pano 

Pano 

Aruáque 

... -. 

• 

Tri bo 
N.º 

12 Catuquina (Nauá) . 

CV. r·V 
13 Tuchináua 

14 Poianáua (Curía) . 

15 Contanáua (CUnta
náua) 

16 Cachiná ua 

17 Maináuna 
Maináua 

18 Pacanáua 

10 Maniteneri 

20 Catiana (Catiáua) 

21 Chontaquíro (Piro) . 
Contakiro 

/ 

Sub-grupo 

r 

- 40 -

Localização 

Margem esquerda do 
Tarauacá. 

Entre o Envira e o 
Tarauacá e no alto 
Envira. 

Idem, ao sul dos Tu
chináua. 

Entre o Tarauacá e 
o Envira, ao sul 
dos Poianáua. 

Cabeceiras do Envi
ra e Tarauacá, no 
rio Ibuaçú, afl. do 
Murú, tributário do 
Tarauacá. 

No alto rio Envira e 
( ? ) no Iáco CPu
rús) . . 

Cabeceiras do Envi
ra, à montante dos 
Cachináua. 

Rio Purús (margem 
esquerda) e cabe
ceiras do Macanã 
e Iáco. 

Cabeceiras do "Cu
rumaá" (Santa Ro
sa), afl. esquerdo 
do alto Purús. 

Idem, ao sul dos Ca
tiana e no curso 
do Macanã. 



• 

Familia 
linguística N .º -. 

Tribo Sub-grupo Localização 

' • 

22 Canamari ( 1) 

. ~ 

·23 Ipurinã (Canguiti) 
(2) 

Observações: 

24 Cachararí ( Cachrarí) 
(3) 

25 Másco (Mashco) 

A jusante da conflu
ência do Curumaá 
(Santa Rosa) . com 
o Purús. 

Margem direita do 
Purús, entre o Iáco 
e o Acre. 

No Curequetê, afl. do 
Ituxí, tributário do 
Purús. 

Alto curso do rio Ià
co. 

(1) - Não confundir com um grupo Catuqulna - "Canamaré" - que habita 
no Curia e no Içuan, tributário do Piranha e do Maruina. 
. ' 

(2) - Existem outros grupos de Ipurinã (Tiupurina - Jupurina - Kangiti> . , 
nos rios Seruiní, afl. do Purús, Iquirí e f óz do Acre e no Mamoriá, f óz do 
Duque (Estado do Amazonas). 

(3) - E' um grupo Ipurinã, tambem conhecidos por ••carachrari" - "Kasharadí' '. 
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AJUDANCIAS 

POSTOS INDÍGENAS E BASES DE TURMAS DE ATRAÇÃO DO SERVIÇO 

Ordem 
num. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
, 

9 

10 

11 

12 

PROTEÇÃO AOS INDIOS 

Denominação Localização 

1.ª Inspetoria Regional (Séde - Manáus) 

São Marcos 

Jauaperí 

Ajuricába 

Irmãos Briglia 

Jatapú 

Ticuna 

Lobo d' Almada 

Barbosa Rodrigues 

Ajudancia do Uaupés 

Território Federal do Rio Branco. Município de Bôa Vis
ta. Confluência do Uraricoéra com o Tacutú. (Lat. 
3°02'44 ON - Long. 60º28'56") . 

Território Federal do Rio Branco, no médio Jauaperí. 

Município de Barcelos. Confluência da Demeni com o 
Tabotí (alto curso) . 

Município de Manáus. Rio Camanaú, .afl. do Rio Negro 
(n1argens esquerda) . 

Município de Urucará. Localização provisória, à jusante 
das cachoeiras do rio Jatapú. 

Município de S. Paulo de Olivença - Fronteira Colôrn
bia/Perú, próximo à Tabatinga. 

Mun1cípio de Barreirinha, no rio Andirá. 

Município de Itacoatiára, no rio Autaz. 

Município de S. Gabriel. Rio Negro, à jusante da con
fluência com o Uaupés. 

2.ª Inspetoria Regional (Séde - Belém) 

Luiz Hórta 

Uaçá 

Tembé 
rio Guamá. 

Território Federal do Amapá. No rio Oiapoque, conflu
ência com o Marupí. 

Território Federal do Amapá. No rio Uaçá, confluência 
com o rio Curipí. 

Município de Ourém (Pará), margem direita do alto 

- 43 -
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Ordem 
num. 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Denominação 

Pedro Dantas 

Ga\ião 

Pucuruí 

Trocará 

Las Casas 

Goro tire 

Nilo Peçanha 

Mundurucú 

Caiabí 

• 

Localizacão 
~ 

• 

Município de Vizeu, margem esquerda do rio Gurupí, 
na confluência com o Igarapé Corací - (Lat. 2033'30" 
- Long. 46°30'16"). 

Município de Baião (Pará) , margem direita do Tocan
tins, no lugar denominado "Montanha", à mon
tante da vila de Tucuruí (Estrada de Ferro do To
cantins) .. 

No quilômetro 67 da Estrada de Ferro Tocantins -
margem esquerda do Pucuruí, anuente do Tocan
tins (margem esquerda). 

Margem esquerda do baixo Tocantins, próximo a Joana 
Péres .- (Serra do Trocará) . 

Município de Conceição do Araguaia, nos campos, à 
margem do rio Pau d'Arco. 

Município de S. Fellx CXingú), à margem esquerda do 
rio Fresco (antigo Novo Horizonte), à montante de 
Nova Olinda. 

Município de s. Felix (Xingú) , no Riosinho, anuente 
da margem esquerda do rio Fresco, à montante da 
Cachoeira da Fumaça. 

Município de Itaitúba, margem esquerda do rio Cu
rurú (antiga aldeia Apompê), afluente do Tapajós. 

Município de Itaitúba. Margem direita do rio Téles Pi
res ou S. Manoel. (Lat. 08°24'5" Sul - Long. 57°38"5" 
W. Gr.) . 

3.ª Inspetoria Regional (S. Luiz) 

Gonçalves Dias 

Manoel Rabêlo 

Uyrá 

Município de Monção. Margem esquerda do rio Ptndaré, 
à jusante do rio Carú, afluente esquerdo do Pindaré. 

Município de Barra do Córda. Margem esquerda do rio 
Mearim. 

Município de Barra do Córda. Margem direita do· Santo 
Estevam,afluente do rio Córda, com um sub-pôsto 
à margem direita do alto rio Córda (aldeia Por
quinhos). 
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Ordem 
num. 

25 

Denominação 

Araribóia 

Localização 

Município de Grajaú. Margem esquerda do rio Graja.ú, 
próximo à estrada de rodagem entre Formosa e 
Amarante. 

26 Ajudancia .de Barra do Na cidade de Barra do Córda, margem direita do 
Córda Mearim. 

8. ª Inspetoria Regional ( Goiânia) 

27 Apinagé Município de Bôa Vista, margem esquerda do Toca11-
tins, distante 3 léguas, aproximadamente, da cida
de de Bôa Vista, à jusante. 

28 Tocantinia Município de Pedro Afonso. Dista uma légua da cidade 
de Tocantinia (Rio Tocantins) . 

~ 

29 Rio do Sono Município de Pedro Afonso. Margem esquerda do rio 
do Sono. Distante de Pedro Afonso 18 léguas e 12 
léguas do Pôsto Tocantinia. 

30 Pov. Antônio Estigarri- (Craolândia). Município de Pedro Afonso. Margem es-
bia querda do ribeirão dos Cavalos, afluente do rio 

Manoel Alves. 

31 Carajá (norte) Margem direita do Araguaia, à jusante de Conceição, 
na antiga aldeia "Kabirirú", em frente à fóz do ri
beirão Maria. 

32 Heloísa Torres Margem esquerda do Araguaia, na fóz do rio Tapirapé. 

33 Pov. Getúlio Vargas (Santa Izabel) . Município de Goiás, distrito de Arun.-

34 

35 

36 

Damiana da Cunha 

Pimentel Barbosa 

nã. Na ilha do Bananal em frente à fóz do rio das 
Mortes. 

Município de Goiás, distrito de Aruanã. Braço manor 
do Araguaia, na ilha do Bananal. 

Estado de Mato Grosso. Município de Araguaiana, mar
gem direita do rio das Mortes com o S. Domingos, à 
70 léguas, aproximadamente, da fóz do rlo das 
Mortes. 

6. ª Inspetoria Regional ( Cuiabá) 

Fraternidade Indígena Município de Barra do Bugres. A margem do ribeirão 
"Dezoito", um quilômetro da margem direita do 
Paraguai e 8 da margem esquerda do Bugres. 
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Ordem Denominação 

num. 
Localização 

~ 

-------------------------------------------------------------------------------
48 

49 

A 

B 

e 

D 

E 

F 

Dr. Tanajúra 

Rodolfo Miranda 

Será reinstalado nas confluências dos rios Barão de 
Melgaço e Pimenta Buêno, no rio Gi-Paraná. 

Município de Pôrto Velho. No alto rio Jamarí, à mon
tante de Ariquemes. 

TURMAS DE ATRAÇÃO DE INDIOS HOSTtS D() ESTADO DO PARA 

T/V do Curuá 

T/V do Irirí 

T/V da Montanha 

T / V "Mãe Maria" 

T /V "Chicrí" 

T / V Bacaj á /Xingú 

BASE 

Rio Curuá, na confluência com o Baú. 

Alto Irirí, no lugar denominado Cocal (zona de se
ringais). 

No "Tauarí', igarapé Jacundá, margem direita do To
cantins, à jusante de Marabá. 

Nas terras reservadas aos índios Gavião - no lugar 
denominado "Mãe Maria" - margem direita do 
Toca:ntins, próximo à confluência Tocantins/ Ara
guaia. 

No Pôsto "Las Casas", trabalhando na região do Ita
caiuna e seus tributários. 

No lugar denominado "Queiróz", no rio Bacajá, afluen
te da margem direita do Xingú. 

Observações: 
(A) - (B) - Atração e pacificação dos grupos Caiapó, que incursionam nos 

seringais da margem esquerda do Xingú, Irirí, Curuá e Jamanxim. 

<C) - (D) - Atração e pacificação dos "Gavião", ficando ao centro e sul da .zona 
de incursões e o Pôsto (14) ao norte. 

(E) 

(F) 

- Atração e pacificação dos grupos Caiapó - "Chicri" e "Diôre", do 
Itacaiuna e seus formadores da margem direita, que incursionam 
na região de castanhais de Marabá. Os "Mudjetire" (denominação 
dada pelos "Chicri"), que habitam as margens do Saranzal e uma 
tribo das cabeceiras do Itacaiuna, denominada pelos "Chicri", de 
"Acocacôre" (usam "batóque") . 

- Atração e pacificação dos "Assuriní", em combinação com a 
Turma E. 
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