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Tl~RRA INDÍGENA RIO OMERÊ 

Grupos Indígenas: Canoê e Akunt'sú. 
Superfície: 26.000 ha, 
Perímetro: 81 km. 
Município: Colorado D'Oeste 
UF:RO 
População: 11 habitantes. 
Família Lingüística: Isolada 
Situação Fundiária: Idcn tificada e Delimitada 
Referência: Processo FUNAJ/BSB/2224/95 
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Em tempos pretéritos, principalmente a região sul do Estado de Rondônia 
foi povoada por um grande número de grupos indígenas diferenciados, sobretudo, pelo 
aspecto lingüístico. A despeito dessas diferenças, a grande maioria dessas tribos, 
excetuando os Narnbikwara, devem ter dividido uma cultura comum, que Maldi (1991) 
chamou de "o complexo cultural Marice". 

Os grupos indígenas habitantes da margem direita do rio Guaporé 
permaneceram isolados até o início do século. A maioria desses grupos foi contatada 
quando o General Rondou atravessou a região dos rios Pimenta Bueno e Corumbiara .em 
1909. No Tomo 1 O da série "Índios do Brasil - Do Centro ao Noroeste e Sul do Mato 
Grosso", edição de 1944, do Ministério da Agricultura, escreve Amílcar Armando Botelho 
de Magalhães: ''( ... ) vieram para nosso arquivo preciosas informações e fotografias ( ... ) 
documentação até então inédita que ora podemos exibir, sobre a existência de vários grupos 
indí~enas localizados na cabeceira do rio Apediá (São Pedro), principal afluente do rio 
Pimenta Bueno. Ali foi assinalada a presença dos seguintes grupos indígenas: Quaiá 
(Kwazá), Capichanã, Quiapure, Canoê, Massacá e Salamãi ( .. .)". 

A cultura de muitos dos .grupos indígenas habitantes da região sul do Estado 
de Rondônia permanece sem documentação até os dias atuais, e seu destino no presente 
momento encontra-se severamente ameaçado, sobretudo pelas invasões madeireiras em 
terras habitadas tradicionalmente por eles, sendo os índios Canoê e Akunt'sú um exemplo 
concreto deste processo. 

As informações obtidas pela FUNAI confirmam a ocupação histórica e 
tradicional dos grupos indígenas Canoê e Akunt'sú na região do rio Omerê. Confirmam 
também, que os conflitos na área iniciaram-se a partir de 1985, quando pretensos 
proprietários principiaram uma forte pressão para que os grupos indígenas desocupassem a 
referida área, resultando cm uma série de atos de violência, como a destruição de malocas, 
queima de roçados, tiros de ameaça, além de outras atitudes que sempre objetivaram a 
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retirada dos índios sob a falsa acusação de serem recentes invasores plantados na área por 
funcionários da FUNAl 

Referindo-nos objetivamente aos atos administrativos que visam a 
regularização da referida terra indígena, temos que em meados da década de 70, a FUNAI 
foi informada sobre a possível presença de grupos indígenas isolados ocupando o vale da 
margem esquerda do rio Pimenta Bueno e as serras que constituem o divisor de águas deste 
com o rio Corumbiara. Contudo, somente em 1984, a FUNAI iniciou oficialmente os 
trabalhos naquela região. 

Em 1985, uma solicitação de Atestado Administrativo Negativo de Presença 
Indígena levou a FUNAI a realizar uma vistoria na área em referência, pronunciando-se, 
em 07 de outubro de 1985, contrariamente à concessão do referido atestado. 

Em 11 de abril de 1986, foi interditada pela Po1 taria nº 2030/E/86 uma área 
com 63.900 ha de superfície e 103 km de perímetro para fins de atração dos isolados, tendo 
sido o INCRA comunicado pela FUNAI da interdição e alertado para que cessasse os 
assentamentos de colonos ao norte do igarapé Omerê e do rio Corumbiara. 

Em 12 de dezembro de 1986, o então Presidente da FUNAl, Sr. Romero 
Jucá Filho, autorizou, através da Portaria nº 1813/86, a desinterdição da área, tomando 
como base o Parecer de seu assessor especial Geraldo Magela F. da Rocha. 

Em 1993, os indigenistas Marcelo dos Santos e Altair Algaycr obtiveram 
novas informações sobre a presença indígena no interior dos limites da fazenda São 
Sebastião, pertencente ao Sr. Antenor Duarte, localizada imediatamente ao norte da área 
anteriormente interditada. 

Nos meses de setembro e outubro de l 995, o Departamento de Índios 
Isolados/FUNAl foi comunicado de que a equipe da Frente de Contato Guaporé havia 
oficialmente entrado em contato com dois grupos indígenas isolados na região do vale do 
rio Omerê. 

Em 07 de novembro de 1995, através do Parecer nº 149/DlD/DAF, aprovado 
pelo Despacho nº 093, datado de 14 de novembro de 1995, foi proposta nova interdição 
objetivando o resguardo da área ocupada pelos isolados. Tendo em vista a edição do 
Decreto nº 1. 775/96, e com base no disposto em seu art. 7°, foi editada a portaria nº 551, de 
15 de julho de 1996, que estabeleceu "restrição ao direito de ingresso, locomoção e 
permanência de pessoas estranhas aos quadros da FUNP.l na área descrita na citada 
Portaria, pelo prazo de um (01) ano a contar de sua publicação". A referida Portaria 
delimitou uma área de 51.100 ha. de superfície e 145 km de perímetro onde estavam 
contidas as porções de matas ainda existentes nas fazendas que se sobrepuseram às terras de 
ocupação indígena. 

Objetivando solucionar definitivamente a difícil situação fundiária em que 
se encontram os grupos indígenas Canoê e Akunt'sú, em janeiro de 1999, o Excelentíssimo 
Senhor Presidente da FUNAI instituiu, pela Portaria nº 009/PRES, de 13 de janeiro de 
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1999, publicada no D.O.V. nº 10, edição de 15 de janeiro de 1999, Grupo Técnico com 
vistas à definição dos limites da citada terra indígena. Ós trabalhos obedeceram ao 
determinado no Decreto nº 1.775/96 e Portaria nº 14/MJ/96, apresentando proposta com 
superficie e perímetro aproximados de 26.000 ha. e 81 km de perímetro, respectivamente. 

Em 28 de janeiro de 2002, foram publicados os resumos circunstanciados no 
Diário Oficial da União e do Estadode Rondônia. 

Contcst·ação pelo Dtt-r-eto nº 1.775/96 

Com fundamento no art. 2° do Decreto nº 1. 775/96, apresentam-se como 
contestantes os senhores Alceu Elias Feldman, Antenor Duarte do Vale, Lauro.Junqueira 
Cleto, Carlos Antonio Schumann e Rovilson Pinto Vilela, todos representados pelo Sr. 
advogado Eduardo Toledo - OAB SP-63.147, bem como pelo Sr. Advogado Fábio de 
Oliveira Luchési- OAB-SP/256(52. 

Situação Atual 

As contestações supracitadas foram rejeitadas pela FUNAI pelo 
desprovimento de elementos capazes de desconfigurar a caracterização da área como de 
ocupação tradicional indígena. Com isso, o referido Processo FUNAI/BSB/2224/95, que 
trata, como já afirmado, da Identificação e Delimitação da Terra Indígena Rio Omerê, foi 
encaminhado ao Ministério da Justiça, onde aguarda Portaria Declaratória. 
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