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SUMÃRIO

Objetivando fornecer subsidias para as Centrais Eletritricas do Sul do Brasil S/A(ELETROSUL), o presente relatõrio
focaliza as consequências que advirão para os indigenas
Kaingang
e Guarani que ocupam a bacia do rio Uruguaij situada nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul (Brasil), caso
se
concretize o projeto da ELETROSUL destinado a promover a construção de cerca de duas dezenas de barragens.
O relatõrio especificamente contempla primeiro a dramaticidade da histõria dos indigenas em suas relações com
faces
da sociedade nacional, destacando a sua condição de minorias i!
nicas com direitos dafinidos na 1e0islação nacional e internacional. Em segundo lugar, oferece uma visão bastante detalhada
das consequências que advirão para os indígenas residentes
em
quatro postos indigcnas ou âreas sob
administração da FUNAI:
Cacique Doble (RS)~ Chapecõ (SC), Ligeiro (RS} e Nonoai (RS) e
dois toldos ou ãrcas não sujeitas ã FUNAI: Irani (SC) e Irai(RSb
caso sejam efctivêmcnte concretizadas as barragens
integrantes
síntese
do chamado "Projeto Uruguai11•
Apresenta-se tambãm uma
das consequ~ncias indiretas as quais atingirão outras ireas indigenas e se reportam, embora não detalhad&mcnte, as consequ5ncias de ordem cco1Õgica9 sõcio-cultural9 psicolÕgica e econômica.
Conclue o relatõrio
ser utilizadas parR projetos
Mas se tal ocorreri deve-se
termina uma indenização dos
de "qua n t um" t nden t z e t r+o ,
õ

que as terras
de interesse
considerar a
prejuizos cm

indigenas não
devem
da sociedade nacional.
jurisprudência que determos de "quid" e não
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ABSTRACT

With the goal of providin9 a basic anthropological per!
pective for the "Centrais Elitricas do Sul do Brasil StA."
~LETROSUL), the present report discusses the consequences which
will befall the Kaingang andGuarani Indians who live in
the
Uruguay River Basin, situated in the states of Santa Catarina
and Rio Grande do Sul (Brasil), should ELETROSUL1s project for
hydroelectric
the construction of approximately twenty-some
dams in the area be approved.
Specifically, the report first reviews the devastating
history of these Indian's relations with the various faces
of
the national society, emphasizing their present situation as an
ethnic minority with spccific rights as dcfined in
Brazilian
and international law. Sacondly, it provides a dctailed review
of the specific consequences which will befall the Indians
of
four Indian Posts, or arcas under Brazilian federal protection
(Cacique Doble in Rio Grande do Sul, Chapecõ in Santa Catarina,
Ligeiro and Nonoai in Rio Grande do Sul), and those living
in
two "t.o l do s :", or arcas without federal p r o t e c t i o n , (Irai in Rio
Rio Grande do Sul and Irani in Santa Catarina), should
the
11UruguBy
dams involved in the so-called
Basin Project11 (Projeto
Uruguai) actually be constructed. It also presents a synthesis
of the indirect conscquences of these various dams9 which
may
befall still other Indian areas in southern
Brasil
and
discusses, although not in great detail, the ecological, sociocultural, psychologica1, and economic consequences
of
the
construction of this series of dams in 9eneral.
The report concludes that the Indians1

lands should not
be utilized for p r o j e c t s which are d e s i qne d to benefit primarily
the national s o c e ty , Bu t , if this s hcu l d o c cur , the appropriate
legal precedents, cstablishing that thcy should receive
an
indemnification in kind and not simply in terms of the monetary
value of what they have lost, should be considered.
í
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APRESENTAÇÃO

Preocupada com as repercussões que o aproveitamento
do
potencial hidroelétrico da bacia do rio Uruguai poderã ocasionar para as populações indigenas da região~ a ELETROSUL,
através do Grupo de Estudos do rio Uruguai (GERU), solicitou que a
UFSC elaborasse um estudo, vis~ndo o real dimensionamento
dos
impactos e prejuízos que essas populações poderão sofrer com o
deflagrar das construções das barragens que aquela bacia
comporta. Tal pedido, nlêm de sua importãncia para a UFSC, signif!
cou a aberturõ da empresa para considerar em sGu processo
de
decisão uma vari~vel especifica pertinente ãs minorias
indígenas da região, al90 inêdito - pelo que sabemos - na histõria do
planejamento empresarial no Brasil.
Motivada hã muito para a dinamização da ciência Antrop~
logia, e em particular para os estudos da problemâtica indígena
no sul do Brasil~ a UFSC com a intorveniênci~ da FAPEU, aceitou
formalmente a solicitação da ELETROSUL9 atravês díl AS 2780004/78.

Logo a seguir9 a UFSC procurou obter o interesse e apoio
da
FUNAI para a problomãtica que pretendia equncionar. Para tanto,
foi assinado em Brasiliõ um protocolo de colaboração reciproca
entre a UFSC e ,1 FUN/H, o qua 1 fundamentou um "To rmo Específi e o"
referente a pesquisa em questão.
Como executor do estudo em foco9 foi designado o Progr~
ma de Pôs-Graduação em Ciências Sociais, o qual vem sendo responsãvel nos Ültimos anos per uma serie de pesquisas nas ãreas
da Sociologia e da Antropologia.
Organizou-se para levar a cabo a tarefa, no curto espaço de tempo dispon,v~l, uma pequena equipe de professores e 0studantes pôs-graduados especializados no trato da temãtica indígena. Tal equipe procedeu em Brasília as articulações necessi
rias ã participaç~o da FUNAI e imediatamente passou a
avaliar
os dados que existiam no Programa que eram resultantes de pesquisas anteriores sobre indfgenas~ bem como iniciou o levantamento de dados junto ã sede da FUNAI em Brasília e na 4ª delegacia regional do Õrgão, em Curitiba. Simultaneamente,
vãrios
contatos foram mantidos com entidades oficiais do paísi em particular universidades, bem como com colegas pesquisadores, com
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indigenistas e t~cnicos, visando permitir o rãpido conhecimento
do que se tinha como experiência sobre situações anãlogas,
que
pudessem permitir um melhor equacionamGnto da problemãtica que

se pretendia desenvolver. A mesma tarefa se procedeu em
nivel
internacional. Foi desse modo que ao termino de quarenta e cinco dias jã dispGnhamos de um enorme acervo bibliogrifico e documental, alem de inúmeros depoimentos de colegas sobre a problemãtica em questão. Concomitantemente. junto ao GERU, participamos de div0rsas discussões com as diferentes equipes têcnicas envolvidas na produção de out r o s r c l e t ôr i o s para a ELETROSUL
sobre a bacia do Uruguai, bem como obtivemos dados sobre as experiências da ELETROSUL na construção de outras barragens, nos
rios Iguaçu e Passo Fundo.
Foi atrav6s dessa sistemãtica qua os dados obtidos Pª!
saram a ser comparados, objetivando d~finir melhor a problemãtica inicial. Cons0guimos assim det8ctar que das 10 ãreas, onde
inicialmente havíamos suspeitado que ocorreriam
consequências
diretas da construção dos barramentosj somente seis efetivamente seriam atingidas. São elas os Postos Indigenas de Nonoai(RS),
Cacique Doble (RS), Ligeiro (RS), Chapecõ (SC), e os toldos de
Irai (RS) e Irani (SC}. A seguir convencionamos que as
ãreas
não atingidas dirc,tamentc, respectivnm2nt2 Guarita (RS), Votouro (RS), Carreteiro (RS) e Palmas (PR) não seriam incluTdas no
estudo final. (l)
Municiados de tais informes e decisões, a equipe deslocou-se para o campo. Especificamente, em cada posto
indigena
deu-se atenção especial aos dados que poderiam ser obtidos junto a administração (Chefe do PI). No caso, o objetivo era o de
confirmar as informações jâ coletadas junto a FUNAI~ em Brasília e Curitiba. Outrossim, considerando o conhecimento em pote!
cial do chefe do PI sobre a ãrea indígena que administra, pretendeu-se obter o rn~xirno de informações sobre os limites geogri
ficos da rGserva, sobre benfeitorias existentes9 em termos
de
casas, roças, curr~is, estradas, pontcss escolass igrejas, etc.,
1

( 1 ) Posto IndÍg8na ê nome dado a ãrea ocupada pelos índios

esta sob administrRção da FUNAI. Toldo,~
termo que na
gião sul designa um acampamento indigcna permanente e
não estã sujeito ã FUNAI.

que
reque
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alêm de projetos que estão em andamento envolvendo especialmente as ãreas que poderão ser atingidas pelos barramentos.
Tal
tarefa foi cumprida tendo como pontos de refer~ncia uma
sêrie
de mapas que sobre as r~servas em questão haviamas obtido junto i FUNAI e â ELETROSUL. Outrossim, tais informes foram
complementados com dados obtidos junto a outros funcionãrios sedia
dos nos postos (enfermeiros e professores, especialmente) e lid e r e s i n d i g e n a s ( e m p a r t i c u 1 a r , o s e a e i q u e s ) • ,~. s e g u i r , a s ã rea s
sujeitas a serem atingidas diretamente foram na sua maioria visitadas, oportunidade em que se pode confirmar e ampliar os dados antes obtidos. Na ocasião dessa visita
in situ, utilizou-se
o registro fotogrãfico para fixar detalhes portinentes a paisagem, benfeitorias etc. Nos toldos indlgenas, tamb~rn se procedeu
da mesma maneira9 exceção da participação, por inexist~ncia, de
funcion~rios do Õrgão de proteção.
Para visitar as seis ãrcas indlg0nas que seriam afetadas, dividimos a 8quipe de trabalho e~ dois grupos, formados por
um professor e por um ~luno pÕs-graduJndo. Tais visitas ocorreram entre 29 de setembro e 7 de outubro de 1978.
Ao ocorrer o regresso, iniciamos umR fase critica dom~
terial obtido, ant2s e durante a pesquisa de cHmpo e iniciamos
a elaboração deste relat6rio final. Os limites da
estrat~gia
seguida para ci~borRr este relatõrio d~vcm? entretanto,
ser
entendidos perante ao curto espaço dG tempo quQ dispusemos para
realizã-lo: 90 dias, Curto prazo, p o rque nesse tempo t amb âm , demos prosseguimento a todas as tarefas didãticas e administrativas pertinentes ao Programa de Põs-GrJ.duação em Ciências Sociais.
Tal escassez de tempo impEs vãrios condicionamentos;
equipe~
r~sultando nas diversas falhas que seguramente o documento final apresenta. Falhas, entretanto, para as quais a equipe assume a inteira e exclusiva responsabilidade.
Contudo, considerando que o cronograma de tomada de decisio da ELETROSUL para definir os locais onde serio construTd os os barram e n to s e r a i na d i ã v e l , i o g ramos apre s e n ta r
ã que 1 a
empresa um quadro bastante aproximado da realidade vivida pelos
indígenas localizados na bacin do rio Urug~ai, Cremos, tambem ,
que a tomada de decisão a ser feita considerar; objetivamente a
variãvel das populações tribais. A noção de que os
indígenas
formam povos itnica e culturalment~ diferentes da sociedade na9
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cional e por isso tem direitos in~lienãveis~ previstos na
legislação nacional e internacional, permeia todo o nosso trabalho. Esperamos que a hipõtese, levantada dosde o inicio
dos
trabalhos pertinentes ; elaboração deste relatõrio, seja efetinenhuma
vamente considerada: a de que as terras indígenas sob
justificativa dev~rão ser objeto de utilizP-çãc pela sociedade
nacional. Se tal não ocorrer9 entretanto, serB preciso considerar que os indios devem ser ouvidos e respeitados, em qualquer
projeto de acordo. E neste caso, ã FUNAI cabem tarefas específicas, na sua condição de tutora, referentes ao resguardo dos
interêsses indigenas.

1 - A REALIDADE DO BRASIL INDIGENA

Desde o descobrimento do Brasil o contato entre os euro
peus e índios caracterizou-se po~ relações antagônicas. A·econ~
mia colonial europêia visava essencialmente o domínio da terra
e do seu potencial. Desta maneira os choques com os nativos, pri
meiros habitantes da terra e seus efetivos donos, ocorreram se~
pre de forma conflituosa, jã que estes constituíam um obstãculo
ã expansão da Europa nesta parte da America.
O índio viu-se despojado da terra, e, em muitos casos,
da vida. Alguns grupos litorâneos sobreviventes foram engajados
como mão de obra nos empreendimentos agricolas que se iniciaram
ou foram empurrados para o interior do sertão. De modo
geral,
dos contatos ocorridos entre as frentes de expansão da sociedade europêia e as sociedades indígenas, resultou o continuo an;quilamento dessas ultimas. Da estimativa de 2 ou 3 milhões
ã
epoca do descobrimento, hoje sobrevivem cerca de 200 mil indiv1
duos, isto numa previsão otimista.
O termo indio não e de fãcil conceituação. Se levarmos
em conta, por exemplo, apenas critérios raciais ou
culturais,
consideraremos como "lndios" grande parcela da população nacional, que atraves dos múltiplos contatos e miscigenação incorporou elementos raciais e, ou, culturais peculiares ãs populações
indigenas. (1).
BATALLA (1971:122) ao conceituar o termo indio levantou
um importante aspecto da questão. Trata-se da relação colonizado/colonizador, assim caracterizada:
"A categoria indio ou indlgena i uma categoria analltica que nos permite entender a posição que ocupa o setor
da população assim designado dentro do sistema
social
maior do qual faz parte: define o grupo submetido a uma
relação de dominio colonial e, em consequência, e
uma
categoria capaz de dar conta de um processo (o processo
colonial) e não sõ de uma situação estatica. Ao
compreender o índio como colonizado, o apreendemos como um
fenômeno histõrico, cuja origem e persistência estão de
terminadas pela emer~ência e continuidade de uma ordem
colonial. Em consequencia, a categoria indio
implica

(1} Ver sobre esta questão: RIBEIRO, 1957:34/35.
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necessariamente seu oposto: a do colonizador. O índio
se revela como um pÕlo de uma relação dialética, e sô
visto assim resulta compreensível. O índio não
existe
por si mesmo senão como uma parte de uma dicotomia contraditÕria cuja superação - a libertação do colonizadosignifica o desaparecimento do pr5prio Tndio."
A política indigenista do Estado brasileiro através

do

Estatuto do !ndio (1) consagra a seguinte conceituação de índio:
"Todo indivíduo de origem e ascend~ncia pri-colombiana
que se identifica e e identificado como pertencente a
um grupo êtnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional".
Como comunidade indTgena, o mesmo texto legal, define:
"um conjunto de famílias ou comunidades índias, quer vi
vendo em estado de completo isolamento em relação
ao~
outros setores da comunhão nacional, quer em
contatos
intermitentes ou permanentes, sem estarem neles integr!
dos".
Alem dos conceitos de índio e comunidade indígena, seria util introduzir a noção da ãrea cultural, considerada impo~
tante para a compreensão da realidade indígena a nivel nacional.
Demonstraremos, assim, que não podemos tratar do "índio brasileiro" como monolítico cultural~ pois existem grandes variações
entre as diversas culturas indígenas e entre seus vãrios esta dos de relacionamento com as tambem diferentes faces da socieda
de nacional, com as quais estejam ou estiveram em contato.
GALV~O (1960:6•41) ao fazer a divisão da população indí
gena brasileira em ãreas culturais, o fnz numa base temporal(p~
riodo 1900-1959). Baseia-se, esse autor essencialmente nos critérios seguintes:
- distribuição contigua de elementos culturais,
tanto
os de natureza ergolõgica, como os de carãter 's õc o cultural;
- ambienta gcogrãfico de cada ãren;
- definição da situação de contato e do contexto cultural das frentes pioneiras n~cionais;
- fenômenos de aculturação inter-tribal.
As suas 11 divisões ou ãreas culturais foram feitas de
acordo com os dados etnogrãficos a seu dispor, variando em complexidade e especificidade. No contexto do territõrio brasileiro, essas ãreas se distribuem conforme o mapa a seguir.
í

(1) Lei nQ 6001, de 19/12/73.
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A diversificada situação de contato que as
populações
indigenas mantêm com a sociedade nacional tambêm leva a uma outra forma de classificação. Trata-se do que se denominou"niveis
de integração". Esses nlveis, em nümero de quatro, assim permitem representar os indigenas (RIBEIRO, 1970:432-434):
1. Isolado: "s ão os grupos que vivem em zonas não alcan
çad~pela
sociedade brasileira~ sõ tendo experimentadO
contatos acidentais e raros com civilizados. Apresentamse como simplesmente arredios ou como hostis. Nesta categoria se encontram as tribos mais populosas e de maior
vigor físico e, também, as Ünicas que mantêm
completa
autonomia cultural".
2. Contato Intermitente:"corresponde iqueles grupos cujos terr,torios começam a ser alcançados e ocupados pela sociedade naciona1. Ainda mantêm certa autonomia cul
tura1, mas vão surgindo necessidades novas cuja satisfã
ção sõ ê possivel atravês de relações econômicas
com
agentes da civilização. Freqüentemente têm atitudes de
ambivalência motivadas, por um lado, pelo temor ao homem branco; e1 por outro lado, pelo fascinio que exerce
sobre eles um equipamento infinitamente superior
de
ação sobre a natureza. Suas atividades produtivas começam a sofrer uma diversificação pela necessidade
de,
alem das tarefas habituais, serem obrigados a
dedicar
um tempo crescente ã produção de artigos para troca ou
a se alugarem como força de trabalho. Sua cultura e sua
lingua começam jã a refletir assas novas
experiências
através d2 certas modificações que a acercam das caract e r Ts t i c a s da sociedade nacional 11•

3. Contato Permanente: são os grupos que jã perderam sua
autonomia soei o-cultural, pois se encontram em completa
dependência da economia regional para o suprimento
de
artigos tornados indispensâveis. No entanto, ainda conservam os costumes tradicionais compatíveis com sua nova condiçãos embora profundamente modificados pelos efei
tos cumulativos das compulsões ecológicas, econômicas e
culturais que experimentaram. O numero de índios capazes de exprimir-se em português aumenta, alargando assim os meios de comunicação com a sociedade nacional. A
população indigena tende a diminuir, chegando
algumas
tribos a indices tão baixos que tornam inoperante a antiga organização social 11•
11

4. Integrados: "são aqueles grupos que, tendo experimen
tado todas as compulsões

referidas, conseguiram sob~evT

ver, chegando a nossos dias ilhados em meio ã populaçãõ
nacional. a cuja vida econômica se vão incorporando como reserva de mão-de-obra ou como produtores especializados em certos artigos para o comercio. Em geral vivem
confinados em parcelas de seus antigos territõrios, ou,
despojados de suas terras9 perambulando de um lugar
a
outro. Alguns desses grupos perderam sua língua original e, aparentemente, nada os distingue da
população

_./
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rural com que convivem. Igualmente mestiçados, vestindo
a mesma roupa, comendo os mesmos alimentos, poderiam ser
confundidos com seus vizinhos neobrasileiros, se
eles
prõerios não estivessem certos de gue constituem um povo a parte, não guardassem uma especie de lealdade
a
essa identidade étnica e se não fôssem definidos, vis·
tos e discriminados como "fndios" pela população circun
dante".
O indigenismo oficial no Brasil visa a integração
dos
grupos indigenas ã sociedade nacional. Consequentemente as ações
indigenistas são condicionadas e desenvolvidas neste sentido.
De acordo com o Estatuto do !ndio, (Lei nQ 6001, de 19/
12/73) os grupos indigenas são considerados integrados "quando
incorporados ã comunhão nacional e reconhecidos no pleno exerci
cio dos direitos civís, ainda que conservem usos, costumes
e
tradições caracterfsticos de sua cultura" (Tftulo I, Art.
4Q,
Inciso III).
Os Kaingang e Guarani localizados no sul do Brasil nao
podem, pois, ser considerados como integrados. Alêm disso, deve-se destacar que integração não significa perda de identidade
ãtnica, nem de identidade cultural., Não tem pois sentido de assimilação, termo que implica na perda daquelas identidades. Tais
contingentes tribais continuam identificados como povos difere~
çados da sociedade nacional. Isto coloca-nos diante da necessidade de conceber que um pais como o Brasil deve ser pensado em
têrmos de uma nação pluralista. Isto e, uma nação que abriga em
seu território diversas pequenas nações tribais, todas com direito de se auto-gerirem, respeitados os interesses comuns. Tal
perspectiva, entretanto~ não estâ ainda orientando o indigenismo oficial, razão porque vãrias facetas da realidade
indlgena
não são devidamente analisadas e consideradas pelos organismos
oficiais de trato dos assuntos indigenas.

I.l

A Região Sul: Ãreas Culturais e caracterização das
populações tribais tradicionais

GALVAO(l960:21-22) ao definir as ãreas culturais indTg~
nas do Brasil, assim caracterizou as nreas Tietê-Uruguai e Para
na, correspondentes a região sul do pais:

6
Tietê-Uruguai

(~rea nQ X):

A r e a compre e n d i d a entre o ri o Ti e tê ( Sã o Pau 1 o ) e os
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territõrios interiores do Paranã, Santa Catarina e
a
fronteira setentrional do Rio Grande do Sul. Matas, pre
dominância da araucãria e formações campestres a oeste
e ao sul.

A região ê caracterizada por grande desenvolvimento
agr,cola, com base na monocultura cafeeira e crescente
industrialização. Destaca-se, ainda. do ponto de vista
de contatos de correntes povoadoras, a imigração e fixa
ção em larga escala de colonos europeus e asiãticos, de
extração recente.
Kaingang, denominação genérica que incluía historica
mente tribos conhecidas como Guayana, Coroado,
Bugre:
xokleng, Tupi e Botocudo-Aweikoma. Atualmente podem ser
divididos em Kaingang do Estado de São Paulo, pacificados em 1910; Kaingang meridionais (Estado do Sul),
e
Xokleng (Santa Catarina).
População estimada cm 3.000 a 4.000 índios. Os
nucleos indlgenas que ji haviam sofrido considerivel desgaste nos primeiros seculos de colonização, estão atual
mente imprensados não por frentes pioneiras mas por cen
tros rurais e urbanos da sociedade nacional. A maioria
participa ativamente na economia regional e vive em pos
tos indlgenas sob jurisdição direta do S.P.I. O preces~
so não atuou uniformemente em todos os grupos,
observando-se virias niveis de acomodação e integração. Considerãvel modificação e perda de elementos tradicionais.
Cultivo de roças, tradicionalmente o milho parece ter
sido a cultura mais importante, ~xcetuam-se os Aweikoma,
coletores e caçadores. Coleta de pinhão da araucãria.
Cestaria de talas de taquara, cerâmica de forma alongada ou cônica, preta, hoje abandonada. Casas
variando
desde o simples abrigo de uma ãgua, de duas ãguas
sem
paredes ao tipo maloca guaranf, hoje substituidas
pelas de padrão rural. Hordas divididas em metades exogâmicas, filiação patrilinear subdivididas em mais
dois
grupos (TÕldo das Lontras) ... (ou} divisão em metades, e
estas em três classes ( ... } Cinco grupos sugestivos
de
antigos sibs patrilineais (Aweikoma .. } Xamanismo pouco
desenvolvido. Uso do tabaco e de bebidas fermentadas.
Tümulos elevados, de forma cônica, com câmaras para enterramento em posição fetal. Cremação entre os Aweikoma.
Festa dos mortos, expressão mais forte da cultura espiritual dos Kaingang ...
3
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Paranã (Area nQ IX)
"Ãrea encostada ãs fronteiras com o Paraguai e Argen
tina, estendendo-se do sul de Mato Grosso ao Rio Grandi
do Sul. O rio Paranã e seus afluentes constituem o eixo
dessa provlncia. Zona de "campanha'' e matas esparsas.
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Exceto por alguns trechos, a população nacional
jã
se expandiu e se fixou permanentemente na ãrea,
sendo
numerosos os núcleos rurais. Os três principais
tipos
de atividades estão ai representados pela industria extrativa da erva-mate e de corte de madeiras, agricultura intensiva e grandes latifundios para a criação
do
gado.
Tribos de fala Guarani apresentam elementos comuns.
Não obstante podem ser divididos em três grandes
grupos - Nãndcva: margens do alto Paranã e norte do Iguaçu,
encontram-se ainda grupos no litoral paulista {Itariri
e Bananal) e interior (Arariba). Mbaa: serra de Maracaju, aldeias nos estados de Paranâ:--sãnta Catarina, Rio
Grande do Sul e São Paulo (proximo de Itariri). Kaiovã:
sul de Mato Grosso. Diferenciados em bases ling01st1cas
e algumas caracteristicas culturais, podem
entretanto
ser tratados como uma unidade. População estimada entre
3 a 4.000 índios. Migrações de motivação messiânica levaram a dispersão em pequenos grupos e a diferentes situações de contacto e aculturação. Contatos permanentes
ou jã integrados. A contiguidade espacial desse
grupo
lingtllstico permitiu a formação de um patrimõnio cultural comum. As diferenças entre os grupos locais
foram
acentuadas em tempos coloniais e ampliadas pelos movimentos migratõrios ... A maior parte da população
vive
hoje confinada em reservas indigenas.
O milho ê um produto cultivado de maior importância.
Feijões e batata doce. Macaxeira. Mandioca e
farinha
apenas nas aldeias do litoral. Cerâmica, hoje praticamente abandonada. Trançado pobre. T~celagem de
r~des,
xiripãs, faixas de tipõias (algodão e croatâ).
Ubãs,
mas de modo geral navegação pouco desenvolvida ou ausen
te. Arcoss flexas e bodoques.
Grandes malocas de base ovJ1adas ainda são encontradas, predominando porêm estruturas de tipo sertanejo.
Aldeias variando entre 40 a 200 individuas. Famílias ex
tensas9 descendência bilateral. Chefes-Pages.
Ênfase
tradicional num sistema de trabalho coletivo. Aculturação reli2iosa de idéias e prãticas cristãs. Temas misti
cos: t nc énd i o , diluvio e existência de uma "terra
sem
males
cuja busca levou a movimentos migratõrios e mes
sianismo. Uso do tabaco e da chicha. Enterramento
em
urnas ou dentro de malocas".
11,

E necessãrio ressaltar que os Kaingang e os Guarani diferem de outros grupos encontrados em toda extensão do
Brasil
Indígena (1). A necessidade enfrentada pelos indigenas das ãreas
{ 1 ) Para efeitos deste trabalho, os Guarani, que na classifica-

ção de Galvão ostão incluídos na area Paranã, aparecem como
migrantes e eventuais moradores das reservas Kaingang
e
xokleng. (Veja-se SANTOS, 1975:16).
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culturais Paranã e Tietê-Uruguai, em comparação com as
demais
ãreas do Brasil (cf. RIBEIRO 1970:458), era de encontrar meios
de adaptação â geografia, ao clima e aos recursos naturais, bas
tante diferentes abaixo do Capricõrnio. A carência de concentr~
das fontes de protelna animal, em forma de abundância de peixe
(fora do litoral), impediu os habitantes das ãreas culturais em
questão de adotar muitas caracteristicas culturais compartilhadas entre seus co-falantes em zonas tropicais. As culturas
da
região sul~ portanto, não admitiram maior concentração demogrâfica, e o desenvolvimento de complexas organizações políticas ,
sociais e religiosas, que geralmente vêm ã mente quando pensamos nos "Indios do Br as t l ".
No contexto da região sul, as populações tribais
hoje
tem pequena expressão numêrica. Com efeito, a região sul (l)ocu
pa 577.723 km2 de ãrea, representando somente 6,8% do territõ:
rio nacional. Conta com cerca de 16.683.551 habitantes, de aco!
do com o censo de 1970, o que constitui 17,6% do contingente d~
mogrãfico brasileiro. A representatividade do contingente indigena, com seus 7.494 individuas (2) e insignificante.
Contudo
tal enfoque não pode minimizar as responsabilidades da sociedade nacional (regional ou estadual) para tais minorias. Ao contrãrio, consciente de todo processo de conquista, submissão
e
espoliação, cabe a sociedade nacional reconhecer e garantir direitos e condições que permitam a sobrevivência digna e a autosustentabilidade desses grupos tribais.

(1) IBGE, 1977, Vol. 5: VII.
(2) SANTOS, 1975: 17 e 23.

•

Quadro Sintese da Caracterização dos Grupos Indigenas da Região Sul
KAINGANG
NOMES
DO
GRUPO

POPULAÇAO (2)

LOCALIZAÇAO

TRONCO
LINGUISTICO (3)

Guainã
-Coroado
Bugre

----

GUARANI
-

----

---

Carijo
------Cariõ
Guarani (MbUa, Kaiovâ, Nãndeva) ( l )

6.616 (SANTOS, 1975:17)

878 (SANTOS, 1975:23)

Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paranã
São Paulo

Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paranã
São Paulo
E em outros núcleos sem
assistência oficial

Jê

Tupi

(1) O grupo Mbüa e preponderante na região da Baciã Uruguai.
(2) Deve-se observar que os dados populacionais referentes especialmente aos Kaingang,
incluem mestiços e brancos (casados com indigenas), que se auto-identificam
como
indio para usufruir das terras e assistência proporcionada pela FUNAI.
(3) Cf. RIBEIRO, 1957:74.

1
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I.2

Histõrico da Ocupação Indigena na Região Sul,

Antes de abordarmos o aspecto fundamental deste tõpico,
que e a historia do pós-contato, julgamos conveniente fazer um
breve relato de como os Kaingang e Guarani se distribuíam
em
seus territõrios tradicionais9 antes do convivia com os
europeus.
"Segundo SANTOS (1970:159) os CarijÕ, considerando
a
classificação lingOistica dos indios brasileiros9 estão
incluidos no grupo Tupi-Guarani ( ... ). Os CarijÕ se espalhavam no litoral para sul e para oeste, ocupando
a
Lagoa dos Patos e a baia de Paranaguã. Os Xokleng (subgrupo Kaingang) tinham cameos de caça e coleta que
se
estendiam ao Rio Grande e as proximidades dos campos de
Curitiba e Guarapuava. Os Kaingang disseminavam-se pelo
norte do Rio Grande9 pelos campos de Palmas, sertões de
Tibagi e Ivai e penetravam em São Paulo. Não se
pode
pensar, assim que as tribos tinham um territõrio defini
do, nem muito menos que elas formassem um unico
grupo
local. Na realidade, a tribo era formada por vãrios gru
pos locais qu~ tinham em comum a lingua, as crenças, i
organização social, mas que viviam razoavelmente isolados uns dos outros e muitas vezes mantinham lutas entre
si li •
No processo de expansão da sociedade europeia sobre esta parte da Am~rica~ com base no sistema de produção capitalista, os Kaingang e Guarani começaram a ser contactados pelos age~
tes do dominio colonial no sêculo XVII. Entretanto, não se pode
pensar que os agentes da sociedade colonial se apresentavam ao
indio de muneira uniforme. Na verdade, frentes de expansão
de
vãrios tipos, cada uma tendo comportamentos e reações diferentes em relação ãs sociedades tribais, entraram em contato
com
os indigenas.
Segundo Darcy Ribeiro (1957:23-24), assim se apresentam
os contingentes humanos~ motivados pelas Gconomias
extrativa,
agricola e pastoril~ tipicas desse periodo de expansão da soei e
dade colonial:
11A
economia extrativa mobiliza indivíduos desgarrados de
suas comunidades de origem e, portanto livres das formas tradicionais de controle social1 para lançã-los sobre ãreas inexploradas ( ... ). Quando defrontam com
um
grupo indig~na) sua tendência e dcsalojã-los violentamente de seu territõrio, ou quando poss1vel diligenciar
par a e o l o e a - 1 os a seu s e r v i ç o ( ... ) . As frentes d e eco nomi a pastoril são formadas por populações
constituidas
por cresc1monto vegetativo, composta de grupos
fami-
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liais que avançam através de ãreas inexploradas ã procu
ra de novas pastagens. Agem diante do indio essencia17
mente pela contingência de limpar os campos de seus habitantes humanos para entregã-los ao gado e evitar que
o indio, desprovido de caça~ a substitua pelo ataque a
SEUS rebanhos ( ... ). Jã as frentes de expansão agrícola
são geralmente constituldas por massas humanas mais pon
derâveis que as anteriores e dotadas de um equipamentõ
muito mais poderoso. Vêem no 1ndio um simples obstâculo
ã sua expansão e entram em conflito para
desalojã-los
das terras que ocupam».
As populações tribais do sul do Brasil, no que se refere ã forma e ã extensão como ocorreu o contato, sofreram o impacto desses três tipos de frentes pioneiras. Estas
emergiram
em momentos e circunstâncias diferentes, bem como ãreas distintas. Como resultadó desses enfrentamentos de brancos e indios,
ocorreu o exterminio quase total do contingente indígena. Os so
breviventes arcaram com a perda de muitos dos valores culturais
tradicionais, o que motivou a descaracterização da vida tribal
e sua consequente desorganização.
Em s1ntcse, podemos colocar a situação de contato
dos
grupos Guarani e Kaingang dessa forma:
I .2.1.

Os Kaingang (1)
"üis tr-íbufdos pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa
Catarina, Paranã e São Paulol os Kaingang formam
uma
das maiores tribos que sobrevivem no Brasil presente.
Sua população aldeada em postos indigenas atinge
a
6.616 individuas. Um numero de indivlduos não conhecid~
mas seguramente com certa expressividade9 vive disperso
em fazendas e outras propriedades rurais. E alguns pequenos grupos9 com o termo media entre 10 e 30 pessoas
vivem desligados da assistência oficial, localizados nas
cercanias do rio Uruguai, que divide Santa Catarina do
Rio Grande do Sul, e em São Miguel do Oeste (SC).
A partir do momento em que os jesuítas e suas reduções foram destruídos, diminuindo os lucros dos bandeirantes pela comercialização dos espõlios de guerra, especialmente escravos Tndios, o comercio de gado existen
te ã solta nos campos do sul serviu de motivo para man~
ter o interesse dos paulistas na região. E, aos poucos,
o gado tornou-se a razão econômica de contingentes
nacionais que logo foram disputar aos Kaingang o dominio
dos campos naturais do planalto.

(1) SANTOS, 1975:17-21.
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No ano de 1728 abriu-se uma picada ligando o
morro
dos Conventos, ao sul de Santa Catarina, com os campos
de Lages e Curitiba. Esse caminho passou a permitir que
tropas, formadas com o gado arrebanhado no Rio Grande,
fossem levadas diretamente ãs feiras de São Paulo. E em
função dess~ comêrcio, altamente estimulado pelo
auge
da exploraçao das minas, surgiu a vila de Lages,
em
1771. As faz~ndas de criação foram se instalando, deter
minando a busca de novas pastagens. A disputa se faz ao
'índio. Em 1838, conquista-se os campos de Guarapuava. Em
1848, dominam-se os campos de Palmas. O
envolvimento
dos Kaingang foi total, colaborando os grupos que manti
veram as primeiras relações de contato amistoso com os
brancos para submeter os grupos arredios.
A motivação econ6rnica dessa frente de expansão estimulava a expulsão dos campos dos contingentes indígenas,
substituindo-os por cabeças de gado. Nesse objetivo, os
componentes da frente de expansão se valeram da
experiência que a metrõpole portuguesa acumulou durante
o
rãpido periodo em que se expandiu~ dominando e exterminando centenas de povos tribais pela Ãfrica, Ãsia e Ame
rica. A têcnica de colocar indig~nas contra indigenas:
mais uma vez foi utilizada com êxito. Os Kaingang atrai
dos ao convivia com os fazendeiros se encarregaram
de
fazer a guerra ãqueles refugiados ~m ãreas de
acesso
mais difícil e que pretenderam oferecer resistência ao
conquistador.
9

Paralelo ãs disputas pelo dominio da terra, os brancos submeteram os indigenas a um continuo processo
de
desintegração social, cultural e biolõgica. A utilização do indígena como mão-de-obra, desarticulou
rapida
mente o sist0ma econômico tribal, com reflexos diretos
em todos os d0mais aspectos da sociedade, enquanto enti
dade autônoma. O mesmo ocorreu em decorrência da utili~
zação sexual da mulher indigena. A contaminação do grupo com doenças at~ então desconhecidas e para as quais
os indiv1duos não apresentavam qualquer resistência bio
lÕgica, rebentou definitivamente com as possibilidades
do grupo continuar a viver independente. A submissão foi
tota 1 .
Os Kaingang, submetidos, perderam o domfnio das terras que necessitavam como base para o sustento dos componentes de sua sociedade. Deixaram-se ficar então junto ãs fazendas, sujeitos ãs ordens dos brancos que deles necessitavam como mão de obra e especialmente
como
garantia para a defesa, quando da ameaça de indios arre
dias. Mas, na medida em que as fazendas foram se expan~
dindo, a segurança dos brancos foi aumentando e, assim,
os motivos de uso dos indios foram desaparecendo.
Como
nenhum dos fazendeiros da região de Guarapuava e Palmas
estava disposto a sustentar uma população que mais nada
podia oferecür em troca, vârias pressões se fizeram jun
to ao governo do Paranã objetivando-se dar uma orienta~
ção ã vida marginal que os índios levavam. Assim,
em
1881. foi, designado um diretor de índios para atender
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ã região de Palmas. Algumas ãreas de terras
devolutas
foram então obtidas por teimosos chefes indígenas junto
aos governos provinciais. Os serviços assistenciais que
se tentou prestar nessa epoca foram executados basicamente sob orientação religiosa, essencialmente voltados
para a catequese.
Os Kaingang arredios, entretanto, continuaram sujeitos ãs contingências decorrentes do avanço das frentes
de expansão da sociedade nacional. Na primeira
decada
deste século, os Kaingang instalados em São Paulo,
na
região em que se construiu a estrada de ferro noroeste
do Brasil, sofreram uma continua campanha de agressões.
O grupo inteiro não foi exterminado unicamente
devido
ao conjunto de fatores que determinou a reaproximação do
indio como porsonagem junto as populações urbanas
do
Pais, culminando com a criação do Serviço de
Proteção
aos Tndios, em 1910 (1). Os sobreviventes desse
grupo
foram pacificados por Horta Barbosa, em 1912.
A miséria vivida pelos grupos Kaingang não terminou
com a implantação do SPI. As terras ocupadas pelos indios continuaram a ser disputadas e utilizadas por representantes da sociedade nacional. A demarcação defini
tiva da maioria das ãreas ocupadas pelos indígenas sem7
pre foi demorada, cheia de acordos e cessões, resguardando sempre as mínimas expectativas de direito de civilizados (2).
Definidas constitucionalmente as terras
indígenas
como patrimônio da União, em 1967j ainda assim subsistem problemas (3). Os grupos que vivem
desassistidos
pela FUNAI continuam sem documentos sobre as terras que
ocupam. E mais, a interpretação de que o
dispositivo
constitucional inclue também as terras definitivamente
legalizadas, e que por atos particulares ou governamentais haviam sido doadas a certos grupos indígenas, fez
retornar para a esfera da União ãreas de terras que legitimamente pertenciam, em posse e propriedade, ãqueles
grupos. Este ê o caso, por exemplo, do grupo
Kaingang
aldeados no PI Chapecõ7 que houve por doação do governo
de Paranã, em 18 de junho de 1902, através do
Decreto
nQ 7, uma ãrca de terras junto ao rio Chapecozinho.
Paralelamente, a utilização dos recursos florestais
9ue existiam, e que em alguns casos ainda existem, nas
areas ocupadas pelos indígenas e sujeitas ã administra-

(l} Sobre a fundação do SPI, vejam-se STAUFFER, 1955 e

SANTOS,

1973

(2) Um exemplo seria a questão das terras do PI Chapecõ; no municipio de Xanxer~. Veja-se SANTOS, 1970: 45/47.
(3) Art. 49, item IV.
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ção dos Õrgãos oficiais de assistência não tem sido fei
ta em seu beneficio (1). O mesmo ocorre com a possibilT
dade de utilização dessas terras para com o cultivo. ~
maioria dos Kaingang trabalha vendendo sua força de tra
balho para fazendeiros e colonos das vizinhanças
dos
postos indigenas, porque não tem condições de ter suas
prõprias roças. E, enquanto o indio sai da reserva para vender sua força de trabalho~ as terras agriculturiveis do posto ind1gena são aproveitadas por arrendatirios civilizados ou pela prÕpria FUNAI.
Mas não~ sõ no sentido econ6rnico que os
Kaingang
vivem precariamente. Com ligeiras diferenciações entre
os postos, as experiências vividas pelos diversos grupos tornam presentes precãrios quadros de vida, de saüde, de educação e de trabalho. A assistência prestada,
ê mínima. E para ser realizada essa assistência
ainda
depende do esforço de muitos abnegados servidores
do
õrgão assistencial. Foi conside:rando toda essa histõrica e tradicional miséria que Orsula Wiesemann, missionã
ria e lingOistica, disse que "os Kaingang são um
pov~
morto de coração11•
I. 2. 2.

Guarani

Segundo Jose Proenza Brochado (1975:72), os Guarani eh~
garam a ocupar n( ••• ) no ieste da América do Sul, uma ãr e a que
se estendia desde a Amazõnia atã o rio da Prata e para o inte rior desde o Atlântico ate o Paraguai ( ... )11• Hoje estão confinados em pequenas reservas ou aldeias, em numero bastante reduzido, misturando-se muitas vezes is populações locais (2).
SCHMITZ (1975:12), faz um relato breve da forma
como
ocorreu a redução populacional deste grupo indigena, que outrora dominava grandes extensões territoriais:
"No processo europeu de exploração e colonização da ter
ra, os que estavam dentro da ãrea de expansão portugue~
sa foram escravizados ou mortos na prea de indios para
abastecer são Paulo; os que se encontravam dentro
da

O Serviço de Proteção aos !ndios e Localização de Trabalhadores Nacionais foi criado pelo governo federal em 1910. Em
1967, depois de um processo administrativo que escandalizou
o pais e o exterior~ o SPI foi extinto. O governo
federal
criou então a Fundação Nacional do lndio. No Rio Grande do
Sul. ate 1967 havia um serviço estadual que era responsãvel
por algumas reservas indigenas Kaingang todas alvo dos mais
diversos escãndalos. A partir da criação da FUNAI9
essas
ãreas deixaram de estar submetidas 5 administração estadual.
em
( 2) Cf. SCHADEN, 1962:10, os Guarani podem ser divididos
três grandes grupos: os Nãndeva, os Mb~a e os Kayovã.

J_l)

-._

-
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area de expansão espanhola foram reunidos nas reduções,
das quais os Sete Povos são vestigios tardios. Por causa das lutas territoriais entre Portugal e Espanha, as
reduções tiveram uma vida atribulada. Alguns moradores
foram transferidos para dentro do dominio português e
alguma miscigenação resultou. Nas fazendas, que as redu
ções tinham na parte central e meridional do atual Riõ
Grande do Sul, o indio se tornou peão de estâncias
e
com a dissolução das mesmas entrou como um dos elementos na formação do modo de vida dos trabalhadores
das
fazendas e na composição fisica de sua população.
No
Paraguai, onde as reduções durava~ muito mais, a popula
ção índia, a lingua e o modo de vida, se tornou
mais
importante e mais duradouro. Também a miscigenação foi
ai marcada ( ... )
11•

SANTOS (1975:23-25), analisa a situação atual dos Guar~
ni, apresentando-os como um grupo que vive junto aos postos indígenas da região sul, mantidos pela FUNAI, atingindo um total
de 878 individuas. Este grupo não tem um aldeamento permanente.
Perambulam pela região, ora encontrando-se num posto, ora noutro. Ou, ãs vezes, na periferia de núcleos urbanos.
Conforme este autor,
esses contingentes Guarani
pertencem ao grupo Mb~a, oriundos do noroeste da Argentina, do Paraguai e sul do Mato Grosso, sua região tradicional. Esses contingentes não são remanescentes das
antigas populações Guarani que, ã êpoca da descoberta,
ocuparam o litoral do Brasil (1). Essa movimentação dos
Guarani em direção ao litoral tem sentido
religioso.
Sabe-se que, em 1820, jã havia Guarani emigrados no litoral de São Paulo (2) ( ... ). Essa situação parti cu 1 ar
dos Guarani leva-os a viver como verdadeiros marginais
dentro das ãreas indigenas. Não hã na região sul um uni
co posto para atendê-los. Todos os postos foram originã
riamente criados para atender aos Kaingang
ou
aos
Xokleng. Devido as disputas tribais, responsãveis pelo
desenvolvimento de muitos estereótipos que um grupo tem
sobre o outro, os Guarani são muitas vezes identificados como intrusos, ou apontados como indios
diferentes ( ... ). Tanto nos agrupamentos existentes no postos,
como naqueles localizados junto a ãreas urbanas,
incluindo neste caso familias isoladast os individuos man
têm em operação unidades de sua cultura tradicional de
maneira bem mais característica do que entre Kaingang e
Xokleng. Talvez a busca de isolamento no interior da re
serva e o estabelecimento de elos minimos de dependên~
11

(

(1)

•••

)

As populações indigenas que v i v i am no litoral su l , ã epoca da descoberta do Brasil, foram aniquiladas durante
o
correr do sec. XVI pelas doenças trazidas pelo europeu, pela escravização e pelo prõprio trabalho de catequese dos je
suitas11;
11

(2) SCHADEN, 1945:15

~1
!
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eia da sociedade nacional, contribuam para a manutenção
dos valores tribais. { ... ).A instabilidade residencial
associada ã falta de motivação ideolôgica para o desempenho de atividades econômicas mais ou menos duradouras,
tornam os Guarani sujeitos ãs ofertas de trabalho junto
ã sociedade regional, particularmente como diaristas ou
tarefeiros para a execução de trabalhos de roça. Aprecariedade de ganho e extrema. E como as condições existentes nas reservas indígenas para a ocorrência de recursos naturais possíveis de contribuir para a
dieta
alimentar (fauna e flora) são minimas, e em muitos casos inexistentes, a maioria dos indivíduos sofre um crô
nico estado de car~ncia alimentar".

I.3

A Etnografia Kaingang Tradicional

Os Kaingang foram considerados pelos primeiros pesquisa
dores (l) como semi-sedentãrios. Praticavam uma agricultura em
pequena escala, cultivando principalmente o milho e a mandioca.
METRAUX (1963 I:451) informa que sua dieta alimentar era "complementada com grande numero de frutos silvestres, mel, larvas
de abelha e o bicho do pau~. De acordo com MABILDE (1899:141-142)
a caça e a pesca desempenhavam um papel secundãrio na economia
do grupo.
A organização política do grupo, de acordo com BECKER
(1976:112), compunha-se de um chefe principal, o cacique geral,
que centralizava o poder. Este cacique contava com a colaboração de outros chefes ou caciques menores que, por sua vez, eram
auxiliados por outros lideres dentro de determinada hierarquia.
Com relação ã organização social, o grupo estã dividido
em duas metades exõgamas patrilineares, sub-divididas cada uma
em dois sub-grupos. A explicação para esta divisão se encontra
na mitologia Kaingang e tem como função a ordenação das regras
de descendência e parentesco dos indivíduos que fazem parte do
grupo. A metade A, com os sub-grupos Votoro e Kayurucrê,
tem
sua simbologia ligada ã lua (Kãneru) e seus objetos cerimoniais
são redondos e leves. A metade B, com os sub-grupos de Kame
e
Aniky, se orienta pelo sol (Kamê) e seus objetos são mais alongados e pesados. BECKER salienta tambêm que existe certa dife-

(1) METRAUX, RAMBO, MABILDE, BALDUS, entre outros.
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renciação social entre os Kaingang, no que se refere a
idade,
sexo e funções de mando, sendo os direitos e deveres claramente
diferenciados.
De acordo com BECKER (1976:158) pode-se dizer que aregra geral do casamento Kaingang ê a monogamia, admitindo-se
a
poligenia como exceção. O casamento pode ser dissolvido dependendo de fatores de ordem social, econômica, afetiva ou emociona 1.
Com relação a cultura material, de acordo com GAY (1863:
59),
a habitação Kaingang era formada de estacas forradas
e
cobertas com folhas de palmeira. As choças eram compridas e com
portas baixas. A habitação Kaingang alêm de desempenhar a função de proteção fisica, se constituia num ponto de reunião
do
grupo tribal. Numa aldeia, podiam ser distinguidos vãrios tipos
de morada. De maneira geral, segundo BECKER (1976:216), pode-se
identificar:
"a choça do cacique, a dos homens que tem mulher, a do
rapaz solteiro { ... ) e as casas das viüvas. Relacionadas ã funcionalidade como tal e ao recato, temos ainda
as casas usuais nas migrações, as casas dos vigias e as
de permanência temporãria para as parturientes".
De acordo com METRAUX (1963:456) os Kaingang selvagens
andavam nüs, vestindo apenas um cinto de fios marrons. Para enfrentar o frio, usavam um manto quadrado denominado kuru. A ve1
timenta feminina consistia de uma saia curta feita de
fibras
que era presa ã cintura por um cinto largo, de cor preta
brilhante. Completavam a vestimenta com adornos como fitas amarradas em seus tornozelos e pinturas especificas da metade a
que
pertenciam. Os homens usavam um corte de cabelo, em forma
de
coroa, justificando-se o apelido de Coroados.
Quanto ã utensilios domêsticos, era pequeno o
acervo
dos Kaingang. No que se refere ao preparo dos alimentos existem
referências sobre panelas, tachos, tubos de bambÜ, copos, tinas
cavadas em tronco de ãrvores, peneiras, machados de pedra
e
mãos de pilão de pedra e de madeira. Utilizavam ainda
pinças
feitas de taquara, usadas para tirar do fogo brasas e
certos
alimentos. Utilizavam ainda grades de madeira para assar carne,
e cestos, para o transporte de objetos e alimentos.
De acordo com RAMBO (1947:202), e SERRANO (1936:203) os
mais antigos Kaingang não conheciam a cerâmica. METRAUX (1963,

·1

<
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1:458-459) porêm ressalta que os Kaingang de Missiones, Argenti
na, jâ possuiam um tipo caracteristico de cerâmica preta.
As armas desempenhavam papel importante na vida grupal.
Eram utilizadas na caça, em cerimoniais e como instrumento
de
guerra. Consistiam em arcos, flechas com pontas de madeira (endurecidas ao fogo), de osso ou pedra, tacape, varapau, clava de
bastão, geralmente confeccionada com madeira, machados de pedra,
machados circulares feitos em pedra, lanças e bastões de comando.
Quanto aos instrumentos musicãis) estes estão estreitamente ligados ã cultura espiritual Kaingang. Temos
·referência
de chocalhos, maracas, flautas, cilindros, trombetas e para os
mais antigos, os clarinetes, a flauta de nariz e a licongue.
Tambêrn ligados ã cultura espiritual dos Kaingang estão
as bebidas cerimoniais, que de acordo com a sua destinação mer~
cem um preparo especial. Entre elas encontramos o hidromel, que
e uma mistura fermentada de âgua e mel, e o "k t k ? , feito
de
graos de milho fermentados ou com pinhão.
De acordo com BECKER (1976:263), o culto aos mortos e a
expressão mais saliente da cultura espiritual do Kaingang. O r!
tual diferencia-se dependendo do status e da estima gozados pelo morto. Os membros do grupo tem um grande respeito pelos mortos e suas sepulturas, estendendo-se tambim este respeito
.aos
inimigos.
í

I.3.1.

Situação dos Kaingang na Atualidade

Basicamente a alimentação dos grupos Kaingang sobreviventes continua a mesma. As alterações para pior foram resulta~
tes do contato com a sociedade nacional e do controle e da influência exercidas pelos ôrgãos de proteção oficial (SPI-FUNAI).
Embora os Kaingang, em maioria, estejam aldeados
nos
estrutura
Postos Indigenas, portanto sob a tutela da FUNAI, a
de poder aparentemente continua da mesma forma. Isto e, existe
uma autoridade superior, denominada Cacique (ou Coronel)s
que
tem como subordinado imediato um capitão. De acordo com FISCHER
(1959:27) segue-se na hierarquia o sargento que desempenha tare
fas múltiplas e os cabos que exercem função policial.
Existe
ainda a categoria de soldado raso. Mas, não se pode deixar
de
destacar que tal estrutura hierârquica foi implantada pelos or-
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ganismos de proteção, inicialmente o SPI, depois a FUNAI. Assim,
a estrutura não existe por livre vontade dos índios, nem
tampouco os escolhidos para terem poder são indicados pelos
indios. O chefe do PI manipula, dessa forma, tais indivíduos, assegurando a aceitação de sua vontade.
A divisão do grupo em metades, identificadoras da posiçao que ocupa e individuo na rede de parentesco, ainda e respei
tada e seguida; bem como ã divisão de trabalho, segundo idade e
sexo.
O casamento Kaingang hoje e monogâmico. r celebrado geralmente no posto indígena, na presença do 11Coronel". Ãs vezes,
ê o próprio chefe do PI que preside a cerimônia.
Atualmente 0 índio Kaingang veste-se de maneira
semelhante ao branco.
A habitação tambem sofreu uma mudança violenta. Os indios aldeados moram em casas construidas pela FUNAI, com um mínimo de mobiliaria. Utilizam no exercicio das atividades
diãmachado,
rias todo o instrumental que ê comum ao homem rural:
foice, enxada, serra, espingarda, etc.
A sua economia estã plenamente engajada aos interesses
da sociedade regional. Produzem para seu sustento e para a venda no mercado. São também consumidores dos mais variados produtos, entre eles destacando-se; tecido, sal, açúcar, café, carnes, fumo, bebidas, ferramentas, etc.

I.4

A Etnografia Guarani Tradicional

Segundo BECKER (1976:12), os Guarani eram predominantemente agricultores. Cultivavam milho, mandioca,
batata-doce,
amendoim, feijão, abÕbora, fumo, etc. Também conheciam o uso da
erva-mate. Complementavam sua dieta alimentar com a caça e
a
pesca, utilizando-se de arco, flecha e armadilhas.
A organização politicados
Guarani, de acordo com SCHADEN (1962:99-100), baseava-se no poder dos chefes das
grandes
familias, que reunidos em conselho exerciam função consultiva e
deliberativa. A chefia do grupo coincidia frequentemente com a
liderança xamanistica. Havia um princTpio hereditãrio para
a
chefia, embora nem sempre a hereditariedade fosse determinante.
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Entre os antigos Guarani, a unidade social era provave!
mente, de acordo com METRAUX (1948:III:85), a familia
extensa
patrilinear. Segundo METRAUX (1948:III:87), as mulheres casavam
logo apôs a puberdade. A forma de casamento preferida
parece
ser entre primos cruzados e entre tio materno e sobrinha. A poligenia era admitida, conforma alusões da literatura Jesuistica.
De acordo com MONTOYA (1892:42), citado em MrTRAUX (1948:III:871
o levirato foi observado entre os chefes.
SCHADEN (1962:34-35}~ ensina que as primitivas habitaçoes Guarani eram enormes casas comunais. Tinham forma retangular, com comprimento ate 18 m. e largura de atê 8 m. A cumieira
estendia-se no sentido norte-sul. Na frente (leste) estendia-se
um grande terreiro usado para a dança. No interior, no lado opo1
to ã entrada principal, construiam uma armação de madeira, espécie de "e l t e r "; diante do qual realizavam danças religiosas.
Ainda segundo este autor:
"A casa Kaiov; tradicional satisfazia a uma sirie
de
requisitos da organização social e religiosa.
Constituta abrigo ideal para o c2njunto de famllia§ !lementares que,congregadas em familia-grande sob a eg1de de um
chefe ünico. formavam estreit~ comunidade de vida, com
i n te r e s s e s e e o n ô mi e os , r e 1 i g i o s o s e p o 11t i e os em com um 11 •
Quanto ao vestuãrio tradicional dos Guarani, especific!
mente do grupo Mbõa, SCHADEN (1962:43) informa que consistia n~
ma faixa de pano que passada entre as pernas. e presa por
um
cinto de couro ou de algodão. O traje Mbõa feminino
chama-se
tupydjcâ. Ele e dobrado acima da cintura ou logo abaixo
dos
seios. r feito de pano e semelhante aos trajes femininos
de
outros grupos Guarani.
De acordo com METRAUX (1948:III:83}, utilizavam-se
de
urucu para pinturas corporais. Os desenhos faciais tradicionais,
pontos e listras, eram algumas vezes aplicados com carimbos de
bambu.
Os Guarani guerreavam com arco, flecha e tacapes. Segun
do BECKER (1976:72). como eram cultivadores que podiam acumular
alimentos para executar operações militares, possuiam superioridade sobre outros grupos caçadores e coletores.
Quanto ã instrumentos musicais, SCHADEN (1962:153), indica como os mais importantes o chocalho de cuia3 o bastão de
ritmo, o marimbau e flautas de bambu.
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Segundo METRAUX (1948:III:88-89}, a arte decorativa entre os Guarani tinha basicamente padrões geomêtricos, que eram
e são executados em trabalhos de cestaria, ou pintados em vasilhames de cerâmica. Seus desenhos favoritos são iozangos. Excepcionalmente utilizavam-se de formas zoomõrficas ou antropomórficas.
Da mesma maneira que outros grupos ind1genas, os Guarani, celebravam com bebida os acontecimentos importantes no grupo.
A bebida muis conhecida, chamada Keguiai, era preparada
com milho, batatas frescas ou mais raramente com mandioca.
A
fermentação da batata era conseguida com a adição de milho mastigado ou folhas de cara-tory (Physurus sp}.
I.4.1.

Situação Etnogrâfica Atual dos Guarani

O grupo Guarani, que em séculos passados dominava grandes extensões do Brasil Meridional, bem como do Uruguai, Argentina e Paraguai, hoje encontra-se reduzido a poucos milhares de
individuas. Na região sul, sobrevivem confinados em Postos Indf
genas, onde predomina a população Kaingang. Hã, entretanto, mu!
tos Guarani que vivem longe dos Postos Indigenas.
Sua cultura, que segundo SCHADEN (1962:18), antes
da
chegada do europeu possuia relativa uniformidade ling61stica,r~
ligiosa e mitica,
foi sendo gradativamente destruida pelo con
tato com a civilização, pela submissão durante mais de um século ã tutela dos jesuitas, bem como pela progressiva ocupação do
seu antigo territôrio pelas frentes da expansão da sociedade na
cional.
parte
Desta forma, embora o grupo conserve atualmente
de sua cultura, a maior parte dela encontra-se muito modificada,
ou destruida, traduzindo-se esta situação na desorganização social do grupo. De acordo com SCHADEN (1962:57):
!ndice inequivoco do grau de desorganização social da
maioria das comunidades Guarani ê o progressivo abandono dos padrões de trabalho coletivo. t consequência direta da individualização das preocupações econômicas.
Por outro lado, o sucessivo entrosamento dos grupos indigenas na economia regional cabocla leva ao restabelecimento do trabalho cooperativo, mas em moldes jã modi11

ficado".

'

-
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Com relação i organização polftica, atualmente o "capitão" escolhido ou indicado pelo funcionirio encarregado do Posto, e que exerce a liderança e o controle policial dentro
do
grupo, bem como ê o mediador entre a sociedade civilizada e
o
grupo indigena. Entre os Mbaã, hoje a iniciativa para o casame~
to é masculina. Existe entre eles uma espêcie de "casamento de
prova", que se 11der certo" leva a união definitiva. S5 a partir
da celebração do casamento ê que 110 casal passa a ter
morada
prõpria, vindo a constituir grupo de produção e consumo parcial
mente independente11 (SCHADEN, 1962:74-75).
A casa Guarani atual obedece aos padrões indicados pela
FUNAI, nas reservas indigenas, não mais se encontrando suas casas tradicionais.
Segundo SCHADEN (1962:37), "nos setores da cultura material, os mais permeãveis ã infiltração de elementos estranhos, a aceitação de objetos de origem industrial se
processa paralela ã perda de técnicas tradicionais.
A
medida que se importam vasilhas de ferro desaparece
a
cerâmica, a compra de panos fabricados acaba com
as
técnicas de fiação e tecelagem".
A crise aculturativa dos Guara~i, portanto como de outros grupos indfgenas contactados, se explica pela "incompatibilidade dos ideais de vida propostos pela cultura tribal
de
um lado" e pela civilização de outro (SCHADEN, 1962:180).
A aculturação religiosa do grupo ocorre mediante reinterpretação, em termo de magia, dos elementos cristãos:
"E ao passarem para a esfera religiosa propriamente dita, as ideias e prãticas novas são integradas no sistema tradicional graças a um esforço de conciliar as duas
religiões sobre a base de semelhanças e analogias"{SCHA
DEN, ·1962:182).
-
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II.

ESPECIFICAÇÃO SOBRE OS POSTOS E TOLDOS IND!GENAS EM
ESTUDO (1)

Na região geogrãfica sul do Brasil nem todos os membros
das culturas indigenas Guarani e Kaingang, ocupam ãreas
suficientemente próximas ã bacia do Rio Uruguai, passiveis de serem
alcançadas diretamente pela construção das barragens ou
pelos
lagos que elas formarão.
Quando elaboramos a proposta inicial deste estudo, com
base na documentação ã êpoca disponivel, previmos que as segui~
tes ãreas indígenas seriam atingidas: Posto Indigena de Chapecõ
(SC); Posto Indigena Palmas (PR); Posto Indigena Nonoai (RS) ;
Posto Indigena Votouro __ (RS); Posto lndigena Ligeiro (RS); Posto
Indigena Carreteiro {RS) e os Toldos de Irani (SC) e Irai {RS}.
Posteriormente ao ocorrer a analise detalhada dos dados
bibliogrãficos e em especial ao se proceder demorada comparação
entre as alternativas previstas e os mapas disponíveis, complementados pelas informações obtidas junto a FUNAI,
concluimos
que os postos seguintes não seriam atingidos diretamente pelos
barramentos: Palmas (PR); Votouro (RS); Guarita (RS) e Carretei
deveriam
ro (RS)t Convencionamos, então9 que tais postos não
incluir este relatório.

{ l ) A fonte das informações que integram este capítulo ê

a
FUNAI, através de documentos e depoimentos coletados
em
agosto, setembro e outubro de 1978 cm Brasília,
Curitiba
Chapecõ (SC) e nos postos e toldos estudados. Quando destacamos com asterisco (*) queremos indicar que a fonte de informação e o relatõrio FUNAI/SUDESUL/UFP, de 1973.
Outras
fontes são devidamente especificadas.
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Il.l.

Posto Indigena

Cacique

II. 1 .1. Caracterização
a)

Doble

(RS).

Geogrãfica:

Localização:

O PI Cacique Doble localiza-se no município de
Ooble, RS. Dista 6 km. da sede do municipio.
b) Coordenadas Geogrãficas

Cacique

(*)

Situa-se o PI entre as coordenadas localizadas a 51°35'
a 51°451 de longitude oeste de GRW e 27°451 a 27º55• de latitude sul.
e) ~rea: 4.508 ha.
d) Relevo(*):

Na ãrea ocorre desde o relevo plano e ondulado,
forte ondulado com declives acentuados.

até

o

e) Altitude (*):

Varia em torno de 700 m.
f)

e l i ma

( *) :

Segundo o Sistema de Kõppen, essa ãrea encontra-se no
tipo Cfa. tum clima sub-tropical (ou quase temperado). Aprese~
ta uma precipitação anual de 1750 mm. A temperatura media anual
fica ao redor de 17,5°c, com ocorrências de geadas.
g) tpoca de chuva: abril/agosto
h) Vegetação (*):
J{rea Florestal
Mata de associação de
latifoliada e araucária
Area Capoeira
Capoeira densa
Capoeira rala
Area não Florestal
Agricultura
Ãrea de repouso, pastagens,
campo e outras
T O T A L

3 ha

0,06%

406 ha

1.667 ha

9,00%
37,00%

930 ha

20,63%

1 . 503 ha

33,34%
100,00%

4.508 ha
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i)

Aldeias

Sede
Região dos Guaraní (Cafundô)
j)

Vias de Acesso:

RS-33. Distante 6 km. da sede do municipio de

Cacique

Doble.
II .1. 2. Caracterização Sócio-Econômica (l ):
Concentram-se no PI Cacique Doble um total de 408 indTgenas, sendo 372 indivíduos do grupo Kaingang tronco lingaistico Jê, e 36 individuos Guarani, tronco lingüistico Tupi.
Os Kaingang localizam-se na sede da reserva e os Guarani na região denominada Cafundô. Atualmente ocupam 45
casas,
padrão FUNAI. Hã projeto para a construção de mais 38 casas, jã
que o n~mero de familias indígenas ultrapassa as disponfveis.
A chefia do PI ê exercida pelo Sr. Antônio Maucir Fantin, nomeado pela FUNAJ. O grupo indigena Kaingan· representa-se
junto a chefia pelo cacique João Manoel Antônio, enquanto o gr~
po Guarani conta com o cacique João Maria Mariano.
Todos os membros do grupo Kaingang dominam a língua nativa. O português tambem e praticado pela maioria devido ao con
tato constante com a população regional. O mesmo ocorre com
o
grupo Guarani.
A atividade basica de subsistência desses grupos e
a
agricultura. Dedicam-se a plantação de milho, soja e trigo mourisco. Geralmente o plantio ê feito utilizando tratores dos regionais, que recebem 25% da produção. Parte do produzido e consumido dentro do grupo familiar. O excedente ê vendido para empresas localizadas fora da reserva.
Os produtos utilizados para sua alimentação são na maio
ria adquiridos fora da ãrea. Dessa forma compram farinha de trl
go, arroz, feijão e farinha de milho. Complementam sua
dieta
alimentar com verduras, carnes - principalmente de porco e galinha - e peixes, que pescam no rio dos Indios. Tambem dedicamse a atividade criatõrin de suínos, aves, bovinos e eqüinos.
( l ) As informações que não referem a fontes bibliogrãficas espe

cificas provêm de entrevistas com enfermeiro, professores
indigenas em o~tubro de 1978.
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As roças são familiares, localizando-se geralmente longe da sede do Posto. Grande parte dos homens deslocam-se
para
os locais de trabalho durante a semana, residindo em choupanas
construidas perto das roças. As mulheres geralmente permanecem
na sede cuidando de seus afazeres domesticas e confeccionando
peças de artesanato, que posteriormente são vendidas pelos prõprios indios nas localidades vizinhas.
Alguns indios, principalmente os que não possuem
instrumentos agricolas mais adequados, mantêm um sistema de troca
de serviços com os regionais.
Neste ano o Engenheiro Agrônomo da FUNAI, Edivio Batti~
telli (1978 b) elaborou projeto de desenvolvimento, objetivando
o incremento das culturas de trigo mourisco, arroz, soja, fel
jão e milho. Tal projeto tinha seu inicio previsto para setembro de 1978. Entretanto a implantação deste projeto ainda não
havia ocorrido, n epoca em quo realizamos a visita ãquele Posto
no mês de outubro.
Somente a população Kaingang tem assistência educacional, jâ que existe apenas uma escola com tr~s salas localizada
na sede da reserva. Nesta escola estão matriculados 38 alunos,
atendidos por dois monitores bilingues.
A assistência mêdicõ e fornecida pela enfermeira do Po~
to. Periodicamente os indios recebem atendimento de Equipe Medi
ca Volante de Saüde, da FUNAI.

II.1.3. Histõrico da ~rea:
As primeiras informações histõricas sobre Cacique Doble
segundo BECKER (1976:81 ), referem-se ao período compreendido e~
tre 1840-1850, quando a ãrea dos campos de Passo Fundo r. Vacaria, situada entre os rios Turvo e da Prata, era ocupada por
bandos Coroados
lidorados pelo cacique Braga. O cacique de
11

um destes

11,

bandos,

conhecido

como "Do b l e "

(Dovre,

Dobre)

reagiu

contra o ·poder do c e o i que 2rara provocando :i segmentação do .gr.!!_
po. O cacique Doble e seu bando localizaram-se na margem direita do Rio Uruguai. Posteriormente, com a pressão de frentes pi~
neiras, o grupo apresentou-se em Vacaria e Passo Fundo, aldeando-se em lu9ares indicados pelo Govorno Provincial. Nessa êpoc~
o cacique Doble auxiliou o Governo do Rio Grand~ do Sul a submeter" outros grupos arredios.
11

J,

28

A primeira referência demogrãfica sobre o grupo do cacj
que Doble data de 1862 e aponta a existência de 58
individuos
(BECKER 1976:82). Em 1864, o cacique Doble foi forçado a
se
transferir de Vacaria, onde se localizara para Nonoai, porque
projetava-se na epoca transformar Nonoai em núcleo indigena de~
tinado a abrigar todos os indios da região. Durante a
mudança,
ele foi atacado por indios não identificados, recusando portantot a fixar-se em Nonoai. Retornou então para Vacaria.
Entre 1911 a 1913~ o Governo do Estado do Rio Grande do
Sul procedeu ã demarcação de vários toldos indigenas,
entre
eles o de Cacique Doble, com uma area de 5.450 ha (LISBOA
e
SCHWADE 1967).
Atê 1941, esta reserva permanecou sob a responsabilidade do SPI. Atualmente e administrada pela FUNAI, possuindo uma
area de 4.508 ha.
A ãrea de "Forquilha", que em fevereiro de 1973 era oc~
pada por um total de 52 indivíduos, desde a epoca do SPI
estã
sendo disputada por "civilizados'', os quais hoje dominam inteiramente. Um levantamento efetuado em dezembro de 1973 (PIVETTA:
1973) acusa em Forquilha um total de 18 indios, explicando-se a
redução pela migração de 14 silvicolas para o PI de Cacique Doble. O cacique João Manoel Antônio indicou que os remanescentes
indigenas de Forquilha foram pressionados a sair da ãrea
em
questão em 1976, pela FUNAI. Nessa ârea, entretanto, subsisteum
cemiterio indigena, prova insofismãvel de ocupação da terra que
lhes foi tomada.
A partir de 1930, a ãrea do PI Caciqu2 Doble sofreu varias invasões por componentes da sociedade nacional, que em sua
maioria contavam com a aprovação do Õrgão responsãvel.
Desta
forma, de acordo com o relatório FUNAI-INCRA-GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO SUL (1975:21). verificou-se em 1975 a existência de 132 famílias civilizadas, num total de 773 pessoas. Dessas, 62% entraram com o consentimento da FUNAI ou do SPI, pois
apresentaram contratos de arrendamento das terras que ocupavam,
embora com prazos vencidos. A ãrea ocupada pelos
civilizados
era de 1.308 ha., correspondendo a 29% do total da ãrea.
Em
1978, apõs o movimento ocorrido em Nonoai e em outros postos da
região para a expulsão dos posseiros, ocorreu o mesmo processo
em Cacique Doble. Atualmente não hã intrusos nesta ârea, sendo
a preocupação principal do grupo indigcna a manutenção das terras liberadas.
3
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11.2.

Posto Indígena de Chapecõ.

II.2.1. Caracterização geogrãfica:
a} Localização:
Municipio de Xanxerê-SC, ãs margens dos rios Chapecõ
Chapecozinho, na região oeste do Estado de Santa Catarina.

e

b) Coordenadas Geogrãficas (*):
Situa-se entre os paralelos 26°30 e 27º de
sul e os meridianos 52° e 52°30 oeste de GRW.
1

latitude

1

e)

Ãrea: 15.286 ha (FUNAI 1978 b}

d) Relevo (*):

A ãrea apresenta-se com relevo plano, suave ondulado

e

forte ondulado.
e) Altitude(*):
Varia em torno de 1.100 m.
f)

Clima (*):

Segundo o sistema de Kõeppen. a ãrea encontra-se sob a
influência do tipo Cf, isto ê, um clima mesotêrmico, com
uma
temperatura media de l6,1°c, e precipitação media anual
de
2.462 mm.
g) ~poca de Chuva: abril/agosto.
h) Vegetação:
Area Florestal:
Mata sub-tropical umidade
folhosas, inexplorada
Mata sub-tropical ümida de
folhosas, semi-explorada
Mata de araucãria, explorada
Mata de araucâria, inexplorada
Area de Capoeira:
Capoeira densa
Capoeira rala
~rea não Florestal:
Agricultura
Area de repouso, pastagens,
campo e outros
TOTl.\L

3.103 ha

20,67%

756 ha

5,03%
2,6%
0,15%

400 ha
22

ha

798 ha
2.982 ha

19,87%

l . 098 ha

7,32%

5.850 ha
15.009 ha

38,98%

5,31%

100,00%

/
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i) Aldeias
Sede, Pinhalzinho, Ãrea dos Guarani
Matão, Samburã, Serro Doce e Agua Branca.

ou Limeira,

Granja

j) Vias de Acesso:
Rodoviãrio, pelas BR-277, BR-373 e BR-5 via Xanxerê. Dis
ta 20 km. da sede do municipio de Xanxerê.

II.2.2. Caracterização SÕcio-econômica:
Os indigenas aldeados na Reserva de Chapecõ
pertencem
aos grupos Kaingang e Guarani, vinculados respectivamente
aos
troncos lingUistico Jê e Tupi.
A autoridade mãxima na reserva ê o Chefe do PI, nomeado
pela FUNAI. No momento ê exercida pelo Sr. Franklin Mttder. A e~
munidade indigena tem seus interesses representados junto ã eh!
fia por dois caciques, eleitos pela população sob a influência
do chefe do PI. Atualmente o cacique Kaingang ê o Sr. Josê Domingos e o cacique Guarani, Sr. João Silva.
De acordo com levantamento efetuado em 30/08/78,
esta
reserva apresenta um contingente demogrâfico de 1 .418
indivíduos, distribuídos em 380 familias. A pirâmide etária destapopulação demonstra uma concentração maior na faixa etãria de 1 a
25 anos, caracterizando-a portanto como jovem.
Este contingente demografico encontra-se aglomerado em
virios nücleos dentro da ãrea reservada. O primeiro deles, loc!
lizado na sede, tem uma população de aproximadamente 600 Kaingang em cerca de 60 residências. O nücleo de Pinhalzinho,
com
50 casas e vinte ranchos, apresenta uma população Kaingang apr~
ximada de 300 indivíduos, constituidos em 68 familias. A aldeia
denominada Limeira abriga aproximadamente 150 indigenas Guarani, distribuidos em 10 casas, construídas no padrão FUNAI.
A
Granja Matão se constitui de 10 casas e aproximadamente 20 ranchos e apresenta uma população aproximada de 148 Kaingang.
Em
Linha Guarani residem aproximadamente 39 pessoas. Ocorrem ainda
outros aldeamentos como Samburã, Serro Doce e Agua Branca constituídos por menor numero de individuas. Além disso, apôs a expulsão dos posseiros 0 arrendatãrios, cm abril deste ano, estã
ocorrendo um processo de dispersão, jã que as familias indigenas

/

/

31

estão se localizando nas ãreas antes ocupadas pelos intrusos.
De acordo com informações fornecidas pelo Chefe da reserva, existem 20 uniões matrimoniais interetnicas, isto
de
indios com civilizados. Estes são aceitos na reserva sendo auto
rizada a sua permanência pela comunidade indígena. Ocorre apenas um casamento intertribal 9 entre Guarani e Kaingang, o
que
demonstra a nítida separação étnica dos grupos em questão.
Segundo informações fornecidas pela chefia do posto, o
grupo Guarani é o que tem menor domínio da lingua
portuguesa.
Enquanto todos os elementos falam a língua nativa, apenas os h~
mens falam o português, ainda assim de maneira deficiente.
Com
relação aos Kaingang, cerca de 20% não falam a lingua nativa,e~
quanto que a maioria da população fala o português, com exceção
de alguns indivíduos mais idosos.
Somente 20 pessoas são capazes de ler
razoavelmente.
Isto devido ao fato de ser a educação escolar promovida em termos tradicionais. Apropria
experiência de ~nsino bilingüe não
tem logrado resultados satisfatõrios. dado a problemas relacionados com a concretização desse tipo de ensino. Outrossim,
a
educação escolar voltada para o dominio da escrita tem como bar
reira fundamental o fato de os indigenas terem tradição de comunicação oral, algo desvalorizado em nosso tipo de sociedade.
A quase totalidade da mão-de-obra indígena estã engajada na agricultura, consistindo portanto mão-de-obra não qualifi
cada. Destaca-se entretanto a existência de 22 indígenas trabalhando na serraria localizada na ãrea. Alem disso, cinco eleme~
tos são tratoristas engajados nos projetos de
desenvolvimento
agrícola implantados pela FUNAI.
Observa-se ainda um engajamento da mão-de-obra indígena
em trabalhos para terceiros, principalmente regionais. Cerca de
três quartos da população exercem atividades fora da
reserva,
contratados como diaristas, principalmente na colheita da erva-

e,

mate.

O artesanato, apesar de constituir atividade secundãria,
ainda e praticado pelos dois grupos. Os Guarani na sua totalid~
de executam a atividade, sendo especializados na confecção
de
arcos, flechas e cestos. Os Kaingang dedicam-se principalmente
ã confecção de objetos de uso prãtico, como cestos. A produção
ê comercializada com os regionais, turistas ou com o ,prÕprio
chefe do posto.

/

32
A base de subsistência

dos dois grupos ê a agricultura.

Atualmente a media das roças familiares e de 3,5 ha.
ocupados
com o cultivo do milho~ feijão~ arroz, mandioca e trigo. A produção na sua quase totalidade e consumida dentro do grupo farni
liar. Os produtos não cultivados e necessârios para a compleme!
tação de sua dieta alimentar, bem como para a satisfação de outras necessidades, são adquiridos dos regionais, fora da reserva. O milho aparece como um dos produtos mais cultivados.
Sua
produção estã voltada para o mercado regional. Usualmente a semente para o cultivo ê fornecida pela chefia do posto. ApÕs
a
comercialização, o custo da semente ê reembolsado ã chefia.
A criação de animais aparece como atividade complementar. Os indigenas desta reserva dedicam-se ã criação de suinos
e aves, em pequena escala, bem como gado e eqOinos.
Desde a sua criação, a FUNAI, através do DGPI, vem implantando na reserva de Chapecô, projetos objetivando a explor~
ção dos recursos florestais e das terras da reserva.
Atualmente, o DGPI, através da CPI mantem nesta reserva
projetos de lavoura, serraria~ reflorestamento e fazenda. Objetivando a aceitação pelos indios dessa exploração, o DGPI reco
lhe ao fundo do PRODEC, que foi organizado em 1976, valores sobre os projetos que dinamiza.
Os recursos do PROOEC, oriundos de adiantamentos da CPI
(ou da indenização da madeira beneficiada na serraria) são can~
lizados para a execução de programas de desenvolvimento. O primeiro visa instalação de cantina reembolsãvel, tentando impedir
a exploração a que os indios estão sujeitos no seu relacioname~
to com os regionais, tanto no que se refere~
comercialização de
sua produção, quanto ao fornecimento de bens.
O segundo programa, realização de lavouras do
prõprio
PRODEC, prevê a utilização em 1978 de 300 ha. de terra,
sendo
que 200 ha. serão aproveitados para o plantio de soja e 100 ha.
para a plantação de milho. Nestas lavouras o plantio e todo mecanizado, havendo portanto uma participação mínima de
mão-deobra indigena. Os lucros auferidos com este programa são canali
zados para o fundo PRODEC, o qual reinvestirã em outros projetos no prõximo ano.
O programa de lavouras comunitãrias envolve atualmente
110 indigenas. Tem sua produção voltada para a comercialização
e vem sendo desenvolvido com recursos provindos do PRODEC e de
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recursos obtidos com a venda dos residuos da serraria aos regio·
nais para a fabricação de pasta mecânica. A operação foi autori,
zada pela CPI e ê efetuada pela comunidade indígena. De acordo
com o cacique Kaingang, Sr. Jose Domingos, o valor
percebido
por mês varia de Cr$ 18.000,00 a Cr$ 20.000,00. As lavouras familiares obtêm apoio do PROOEC, no que se refere ao preparo da
terra, quando são utilizados tratores do projeto~ e ou no finan
ciamento de sementes e adubos.
A serraria foi instalada em 1960. Recentemente foi modernizada~ passando a ter capacidade para serrar 2.500 dúzias
de tãbuas por mês. Toda madeira
retirada da reserva.
Esta e
indenizada ao PRODEC por apenas Cr$ 300,00 o metro cubico. Tal
preço estã bastante abaixo do valor real da madeira na região.
Vinculado ao projeto de extração de madeira estão
projeto de reflorestamento, implantado por exigência do IBDF (1).
Este atualmente ocupa uma ãrea de 220 ha, tendo sido
plantado
ate agora somente cerca de três mil mudas de araucãria. A maode-obra empregada neste programa
em sua maioria indigena.
O
DGPI mantêm ainda na reserva uma ãrea de 1.440 ha cercados para
a criação de gado. De acordo com informações do chefe de posto,
atualmente hâ apenas 109 cabeças de gado, nessa ãrea.
Outro projeto em andamento nesta reserva, não implantaPinhalzido pela FUNAI,ê o projeto de roças comunitârias, de
nho, que surgiu sob a orientação de membros do CIMI
(Conselho
Indigenista Missionãrio). Segundo informações deste Õrgão, este
projeto foi formulado apôs a constatação da situação de miséria
em que o grupo vivia e da sua dependência do trabalho para terceiros, o que impedia fazer suas próprias plantações.
O projeto ê dirigido por um conselho comunitãrio
que
também administra o fundo comuAitãrio. Atualmente congrega
58
famTlias, que constituem três grupos de trabalho. Tais
grupos
tem um responsãvel que, juntamente com outro elemento, faz parte do conselho comunitãrio. As decisões mais importantes são to
madas em reuniões integradas por todos os grupos.
O sistema de trabalho utilizado
o puxirão (sistema de
trabalho em comum, onde vizinhos trabalham juntos em beneficio
de um sõ, gratuitamente)
(2).

e

e

e

(l) Instituto Brasileiro de Desenvolvimento

(2) CIMI, 1978:14.

Florestal.
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Nesta safra9 os grupos das lavouras comunitãrias p1ant!
ram duas bolsas (de 60 kg) de feijão 11no cedo" e 620 kg de mil h o II no ta r d e 11 s p 1 a n ta r a m e e r e a d e 8 b o 1 s a s d e f e i j ão
(1)•
Estão em atividade nesta rGserva sete escolas9 localizadas nos núcleos populacionais.Atendem cerca de 300
alunos
Kaingang e Guarani. Os professores em atuação na reserva
sao
em nümero de 5 e os monitores bilfngUes são em nfimero de 2.
A enfermaria apresenta-se em boas condições~ embora o
instrumental e os remêdios fornecidos pêla FUNAI sejam bastantP
precãrios. Os casos graves são atendidos na sede do município
de Xanxerê, atraves da convênio FUNAI e Sindicato dos Trabalhadores.
Ap~nas a casa da sede, Q enfermaria, as casas dos funcionãrios da serraria e a prõpria serraria tem luz elêtrica
e
ãgua encanada. O restante da população utiliza ãgua proveniente
de riachos e vertentes. Ate fevereiro de 19797 porêm, o
chefe
do posto, Sr. M~dor, prevê a conclusão das obras de instalação
de ãgua encanada em todas as casas indigenas da sede, inclusive
a escola. Esta instalação contava ja em fins de setembro
de
1978 com o reservatõrio construido e a tubulação e as
bombas
compradas, com recursos provenientes da venda dos resíduos
da
serraria e o "timbõº colhido pelos indios na floresta. Faltava
somente efetivar a prõpria instalação.

II.2.3. Histõrico da Area:

O governo do Estado do Paranã, através do Decreto nQ 7
de 18 de junho de 1902, reservou uma ârea de terras para o esta
belecimento dos indios Coroados, chefiados pelo Cacique Vaicrê.
Tal ato justificava-se como recompensa ao grupo pelo seu auxílio ao governo no combate aos grupos indígenas hostis que se 1~
calizavam nas ãreas de recente colonização, b0m como por
sua
ajudü na abertura de estradas. A ãren res~rvada estava compree~
dida entre os seguintes limitGs:

(1)

CIMI, op. c i t . , p.7.
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a partir do passo do Rio ChapecÕ9 pela estrada que s~
gue para o su19 ate o passo do Rio Chapecozinho, e por
estes dous rios~ at~ onde ellcs fazem barra". (1).
11

Esta ãrea possuia uma extensão de aproximadamente 50.000

ha, abrangendo parte dos atuais municipios de Xaxim. Xanxerê e
Abelardo Luz. Em 1934, o Governo do Estado de Santa Catarina r~
conhecia aquele Decreto, promulgado em 1902 pelo Governo do Estado do Paranã.
Em 1941 (SANTOS, 1970:61), foi criado o Posto Indigena
de Chapecõ, pelo então Serviço de Proteçno nos Indios. A
ãrea,
entretanto, estava sendo pleitcãda por pretensos proprietários,
liderndos pela familia Berthier.
A area pertencente ao Posto foi definitivamente registrada em 1970. Dos 50.000 hectares primitivamente doados restaram somente 15.009,8 ha.
Atê o inicio de 1978, ainda havia na reserva cerca
de
50 arrendatãrios e mais de 100 familins de intrusos. O paulatino processo de intrusamento se iniciou hã 20 anos. Colonos sem
terra aproximavam-se da ãrea e iam adquirindo sitias dos indios
com a autorização dos chefes do posto, ou simplesmente se estabelecendo dentro da ãrea.
Em 1978, apõs a expuls~o dos intrusos da reserva do Rio
das Cobras (Paranã) e da r~serva de Nonoai (Rio Grande do Sul)
os indígenas do PI de Chapeco reuniram os colonos e estipularam
um prazo de 45 dias pílra que as familias intrusas abandonassem
o local. De acordo com o Relatório FUNAI-INCRA-GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (1975:19), o nCTmero de familias
intrusas
na reserva chegava a 158.
Alem do intrusamento da reserva por componentes da sociedade nacional, a FUNAI também 11dcdicou-se ã exploração
dos
recursos florestais da ãrea indigena~ particularmente dos
pinheiros11, instalando uma serraria prôpria, com capacidade para
serrar três mil d~zias por m~s (SANTOS, 1970:65).

(1)

Relatõrio apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Francisco Xavier

da
Silva, Governador do Estado do P3ranã,pelo Bel. Arthur Pedreira de Cerqueira, Secretârio de Estado dos Negócios
de
Obras Publicas e Colonização9 em 31/12/1902, - - Biblioteca
Publica de Curitiba.
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O antigo SPI9 em 1963, colocou em concorrência publica
cerca de 10.000 pinheiros desta Reserva. A empresa João B. Tonial9 de Xanxerê ganhou a licitação. Esta firma por sua
vez,
transferiu seu contrato para vãrias outras serrarias e
indústrias madeireiras da região. "Em pouco tempo foram
retirados
mais de 30 mil pinheiros da ãrea" (1) iniciando-se um agressivo
processo de exploração do patrimônio indigena, que ainda não se
encerrou.

{l} JORNAL O ESTADO~ 1978:35.
\
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II.3.
II.3.1.

Posto Indlgena
Caracterização

Ligeiro (RS).
Geogrãfica:

Localização:
Municlpio de Tapejara~ no distrito de Charrua, a 18 km
da sede do municlpio de Sananduva, na margem ocidental do rio
Apuàê ou Ligeiro.
a)

b)

Coordenadas Geogrãficas

Localiza-se o Posto Indlgena entru os paralelos 27°301
de latitude sul e entre os meridianos 51°30' e 52° de longitude
oeste de GRW.
c)

~rea:

d) Relevo

4.551

ha.

(*)

Na ãrea ocorre desde o relevo plano e ondulado
forte ondulado~ com declive acentuado.
e}

ati

o

Clima(*):

Esta ãrea encontrü-se dentre da região fisiogrãfica Pl~
nalto Medio e, segundo a classificação de Kôppen, enquadra-se
no Cfalg. E um clima sub-tropical s~m estação seca.
g)

tpoca de chuva: abril/março.

h) Vegetação

(*):

~rea Florestal:
Mata de associação de
1atifoliada e araucãria
J\rea

Capoeira:
Capoeira densa
Cnp o e i r a r a l a

~rea não Florestal:
Agricultura
~rea d0 repouso, campo,
pastagens e outras
T O T A L

567 ha

12,46%

305 ha
899 ha

6,70%
19,75%

1.855ha

40,77%

925

ha

20,32%

4.551

ha

100,00%
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i} Aldeias:

ligeiro (sede}; Botocudos (tambem conhecida como Paranã)
e Rondon.
j)

Vias de acesso:

Aêrea, via Erechim; ferroviãrio
via Getülio Vargas1
(a 25 km); rodoviãrio: BR-470; via Lagoa Vermelha e Sananduva.
Dista 18 km de Sananduva e 32 km de Getülio Vargas.

II.3.2. Caracterização Sõcio-econômica: (1)
O grupo indigena que constitui a população desta reserva e formado essencialmente por Kaingang~ de tronco lingUístico

Jê.
De acordo com dados obtidos junto ao chefe
do posto,
atualmente hã cerca de 600 indios~ distribuídos em 130 familias.
Esses dados incluem o aumento populacional ocasionado pela chegada de índios Kainqang, remanesc~ntes dos Toldos de Serrinha e
Ventarra, hoje extintos~ devido a situação de intrusamento
em
que se encontravam. As terras que constituiam estes toldos foram loteadas e vendidas para colonos. Seus ocupantes indios di!
persaram-se pela região ou pelas reservas indígenas
existentes (2).
A migração de aproximadamente 10 familiôs para a reserva de Ligeiro ocorreu concomitante ã retirada dos posseiros1 que
efetivou-se este ano. Os índios imigrantes instalaram-se na aldeia Rondon, antes totalmente ocupada por posseiros.
A maior concentração populacional encontra-se na sede ,
onde ocorre o maior numero de casas construid~s pela FUNAI, num
total de 85. Existe também aproximadamente 20 casas do tipo tr!
dicional {choupanas feitas de palha), que geralmente localizamse prõximas ãs lavouras.
construidas
Hã ainda 20 casas de madeiraj tipo chalé~
a
pelos prÕprios indios, dispersas pela ârea. Hã projeto para

(1) As informa~ões que não tiverem fontes bibliogrãficas especf
ficas provem de entrevistas com o ch2fe do Posto Sr. loriaaldo Wnldereys Rodrigues Veloso~ com o enfermeiro, professores~ membros da comunidadG e indigenas9 realizadas em outubro de 1978.
(2) CINI , 1978 c:7
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construção de 52 casas, pela fUNAI, poiso n~mero existente nao
comporta todas as familias9 sendo que existe casos em quG duas
familias residem numa sõ casa. Pretende tambõm9a FUNAI,fazer uma
melhor redistribuição das casas que agrupam-se na sede,
para
facilitar o deslocamento para as lavouras, ocupação· da ;rea,
principalmente daquelas que antes eram ocupadas pelos colonos,
como as aldeiJs de Rondon e Paraná, onde Jtualmente existe, na
primeira~ 10 familias e na se9unda 12 familias.
Como em outras reservas indigcnas, nesta tamb~m ocorre
mestiçagem, aproximadamente 10% do total populacional. A maior
O a 20
concentração da população encontra-se na faixa entre
anos.
Com relação a habilidade em linguasj a quase totalidade
dos indios falam Kaingang. As exceções restringem-se a uns poucos indios qu2 vi~ram dos toldos Gxtintos de Serrinha e Ventarra.
Referente a habilitação t~cnica, nesta reserva9 hâ cinco carpinteiros índios que trabalham t~nto na ãroa
indígena,
como para regionais; um tratorista que lavra ~s lavouras
dos
indios; e cinco indios comerciantes~ 0ntre os quais duas mulheres.
As lideranças políticas estabelecem-se em torno do chefe do posto Sr. Lorina1do Waldereys) funcionârio da FUNAI, e do
cacique Kaingang Sr. Leonildo Braga e de seu auxiliar (capitão)
Sr. Arlindo Lima, O Conselho Indigena ê composto por 12 indígenas, entre eles havendo duas mulheres. A função deste Conselho
econômicos
ê discutir e tentar solucionar problemas sociuis e
da comunidade. ns vezes9 o Conselho promove uma reunião geral,
na qual todos os indios participam e discutem os· problemas
de
interesse da comunidnde.
A subsistência deste grupo indigena baseia~se essencial
mente nas atividades agricolas. As roças são familiares, mas os
indigenas se consideram donos de toda a ãrea que lhes foi destinada. A propriedade individual refora-se apenas ã produção o~
tida pelo indivíduo ou sua familia.
Os produtos agrícolas mais cultivados são o milhos feijão e soja e. em pequena escala, o arroz que se destina ao consumo interno. A produção de milho 6 v2ndidJ cm quase sua tota11
dade na vizinhança. Com os lucros obtidos compram a farinha de

--·-
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milho, essencial para sua dieta alimentar. Quanto ao
feijão,
grande parte ê armazenado para ser consumido durante a entressafra. Para complementação da alimentação, usam a farinha
de
trigo, carne de porco, galinha9 viscerJs e espinhaço de
gado.
O pinhão9 alimento tradicional, sõ é consumido na êpoca9
o
excesso õ vendido. O chimarrão tambim
usado em qrande escala,
e como a erva-mate n~o ê cultivada na reserva, precisam comprãla fora da ãrea. Quanto ãs atividades criatõrias
dedicam-se
ã
criação de galinhas e suinos.
Como suplementaçijo de sua r0nda hã comercialização
do
nõ de pinho, vendido diretamente pelos indios a Cr$ 120,00 o m3
e, ninda o artesanato. Os obj0tos que necessitam um
trabalho
mais de1ic~do, como trançados e pinturas, são confeccionados
e
vendidos pelas rnulher8s.
Atualmente, os indios são pouco utilizados pelos regionais c cuc mão-de-obra. Eventualmente trabalham para colonos, mas
somente na êpoca da entressafra, como diaristas ou por empreitadas.
Segunco o chefe do PI; pretende-se instalar dois projetos destinados a compiementação da alimentação dos índios.
Um
destinn-se ao plantio da erva-rnílte e o outro ao plantio da mandioca. Esses projetos serão desenvolvidos pelos prõprios
1ndios.
Nesta reserva hã uma escola construida e mantida pela
FUNAI, com um total de 104 alunos matriculados. O sistema
de
ensinoª
bilfngíle. Hã dois monitores bilingües indios e uma auxiliar de ensino não indi~. Esta escola localiza-se na sede do
posto. Existem mais duas escolas, uma na aldeia Rondon, e outra
na aldeia Parann~ construídas pe1a Prefeitura Municipal para os
colonos que antes ocupavam a ãrea. Por enquanto essas
escolas
estão fechadas. Na sede do PI hã ainda uma enfermaria, uma sala
para reuniões do Conselho Indigena e uma sala de televisão para os indios.

ª

1

1

------
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11.3.3. Histõrico da Area:
A reserva indígena Ligeiro outrora teve denominação de
Charrua ou de Paulino de AlmGida.
Segundo BECKER (1976:76)g o ano provãvel de sua criação
ê 1850. Nesta êpoca havia uma população de 90 índios.
A ãrea destinada a esta reserva 2 utilizada para a agri
cultura9 possuindo também madeira de lei e pinheiros.
A reserva e administrada pelo Governo desde o ano
de
1909.
O Relatõrio do Grupo de Trabalho FUNAI-INCRA-GOVERNO DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (1975:26) indicou a existência
de
120 fam,lias civilizadas~ num total de 723 pessoasg localizadas
na ãrea como intrusos. A maioria dessas famílias entrou origi~
nalmente hã mais de dez nnos nas terras da reserva. Cerca
de
68% mantinham contratos de arrendamento de terras com o
SPI/
FUNAI. Evidentemente~ a maior parte desses intrusos não possuia
terras próprias e se consideravam arrendatãrios. O total
da
ãrea ocupadJ por estes era de 1.496 ha~ equivalendo a 39%
do
total da reserva. Atualmente a ãrea estã praticamente desintrusada, visto que os 1ndios pressionaram os colonos para sairem.
O movimento de retirada dos colonos desta ârea ind1gena
foi influenciada pelas ações ocorridas nos postos da região sul,
em Ri o das Cobras, Chapecõ e Nonoa i. As terras desocupadas estão
sendo gradativamente ocupadas pelos indios. A divisão das lavo~
ras abandonadas pelos possGiros foi feita de acordo com o int~
resse e condições de manutenção de cada familia indígena.
Os
índios tem agora que efetivamente lutar para manter como sua, a
terra,que por tanto tempo estava sendo explorada pelos
regiamadeira
nais e pela prõpria FUNAI. Nessa ãrea, as reservas de
jã se esgotaram e aos índios resta res~uardar partes da
reserve
para a recomposição florestal 9 enquanto utilizam as terras mais
férteis para assegurar sua sobrevivência diária.

-------

----~----
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11.4.

Posto Indígena Nonoai (RS).

11.4. 1. Caracterização geogrãfica:
a) Localização:
O PI Nonoai situa-se na região denominada Alto

Uruguai,

no municipio de Nonoai - RS, abrangendo parte do município
de
Planalto, fazendo divisa com o município de Alpestre. A
sede
do P.I dista cerca de 8 km da cidade de Nonoai. A ãrea do PI si
tua-se na margem oriental do rio Mel.
b)

Coordenadas Geogrãficas (*)

Situa-se entre os paralelos 21°· 0127°301
de
latitude
sul e entre os meridianos 52°30 de 53° de longitude oeste
de
GRW.
1

e) ~rea: 14.910 ha.
d) Relêvo {*):
A ;rea apresenta-se com relevo plano,

suave· ondulado,

ondulado e forte ondulado.
e) Altitude(*):

Varia em torno de 400 m.
f)

Clima (*):

Esta ãrea encontra-se na região fisiogrãfica de Planalto Mêdio. Segundo Kõppen, o tipo climãtico ê Cfalg, com precipi
tações anuais superiores a 1.800 mm.
g) rpoca

d2

chuva: abril/maio.

.

h) Vegetação

(*):

Ãrea Florestal:
Mata de folhosas
semi-explorada
Mata de associação de
latifoliadas e araucãrias

2.325

Ãrea Capoeira:
Capoeira densa
Capoeira rala

1.318

ha

l.892

ha

Ãrea não Florestal:
Agricultura
~reade
repouso, pastagens
e outras
~rea não coberta por
fotos aéreas
T O T A L

ha

19 ha

0,13%

1.904ha

351

ha

2 ,35%

14.910

ha

100,00%

Os dados referidos no relatõrio FUNAI/SUDESUL/UFP (1973),
com relação ãs ãreas florestais, mostram-se desutualizados, jã
que nos ultimas anos houve uma politica mais agressiva de ocup~
ção dos solos efetuada pelos intrusos, bem como uma exploração
maior da madeira existente pela serraria implantada pela FUNAii
atualmente desativada. Dessa forma a ãrea de floresta da reserva sofreu uma diminuição cm cerca de 40% do total indicado.
i)

Aldeias:

Nonoai (sede); Vila Alegre; Bananeira; Ervalzinho
sob
jurisdição de Bananeira; Pinhalzinho; e ainda hã um núcleo Gua-

rani.
j) Vias de Acesso:
Esta reserva indígena dista 470 km de Porto Alegre; 8km
da cidade de Nonoai; e 40 km de Chapecõ. O acesso a esta reserva pode ser feito pelas BR~116, BR 285, BR-470 e RS-33.
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II.4.2. Caracterização

Sõcio-econômica:

A população aldeada nesta reserva compõe-se de indigenas do grupo Kaingang~ do tronco lingüistico Jê, e do grupo Gu~
rani do tronco lingOistico Tupi.
Os dados populacionais indicam um total mãximo de 1. 156
individuas~ distribuidos em 2~0 familias. Deste total, 1.036 in
dividuos~ 214 familiasj pertencem ao grupo Kaingang. O
grupo
Guarani tem um total de 120 indigenas, com 26 familias. No total da população incluem-se 25 civilizados casados com indios.
A distribuição espacial deste contingente populacional
apresenta-se da seguinta maneira: na sedo 15 familias; em
Ervalzinho aproximadamente 40 familins; e em Pinhalzinho aproxim~
damente 70 familias.
Pertence ainda ã resarva de Nonoai, um outro grupo Kai~
gang de cercn de 70 indigenas~ organizados em 8 famílias.
Distribuem-se em 11 casas9 localizadas nos fundos da reserva florestal contigua ao PI Nonoai e outrora tambêm territõrio indig~
na em local conhecido como Rio da Vârzen. A denominação tradicional deste local ê toldo Pranchada.
Através de uma análise dos dados do relatõrio da FUNAI/
SUDESUL/UFP
(1973), pode-se dizer que a maior p«rte da população tem idades entre l e 25 anos.
A quase totalidade da população ê bilingüe, isto ê, fala português e Kaingang. Dos que não falam o português, o percentual mais elevado
de mulheres, jã que o homem Kaingang estã em contõto mais assíduo com a população não india.
Nesta reserva as lideranças políticas estabelecem-se em
torno do chefe do posto, Sr. Lidio Della Betta, funcionãrio da
FUNAI. O cacique Kaingang Nelson Jacinto Xangre ê i autoridade
mãxima. Foi eleito recente e diretamente pelo grupo Kaingang p~
ra representar seus interesses junto a chefia do posto. O cacique~
auxiliado pelo capitão Kaingang. Angelo Garcia9 e
pelo
capitão Gunrani9 Joaquim Mariano.
t nas atividades de produção e consumo que melhor
se
percebe o envolvimento da mão-de~obra indigena ao modo de produção regional e nacional~ essencialmente no que se refere
ã
agricultura. Dessa forma a ocupação da mão-de-obra indigena ma~
culina e adulta concentra-se em sun quase totalidade nas ativii

e

-~--~--~~~~~~~~~
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dades agricolas. O artesanato como fonte de sobrevivência
estã
em segundo plano9 sendo em sua maioria confeccionado por mulh~
res do grupo Kãingang ou por indios do grupo Guarani. A produção artesanal
vendida ao chefe do posto que a revende1 ou comercializada nas cidades vizinhas pelos prõprios indígenas.
Os produtos agrTco1as cultivados pelo grupo
indígena
mais importantes são; arroz, fcij~o~ milho, amendoim9
trigo9
abÕbora, mandioca e batata doce. Grande parte da produção
ê
consumida pelo pr5prio grupo. O excedente ê vendido aos regionais. Com os valor0s percebidos são comprados os bens não prod~
zidos na resarva9 como tecidos9 remédios~ erva-mate9 etc. A ali
mentação, portanto,estã em grande parte dependente da própria pr~
dução do grupo. Desta forma, de acordo com os dados fornecidos
pelo relat6rio da FUNAI/SUDESUL/UFP
(1973), os alimentos mais
consumidos são: feijão, carne (especialmente a de porco e a de
galinha), arroz, fubâ e mandioca.
Tambem dedicam-se a atividade criatôria de aves domesti
case
suinos para complementação da dieta alimentar. Criam tambem algumas cabeças de gado, e âs vezes, cavalos.
desenvolve
Atualmente a FUNAI~ através do DGPI e CPI,
dois projetos agrícolas. O primeiro ê de interesse direto
do
DGPI (1) e ocupa 500 hectares de terras, as quais se
destinam
ao cultivo de trigo e soja. Sobre essa terra o DGPI recolhe
a
FUNAI uma taxa a titulo de arrendamento. O segundo projeto,mais
voltado para a comunidade indígena, ê denominado PRODEC (2)
e
tem como objetivo o desenvolvimento social, econômico e cultural do grupo (3). Ocupa uma ãrea de 450 ha, dos quais 200 ha são
utilizados para o plantio de soja e 250 ha para milho e feijão.
Os recursos para a execução destes projetos são provenientes de
adiantamento da Coordenação do Patrimônio Indígena (CPI).

e

Geral do Patrimônio Indígena, õrgão da
do
FUNAI. CPI - Coordenação do Patrimônio Indigena9 õrgão
DGPI localizado em Chapecõ9 se.
(2) PRODEC - Projeto de Desenvolvimento Comunitãrio, organizado
sob o controle da Assüssoria de Planejamento {Asplan),
órgão da FUNAI,
(3) BATTISTELLI, E. & DELLA BETTA9 1978 a.
( 1 ) DGPI - Departamento
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O PRODEC desenvolve-se em dois programas: o
primeiro
pretende atingir as lavouras familiares, financiando sementesi
adubos e ou coleborando no preparo da terraj objetivando garantir uma produção que serã utilizada para o consumo da familia.
O segundo programa envolve a realização de lavouras coletivas, que objetiva uma produção voltada para comercialização
no mercado regional e por essa forma promover o retorno do cap!
tal investido~ tanto no primeiro, como no segundo programa.
Através do PRODEC~ existem outros projetos menores, como da implantação da cantina reembolsãvel. Seu objetivo ê impedir a exploração por parte dos regionais, no quG se refere tanto a aquisição de bens, como a colocação da produção agricola
no mercado.
Localizam-se nas ãrGas desta reserva quatro escolas com
um total de 150 alunos, todos do grupo indigena Kaingang. Essas
escolas ocupam três professores não-indios e três
monitores
Kaingang bilingues. A distribuição das escolas pelas aldeias ê
a seguinte: uma escola na sede~ com 27 alunos; uma escola
em
Vila Alegre com 28 alunos; uma em Bananeiras com 35 alunos;
e
uma em Pinhalzinho com 60 alunos. As escolas sno mantidas
pela
FUNAI9 que forneco tambêm o material necessãrio9 exceto os livros que são adquiridos pelos prõprios alunos. A reserva conta
ainda com duas enfermarias, uma na sede e outra na aldeia
de
Pinhalzinho. As enfermarias funcionam em condições
precãriasj
sendo que os casos mais graves Sílo encaminhJdos ao Hospital
da
sede do municfpio de Nonoai
atrav~s de convênio FUNAI/FUNRURAL.
9

II.4.3.

Histórico da Area:
11Uma
Segundo MOREIRA NETO (1971:396),
das primeiras
informações sobre o aldeamentn Kaingang de Nonoai data de
1847 e refere-sej caracteristicamente
cria~ão de uma
Companhia de Pedestres, comandada pelo capitao Marcelino Carmo~ ã qual o governo provincial havia enviado far
damento e e rme s ".
-

a

Observa-se que nos anos seguintes (1847-1854)9 o aldeamento de Nonoai tornou~se o centro convergente de grupos indig~
nas da ãrea, inclusive dos Guarani. principalmente pela extinção de muitos aldeamentos prõximos, aumentnndo assim o
número
de indios nesta aldeia, e os conflitos9 derivados de lutas entre
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chefes de diversos bandos (MOREIRA NETO~ 1971:396-398).
Em 18509 a Lei nQ 601 e o Decreto nQ 1318 jã dispunham
sobre terras que deveriam ser reservadns ãOS ind1genas9 referi~
do-sei essencialmente ãs ãreas jã ocupadas pelos mesmos naquele
momento. Cinquenta anos depois, o governo do Rio Grande do Sul,
com base nesses diplomas legais~ mandou demarcar as terras indígenas (MOREIRA NET09 1971:402). A demnrcação foi iniciada em
1908 e sõ terminou em 1913~ procedida pela Diretoria da Agricul
tura~ então ôrgão da Secretaria de Obras Publicas.
A reserva Nonoai ficou sob a administração do
Estado
ate 19419 quando passou para o controle administrativo do
SPI
(LISBOA e SCHWADE~ 1967).
Em 1941~ esta reserva indigenn possuiu 34.908 ha reconhecida e demarcnda pelo prõprio Estado. Em 28 de março de 1941
por despacho do Interventor Federal~ Sr. Oswaldo Cordeiro
de
Farias~ foi reduzida para 14.910 ha, sendo o restante,
19.999
ha9 pelo Decreto no 658 denominado Resarva Florestal do Estado
(MOREIRA NETOj 1971:~02).
As arbitrariedades praticadas pelo prõprio governo
do
Estado do Rio Grande do Sul não terminaram. Pelo Decreto
nQ
13.7959 de 10 de julho de 1962, foram alteradas as divisas
do
Parque Florestal de Nonoai e, dessa maneiras cerca de 2.499 ha
intrusados foram divididos 2m 113 lotes rurais e
distribuidos
aos agricultores posseiros (LISBOA e SCHWADEi 1967).
Desta forma inicia-se todo um processo de
devastação
das terras e de seu potencial florestal por firmas madeireiras.
Os prõprios administradores da reserva indigena fizeram diversos negõcios excusas com o patrimônio florestal indigena.
Em 1963$ o intrusamento da ârca por colonos jã era enor
me. A população não india chegou masm~ a superar o numero
de
indios. Os intrusos recebiam apoio de varios õrgãos e institui
ções, inclusive do INCRA. Neste mesmo ano houve
fracionamento
de 1 .200 ha de terras indígenas invadidas por centenas
de
agricultores (MOREIRA NETO, 1971 :104).
Segundo re1atõrio do grupo de trabalho FUNAI-INCRA- GOVERNO DO RIO GRANDE DO SUL (1975:11-15)9 a situação de intrusamento apresentuva-se assim: 974 familias não indias9 num total
de 5.274 pessoas, ocupando uma ãrea de 9.634j2 hn,equivalente a
64,6% do total da reserva indigena. O rGlatõrio do antropõlogo
Antônio Pereira Neto (1975:9) também faz referência ao
número
9

5
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de intrusos9 constando de 978 arrendatirios9 e dos 14~000 ha de
reserva apenas 2.000 ha eram efetivamente controlados pelos indios.
Atualmente e por força da organização e decisão
dos
prõprios indios a situação de intrusamento estã alterada.
A
maioria dos intrusos foi expulsa da ãreas mas permanecem ainda
40 famílias de posseiros sediados em Pinhalzinho~ correspondente i parte da reserva situada no municipio de Planalto. Estão aguardando
solução do INCRA para seu reassentamento no Estado de Mato Grosso do Sul.
As outras familias de posseiros foram pressionadas e em maioria
jã foram relocalizadas. A vitõria indigena nesta luta pelo desintrusamento de sua terra não deve ser considerada definitiva.
Os índios tem agora que assegurar o domínio pleno dessa
ãrea,
inclusive perante aos prõprios setores do 8rgão protecionista.
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II.5.

Toldo de Irani

(SC).

I I . 5 . 1 . e a r a e ter i z ação G e o g rã f i e a ( 1 ):
a)

Localização:

Município de Chapecô1 na margem direita do rio
Irani,
prõximo ã sede Trentin~ e cerca de 14 km. da sede do município.
b) Coordenadas

27°0512111

Geogrãficas

da Sede do Município:

de latitude sul e 52°36'44"

de longitude

W

de GRW.
e) ~rea:

(2)

Antes de 1973, eles ocupavam 72,6 ha.
d) Altitude da sede do Município:
Varia em torno de 400 m.
II.5.2. Caracteriza~ão

SÕcio-econômicn:

Os indigenas que atualm8ntc constituem o Toldo de Irani
embora
fazem parta do grupo Kaingang~ tronco lingüfstico Jê1
apresentem um elevado grau de mestiçagem.
Localizam-se no municipio de Chapecõ. Santa Catarina,na
margem direita do rio Irani ~ prôximos ã sede Trentin. O
grupo
se constitui de aproximadamente 50 pessoas~ distribuídas em 11
famílins que h3bitam ranchos construidos em terras que lhes foram esbulhadas por regionnis. Vivem dispersos~ trabalhando como
agregados ou arrendutãrios para os tais pretensos proprietãrios
ou para outros colonos dn ârea {3).
A situnção desses indios
de extrema miséria. O ethos
grupal estã bastante abalado e mesmo as atividades de
subsistência, repres~ntadas por pequena produção agrícola e
criação
de suinos u aves~ são cumpridas com desãnimo. A perda da terra
que ocupavam hã dezenas de anos~ e da qual se viram
privados

e

(1) IBGE~ 1959, V. 32:75.
(2) CIMI~ 1978 a.
(3) CIMI
1978 b.
1
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por civilizados que se intitularam proprietãrios, criou tal impasse. Não hã assist~ncia do õrgio oficial (FUNAI) e quando necessãrio os indios recorrem ao Posto de Saüde PÜblica9 localiza
do em Chapecõ, ou a outros Õrgãos do município.

II.5.3. Histõrico do Toldo:
O Toldo de Irani se constituiu aproximadamente
entre
1901-1902, com a fixação de um grupo da índios provenientes das
reservas de Nonoai e de Votouro. O grupo9 conduzido pelo cacique Manoelzinho Modesto9 formou assim o toldo denominado
Chimango.
Posterior~~nte estas torras foram vendidas para a Colonizadora Luci-Rosa & Companhia, de Porto Alegre9 responsãvel p~
la colonizaç~o da região. Esta companhia iniciou a ocupação da
area vendendo as terras a inúmeras familias procedentes do Est~
do do Rio Grande do Sul, que vieram a fundar a viia atualmente
conhecida como sede Trentin. Gradativamente este processo
de
ocupação da terra por componentes da sociedade nacional pressi~
nau o grupo a retir~r-se para as mJrgcns do rio Irani, onde os
lndios constituiram um novo toldo.
Em 19731 novamente, os indfgcnas viram-se
desalojados
de suas terras~ quõndo estas foram vendidas por José Capeletti,
fiscal da Colonizndora Luci-Rosa & Companhia ao agricultor Miguel Schmidt. Antes de efetuar a compra Miguel Schmidt verificou junto ã delegJcia do INCRA em Chap~cõ se a ârea era reserv~
da ou não. Com a afirmação de que não haviam terras reservadas
para indios na região, instalou-se nas torras compradas, ocupa~
do a ãrea. Os indioss pressionados e tendo perdido suas plantações, passaram a viver corno agregados disper·sos pelas
terras
dos colonos das vizinhanças~ ou trabalhando para o pretenso pr~
prietãrio de suns terras e ou seus sucessores. Os mais
jovens
sairam para trabalhar em outros lugares e aproximadamente
5
(cinco) familias foram morar na reserv~ de Chapecõ.
Todo esse processo de esbulhamento teve a cobertura do
õrgão de proteção oficial (SPI-FUNAI). Tradicionalmente~ desde
a instalação do posto indígena de Chapecô~ o toldo de
Irani
era visitado pelos chefes daquel~ PI os qu~is~ por vãrias vezes,
tentaram promover a relocalização dos indios em Xanxerê. Jamais
1

'

1
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houve iniciativa para regularizar as terras ocupadas em Irani,
evitando assim o sucessivo esbulhar dos índios. Finalmente9 os
eventos ocorridos em 1973 e que pretenderam dar
legitimidade
de propriedade a um "civilizado" das terras ocupadas pelos fndios9 não resiste, considerando a legisl~ção em vigor9 a qualquer ação judicial que seja interposta pelos prejudicados. O t!
tulo expedido, e seus desdobrumentos~ são nulos de pleno direito.
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II.6.
!I.6.1.

Toldo de Irai (RS).
Caracterização Geográfica:
a) Localização:

Municipio de Irai, ãs margens uriental do rio Mel, proximo ao balneârio de ãguas minerais, junto a sede municipal (1).
b) Coordenadas Geogrâficas da sede do Municipio:
27°06' de latitude sul e 53°18'0011

de 1:'ngitud<:: tJ de GRW.

e) ~rea:

Ocupam parte da reserva florestal do município de Irai.
d) Altitude:

Varia em torno de 225 m.
II.6.2. Caracterização Sõcio-econômica:
o Toldo de Irai ê
composta
de indigenas do grupo Kaingang, tronco lingüístico Jê. O contiQ
gente populacional apresenta cerca de 80 indivíduos distribuidos em 17 familias (2}.
Atualmente o grupo localiza-se na Reserva Florestal do
Municipio de Irai~ RS, a c~rca de 200 metros da sede do Balneário de Ãguas Minerais, em 14 casas construidas pela Prefeitura
Municipal da cidade. Embora exista certa vari1ção populacional
ocasionada pelo afluxo maior ou menor de turistas9 o toldo
é
permanente.
O grupo tem como principal atividade o artesanato,
no
qual se especializou. Como a Prefeitura de Irai não os autorizou a fazer roças nas terras da Reserva Florestal, sua subsistência provêm exclusivamente do comércio de seu artesanato com
A população que constitui

(1) O histórico do Municipio de Irai (RS)~ foi fornecido

pela
Prefeitura Municipal de Irai, em outubro de 1978.
( 2) Dados fornecidos pela Prefeitura Municipal de Iraf - Setor
Municipal de Turismo (SEMTUR), oficio nQ 14/78. As informações que não indicam fontes bibliogrãficas especificas provêm de entrevistas efetuadas com o Prefeito da cidade, secretário da Prefeitura e indigenasi em outubro de 1978.
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turistas que visitam as ãguas termais.
A administração do Toldo e feita por um Conselho de Indios que tem como principal atribuição zelar pela disciplina e
bem estar da comunidade indígena.
A assist~ncia ao grupo~
promovida pela Prefeitura Mun!
cipal e não pelo õrgão oficial de Proteção ao Tndio. Dessa forma, cerca de nove crianças frequentam a ~scola do
mu~icípio.
Tratamentos medicas, quando necessãrio~ são oferecidos pelo po~
to de saüde publica da cidade.
Apesar de viverem em contato direto com a população nao
índia, atrav~s da venda de seu artesanato a consequente aquisição de bens nuccssãrios a sua manutenção, não participam de maneira efetiva do modo de vida dcst~ populaç~o~ sendo encarudos
com o a t r a ç ão tu ris t i e a 11 •
Tal atração
e tolC?rada pela cidade que vive de movimento turistice e prGtcndo õfirmar su3 0conomia explorando este
setor.
As condições de vida dos indios sao ~xtremamente
prec~
rias, cspecialm~ntc devido as manipulações ô que se acham suje!
tos. As casas que ocupam tem forma circu11r e formam uma aldeia
redonda. As cnsus são de bambu. com cobertura de pa1ha9 de pequenas dimensões e s~m nenhuma divis~o interna. Os índios
ai
estão em situação de "exposição permanJnte
ao dispor do visitante. EfetivJm~nt~. não hã consciência entre os administradores municipais9 n~m por parte da popul1çijo da cidade. que
os
índios para serem apresentados
como "a t r e So " tem direitos
11
diversas compensnçõ~s e não apenas o dir~ito de vender seu arte
sanato. A FUNAI também não se faz presente neste toldo. o
que
urgentemonte precisa ser alterado. AfinJl ~ p~rr.ce-nos9 que
no
mínimo cabe ã FUNAI acertar com a Prcfoitura local uma forma de
criar novas condições de vida diãria p1ra esses indigenas.
A
construção de casas d~ madcirn cm setor da área florc~tal
que
estã desmatade (prõximo ao aeroporto)~ poderâ pGrmitir9 pelo m~
nos9 que toda a populaçJo indigenn não fique exposta ã curiosidade pGblica e ã sua exacração. Outrossim~a atual aldeia recon!
truida poderia continuar íl ser um ponto de perman~ncia
durante
o dia9 p3ra a confecção e venda d0 artesanato. Regularizar
a
posse dos indios sobre as t e r r as da eh ama da "r cs e r va florestal
implantar a educação bilfngüc atrav~s do um monitor e promover
!!

11

11

119

ç

11,
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a assistência efetiva dos índios atraves do PI Nonoai, ~ao
tras iniciativas urgentes que precisam ser tomadas.

ou-

11.ú.3. Histõrico do Toldo:

A ãrea hoje ocupada pelo município de Irai bem como t2
do o alto Uruguai} foi primitivamente habitada pelos índios Kai~
gang. A tradição conta que foram eles os primeiros a se utiliza
rem das fontes termais.
Segundo dados fornecidos pela Prefeitura do munici~o de
Irai, no final do sêculo XIX, um grupo de cerca de 200 pessoas
provenientes de Cruz Alta e arredores se fixaram na barra
do
rio da Várzea, Os ind1genas que ali tinham seu toldo foram des~
lojados migrando para o estado de Santa Catarina. Permaneceu e!
tretanto no local o Cacique Nonoai ~ que enfermo pretendia restabelecor-se com o uso das ãguas t~rmais. Construiu para tanto
um rancho ã barra do rio Irai, no Arroi do Mel. O toldo permitiu o aldeamento de outros indígenas, que aos poucos foram
se
acomodando aos civilizados que visitavam as termas.
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III.

0S INDIOS PERANTE O DIREIT011

11

No Brasil são tutelados da Nação. A ag~ncia oficial para o trato dos assuntos indigenas ê a Fundação Nacional do !ndio (FUNAI)s Õrgão que esti subordinado ao Minist~rio do Interior. A FUNAI foi criada em 1967 e substituiu o Serviço de Proteção aos fndios~ õrgãos governamental que foi implantado
em
1910.

A estruturu da FUNAI envolve uma administração central,
com sede em Brasil ias delegados regionais postos indlgena~ Pª!
9

ques e reservas indigenas. Na região sul
49 delegacia regional da FUNAI sedia-se em Curitiba e sob sua jurisdição
estão
os postos indígenas que são considerados neste estudo.
Tradicionalmcntc9 a Europa colocou o indigena como alvo
de dispositivos legaisj objetivando impor o seu domínio.
Logo
apõs a descoberta~ e da celebre referência de Pero Vaz de Caminha ao rei Dom Manoel ( 0s naturais da terra darão fi~is sGditos ( ... ) havendo padres p c r a c a t equ i s â-To s "}, os silvicolas c~
meçaram a ser alvo das mais variadas manipulações jurfdicas. O
direito de colonizQdor começou colocando em düvida a
condição
humana do índio. O breve do Papa Pnulo III (1537)1 seguido
da
bula de Urbano VIII (1539)~ reconheceu expressamente a sua condição de serem humanos 11capazes do fé cristã, com direito ã liberdade e dominio dos seus bens", mas n~ pr~ticn tais dispositf
vos foram sistematic3mente negados. S2gundc ARNAUD (1973:5):
9

~

11

0

regimento expedido para o primeiro Governador do Bra
sil (TomG de Souza)9 em 17 de dezembro de 15489 embora
recomendasse dar bom tr~tamanto aos indiosi
ordenava
guerrear aqueles que se mostrassem inimigos 11destruindolhes as nldeias e povoações, cíltivnndo, matando e fazen
do executar nas prõprias aldeias, por exemplo,
alguns
chefes aprisionados
11

11•

O "d i r e t o do f n d t o " ê9 portanto, cm síntese o direito do
í

colonizado, do submetido.
Atravês do Decreto nQ 58.8249 de 19 de julho de
1966,
o Governo do Brasil promulgou a convenção 1079 sobre os direitos de existência das populações indigen~s e tribais, formulada
pela Confer~ncia Geral da Organização Internacional do Trabalho,
em 27 de junho de 1957. Tal disposição, entretanto, não alterou
substancialment~ o indigenismo ofici~l. A conduta
tradicional
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do pais tem se pautado por focalizar o indígena, ou seu
grupo
tribal, como passiveis de serem incorporados pela sociedade nacional. Este enfoque estã claramente presente em toda a legisl~
ção indigenistn e não e uma posição isolada (1). Os antropôlogos que se reuniram em Ba rb ad o s , em 1971 ao emitir a
celebre
11pela
declaração
Liberação Indigenau~ destacaram as responsabilidades dos estados latino-americnnos r. denunciaram o fracasso
das políticas indigcnistas oficiais. Ao mesmo tempog arrolaram
os seguintes requisitos minimos para s~rem cumpridos pelos Esta
dos Nacionais:
g

l. O Estado deve garantir a tod3s as populações
to de ser e permanecer elas mesmas~ vivendo
seus próprios costumes e desenvolvendo sua
cultura pelo fato de constituírem entidades
especificas.

o direi
segundõ
prõpria
étnicas

a
toda sociedade nacional. O Estado deve reconhecer e
garantir a cada uma das populações indigenas a propriedade de seu territõrio registrando-as devidamente e na forma de propriedade coletiva, continua, ina
lienâvcl e suficientement0 extensa para assegurar õ
incremento das populações aborigcnes.

2. As sociedades indfgenas tem direitos anteriores

3. O Estado d2ve reconhecer o direito das entidades indígenas em s0 organizar e se reger segundo sua prõpria especificidade cultur1l, o que em nenhum caso po
de limitar a seus membros pora o exercício de todos
os dir~itos dos cidadãos, rn~s que9 em troca, os exima do cumprimento daquelas obrig~ções que entram em
contradição com sua prõpria cultura.
4. Cumpre no Estado oferecer as populações indígenas

a
mesma assistência econômica, social, educacional
e
sanitãria que ao resto da populaç~o; poremt alem dis
so, ter a obrigação de atender as car~ncias especifT
casque
são resultado de seu submetimento ã estrutu
ra colonial e, sobretudo, o dever de impedir que se~
jam objeto de exploração por parte de qualquer setor
da sociedade nacional

j

inclusive pelos agentes

da

proteção oficial.
5. O Estado deve ser responsãvcl por todos os contatos
com grupos indígenas isolados9 tendo em vista os pe-

rigos biÕticos, sociais, culturQis e ecolõgicos que
reprGsentà para eles o primeiro impacto com os agentes da sociedade nacional.
(1) Ver: ARNAUD, 1973; OTAVIO, 1945, RIBEIRO, 1970.
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6. Os crimes e atropelos que resultam do processo
de
expansão da fronteira nacional são de responsabilida
de do Estado9 ainda que não sejam cometidos
direta7
mente por seus funcionários civis ou militares.
7. O Estêd~ deve defi~ir a autoridade pública nacional
esp~c1f1ca_qu~ tera a seu cargo as relações com
as
ent~dad~s etn1c~s gue sobrevivem em seu territõrio;
obr,gaçao que nao e transferível, nem delegãvel
em
nenhum momcntog nem em nenhuma circunst;ncia" (1).
Observa-se claramente que subjacente ã chamada problemã
tica indigena emergeg embora tardiamenteg uma nova questão:
~
direito das minorias étnicas, cultur~is ou religiosas. Tal ques
tão a todo momento invade os noticiários da imprensa, e
quas~
sempre, relaciona-se com explosões de violência.
O texto legal que no Brasil presente rege o direito do
índio ê o chamado Estatuto do !ndio, aprovado através da Lei nQ
6001, de 19/12/1973. Por esse diploma9 os índios tem assegurados direitos civis e políticos e entre os quais destaca-se o di
reito ã terra. Não deixa, entretanto9 o Estatutos de contemplar
no seu Art. 59 que aplica-se aos indios7 ou silvicolas as normas dos artigos 145 e 146 da Constituição Federals relativas
a
nacionalidade e ã cidadania. E no art. 3Q, da mesma Lei, objet!
vando definir quem ê índio, expressa:

e

ou silvícola todo individuo de origem e as111ndio
cend~ncia prê-colombiana que se identifica e~ identif!
cado como pertencente a um grupo ~tnico cujas características culturais o distinguem da sociedade nacional11•
No Código Civil os indígenas foram incluídos como relativamente incapazes (~rtigo 699 inciso III). E em paragrafo unl
co do mesmo artigo7 se estabelece que 110s silvícolas ficarão s~
jeitos ao regime de tutela, estabelecido em leis e regulamentos
especiais~ o qual ccssarã ã medida que se forem adaptando ã civilização do pais11•
Nos termos do Estatuto do indio~ em
suu
artigo 79~ a tutela serã exercida pela própria União9
através
do órgão federal dG assistência õOS silvícolas. Em circunstância do parecer apresentado recentemente â FUNAI, o jurista Dalmo de Abreu Dallari ~ destJc~, entre outros pontos que aqui in-

(1)

GRUNBERG,

George

(c oo r d . ) ,

1972:500-503.

·-·-

--

--

-

58

ressa o fato de que:
''no regime de tutela comum~ a nomeação do tutor se faz
com a intervenção judicial e o Minist~rio Piiblico fisca
liza o exercicio da tutela~ podendo~ inclusive, pedir a
destituição do tutor. No regime de tutela especial esta
belecido para os indios não hã intervenção
judicial:
pois a própria lei jã indicou o tutor, que ê um Õrgão
vinculado ao Poder Executivo Federal e cuja responsabilidade também ~scapa ao controle judicial ( ... ). Desse
modo, o exercicio de tutela 'fica9 inevitavelmente, condicionado ã política indigenista do Poder Federal".
No que se refere ao direito de posse a usufruto das te!
ras~ a Constituição Brasileira cm vigor inclui entre os bens da
União as terras ocupadas pelos silvícolas (Artigo 499 inciso IV9
da Constituição).
Entretanto~ e ainda com base no parecer do Dr. Dalmo de
Abreu Da 11 a ri 9
"no artigo 198 diz a Constituição que os índios tem direito i posse permanente das terras que habitam, tendo
direito tambêm ao usufruto dessas terras 0 ao uso exclu
sivo das riquezas naturais e de todas as
utilidades
existentes nas mesmas terras",
Outro jurista foi por nõs consultado. Trata-se do Dr.
Caio Lustosa, advogado com exercício em Porto Alegre e dedicado
aos assuntos indigenas. Textualmente, e objetivando clarificar
a situação das t2rras ind1genas~ diz~
Releva salientar que o "Estatuto do Tndio"9 em seu
artigo 17~ incisos Ia III, classificou e caracterizou
"as terras ocupadas ou habitadas pelos silvícolas", nos
termos dos arts. 499 IV e 198 da CF, bens do
domínio
da União e inalicnãveis; as "nroas reservadas", previstas no c e p , III,
titulo III,
do Estatuto; e as "terras
do dominio das comunidades indígenas ou de s i lvfcof es ".
Explicitamente, no parágrafo unico do art.26 o Estatuto proclamou que "as ãreas reservadas na forma deste
das
artigo não se confundem com as de posse imemorial
tribos indígenas ... ".
Na sistemãtica, portanto, do Estatuto do Indio9
hã
que se distinguir entre "terras ocupadas" e "áreas reservadas" - integrantes do dominio da União, bens publi
e os d e uso e s p e e i a l e i na 1 i e n ã v e i s - e as ;, terras
de
domínio das comunidades indigcnas ou de silvicolas"
das quais estes são titulares do dom1nio pleno9
bens
imõveis particulares, na divisão clássica da Lei Civil
(CÕd. C i v t L, art. 65).
j
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S o b r e a s d u a s p ri me i r a s e a te g o r i a s - a s o e u p a d a s e
as "reservadas!, - integrando com a terceira o patrimônio indígena (art.39, do Estatuto) ~ os índios exercem
apenas o direito real limitado de usufruto. Para
Hely
Lopes Meirelles, "as terras que a Constituição,
desde
1967i incorporou ao patrimônio da União são as ocupadas
pelos silvlco1as9 isto~'
lndios que, pacificados
ou
não, habitam as selvas, não compreúndendo, portanto, as
glebas prõximas a aglomerados urbanos e habitadas,
a
qualquer t f tu l o , por indígenas t nt.e qr ado s ". (Autor citf
Direito Administrativo Brasileiro
p.503~ Ed. RT, 4ed. ) .
11

11

119

As terras ocupadas pelos índios nos postos indígenas em
consideração neste estudo~ respectivamente, PI Chapecõ, Nonoai,
Cacique Doble e Ligeiro tem h t s t r t as p e r t l c u l e r e s , jã especifj_
cadas neste relatório, Algumas dessas ãrcas inclusive estão registradas em Cartõrio em nome do grupo como ê o caso de Chapeco.
Os indios têm nessas ãreõs, conforme o consignado
na
Constituição da 1967 o »direito ao usufruto exclusivo das riqu!
zas naturais e de todas as utilidadBs nelas existentes".
A mesma legislação ruferida permite situar o
direito
que os indios localizados nos toldos de Irani (SC) e Irai (RS)
tem sobre os espJços territoriílis que ocupam. Em Irani sabe-se
que excusas negócios preteriram os índios na posse e propried~
de das terras do toldo, ãs margens do rio Irani. Os indios continuam, entretantoj nessas mesmas terras9 embora alguns civil!
zados" pretendam ser delas proprietãrios e devido a isto desejam transformar os índios em mGros arrendatirios.
Em Irai, a situação ê diferente. Os índios são aldeados
junto ao balneãrio das Termas de Irai, com o apoio da Prefeitura Municipal. Sua aldeia situa-se numa ãrea de terras que forma
uma reserva florestal sob administração do município. Os indios
não podem caçars pescar ou fazer roç1s nesta ârea e mesmo quando tiram da floresta madeira e cipôs para a confecção de artes~
nato, para a venda aos turistas que visitílm as termas, são repreendidos pelu guarda florestal do município.
Por incrível que pareça, os folhetos turísticos distrl
buidos oficialmente peln Prefeitura sobre as termas revelam que
desde tempos imemorãvcis os indios viviam ali e que conheciam o
valor daquelas ãguas. Seguramente, at~ hoje nenhum administrador se cogitou, ~rn Irai, de suber a quem pertence as terras da
reserva florestal que circundam as termas. Mas, com muita proô

9

11
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priedades um lider Kaingang da reserva de Nonoai interrogou-nos
por que a guarda florestal de Irai proibia os indios de plantar
e derrubar algumas ãrvores9 se a ãrea efetivamente era dos índios?
Socorremo-nos do abalizado parecer do Dr. Caio Lustosa
que cita Pontes de Miranda em comentãrio ao 'tílxto da Constitui
ção de 1967:
110
texto respeita a 11posse11 do silvicolag posse a
que
ainda se exige o pressuposto da permanência. O juiz que
conhecer de alguma questão de terras deve aplicar
a
regra juridicag desde que os pressupostos estejam prova
dos pelo silvícola ou constem dos autos.ainda que algu
ma das partes ou terceiro exiba titulo de domínio. Des~
de que a posse e eermanência ou localização permanente,
a posse da terra e do nativo9 porque assim o diz a Cons
tituição. Os juizes não podem expedir mandatos possessõ
rios contra silvicolas que tenham posse permanente''.(C~
mentãrios a Constituição de 19679 Ed. RTj p.486}.
Segundo ainda Caio Lustosa9
Inafastada permanece íl possibilidade de que} dada a pos
se imemorial dos indios ( ... ) sobre as terras, tenha si
consumado o usucapião em favor deles9 anteriormente
ã
vigência do CÕdigo Civil, que obstou a prescrição aquisitiva dos bGns publicas (Súmula 3409 do Supremo Tribunal Federal). Essa possibiiidadG é argüida por
Pontes
de Mir~nda (ob. e loc. cit.). J~ seriam elas9 então9 ti
tulares de um direito real limitado~ e de usufruto.
Uma situação diferente, mas nem por isso menos importante, aparece no PI Cacique Doble envolvendo a ãrca de Forquilha. Tradicionalmente os Kaingang ocupavam esta âreas onde inclusive possuem um cemitério. A ãrea tGm cerca de 144 ha (6 colônias) e dista da sede do PI Cacique Doble cerca de 25 km, Em
1973, consta que 52 Kaingang ocupavam este território.
Os Kaingang foram incentivados a sair dessa ;rea
pela
pr5pria FUNAI e acabaram9 a cerca de dois anos atrãs9 retirandose sob protesto do local o se espalhando por diversos postos da
região. A ãrea estã sGndo explorada por "civilizadosº e não se
sabe exatamente qual a man~ira que esses encontraram para ocupar tais terras. Os indios7 entretanto. liderados pelo cacique
do PI Cacique ücb l e , Sr. João Maneei Antônio, se dizem
"do no s
da ãrea de Forquilha
pretendendo reaver aquele territõrio
em especial, o local do cemitério.
Conclui-se, pois, que tanto tratando-se de ãreas
onde
se localizam os postos indígenas em ~studo, como as ãreas
que
11,

e9
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formam toldos que não estão sob a administração da FUNAI, os lQ
dios tem direitos sobre as terras que ocupam (1). Direitos que
terão de ser considerados em qualquer momento que se
projetar
utilizar no todo ou em parte tais ãreas. E nesse instante,
fundamental reconhecer que como povos etnicamente minoritãrios
eles possuem como direito bãsico o de serem tles mesmos e, como
tal, decidirem sobre seus interesses.
Por outra parte, e finalmente9 deve ficar claro que
a
Fundação Nacional do !ndioj na condição de tutora9 cabe o exercfcio de todas as prerrogativas que visem assegurar aos indios
as garantias dos direitos que a lei lhes confere. E em se impoQ
âo a parcial utilização pela ELETROSUL das terras indígenas da
região do Uruguai~ recomendamos como base para as
discussões
que deverão ocorrer, o que consignou o Dr. Caio Lustosa, em seu
parecer:

e

A justa e previa indenização, peculiar aos casos corri

11

queiras de desapropriação, corresponde em se tratand;
de suotrair os indios as suas terras, uma
reparação
s u i '!"gene ri s : 11 â r e a e q u i v a 1 ente ã a n ter i o r ,
i n e 1 u s iv e
quanto as condições ecolõgicas11•
Não se hã de cogitar
na e s p e c i e ~ d e q u a n tum i n d e n i z a to r i o ~ s i m d e 'tj u i d " i ncfenT z ator i o. O que deve se viabilizar e uma sub-rogaçao
real. E o que pretendeu o legislador. bem atento
ao
q u e r e p r e s e n ta p a r a o 1 n d i o a 11 s u a te r r a r: : a d os
s eu s
antepassados~ suas lendas, seus mitos. Não hesitamos em
vislumbrar gue, preconcebidamente9 pretendeu-se obstacg
lizar, ao maximo, o desenraizamento e o despojamento
,
mais ainda, de nosso índio, tão espoliado séculos afora. 11
9

II

II

( 1 ) Vide Recurso Extraordinãrio

nQ 44.5851 do Supremo Tribunal
Federal, publicado no Diãrio da Justiça ano XXXVI, nQ 192,
de 31/8/1962. O acórdão consignou a inconstitucionalidade da
Lei 1077, de 10/4/1950. de Mato Grosso5 que reduziu
as
terras em posse dos silvícolas (C.F., art. 216)
3

'
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IV,

OS EFEITOS DAS BARRAGENS NAS ~REAS IND!GENAS

A construção de um complexo de barragens hidroelétricas,
de proporções tão grandes como o que agora se propõe para abacia do rio Uruguaij implica consequências ou efeitos de escala
igualmente grandes. Algumas dessas conseqüências poderão
ser
positivas ou benéficas~ outras seguramente serão negativas
ou
prejudiciais; outras provavelmente serão neutras; e outras
se
manterão como interrogações1 pois dificilmente se poderã
avaliar com antecedência seus efeitos. Esclarecemos que neste último caso, embora se possa prever os efeitos, não se pode avaliar se eles
serão positivos ou negativos para o grupo
ou
area em questão.
A Antropologia normalmente não tem se preocupado muito
com previsões. A maior parte de seus trabalhos até recentemente
eram de natureza descritiva ou indutiva. As suas avaliações eram
normalmente ex-post-facto, ou seja, mais do passado ou do presente9 do que dos possiveis futuros. Durante a década de 1930,
entretanto, alguns antropólogos começaram a se interessar pela
anãlise e planejamento econômico ou social de diversos
grupos
envolvidos em situações de 11desanvolvimento" colonial ou neocolonial. Especialmente os antropõlogos ingleses (e.g.Malinowski),
nos seus estudos da "modernização" da nfrica, e alguns
norteamericanos, entre eles Robert Redfield nos seus estudos sobre o
Mêxico1 desenvolveram novas técnicas9 linhas de pesquisas e te~
rias sobte a cultura humana e suas mudanças quando, dirigidas ou
não, com vistas a planejar, ou pelo menos prever9 o futuro. Hoje chamamos esta face da antropologia, de "antropologia aplic!
da".
A Antropologia aplicada, que se firmou
paulatinamente
durante os anos quarente, atravês dos estudos relacionados aos
problemas da guerra e do pôs-guerra; nos anos cincoenta, com os
estudos das comunidades indigenas norte-americanas; e nos anos
sessenta e setenta, com estudos em ritmo cada vez mais crescente em torno da resolução dos problemas do subdesenvolvimento
econômico de muitos povos, em diversas partes do mundo, elegeu
como lição mais importante a noção que se precisa ter um profu!
do conhecimento do grupo humano em estudo, incluindo seu passadoj a sua histõria recente~ o seu territôrios para se ter base
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suficientemente seguru para formular qualquer proposição, hipõtese, ou previsão sobre futuros acontecimentos e ou para tentar
controlar cientificamente tais acontecimentos e suas consequências (MEAD, 1977}.
Por isso, apresentamos no capltulo II uma breve descrição de cada ãrea indigena, sua situação qeogrãfica,
sõcio-econõ
~
micag e histõrica para que possamos tratar individualmente dos
efeitos possíveis que pod0mos prever, ou simplesmente
suspeitar. Em cada caso, caracterizamos os efeitos como diretos
ou
indiretos. Por diretos, entendemos os efeitos oriundos de cont~
to direto da barragem, ou do lago que ela formarã, na sua cota
mãxima, com a ãrea ocupada pelo grupo indígena, seja este ocupante de uma reserva ou Posto Indígena oficial (federal),
ou
não. Discutimos aqui as consequências da cota mãxima
possível,
considerando que a oscilaçâo das dimensões dos lagos, entre as
cotas mínimas e mãximas das barragens, ficarã fora do controle
dos grupos indígenas, o que sempre permitirã a prevalência
da
hipõtese de se atingir a cota mãxima~ uma vez construidas
as
barragens para atender aquela cota.
Entre efeitos diretos destacam0s que am princípio hnverf
inundação de terrenos de diversas qunlidad0s e usos representa~
do assim uma perda permanente pelo grupo de parte do seu patrl
mônio territorial e de sua potencialidade de uso ou produção
inundação, interrupção ou isolamento de vias de acesso, comunicação e tranporta; perda ou isolamento d2 residências, escolas,
armazéns, e outras benfeitorias, como sistemas de ãgua ou luz;
perda de ãreas florestais de diversas qualidades, inclusive de
ãreas virgens ou inexploradas, que constituem reserva florestal,
e de sua fauna associada, de dificil duplicação; e
alterações
ccolõgicas por modificação do teor de umidade do ar e do solo.
Hã possibilidades de outras consequências tambem, que no momen
to não logramos dimensionar.
Por efeitos indiretosj entendemos as consequências para
uma reserva indígena da construção de uma ou mais
barragens,
quando nem a barragem, nem o lago que ela formarã, atingir fisicamente a ãrea indígena em questão. Nesse caso, os efeitos po~
sivelmente virão a acontecer pela formaçffo do acampamento previsto para os trabalhadores envolvidos na construção da barragem, quando estiver localizado dentro de um raio de pouca
di-
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mensão {e difícil definir as distâncias, mas a priori entendemos como distância pequena, cerca de 10 a 20 km),
Efeitos indiretos incluem tambem rompimento de vias de
comunicação ou acesso a outras comunidades, indígenas ou não, e
o acesso aos recursos e laços sociais permitidos por elas; pre!
sões políticas e sociais sobre a população indígena e suas terras ou oatros bens, decorrentes, do fato de terem condição
de
servir de abrigo para outros grupos desalojados pela inundaçio;
fonte de diversões, esporte (caça e pesca), prostituição e turismo para os trabalhadores ou para a população que depois permaneceri ou visitarâ a irea da barragem e ou seu complexo
de
geração, e assim por diante. (1)
Podemos então analisar cada ãrea indigena dentro deste
padrão. r claro, todavia, quo alem de efeitos diretos,
cada
ãrea assim afetada t~mbem poderã vir a sofrer efeitos indiretos
de outras barragens, alem daquela que atingir diretamente.
Prevemos que sofrerão consequ~ncias ou efeitos diretos,
as seguintes ãrcas indígenas.
P.I. Cacique Ooble (RS),
P.I. Chnpecõ (SC),
P.I. Ligeiro (RS),
P.I. Nonoai (RS),~
Toldo Irani (SC),.
Toldo Irai (RS).
De todas, Qquela que provavelmentG sofrerã os
maiores
prejuízos absolutos ê a ãrea do P.I. Chapecõ, seguida por Ligei
ro, Cacique Doble~ Iral,e lrani·. O P.I. de Nonoai provavelmente
não receberâ ~feitos diretos e podorã por isso passar para a ca

( 1 ) Na formulação da nossa posição referente aos efeitos diretos e indiretos, positivos ou negativos, da implantaç~o de

barragens em ãreas indígenas, suas dimensões e suas passiveis soluções, consideramos Ütil a s~guinte
bibliografia,
embora a responsabilidade para qualquer manipulação, modifi
9

cação, utilização ou rejeição de uma ou outra destas fontes
e completamente nossn:
BERKES, 1973; BOURASSA, 1973; BOURNE, 1978; BROKENSHA
e
SCUDDER, 1968; GOVERNMENT OF QUEBEC, 1976; PRESTON
(s.d.);

ou parte delas

RICHARDS0N9 1972 e 1975; SALISBURY et alii,. 1972;
l973ai 1973b, 1975a, 1975b.

SCUDDER,
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s . A d Ii v i d a d eco r r e d a q u a l i d a d e da ,,
cartografia de que dispúnhamos, o que tornou impossível verificar exatamente suas perdas provãveis com prGcisão. Prevemos, p~
rêm, somente efeitos indiretos para o P.I. Palmas, e Votouro.
A definição de padrão para a comparação entre os prejuízos e ou
benefícios que sofrerã cada uma dessas ãreas, ê, porem,
muito
difícil. Quando consideramos que os índios do P.I. Chapecõ perderão muito mais terras do que os de Irai, por exemplo,
temos
que considerar em compensação que os de Irai perderão totalmente sua fonte de renda quase exclusiva, a qual, e
economicame~
te de grande rentabilidade. Em ambos casos, portanto, os prejui
zos são imensos, mas de natureza diferente e por isso, difíceis
de serem comparados.
As fontes de informações usadas na preparação desta anã
lise incluem as nossas pesquisas de campo, realizadas no fim de
setembro e começo de outubro de 1978; as fontes jã citadas
na
descrição de cada ãrea indígena; o mapas de diversas fontes
e
graus de confiança, que indicaremos quando discutirmos
cada
ãrea. Em vãrios casos~ a não existência de informações geogrâfl
cas adequadas~ 2 o curto prazo de que dispúnhamos, reduziram o
grau de precisão possível na preparação d2sta ~nâlise. Isto deve se levar em conta especialmente nos casos de Irani,
Nonoai,
e possivelmente Cacique Doble.
No caso de Chapecõ, os mapas geogrãficos que utilizamos
(do IBGE em escala l :100.000),
jâ que são bastante ultrapassados
quanto ã localização de estradas~ benfeitorias, e etc.,
pois
se baseiam em levantamento aereofotogrametrico efetivado
em
1959. A localização exata do complexo da sede e da serraria ne!
te P.I. por isso não foi completamente satisfatõria.
Tomando em conta que a margem de erro permitida na confecção (pelo prõprio IBGE ou pelo Serviço Cartogrâfico do Exerci
to, cujos mapas utilizamos nos outros casos) e de meia curva de
nível, ou seja de 20 metros de altitude, e que em muitos casos
verificamos com a maior precisão possível que uma cota de agua
prevista nesta fase de estudo chegarã dentro de meia curva a atingir o
complexo de benfeitorias, esta margem de erro também dificultou
uma anãlise perfeita e exata dos possíveis prejuízos
diretos
que resultarão da adoção da cota em questão. Isto ocorre exatamente em duas ãreus d2 maior importância, a da sede do posto i~
digena e compl~xo de serraria de Chapccõ, e na chamada
area
te g o r i a

d e e f e i tos

i n d i r e to

-
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Rondonj no P.I. Ligeiro. E possivelmente tambem nas ãreas de Pi
nhalzinho e Guarani~ em Nonoai. Para a resolução destes problemas, ~ necessãrio que em cada lugar se proceda a um estudo pormenorizado, o qunl poderã chegar a maior precisão e profundidade do que nos foi permitido atingir agora.
Finalmente, tamb~m devemos deixar claro que a situaç~o
geogrãfica e social de cada ãrea, 0stã apresentando agora, decorrente da expu1são dos intrusos não-indigenass uma fase de redefinição. A popul~ção indigcna estã se deslocando para
ãreas
que antes não podiam ocupar, fazendo novas benfeitorias e estabelecendo novas relações politicas e sociais internas e externas. Por isso, e tamb~m por não ser a cultura (e a demografia)
dos grupos indTgenas nem moribunda, n0m estâtica, a nossa
advertência torna-se ainda mais enfãtica. No caso de uma ãrea como a de Chapecõ~ onde a previsão da implantação das barragens ê
s5 para daqui a vinte anos~ tanto como no caso d~ Nonoai e Irai,
onde a previsão para a construção da barragem em questão e mais
imediata~ temos que lembrar que a nossa consulta se baseia
na
anâlise da situação verificada! com a maior precisão possível,
em 1978j e que nov0s pesquisas tanto mais demoredas e profundas,
como especialmente mais atualizadasj ter-se-ão que fazer na ep~
cada
cada
definiçâo dos p1anos específicos de implantação de
barragem, parJ revalidar as po~ições que hoje assumimos.
Das 40 possíveis barragens sob estudo para o aproveitamento do rio Uruguai, a ELETROSUL sel2cionari um conjunto
de
aproximadament~
25, entre sete alternativas mutuamente exclusivas. Apresentamos estas sete alternativas no quadro "Alternatl
vas Selecionadas para os Estudos Finais11, a seguir. Como .este
quadro indica9 31gumas das barragens aparecem em todas as alte!
nativas, tendo consequentemente 100% de probabilidade de impla~
tação. Outras aparecem unicamente numa alternativa. Outras ainda aparecem em m~is de uma alternativa. Cada uma das sete alte!
nativas apresentarã diferentes custos sociais, políticos, econ~

-

micos,

e ecolõgicos.

Como tamb~m uma rentabilidade

energãtica

diferente, umas d~s outras. O processo decisÕrio definir~, portanto a relação entre os custos ou prejuízos e os
beneficias
inerentes em cada alternativa como um conjunto e não simplesme~
te os custos ou prejuizos e os benefícios d2 cada barragem em si.
A localizaçío das barragens selecionadas para os estudos
finais~
indicada no mapa (originalmente em escala de 1:750.000)
das "Passiveis Barragens na Bacia do Rir Uruguai e Localizaç;o
dos Postos e Toldos Indígenas que elas Afetarão11, no
capitulo
seguinte (V).
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Barra do Pessegueiro
Encruzilhada
Cerri to
São Roque
Por tão
Cavei ras
Gar1bald1 Mont~nte
GarihalJ1 Jusante
Campos r:ovos

Canoas
Caveiras
Canoas
Canoas
Canoas
Canoas

Pa$SO da Ccde1a
Santa Vitória
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08SERVAÇ0ES:
1) Fonte:
2) A Alt.l

"Quadro

5.2/1",

coincide

3) Os aproveitamentos
4) Nas Al tcrna t ivas

do mesmo t'itulo,

com o esquerea
onde não

ê

final

fornecido
proposto

i nd i cado o N.A. Jus.

II e III oN.A.Mon.doaprovcitarnento

tudos complementares

pela ELETR05Ul.

nos Es tudcs da ENERSUL.
são

r es er-va tór-l os de simples

de "Prnheiro

Jus."

podera

r equ l ar t z a çáo ,

ser alterado

até a cota

337, dependcndo

de es

a , ee l i zar .

5) Da Al t. f i ua l escolhida dc~crã ser realizaJo
os tudo comp l ementar substituindo
o aproveitamento de "ltapiranga"
por "Hacaco
co" c on N.A. Jus. na e o ta 153.
6) Todo, os N,A' s i nd i cedo s poderão sofr;r ajustes em função dos resultados dos levantamentos topográficos
em andamento.

Bra~
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IV.l.

PI Cacique
Avaliação:
Rio:

Doble

efeitos

Inhandava

Barragens:

- Ãrea

de Forquilha

diretos

{l).

e indiretos.

ou Forquilha.

P3im

Filho,

cota

de 603 m.

Alternativas:
Aparecem nas Alternativas II - VII {inclusive),
sempre
com a mesma cota mâxima3 como reservatôrio de simples regularização, não sendo utilizada para produção de energia
elêtrica.
Não aparece na Alternativa I.

( 1 ) Embora o PI C~cique Doble não deverã3

segundo os
cãlculos
possíveis de estabelecer agora, sofrer inundação em qualquer parte do terreno integrante do prÕprio posto, a construção da barragem Paim Filho, no rio Forquilha ou Inhandava, inundarã sem duvida uma outra ãrea da qual os
Tndios
Kaingang de Cacique Ooble, ainda acreditam ser os donos legítimos. Esta arca
conhecida por eles como 11a ãrea de For
quilha, Passo Grande, ou Passo dos Tndios". A
localizaçãõ
geogrãfica exata da ârea
um pouco problemãtica, pois que
não a identificamos Gspecificamente
em qualquer mapa;
nossa disposição. Por isso, tentamos 1ocalizã-1a com a
maior
precisão poss1vel, utilizando o roteiro da nossa
viagem,
quando visitamos a arca, acompanhados pelo cacique do PI Ca
cique Dobla~ Sr. João Manoel Antonio3 pelo capitão e
peli
enfermeira do mesmo PI. Acreditamos, embora admitindo
que
esta maneira de proceder podera levar a certa margem de erro, de que não existe grandes duvidas de que a ãrea esteja
dentro da faixa a ser inundada.

e

e
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Loca 1 i zação:

(1)

A ãrea possivelmente afetada se localiza na margem oe~
te do rio Forquilha/Inhandava, 12 km. acima da barragem Paim Fi
lho e 10 km. ao sudoeste da sede do PI Cacique Ooble (ambas em
linha reta), na beira daquele rio (Veja Mapa "PI Cacique Doble
e ~rea Forquilha").
~rea Afetada Diretamente:
Acreditamos que uma grande parte das 6 colônias (145 hectares) indicadas pelos índios como suas, sofrerão inundação.
No
mapa apresentado a seguir, "Cacique Doble e nrea Forquilha'', e!
tão indicados por um circulo, parte do qual situa-se na margem
'.)/:.· .

(1)

Na confecção do mapa do PI Cacique Doble e ~rea Forquilha,
utilizamos as seguintes mapas, alem das nossas informações
de pesquisa de campo e/ou informações citadas na caracteri
zação sõcio-8conõmica e histõrica do posto,
especificadas
acima (Capituio II):
MINISTERIO DO EXERCITO, DIRETORIA DE SERVIÇO GEOGR~FICO. M~
pa da regiãc Sul do Brasil. EscõlJ 1:100.000. Folha
Paim
Filho, 1964/1974.
FACULDADE DE FLORESTAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARAN~.
Carta de solos PI Cacique Doble. Escala 1:17.000. Curitiba,
SUOESUL - FUNAI - UFP, 1973.
FUNAI/DGPI. Plrrnta cadastral do PI Cacique Doble (Folha 14).
Escala 1:40.000. Brasilia, Arquivo FUNAI/DGPI.
ELETROSUL/CNEC. Revis~o dos estudos de inventãrio, bacia do
Escala 1:100.000. Folha 07/19, 29 de agosto de 19
CEMAPA (Central de Comandos Mecanizados de Apoio ã Agricultura, Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do
Sul). Estado do Rio Grande do Sul. Escala 1:750.000. Porto
Alegre, CEMAPAs 1974.
Colônia Forquilhag município de Laaoa Vermelha: planta
da
ârea coloni~gd8. Escala 1:100.000. Lagoa Vermelha (RS), Arquivo CEMAPA, 1922.
Planta da Zona da Inspetoria de Terras do Nordeste (RS). Es
cala 1:250.000. Organizada por Longines Malinowsk1.
Lago~
Vermelh35 Arquivo CEMAPA, (aprox. 1930).

COMISSílO DISCRIMINADORA DE TERRAS POBLICAS DE PASSO
FUNDO
(RS). Planta do Toldo do Fnchinal 2 pertencente aos indios da
Lagoa Vermelha. Escala 1 :20.000. Florian5polis,
Arquivo
PPGCS / U F S C,

1 91 O.

Planta dJ ~r2as Toldo Cacique Doble, MunicT io Lagoa Vermeª· sca ~ :2;.0 • Desenha a por ~n,sm,o ergman. or1a
nopolis, Arquivo PPGCS/UFSC, junho de 1942.
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ocidental do rio, correspondendo aproximadamente ao tamanho da
ãrea em questão, embora a configuração da ãrea legal possa não
ser perfeitamente circular. Vemos, por isso, que mais ou menos
a metade da ãrea poderia vír a ser perdida.
Uso Atual:

A parte plana da ãrea estã sendo lavrada por "civilizado

11

,

que atualmente ocupa a ãrea. A barranca do rio continua coberta
com mato. Existe um capão de mato entre o cemitério e o rio, e
a parte mais alta ainda mantim mata secundãria (embora esta Gltima em sua maior parte, provavelmente, esteja acima da
cota
prevista). O t~rreno p1rece axtremamontc f~rtil e~ em grande
parte mecanizílvel, dassa forma deve ter grílnde valor comercial.
Habitação:
Não mora ninguêm na ârea atualmente, senão um peão que trabalha para o ''civilizado" que ocupa a ;re1 agora. Os lndios sa!
ram sob protesto em 1976, obedecendo ordem do então delegado da
4ª DR da FUNAI, depois de terem por sua vez expulso os posseiros
do lugar. Antes, cm 1973, havia aproxim1damente vinte famílias
indigenas residentes ali, das quais v2rificamos a
localização
das suas casas, por objetos e restos cas cãsas achados no lugar.
Outras Benfeitorias
Existe um g3lpão de uso do ocupante da ãrea; uma
escola
construida pela prefeitura para servir aos posseiros e
outros
da região (agora em desuso), na beira da ãrea; a estrada
que
passa pelo meio da ãroa, onde a terra não foi lavrada; e o cerni
têrio dos índios Kaingang que contem aproximadamente 15 a
20
enterros, evidência da antigOidade e duração da sua ocupação.Tu
do isto desaparecerã na cota 603m com possivel exceção da escola.
Efeitos Secundârios

Entre os efeitos secundãrios de especial importância, de1
taca-se a separ3ção fisica que o uso do rio Forquilha desta ma
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neira causarã entre os ocupantes do restante desta ãrea e os h!
bitantes do PI propriamente dita. Romper-se-ia a comunicação ,
transporte, e movimento de pessoas em geral entre as duas ãreas,
dificultando o controlo, usufruto e dominio da ãrea pelos indigenas, face ã cobiça da sociedade regional por suas terras, fato jã histõrico e lamentavelmente comprovado.
Tambêm, sendo uma barragem de regularização, a cota poderã
variar muito, conforme os indices pluviométricos da epoca, dificultando qualquer planejamento racional da ãrea pelos habitantes do PI Cacique Doble, ainda que possam continuar a desfrutar
das terras enquanto não inundadas.
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IV .• 2.

PI Cac1guG Doble (geral).
Avaliação: Alem

daÃrea Forquilha, sõ efeitos indiretos.

Rio: Inh3ndava ou Forqui1h~.
Barragem: Paim Filho, cota de 503 m.
Altern.:itivas:
III - VII como

r o s er v e t

õr t o do simples regulnrização.

Efeitos s~cundãrios:
Esta b3rrar;2m inundarã uma qrande Gxtensão do rio Forquilha ou Inhandava, podendo ocAsionar grandes pressões pollticas sobr~ a ãrea indigena como abrigo tompornrio ou permanente
para o grande nümoro d0 familias não indiganôs, que serão desalojadas. (Veja mapa 11PI Caciquo Dob l c .: 7'\r~o Forquilha).
O lugar da construção d1 barra~crn distn npenas 10 km(li
nha reta) da reserva indigena, e irnplic1 provJvclmente na utili
zação d~s cidades d~ Pnim Filho e CJciquc Dobl~ (embora em esc~
la menor) como sGde das operações da construção~
acampamento
de pelo menos urna parte dos trabalhadores nc c e s s âr t o s (1). O m.2,
vimento na estrada principal c~ciqu2 DoblJ - Sananduva, que pas
sa pelu reserva, deve aumentar considJr~valrn2nt~ durante a con1
trução. Por~m, a suJ importância como via de acesso~
Sananduva
ap5s a construç~o dn r~presa, dependo de como serão relocalizadas as pont0s e substituidJs as balsas que dão acesso ã Sanand~
va, uma vez implantada a barragem e alagada a ;rea. Abre entâo
a possibilidad2 do 2rnprogo da mão-d2-obra indígena na constru ção e/ou nas industrias e serviços subsiíliãrios que em
consequência serão +mp l a n t e da s no 'l o c o l . T1mbêm abro o perigo da area
indigen~ ser procurada como ~rca de 11z0r, prostituição e
outros problemas iguais que poderão ocorrôr entre a população indígena e os trabalhadoras.
Por s~r uma barragem de simples rerularização a poten(l)Todas as distâncias indicadas sffo em linha reta senão,
outra maneira esp2cificadas.

de
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cialidade tanto para o desenvolvimento turístico quanto para o
da indüstria da pesca, apresenta-se em escala menor.
Pode-se tambêm prever algumas modificações ecolõgicas,
embora a ãgua se aproxime no mãxirno uns três km. da reserva. De
modo geral o lago distarã de seis ã dez km. da divisa desta reserva. Ma como el~ ficarã paralelo a reserva, em toda sua
extens ão, ao oeste, e r í a rã eventualmente uma força mo di fie adora do
micro-clima na região.
Outras barrugens de possíveis efeitos secundãrios real
mente não hã, sendo que amais perto (Barracão) dista 25 km. ao
nordeste, e suas águas tambem não chegarão ate mais do que 25 a
30 km. da reserva (pelo rio Bernardo Jos5). Machadinha Jusante
(com 480 m.), a mais prõxima ao nordcstü, dista cerca de 40 km.
da reserva, mas suas âguas não subirão o rio Forquilha ou Inha~
dava ate o rio dos !ndios (que desemboca no Forquilha em frente
ã cidade de Paim Filho), por isso não chegarão a afetar a rese!
va. Na sua cota mãxima, a inundação do rio Forquilha/lnhandava
provocada por Machadinho Jusante (com 480 m.) chegar;
somente
ati 11 km. ao norte da possivel barrag~m de PJim Filho e por is
so se distanci3riam 17 km. do Posto Indigcna.
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IV. 3.

PI Chapecõ.
Avaliação: Efeitos diretos e indiretos.
Rios: Chapecõ, Chapecozinho
Barragens:
A. Rio Chapecõ:
(Efeitos diretos)
Golfo, cota de 389 m.
Golfo, cota de 430 m.

Foz de C~apecozinho, cota de 430 m.
(Efeitos indiretos)
Portela
Quebra Queixo
Toldo Velho
são Domingos

AbE:lardo Luz
Aparecida
Figueira
Cu t a
í

Salto

B. Rio Chapecozinho:
(Efeitos diretos)
Xanxer~ Jusante, cota de 534 m.
Xanxer~ Montante, cota de 609 m.

(Efeitos indiretos)
Bom Jesus
Gabiroba
Alternativas:
A

Rio Chapecõ:

(Indicamos sõ as barra~~ns com efeitos diretos).
Golfo e Foz do Chapecozinho são alternativas mutuas na cota de
430 m., senão na Alternativa I ond2
Golfo aparece sozinho com
a cota de 389 m. Nas alternativas IV 0 V,
Golfo aparece com
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430 m. e
Foz do Chapecozinho não aparece. Nas Alternativas li,
III, VI e VII,
Golfo nílo aparece e
Foz do Chapecozinho aparece nn cota de 430 m., no SGU lugar.
B. Rio Chapecozinho:

.

(Indicamos somente as barragens com efeitos dire
tos). Tanto
Xanxer5 Jusante~ na cota de 534 m., como
Xanxer5 Montante na cotn de 609 m., aparec~m em todas as alternativas, I-VII, inclusive. Jã existe nestes lugares pequenas usinas
hidroel~tricas, embora aquela que estâ situ~da no lugar previsto para a localizaç;o de XJnxer5 Montante nunca foi concluida .,
aqueln construida no lugnr de Xanxerê Jusante jã fornece ener gia ã cidade de Xanxerê.
Localização:
A ãrea possivelmente afetada pcl~ construção das barragens Golfo/Foz do Chepecozinho do rio Chapccõ, e pela construção das bnrragens x~nxerê 8 Xanxerê Jus~~te no rio Chapecozinho,
consiste numu faixa de terra que varia ~ntre 200 metros e 3.000
~e~ros cm toda extensão da Reserva de Chapccõ onde e1n faz divi
sa com qualquer um dGstes dois rios ou Qflu~ntes deles, senão no
caso do Lajeado Passo Liso9 divisa lest0 da ãrea indígena, onde
a ãgua n;o chLJg1r5. (Veja mapa "PI Charccõ11).
Tamb~mj duas destas barragens sGrão construidas em terras da prõpria Reserva, i!
to~' Xanxer~ Montante e Xanxer~ Jusante conforme o mapa citado
(1 )•

( l ) Na confecção dos mapas do PI Chapecõ~ utilizamos os seguin-

tes mapas, al~m das nossas informações de pesquisas de campo
e/ou informações citadas na caractoriznção sõcio- econ5mica
e histõrica do posto especificadus acima (capitulo II):
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATTSTICA. Mapa Preliminar da Região Sul do Brasil. Escala 1:100.000,
Folhas
Xanxerê e Xaxim. 19S9-1961.

FACULDADE DE FLORESTA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARAN~.
Carta de Solos PI Chapecõ. Escala 1:40.000. Curitiba, SUDESUL - FUNAI - UFP , 1973.
FUNAI/DGPI. Pl3nta Cadastr0l do PI Ch~pecõ (Folha 12), Esca
la 1:40.000. Br0silia, Arquivo FUNAI/DGPI
ELETROSUL/CNEC.Revisão dos Estudos de Inventãrio, Bacia

do

Rio Uruguai. Escnlõ 1 :100.000, Folhas 14/19, 15/19 e 18/19,
29 de

agosto dG 1978.
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~rea Afetada Diretamente:
Acreditamos que a ãraa possivelmente inundada pelo alagamento das barragens indic~das possJ chegílr at~ aproximadamente 20 ou 22% da ãrea global do PI, ou s~ja antre 3.000 e 3.400
ha. Somente na pílrtc o~stQ do PI, ao oeste da estradn Xaxim/São
Domingos (inclusive da ãrea de LajGado Furão), pod~-se
perder
at~ 50% daquola parte díl reserva. Na 5raa da seda do PI (indic!
da no mapa, Folhn Xanxerê, como Poço do Jacu) e da serraria do
DGPI/FUNAI, se perderã aproximadamente 550 hGctares. Por ser a
ãrea tão vnstn e compl~xa enquanto a sua caracterização, dividi
mos o capitulo dor~vante em três partes, correspondentes
as
três barragens em questão.
IV.3. 1. Golfo/Foz do Chapccozinho

(cota 430 m.).

De todas~ a barragem (ou realmente o par de barragens,
sendo que tanto Golfo com 430 m., como Foz do Chapecozinho com
~30 m. criariõ a mGsma configuração d0 inundação) que
causarã
a maior perda da terr~s p~rJ o PI Chap2c6 â
Golfo/Foz do Chapecozinho, nJ cota d~ 430 m., que se rJsponsabilizaria por apr~
ximadamente 2.300
nado aci~a como o
tação destas tr3s
Jusante e Xanxur5

ha., ou sJja 2í3 do total d2 3.400 ha menci~
poss{vcl prejuizo total para o PI, da implan~
barragens (Gclfo/r-oz do Chapecozinho, Xanxerê
Montante).

Uso Atual:
A ãrea afetada pela implantação de Golfo/Foz do Chapec~
zinho com cota de ~JO m. ~ realmente cnorm2. ElJ abrange tanto
uma parte do rio Ch~pec5 como uma parte do rio
Chapecozinho.
Dentro da Reservu Indígena, c l a inclui ~r,2as de Lav ou r a , de capoeira, de mata virgem ou de mata j~ 2xplor0d~
nas essências
de maior valor (m~doira de lei).
Descreveremos o seu uso pr o c cde n t c de norte ao sul no
rio Chapecõ e dJli do oeste e leste no rio Chapecozinho.
Nosta parte do PI, sua divisJ nort8 3 feita pelo Lajeado Guarani (ou PastinhJ). Este lajeado ficar5 inundado at~ apr~
xirnadamente 1.200 rn~tros do seu encontro com a Gstrada
Xaxim/
São Domingos, nu~a extensão total (de inundação) de quatro qui-
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lõmetros, em linha reta.

(1)

A faixa possivelmente inundada e, na sua maioria, desma
tada e utilizada para lavoura familiar em pequena escala, pelos
fndios que moram ali. Tem uma parte de mata na encosta da curva
de nivel, embora fosse dificil acertar cst0 nivel com
grande
precisão. O Gltimo km. da sua extensão~ antes de fazer
barra
com o rio Chapecõ, ã porem, coberta por mata de qualidade
nao
verificada, mas provavelmente em parte de mata secundãria. Exi!
tem algumas plantações de ãrvores frutíferas nesta ãrea tambêm.
Quase tcda ~ extensão possivelmente inundada do ponto
"B" (um km. a leste da barra do Lajeado Guarani) at~ a barra do
ChapecÕ/Chapecozinho jã foi desmatada a utilizada por posseiros.
O terreno parece extremamente f5rtil 8 mccanizãv~l.
O chefe do posto disse que a tcr~a deste Posto Indigena
e considerada a melhor de todos os postos indigenas da região
sul, comparãvel somente ãs terras roxas do norte do Pnranã.
A
melhor terra do posto fica9 segundo ele, na beira do rio Chapecõ. Depois da expulsão dos posseiros do posto, tais terras entraram em descanso, com a exceção de 15 alqueires lavrados como
parte da lavoura comunitãria, que acreditamos estarem acima da
cota, embora não possamos ter certeza. O chefe do posto tambem
previu que nesta ãrca em futuro prõximo se procederã novas lavouras.
Existem vãrios pomnres nesta faixa, como no lugar
"A"
(pr5ximo ao "Salto Chapec511)
e na barr~ do Chapec5/Chapecozinho,
tamb~m. Estes pomares estão sob o cuidado de membros da
Vila
Guarani.
Pode s0r tnmbêm quê esta cota pogarã uma parte da mata
que cobre a encosta ncima da ãrea mais pl~na9 embora não
foi
possivel medir cxntJmente a localização da curva da cota in situ.
Seguindo o rio Chapecozinho acima, da sua barra com o
rio Chapec5 at~ a ponte da estrada São Domingos/Xaxim, a mata e
virgem.
Poucos mutros ~cima desta ponte, no lugar "D" hã
uma
ãrea de aproximadamunte 4 ou 5 alqueires~ desmatada por um posseiro, da qual uma parte e utilizada 1gora por uma familia Guarani que ali mor~. Existe tamb~m9 um pomar com mais ou menos 40
pes de frutas.
3

(l) Todas as medidas de distãncia nestil capitulo são em linha
reta. Em caso contrãrio, indicamos com referência específica.

79

Bei rando a cs trada Xaxim/São Domingos 9 h~ uma f o i xa desma ta da
em cada margem para a construção da cstrad~9 parte da qual
~
utilizada para lavoura pGlês familias indigenns residentes nos
locais "E" e "F". Mas, todo o vale do Lajeado Furio i ainda coberto por mata inexplorada, devido ao forto declive formado pela calha deste rio.
Da ponte de Xaxim (na estrada São Domíngos/Xaxim)
ate
o lugar chamado de "Voltão" (local da p o s s Iv e l barragem Xanxerê
Jusante) não hã desmntamento9 mas sim mata virgem com
algumas
pequenas clareiras feitas por posseirrs antes da sua expulsão.
De modo geral esta faixa9 relativamente estreita e de
forte
declive9 apres0ntn mata inexplorada.
j

Total estimado.de hectares de mílta .possivelmente inund~
das: 1350 ha. (quase tudo formado por mata inexplorada~
Total estimndo de hectares de terra agriculturãvel
desmatada9 possivelmente inunciad~: 950 ha.

ou

-

area
Devemos também deixar claro qu2 ~ porcentngem da
total possivelmente inunduda (2.300 ha)9 que indicamos como coberta por mnta (1350 hn/2300 hn.9 ou quase 60%) deveria
ser
considerada como uma percentagem mlnim1, devido;
impossibilid~
de de medir exatamente a faixJ da mata entro as ~reas de lavoura e o leito do rio~ a faixa de mata nas oncostas dos declives
acima da lnvour1, míls abaixo da curva d~ cota prevista.
Por
isso, a proporção de mata como parte do total poderã ser ainda
maior do que os 60% referidos.
Habitações:
do Lageado
Hã uma concentração de popul~ção na f0ixa
fam'ilias
Gunrani do ponto 11C11 )O ponto 11B11 no map e , com oito
num total de 39 pcssous. Alguns são Kaingang, outros
Guarani.
Suas casas são, nJ mnioria, de madcirú, n3o padrão FUNAI.
No 1 ugnr 11011,
a poucos metros d,, ponte para Xa x m , moram duas famllias Gu~rani, num total da sois pessoas.
Dessas,
trªs iam sair p~ra a ãrea Guarani dentro em breve. A casa~
de
madeira.
í
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II

No 1 u g ar E'' ~ mo r a um a f a mi 1 i a K a i n g a n g e o m o i to
pes soas. Eles tem uma roça de
uns tr~s ou quatro alqueires (não
foi possivel visitar a familia para verificar 3 qualidade da casa).
No lugar 11F115
mora uma familia de cinco pessoas, Kaingang. As roças desta familia estão~ na sua maior parte,
acima
da ãrea da inundação. Sobre a casa não obtiv2mos informações.
A casa 11E11 distã mais ou menos um quilômetro acima
do
11F11~
11E11•
rio Chapecozinho. A casa
un5 750 metros alem da casa
Do Lajeado Furão atê o local da possível barragem Xanxe
rê Jusantei não mora ninguem.
Como não dispúnhamos de equipamento t~cnico específico
para fazer medição~ nem tampouco este trabalho inicial comport!
va tal tipo de dctalhJmento, não pudGmos verificar a localização exata da Vila dos Guarani(ou Limoir~). A sua
localização,
portanto,~
aproximada. Esta vila provavelmente ficarã acima da
inundação na cota de 430 metros, embora ~sta probabilidade necessite ser estudada com maior precisão tõcnica, porque ela se
situa num vale, nos dois lados de um nflucntc do Lajeado Limeira, onde a ãgua d2verã subir. Sem muita düvida, a vila vai perder parte da sua terra de lavoura, que jã incluímos na estimati
va previamente f~ita.
Na vil1 GuJrílni (limeirn) existem 150 pessoas, agrupadas em 43 familias, das quais dez tom cJsns de madeira. Excluímos, por~m, estes dedos do c;lculo de habit~çõcs a serem inunda
das.
Tot~l de habitaçõ0s possivelm2ntQ afetadas (excluída a
Vila dos Guarani): 11.
Total de pesso0s habitantes: 55

Outrns Benfoitorias:
Alem das SUJ5 habitações, a população desta ârea tarnbem
dispõe de outras benf2itorias que possivclmantc tambêm serão prej~
dicadas pela inundação.
Perto ao ponto 11811 existe um ccmit~rio indígena,
com
aproximadnmente 30 s0pulturas. Este c0mit2ric som duvida fica rã
inundado. PossivclmGnte, tambêm, hã um outro cemiterio na Vila
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Guarani , que não verificamos
Dois quilômetros abaixo do entroncamento da estrada que
beira o lajeado Guarani (e que foi aberta em 1974) com a estrada São Domingos/Xaxims estã a Escola Linha Guarani (ponto "C").
A escola ê construida de madeiras em padrão municipal. Ela se
localiza entre o Lajeado e a estrada9 e provavelmente
tambim
se perderã.
Quase toda a estrada que desce o Lajeado Guarani,
que
sobe atê a Vila Limeira (ou dos Guarani)1 e aquela que
segue
A
atê as lavouras da âr c e
ficara submersa
t amb ên , A
ponte
para Xaxim e umíl longa extensão (provavelmente cerca de dois quilômetros) da sua estrada (municipal) de acesso, tambêm sofrerã
inundação nesta cota.
11

Efeitos

115

Secundãrios:

Discutimos os efeitos secundârios da implantação
das
barragens do PI Chapecõ de modo geral na conc1 usão deste sub-capítulo.
IV.3.2.

Golfo

(ccta de 389 m.).

reduzi rã
A Alternativa I~ com Golfo na cot~ de 389 m.
consideravelmente os danos em comparação co~ as demais alternaw
tivas (II-VII),.
onde Golfo (ou Foz do Chapocoz inho ) a p e r ac e com
uma
cota de 430 m.
A cota de 389 m. para o Golfo implica na posslvel inundação de 710 ha., ou seja somente 31% dos 2.300 ha possivelmente inundados pGla cota de 430 m. Em outras palavras a cota
de
Golfo/389 rn. reduz em quase 70% os danos posslveis com a cota de
430 m. Mostramos esta diferença de formn grãfica, no mapa Comparação das Cotas 389/430 m.11 Barragem Golfo11 PI Chapecõ (l).
11

11

(1}

Os mapas utilízados são os anteriormente indicados.
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Uso Atual:

Paralelamente ã nossa anã1ise anterior, a ãrea possivel
mente inundada por esta cota se divide em duas qualidades
de
uso atual. Parte e coberta por floresta virgem e parte por lavouras atuais e/ou anteriores. (Patte da irca de lavoura anterior estã se transformando om capoeira (mata secundãria).
Total estimado de hectares de mata possivelmente
dados: 350 ha.
Total estimado de hectares de terra agriculturãvel

inun-

ou

desmatada possivelmente inundados: 360 ha.
A maior parte das terras agricultur~veis ou desmatadas
localizam-se ao norte da confluôncia dos rios Chapecô/Chapecozi
nho, na beira do rio Chapec5. A maior part2 da ãrea coberta por
floresta 1ocn1iz1~sE ao leste desta c0nf1uência~ na beira
do
rio Chapecozinho. Lembramos~ por~m, o problema da estimativa da
mata entre as l~vourJs da ãrea norte~
n leito do rio Chapec5.
que destacamos nntas. Por isso» J percQnt~g~m do total possive!
mente inundado {710 ha) reprcsantact~ por cobertura
florestal
(350 ha/710 ha, ,1u quase 50%) deveria tamb~m ser considerada m!
nima: a proporção d1 mata como pJrtc do t1tal passa a ser ainda
maior do gue 50%.
As terras de lavoura, como dcscrevom0s antes, são altamente f~rteis, mccílniz5veis, a produtivas. Acreditamos,
por~~
118"
que a lavoura cornunitãria existente entre o ponto
e o Salto
do rio Chapecõ não seja afetada, embor~ possa ocorrer que
as
outras lavouras comunit~rias que o chefe do Posto pretende fazer nesta 5rea, cm futuro pr5ximo, corram o perigo de inundaçã~
atamos, em compar~ção, que as lavouras dos não-indigenas
que
ocupam o outro lado do rio sempre chegam qu~se ate a beira
do
prÕprio rio, deixando apenas uns cinco metros de mato (conforme
a altura) parn prot~ger a sua barranca.
Acreditamos que os pomares no ponto "A" e na barra
do
ChapecÕ/Chapecozinho sejam inundados, tanto como o pomar locali
mesmo
zado no ponto "D11 e p~lo menos uma parte ria lavoura no

lugar.
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Habitações:
Duvidamos que a cota de 389 metros atingirã qualquer h~
bitação atual, com a exceção da casa dos Guarani perto da ponte
para. Xaxim (ponto 11D11).
Esta casa de made i r e e habitada atualmente por três pessoas.
Total de habitações possivelmente afetadas: 01.
Total de pessoas habitantes: 03.
Outras Benfeitorias:
O cemit~rio indigena, no lugar denominado 11B11,
parece
fora de perigo nesta cotu, tanto como a Escola Linha Guarani(po~
to 11C").
Uma pequena pJrte da estrada que liga o ponto "B"
ao
ponto "A" poderff ser inundada (cota 389 m.). A ponte para Xaxim
e uma pequena parte da sua estrada (municipal) de acesso tambem
sofrerã inundação, ~mbora em escala muito mais reduzida do que
na cota de 430 m.
Efeitos Secundãrios:
Discutiremos os efeitos secundãrios para o PI
na conclusão deste sub-capitulo.

Chapecõ

IV.3.3. Xanxerê Jusante: (cota de 534 m).
Das trGs barragens que diretamente afetarão este posto
indlgena de Xanxer~ Jusante (na cota de 534 m.) causarã os men~
res prejuizos, relativamente. Calculamos que esta barragem inun
darã aproximadamente 385 ha. (1).
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Uso Atual:
Esta parte do PI foi a mais dificil de investigar, devl
do a problemas (físicos) de acesso. Visitamos a ãrea
proposta
para a barragem, mas do outro lado
rio Chapecozinho,
onde
existe a atual represa e usina hidroeletríca do 11Voltão11•
A encosta do rio no lado da reservü apresenta-se cober
ta de mata virgem e densa.
Onde a curva de nível alcança a e s t r a da que liga a 11F2
z en d a " (ou 11Matão11)
ã sede do posto, existe uma lavoura
do
PRODEC (Projeto de Desenvolvimento Comunitãrio) de tamanho
e
localização ex~ta não verificada.
A leste daquGle ponto, entre ~quele entroncamento e
a
curva de nível da inundação provocada pela barragem Xanxer~ Mon
tante (ponto 11G11),
hã 'área de lavoura p1rticular dos índios residentes na ãr8a "G11, mas que não deva ser alcançada pela cota
de 534 m. de X1nxerê Jusante.
Total estim~do de hectares de raata possivelmente afetaQQ_: aproximãdamGnte 350 hJ.
Total estimJdo de hectares Ja tarrA l~vrada ou desmatada possivelmente afetada: arroximadJmcnte 30 ha.
Habiti\çÕes:
Não hã resiJ2ncia indigena na

possivelmente afeta-

da.
Outras U0nfcitorias:
De quG nõs sãibamos, a ünica benfeitoria provavelmente
afetada por esta bJrragem 5 uma pequen~ pJrte da estrada
que
11
l i g a a s e d e d o p o s to a o l u 9 a r e o n h e e i : 1 o e o m o f:1 a tão o u F a z e n d a ·~
r possiv~ls que tamb6m afetarã uma r2~0 ~~ 5gua encanada
quo
est5 atualment0 em f~sa de implantação. Esta rede serã abasteci
da por uma b a r r açem 0 um conjunto de bomb a s a serem +mp l an t e-te s,
antes de fevereiro rlc 1979, num aflunnto .~o rio Chapecozinh~ um
pouco ao oeste J~ antiga ponte e barragem "CascAt~ ou Manella"
(onde serã impl~ntJ~1 ~ nova barragem Xanxar6 Montante).
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Efeitos Secundãrios:
Discutimos os efeitos secundãrios
conclusão deste sub-capitulo.

IV.4.

Xanxer~ Montante (cota 609

para o PI Chapecô

na

m.).

A barragem Xanxer~ Montante, na cota de 609 metro~ inun
darã uma grande parte do posto indigena, inclusive todas
suas
instalações de infraestrutura administrativa; cerca de 60 casas
dos indios; ãreas de lavoura dos indios (particulares e comunitãria); o viveiro do projeto de rcflor~stamento; uma
pequena
ãrea de florosta; o o complexo da novJ s0rraria do CPJ/DGPI, i~
cluindo as casas dos seus empregados. Inundarã aproximadamente
745 ha. no total.
Uso Atual:
Esta ãrca contem o centro de Ddministração e de explor~
çao (serraria) do posto indigena, alem de grande
concentração
de residências e lavouras dos indigenJs.
Não existe muita floresta nesta ârea, senão na
parte
mêdia e inferior do Lajeado do J~cü. Acreditamos, porem» que a
ãrea coberta ror floresta nesta ~rea n~o deva chegar a
muito
mais que 10% do total sujeito~
ser inundado ou seja~ aproximadamente 75 ha.
O resto da ârea ostã atualmente ocupada por lavouras e
outras instalações. Ao redor da sede do posto, hã algumas
lavouras do PRODEC embora acreditamos que sõ requena parte delas
seriam inundadas.
No ponto "G" Gntre a estrada o o Lajeado indicado,
h;
uma faixa de lavour~ comunitãri?., dõ sede do posto ate a beira
do rio com 400 ha.

A oeste da mesma estrada, nn mesma extens5oj h; lavouras particulares dos índios Kaingang que ali mornm. Somam aproximadamente a 160 hu. no total, mas este ano por falta de semen
tes esta ãrea não foi totalmente cultivada.
Hã planos para fornocimcnto de mudas de frutíferas
para cada residência Kaingang, para serem plantadas ao
oeste
desta estrada, ~m 1979. Considerando cerca de sessonta resid~n-
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cias, teremos 1.800 fruteiras.
Entre os ;Jontos 11G11 2 11H11,
a leste do Lajeado Jacu e na
beira do rio Ch3pacozinho, hã umíl lavoura particular de um Tndio9 com 25 ha. Ao nordeste9 400 m. distante do rio, hã uma outra lavoura grando9 mJs este ano somente cerca de 5 ha., foram
plJntados. Tambem hã muitos hectares de pastagens nesta ãrea.
Acreditamos que a maior parte destas lavouras (com
a
exceção do ultimo caso de 5 ha.)9 pnst30,cns G remares sofrerão
inundação.
Total estimado de hectares de terra lavrada
da possivelmente inundadas: 670 ha.

ou

desmata-

Total estimado de hectares de mata possivelmente
dados: 75 ha.

inun-

Ho.bitações:
A ãrea ~amais
densamente rovoada de toda a
reserva.
Na estrada que lig~ a sede do posto ao local da ;Josslvel construção da barragem Xanxerê Montnntc, hij uma fila de 49 casas de
made t r e , "padrão FUNAI11• a e e d a 50 me t r o s uma da outra
(ponto
11

G 11)

•

Perpendicular ãquela estrJd~, ~cimo e parn1e1a ã barran
ca do rio Chapecozinho, hã mais 13 casas da mesma qualidade.
Entre 11G11 e 11H11, existem tr~s casas de madeira~ uma no
Lajeado Jacfi, a 150 metros do rio; outra uns 500 metros a 1est~
na beira do rio; a terceira a um quilômetro mais a leste e 450
metros distante do rio. Todas, senão a Ültima9 serffo possivelmente inundadas.
A população indígena desta ãrea foi estimada em
1977
(FUNAI/ASPLAN 1977) em torno de 600 pessoas.
Alêm da ro~ulação indlgena, também hã uma população naoindigena formada por funcionãrios da serrnri3 e/ou da sede
do
posto. Considerando as integrantes das f~mTlias desses funcionãrios, teremos cerc1 de 50 pessoas. A rorulação
não-indlgena
ocupa a maior parte das 20 casas (de madeir~) ao redor da serra
ria, e mais qu3tro casas na sede do rosto.
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Total de habitações rossivelmente

inundadas:

65 (indiqenas)
24 (n~o-indígenas)
89 (total)
Total de pessoas habitantes, n~roximadamente:
600

(indig0nas}
--2.Q. (não-indigenas}
650 (total)
Outras Benfeitorias:
Nesta ãrea hã escola, enf~rmaria, a sede do posto,
depõsitos, uma garagem,
ãgua encanada na sede (e nas casas
dígenas, em fase de implantaç[o), rede de luz elêtrica na
do posto, e todas as instalações da serraria em diversos
dios com ãgua e luz (tamb5m cm fasa de instalação em alguns

dois
insede
préca-

sos}.
Na construção da barragem do DNOS/CFLESC ("Cascata
ou
Manella"), no lugar da proposta Xanxer3 Montante, existe
uma
ponte construida rara fncilitar sua construção. Aquela
ponte
serve rara ligar a sedo do posto~
comunidade não-indTgena
dO
Manella, do outro lado do ria. O chefe do posto prev~, al~m da
construção d~ at2 cinco novos prêdios (inclusive do
armazém
reembolsãvel dos indigenas) no prõximo anoi a construção de um
pequeno açude no Lajeado JílcG, porto ã escola, para
fornecer
energia el~trica om pequena escala e tamb~m rarQ criação
de
peixes. Todas estas benfeitorias estno sujeitas ã imersão.
A ãrea ê cortada por diversas estradas que ligam as vãrias instalações ou núcleos residenci~is, inclusive com algumas
~equenas pont0s sobr~ os cõrrogos existentes.
AcreditAmos qu~ seja muito provãvel que quase todas as
benfeitorias aqui enumeradas sofrerão inundação, ~or causa
da
implantação de Xênxerê Montantes na cot1 du 609 m. Hã
tambem
que considerar que a pr5pria barragem tanto como no caso~ Xa!
xerê Jusante, atingirã a ãrea indigenn ~m si. Pode haver,
por
isso, a exploração de jazidas de material rrõprio para a construção (brita1 saibro), de vias de acesso, etc.
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Efeitos Secundirios:
Podemos reunir aqui~ muito melhor do que poderíamos ter
feito individualmente, a nossa preocupação com os impactos indl
retos9 especialmente econômicos e sociaisj da implantação
de
tantas barragens dentro de um raio de tão poucos quilômetros do
posto indígena de Chapecõ. Antes, queremos destacar que tambem
merece grande preocupação o fato de que a parte florestal deste
posto indlgena constitui quase a Gnica ''reserva" florestal ainda restante naquela parte do Estado de Santa Catarina. A devastação da floresta ao redor da ãrea indig2na ê surpreendente.
Devido ã declividade dos rios Chapecõ e
Chapecozinho,
existem entre nove (Alternativa I) e doze (Alternativas II-VII)
barra9ens com 100% de probababidade d2 constt·ução que se situam
dentro de um raio de somente 16 quilômetros do PI ChapecÕ9
ou
que trariam suas ãguas atê um quilômetro e meio do PI Chapecõ ~
que assim ficarã quase completamente circundado por ãgua, como
uma ilha. Apresentamos estas informações esquematicamente
na
seguinte tabelaj que inclue as barragens com efeitos diretosta~
to como aquelns qu0 apresentam simplesm0r.te efeitos indiretos.
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TABELA 1: PI

RIO/ BARRAGEM
RIO

CHAPECO

Dist.Minima Dist.Minima
da ãgua
da
Construção (Cota mãx.) I

f1L TERNATIVAS
II

III IV

V

Barragem
ou
Conjunto
VI VII
NQ

CHAPECO:

Efeitos Diretos:
Golfo/389
Golfo/430
Foz/Chap./430

6
6
1

o
o
o

X

6
7

7
5
7

X

X
X

1
1

X
X

X

X

1

X

2
3

Efeitos Indiretos
Portela
Quebra-Queixo
Toldo Velho
São Domingos
Abelardo Luz
Aparecida
Figueira
Cutia
Salto

10
11
13-15
13-16
22

X

X

X

X

X

X

4

X
X
X

X

X

X

X

X

10-12
10-12

X
X

X

X

X

X

X

5
6

X

X

X

X

X

X

X

7

1 ,5

X

X

X

8
8
8

7

1 ,5
1 ,5

39
47

X

V
I\

X
X

X

RIO CHAPECOZINHO:
Efeitos Diretos:
Xanxerê Jusante
Xanxerê Mont.

o
o

o

X

X

X

X

X

X

X

9

o

X

X

X

X

X

X

X

10

l

o

X

X

X

X

X

X

X

11

30

30

X

X

X

X

X

X

X

12

Efeitos Indiretos:
Bom Jesus
(Gabiroba)

'

90

Podemos verificar assim que, sejam quais forem os possi
veis benefícios (como industria de pescai turismo, emprego
da
mão-de-obra indígena na construção ou manutenção das barragens,
ou utilização da indenização procedente da desapropriação
das
suas terras e dos seus bens nelas contidas) da implantação deste complexo de barragens nesta região~ seus perigos
indiretos
(tais como a localização de acampamento de trabalhadores
em
Abelardo Luz e/ou os turistas que virão depois, a introdução de
novos padrões comparativos de vida, o rompimento da rede de comunicação e escoamento de produção, as pressEes políticas sobre
as suas terras, e o "cheque" de perder ate 1/5 do seu territõrio
jã demasiadamente explorado e reduzido) junto com os efeitos n~
gativos diretos da relocalização de qu~so 700 pessoas, a perda
de grande parte da sua ãrea de melhor lavoura, e a perda do seu
patrimônio florestal, todos se amontoam para uma sõ
previsão
científica: um desastre de proporções incrrveis, porque esta p~
rul ação, em comparação com a popu1 ação não-indígena t ambêm adversamente afetada, não tem para onde ir. Não falam o português; as
outras reservas indígenas jã são minifÜndios efetivos; e
seu
crescimento demogrâfico normal atê o ano da implantação destas
barragens jã vai tornar sua ãrea pequena, sem falar em
sofrer
inundações como as aqui estudadas.

I
I
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IV. 4.

PI Ligeiro.
Avaliação: Efeitos diretos e indiretos.
Rio: Ligeiro ou Apuaê (afluente do rio Uruguai)
Barragem: Machadinha Jusante, cota de 480 m#
Alternativas:

A cota de Machadinha Jusante alterna com a implantação
da barragem "Ba r r-e c âo
42 km. a leste (em linha reta) (1). Ao
ocorrer a construção de Barracão (Alternativas !,II,
IV e VI). a
cota de Machadinha Jusante 5 sempre menor (de apenas 425m.~ Uma
cota mãxima alem de ~25 m. na Machadinha Jusante alcunçarã
o
Barralocal da implantãçno de Barrncão. Quando não aparecer
cão, portantot a cota mãxima do Machadinha Jusante i sempre 480
m. Isto ocorre nas Alternativas III, V e VII.
Nem a barragem de Barracão proprinmente dita, nem o lago que ela formará, afetarão o
PI Lig~iro diretamente.
(Sua
construção distJ 57 km. do posto). A cota de 425 m. de Machad1
nho Jusante tamb~m n~o deve afetar o posto diretamente.
Suas
ãguas chegarão no mãximo a cerca de 13,5 km. ao norte do posto.
A cota de 480m. de Machadinha Jusante, por~m, inundar; parte do
?

,

PI Ligeiro.

(1) Todas as medidns de distância neste sub-capitulo são em linha reta, sonão especificamos de outr~ mnneira.
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Localização:
Como indicamos no mapa 11PI LI9eiro11, a parte da
sua
ãrea diretamente 3fetada pela inundaç~o do rio Apuaê/Ligeiro ê
relativamente estreita (1).
Isto abrange uma faixa de aproximadamente 200 m. de la!
gura ao longo de dois terços da parte do rio Apuaê/Ligeiro que
estabelece a divisa leste do posto indígena. Inclui tambêm uma
faixa de aproximadJmente 150 m. de largura ao longo do curso i~
ferior do Lajeado Indigcna (que forma a divisa norte e oeste do
posto indígena), atê a altura do povoado (não-indigena) de Linha Perondi.

( 1 ) Na preparn~ão deste mapa, utilizamos os seguintes

mapas,
alêm de inform~ções obtidas em pesquisa de campo ou citadas
na caracterizJção sõcio-econõmica 2 histõric~ do posto Ligeiro, (Capitulo II deste relatõrio):
MINISTrRIO DO EXERCITO, DIRETORIA OE SERVIÇO GEOGRÃFICO. M~
pa da Região Sul do Brasil. Escala 1:100.000. Folha Paim Fí
lho, 1964-1974.

FACULDADE DE FLORESTAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
PARAN~.
Carta de Solos PI Ligeiro. Escala 1:20.000. Curitiba, SUDESUL-FUNAI-UFPj 1973.
FUNAI/DGPI. PlJnta Cadastral do PI Ligeiro (Folha 15). Escala 1:20.000. Brasilin, Arquivo FUNAI/DGPI.ELETROSUL/CNEC. Revisão dos Estudos de Inventãrios,
bacia
do Rio Uruguai. Escala: 1:100.000. Folhas 07/19 e 16/19, 29
de agosto de 1978.
CEMAPA (Central de Comandos Mecanizados de Apoio ã Agricultura, Secretaria da Agricultura do Estado do Rio Grande do
Sul). Estado do Rio Grand8 do Sul. Escala 1:750.000. Porto
Alegre, CEMAPA, 1974
Planta da Zona dn Inspetoria de Terras do Nordeste (RS). E!
cala 1:250.000. Organizada por Longines Malinowski.
Lagoa
Vermelha, Arquivo CEMAPA (a~roxim~damcnte 1930).
COMISS~O DISCRIMINADORA DE TERRAS PUBLICAS DE PASSO FUNDO (RS). Planta, Toldo de Ligeiro, 39 Distrito de Passo Fundo.
Escala 1:20.000. Flor1anopol1s9 Árqu1vo PPGCS/ÜFSC, 1910.
Colonia Forquilha9 Municlpio da La9oa Vermelha. Planta
da
~rea Colonizada. Escala 1:100.000. Lagoa Vermelha (RS), Arquivo CEMAPA, 1932.

95

Ãrea Afetada Diretamente:

dada

e

Calculamos que a 5rea do PI Ligeiro possivelmente
de aproximadamente 320 ha. (1)

inun

Uso Atual:
Quase toda a ãrca que possivelmente serã inundada
jã
foi desmatada. At~ 1978, aproximadamente 2.000 ha.··das
terras
do posto se achavam em mãos de posseiros. Descontando a
parte
do posto ainda coberta por floresta ou de outra maneira não-1~
vrãvel, restaram apenas 800ha. entre us 130 familias indígenas,
ou apenas 6 ha. cada. Por isso, a resGrva foi extensamente desmatada. Inclusive numa pequena faixa do, talvez 5m. por 12 km.
de extensão (ou seja 6 ha) na beira do rio. Estimamos que prov~
velmente não h; mais do que 25 ou 30 ha. de mata na ãrea possivelmente inundãvol. (A maior parte disso se acha na parte mais
ao nordeste). Muito pouco, porem, e inexplorado. A maior parte
jã foi devastada pula serraria que se loc~liznva no Posto
e
apresenta-se hojo como capoeir~ ou mato secundãrio. Os
indios
querem porem, preservar a florestJ axistcnte e não estão derrubando-a mais parQ as suas lavouras, ap5s n expulsão dos posseiros.
As terr3s desmatadas são9 segundo o chefe do posto, boas,
um pouco ãcidas9 mas gcrulmento mecaniz3veis. A maior parte delas não estão em uso este ano, devido Jos Tndios não terem semente suficient~. P3ra o ano que vGm, ales pretendem aumentar a
utilização das ãroas conquistadas dos posseiros, aumentando suas
lavouras proporcionalmente. Não foi possível medir o
tamanho
das lavouras existentes na ãroa mas são poucas, 1isto a terra
ter sido recent2mente liberada e apresentar
consequentemente
poucos moradores. No entanto,outras fílmÍlias pretendem se estabelecer no local no proximo ano.
Na ãrea indicada como Waldemar, existe tambem uma plantação de bergamotas, etc, e mais umõ horta particular dos índios
(1) Hã uma pequena diferença na localização da curva de nível de

480 m. perto da Linha Pcrondi, entre os mapas do Ex~rcito e
da ELETROSUL/CNEC. Utilizamos aqui a curva do mapa do Exercito. Se seguirmos o mapa da ELETROSUL/CNEC a
estimativa
da ãre~ indígena possivelmente inundnda aumGntarã por mais
16 ha. atê 336 h~.
9
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que ali residem.
Total estimndo de hn. de floresta possivelmente
dos: aproximudamente 30 ha.
Total estimado de ha. de terras de lavoura ou
das possivelmente inundados: 290 h~.

inunda-

desmata-

Habitações:( l)
Na ãrea que possivelm~nte scrã inundada (cota 480m.) hã
duas casas (1) de madeira, no ponto que indicamos como do 11Waldemar11. Numa casa mor3m cinco pessoas, na outra duas
familias
com nove pessons no total. Possivelmente a metade das suas roças serao inundadns.
A ãrea
muito plana, e por isso se houver erro de cota
de 20 m., tamb~m se inundarão duJs outras casas de madeira, com
trãs familias9 compostas de quatorze pcsso~s, perto da
Escola
Rondon. Hã ainda outras casas atrãs du escolaj que sõ serão ati!
gidas se houver erro de cota de 40 m.
A maior part0 das pessoas nest1 pat·tc do posto
vieram
do antigo poste de Vcntarra. Tanto o c0cique, como o chefe
do
posto, nos informou que, nos Rnos vinJnuros, a população indig!
na pretende sair ia sede para ocupar as outras partas da reserva. At~ que ponto crcscerã a ãrea de Waldcmar ou do Rondon
~
dificil de prever. r fundamental~ entr0tant09 que se estude com
maior profundiJ~Je as relaç5es polTticas entre os membros da CE
munidaàe Ventarra/Rondon e o restant~ .io PI Ligeiro, a fim
de
se ter base mais so~ura para qualquer previsão.

e

Total de habitações possivelmente

inundadas:

Total de pessoas possivelmente desalojadas:

( l ) Não inclulmos

02.
14.

Rqui v~rias famllias não-indTgenas, emprega dos do DER (que estão preparando a ostr,da para asfaltar) ,
que moram em m2ia dGzia de casas d2 madeira perto â ponte,
na parte indlgena,
e que tambãm soft2r~0 inundação.
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Outras Benfeitorias:
A escola "Rondon11 poderã ser afetada se tiver um
erro
de 20 a 40 m. no cn1culo da curva de nível que utilizamos,
ou
nos mapas que usamos para sua localização. Se a cota obedecer a
nossa previsão cartogrãfica, porem, não sofrera inundação.
Efeitos Secundãrios:
Uma parte da estrada geral (em vias de asfaltamento) e
mais a ponte sobre o rio Ligeiro desaparecerã sob a cota
de
480 m. Os índios do posto ainda dependem em grande parte da ve~
da de seu artesanato para comprar algumas necessidades, inclusi
ve parte da sua alimentação. Este artesanato e vendido em cid!
des pr5ximas, tais como Lagoa Vermelha, Erechim, etc. O rompimento desta estradn criarã problemas econômicos, problemas
de
tratamento de saGde, e provavelmente implicarã na relocalização
da estrada e da ponte, tirando aindn mais territõrio dos índios.
Outros 2f2itos secundãrios, tais como o da lagoa criada
pela barragem P3im Filho no rio Forquilha (veja sub-capitulo s~
bre PI Cacique Doble), chegar ate 15 km. ~ leste do PI Ligeiro,
sao difíceis de prover.
Um problema qu~ não serâ difícil de prever e o da pressao política sobre o posto indígena como um refugio, temporãrio
ou permanente~ para os não-indios desabrigados pela
inundação
deste ou de outro rio. Som duvida, eis aqui o seu perigo indir~
to maior.
Prevemos poucos benefícios possíveis para os índios do
PI Ligeiro proveni~ntcs da implantação d~sta barragem (Machadinha Jusante) , ou de outros nesta região. Não deverã criar muitas opções de turismo, por exemplo, que os índios de
Ligeiro
possam passar a explorar, exceto peln construção da
barragem
Paim Filho no rio vizinho (Forquilha). Sua construção fica
a
26 km. do PI Ligeiro.
Possivelmente isso abrir5 novas oportunidades para
a
venda do artesanJto que, dur~nte as cntr2ss~fras, ainda fornece
grande parte da subsistência dos índios deste posto.
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IV.5.

PI Nonoai.
Avaliação:

efeitos diretos (possíveis)

e indiretos.

Rio: Lajeado Grande (afluente do rio Uruguai)
afluentes (1).
Barragem:

e

seus

Foz do Chapec5 Montante, cota de 337m.

Alternativas:
A barragem

Chapecõ Montante aparece sõ nas Alte!
nativas IV e V. Nas Alternativas VI e VII aparece uma
outra
barragemj Foz do Chapecõ Jusante, com uma cota de 280 m.
A
ãgua de Foz do Chapecõ Montante (cota de 337 m.) possivelmente
atingirão
PI Nonoai. A âgua de Foz do Chapecõ Jusante (cota de
280 m.) porêm~ não o atingirã.
Foz

do

j

Localização:

A parte do PI Nonoai possivelmenti atingida pela inund~

-

çao provocada p~la barragem Foz do Chapecõ Montante (337 m.) e
a parte mais setentrional, onde o Lajeado Grande e seus afluentes entram no posto indígena, ou (no caso do Lajeado Grande)faz
parte da sua pr5pria divisa. Os dois afluentes em questão
são
o Lajeado Leonardo (tambêm conhecido corno o Lajeado Guarani) G
o Lajeado Taipa (também conhecido como Sanga da Marca da Pedra
ou Sanga da Pedra). Este ultimo também serve como divisa entre
os municipios de Nonoai (a leste) e o Planalto (ao oeste).

(1) Esclarecemos quo o ~ioda
Vãrzoa~ que compõe~
divisa ocidental da Reserva Florestal de Nonoai (nâo administrada pela FUNAI} ao oesto do PI Nonoai, não cstã sujeito a inundação até a altura da Resorva Florost~l. A barragem Itapiranga (cota de 220 m.) inundarã somente uns cinco ou seis km.
deste rio. A Reserva Florestal do Nonoai fica cerca de
26
km. acima desta inundação.
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Conforme mostramos no mapa 11PI No no a i ~ Parte Norte11, a
cota de 337 m. realmente não deve atingir o posto indígena
em
si (1). Chega porêm, muito perto. Se o m0pa apresentar erro de
meia curva a mais, ou seja ate 360 m., a ãgu~ entrarã na reserva. Como jã dissemos anteriormente, a margem de erro permiti d a
na confecção dG map~s em escala de 1 :100.000 ê de meia curva de
nível (as curvns em 8Scala 1:100.000 são d~ 40 em 40 m.).
Por
isso, realmente~
difícil dizer sem levantamentos topogr;ficos
in sit~ se a ãaua de Foz do Chapec5 Montante (337 m) entrarã no
PI Nonoai ou não. Mas, existe a possibilidãde.
Se a ãgun chegar atê meia curva a mais, isto e, ate os
pontos indicados como 360 m. no mapa 11PI Nonoai-Parte
Norte11,
apresentarã a seguinte configuração (de leste para oeste):

( 1 ) Na confecção do mapa do PI Nonoai, utilizamos os seguintes

mapas, al~m das informações obtidas na pesquisa de
campo
e/ou citadas na caracterização sõcio-econômica e histõrica
do posto, especificadas no capitulo II deste relatõrio.
MINISTtRIO DO EXtRCITOs DIRETORIA DE SERVIÇO CARTOGR~FICO.
Mapa da Região Sul do Brasil. Escala 1:100.000. Folha Chapecõ. 1964-1972.
FACULDADE DE FLORESTAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANíl.
Carta de Solos PI Nonoai. Escala 1 :L'r0.000.
Curitiba, SUDESUL-FUNAI-UFPs 1973.
FUNAI/DGPI. Pli.rnta Cadastral
do PI Non o a i. (Folha 18).Escala 1:50.000. Bras1lia! Arquivo FUNílI/DGPI.
ELETROSUL/CN[C. Revis~o dos estudos de inventãrio.
Bacia
do Rio Uruau)i. Escala 1:100.000. Fo1hJ 04/19, 29 de agosto de 1978.
CEMAPA (Central de Comandos Mecanizados de ílpoio ã Agricul
tura, Secretaria dJ Agricultura do Estado do Rio Grande do
Sul).
Estado do Rio Grande do Sul. Es c e l a 1:750.000. Porto
Alegre, CEMAPAl 1974.
INSTITUTO GAUCHO DE REFORMA AGR~RIA, DELEGACIA REGIONAL DE
TERRAS DE NONOAI. Planta dos Municl.P.ios de ~guas da Rodinha, Liberato Sa1zano9 Constantina. Ronda Alta, Sarandi e
Nonoai. Escalu 1:50.000. Desenhado por Lucinda M. dos Santos. Erexim (RS, A~quivos CEMAPA, (s.d.).
PREFEITURA MUNICIPAL DE NONOAI. Mapa do Municipio de
Nonoai. Escala 1:150.000. Nononi (RS), Arquivo da Prefeitura
Municipal de Monoai. (s.d.).
INSPETORIA DE TERRAS E COLONIZAÇ~O DE PALMEIRAS, RS. Planta do Toldo de Nonoai, Municipio do Sarandi.
Escala
1:50.000, FloriãnÕpolis, Arquivo PPGCS/UFSC., 1933.
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Inundarã uma faixa dentro da ãrea indígena de aproximadamente 100 m. de largura por 1 .600 m. de extensão.
B. Lajeado Taipa (Sanga da Pedra):
Inundarã uma faixa de aproximadamente 200 m. de

cada

lado por 700 m. de extensão.
C. Lajeado Leonardo

(ou Lajeado Guarani):

Inundarã uma faixa de aproximadamente 150 m. de cada la
do por 800 m. de extensão.

D. Sanga Leonardo:
Chegarã exatamente ate a divisa da res~rva ou poderã en
trar poucos metros.
~rea Af~tada Diretamente:
Se a cota de 331 m. não atinge o posto indígena, ê claro que não o inundar~. Se houver porêm3 erro de meia curva
a
mais, ou seja at~ 360 m., calculamos que a ~gua inundarã aproximadamente 68 ha.
Uso Atual:

-

Não possuimos informações especificas com respeito
a
utilização atual desta ãroo. Podemos hipotetizar, conforme observação em outras partes do PI Nonoai, que haja pequena faixa.
de matõ secundãria b~irando os cõrrGgos Q o restante jã se encontre desmatado, embora neste ano possivelmente parte
destas
terras não GSt0jam sGndo utilizadas depois da expulsão dos posseiros.
Habitações:
Como n~o visitamos esta parte do PI Nonoai, não foi po~
sTvel localizar exatamente a população indl~ena~ atualmente ali
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residente (1). Informações do chefe do postog porem, indicam que
hã dois núcleos de população nesta ãrea ambos localizados muito
perto de onde a ãgua poderã chegar (cota de 360 m.) embora nio
sejam diretamente afetados pela cota de 337 ~. {sem erro) jã que
provavelmente não entra na res2rva.
O primeiro destes núcleos de população
o dos Guarani,
na Sanga Taipa ou Sanga da Pedra, que aparentemente estã
a
1.500 m. da divisa da reserva~ ou seja a 800 m. acima da
cota
com meia curva de margem de erro (i.e.360 m.). Na Vila Guarani
moram 26 famílias ou aproximadamente 120 pessoas.
O segundo destes nücleos populacionais
o
chamado
"Pinhalzinho", onde estimamos morarem aproximadamente 270 pessoas em 70 famílias KJingang. Este so localiza
aparentemente
1.800 m. ao sul da divisag no Lajeado Leonardo (ou Guarani)1 ou
seja a 1 .000 m. acimn da cota com meia curvJ de margem de erro

e

e

(i.e.360 m.).
Total de Habitações possivelm0nte inundadas: não especi
ficado.

Total de pessoas possivelmente desalojadas:
ficado.

não especi

Outras Benfeitorias:

Existe umíl escola na vila de Pinhalzinho, e um

cemiti-

rio, porem ninda mais distante da divisa. Duvidamos que a ascola ou o cemitério sejam inundados ou pela cot~ normal de 337 m.
ou pela cota com margem de erro (360 m.). Hã tambem (segundo o
mapa do Exercito citado acima) umn estrada que s~gue
paralela
ao Lajeado Leonardo ou Guarani e que em parte serã inundada pela cota de 360 m.~ rompendo assim comunicações e transportes.
Efeitos Secundãrios:
A situação inter-etníca
(1)

(entre índios e não-índios)

no

E possivel tamb~m qu~ aind" restem (cm outubro de 1978) alguns posseiros nesta parte da ãrea indígena, embora
não
possuímos informRções exatas {Vej~ CIMI, 1978c:112)
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PI Nonoai parece (em outubro de 1978) a mais tensa de todos os
postos que visitamos. Era, naquele momento, o único na
região
que ainda tinha possei~os e~ grande numero, residindo no territõrio indígena.
A ãrea de Pinhalzinho que poderã sofrer inundação apresenta-se como o nücleo mais tenso do Posto Indi~ena de Nonoai.
Esta situação e decorrente de não terem sido tomadas medidas p~
ra a remoção dos posseiros que ainda permanecem na ãrea.
Se
for necessãrio remover pela segunda vez estas indivíduos, pela
implantação cte Foz do Chapec5 Montante (337 m.), os
conflitos
entre os dois contingentes se tornnrão mais intensos.
A continu~ pcrmanêncin dos poss0iros nesta ãrea da reserva e indicativo Õbvio dns tensões que ali axistem. Enquanto
houver ainda não-indí9cnas nesta parte da r~serva, e desaconselhãvel complicar a situação.
Como tamb3m pode acontecer nos outros postos indígenas
estudados, a pressão po1Ttica sobre o PI Nonoai para
abrigar
tempor;ria ou permanentemente9 o grande nGmero .de fnmllias nãoindígenas que 3 implantaç~o desta barragem (e de outras) desabrigarã, ê talvez o maior perigo a enfrentar.
Embora a cota prevista de 337 m. (sem erro) não deverã
atingir a reserva, o alagamento do Laj~ado Grande e seus aflue~
tes chegarã perto. Indicamos, no map~ citado, estes limites como 11340 m". Nestes pontos, a ãgua cheg~ at5 ~ntre 500 e 600 m.
ao norte da divisa. Alterurã, portanto, a microecologia da região, mesmo não inundando (com 360 m.) parte do posto. A construção das barragens de Irai (cota de 240 m., Alternativas I,II,
e III); Foz do Chapecõ Jusnnte (cota de 280 m., Alternativas VI
e VII), ou Pinheiro Jusante (cota de 316 ou 337 m., Alternativas I,II, e III) tambem afetarã a microecologia da região.
As
duas primeiras inundarão o prõprio rio Uruguai, ao norte do PI,
e o Lajeado Grande atê os pontos indicados respectivamente como
240 m. e 280 m. ~ terceira (Pinheiro Jusante) inundarão
rio
Passo Fundo (corno tarnbem o farã
Foz do Chnpecõ Jusante
e
Foz de Chapecô Montante), a leste dõ cidade do Nonoai.
A construção da barragem Pinheiro Jusante, um pouco abaj
xo da confluência d8s rios Passo Fund0 G Uruguai (a 12 km.
do
PI Nonoai), t~mbem pode criar problemns saci~is entre os índios
e os trabalhadores possivelmente acampados na cidade de Nonoai
(a 12 km. da barrag~m e 6 km. da ãre~ indigena). A
construção

·--~~- .. ~-----

----·~
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das barragens de Foz do Chapecõ Montante(a 19 km. do posto indigena) e Foz do Chapecõ Jusante (a 24 km. do posto indigena),
não deverã criar tantos problemas desta natureza.
São poucas as consequências positivas criadas pela implantação destas barragens para o desenvolvimento da pesca pelos membros da comunidade do PI Nonoai, embora exista a possib!
lidade do seu emprego como mio-de-obra (se quiserem)
na
sua
construção. Existe tambem a possibilidade de que a região possa
vir a atrair maior nümaro de turistas~ aumentando assim a venda
do artesanato indígena, fonte de importantes subsidies para as
familias durante 1 entressafra.
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IV. 6.

To 1 do I r a n i .
Avaliação: Efeitos diretos e indiretos.
Rio: Irani (afluente do Rio Uruguai).
Barragens: (todos efeitos diretos)
Foz do Chapecô Jusante, cota de 280 m.
Foz do Chapecõ Montante, cota de 337 m.
Pinheiro Jusante, cota de 316 m.
Pinheiro Jusant~, cota de 337 m.
Alternativas:

Todas estas barragens inundarão uma parte da ârea
do
Toldo Irani. O tamanho da ârea inundada varia, por~m, conforme
a cota de cada. Quanto menor a cota, tanto menor os prejuizos,
e vice-versa.
Podemos considerar as barragens acima especificadas como alternativas mutuament~ exclusivas ou incompatíveis. A seleção de qualquer uma delas eliminarã a possibilidade da implant~
ção de todas as outras.
Foz de Chapecõ Jusante (280 m.) aparf
ce somente nas Alternativas VI e VII.
Foz do Chapecõ Montante
{337 m.) aparece unicamente nas Alternativíls IV e V.
Pinheiro
Jusante (316 m.) aparece apenas nas Alt2rn1tivas I,II, e
III.
Tambem coexiste íl possibilidade de que "nas /\lternativas II
e
III, o aproveitamento de Pinheiro JusJnte seja elevado ati
a
cota de 337 m.7 dependendo de estudos complementares a
realizar"(l).
A inundação do Toldo de Irani provocada pela cota
de
337 metros serã idêntica, independente da barragem
escolhida
{Foz do Chapecõ Montante ou Pinheiro Jusante).
Localização:

A ãrea do Toldo Irani que serã inundada compreende

(1)

uma

Informações
pr-o v e n t e n t e s do "Oua d r o 5.2/1: Alternativas
Selecionadas p a r e os Estudos F't na i s " ~ f o r n e c i do pela ELETROSUL,
agosto de 1'.378.
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faixa ao longo do rio Irani com uma largura que varia conforme
a cota estabelecida.
No mapa da localização desta ãrea, "Toldo Irani, se: i~
dicamos aproximadamente a maior cot~ das três possíveis
(280,
316 e 337 m.),ou seja íl de 337 metros (1).
Ãrea Afetada Diretamente:
A ãrea inundada, dependendo da cota estabelecida, apre-

sentarã a seguinte configuraç3o:
A.

CotJ de 280 metros:

talvez
Inundarã uma faixa relativamentG estreita, de
uns 100 metros de largura em toda a extensão da ãrea indígena. A
curva de nivel de 280 metros termina aproximadamente 2.300 metros acima da ãr2n (informõlmente) dclimit~da no nosso mapa como Toldo Iraní.
Total de hectares da ãrea indÍqena possivelmente
dada pela cota de 280 metros: 16 ha.
B.

Cotn

de 316

inun-

metros:

Inund~rã uma faix~ de aproximadamente 230 metros de lar
gura. Total de h8ct~r0s da ãrea indigonJ possivolmente inundados pela cota de 316 metros: 36 ha.
( 1 ) Na prepAração destLl mapa, consideramos

J ~roa original
do
Toldo Irani de ser composta de no minimo 3 colonias
ou
72,6 hectar~s. N~ ausªncia de qualqu~r planta cadastral, in
dicílmos a divisa d2st1 âr0a de forma somente provis5ria, ei
bora a ãrea assim dcmnrcada possua quas~ exatamente o tama~
nho especificado (70-75 ha. ).
Na confecção do mapa do Toldo Irani, utilizamos os seguintes mapas a15~ das informações obtidas n3 pesquisa de campo, e/ou informações citadas na caracterização sõcio-econõmica e histõrica do Toldo, especificadas anteriormente (Capitulo II):
MINISTtRIO DO EXt.RCITO, DIRETORIA DE SERVIÇO CARTOGR~FICO.
Mapa da RegiãoSul do Brasil. Escala 1:100.000. Folha Chape9

cõ, 1964-1972.

ELETROSUL/CNEC. Revisão dos Estudos de Inventãrio. Bacia do
Rio Uruguai. Escala 1:100.000. Folha 03-05/19; 29 de agosto
de 1978.
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e.

Cota de 337 metros:

Inundarã aproximadamente 46 hectares.

D. Cota de 357 metros:
Na pior das hipõteses, se admitirmos uma margem de erro
de meia curva de nlvel, ou seja de 20 metros, a cota de 337 metros de Foz de Chapecõ Montante ou de Pinhoiro Jusante
poderã
chegar atê a curva de nivel (nos mapas) de 357 metros. Neste ca
so, a cota de 357 metros inundarã 56 ha. da ãrea indígena.
Uso Atual:
A ãrea po5sivclm~nt~ inundada jã foi quase
totalmente
desmatada senão uma faixa reduzida, de mata secundãria, bem na
barranca do rio. Calculamos que a ãrea florestal que possivelmente serã inundada corresponde a mais ou menos um hectare (cinco
metros por 1.600 metros de extensão)9 em cada caso.
A ãrea restante, que possivelmente scrã inundada,
consideramos como terr~s de lavoura ou desmatadas:

A. Cota de 280 metros~ 15 h a •
B.

Cota d~ 337 metros: 35 ha.

e.

Cota d2 337 metros~ 45 hã.

o.

Cota de 357 metros (com margem do erro de meia curva
de nive1: 55 ha.

--

HJbitafÕes:
Hã tr~s casas do grupo indtgena na beira do rio. Estas
casas são as Ünicas que restam d~ doze que haviam antes da venda ilegal das suas torras em 1973. As casas são em parte de madeira. Encontram-se atuaimente em precãrias condições. Acredit~
mos que qualquer das cotAs (280, 316, 337 m.) escolhida inundarã estas três casas.
Total d~ habitaçõas possivelmente

inundadas:

Total d2 pessoas possivelmente desJlojadas

03
: 16
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Outras Benfeitorias:
A precariedade das residências dos individuos que fazem
parte do Toldo Irani demonstram a qualidade de vida deste grupo
ap5s o roubo das suas terras em 1973. Não tem outras benfeitoriasi senão uma pocilga tambêm em precárias condições.
Efeitos Secundãrios:
Talvez o efeito secundãrio de maior importância no caso
da inundação de qualquer parte do Toldo de Irani e que isto pr~
vocarã a necessidad2 de definição perante a Justiça dos verdadeiros donos d3 ãrca em questão. Segundo a legislação vigente,
os índios são os donos legítimos e devem por isso receber qualquer indenização procGdente de qualquer proc~sso de desaproprii
ção das suas terras J serem possivelmcnt2 inundadas.
Em tr~s das quatro cotas acimn 0studadas, o Toldo Irani
perderã a metade ou mais de seus quase 73 ha. originais.Ficaria
por isso tão reduzido que prov~velmento uma parte do seu grupo
terã que se deslocar. Diversas vezes, o r.hefe do PI Chapecõ jã
ofereceu a este grupo a oportunidade deles se transferirem para
aquele posto indígena. Sempre se recusaram ~ por vãrias razões
inclusive de re1açÕGs políticas internas 2 tradicionais e de di
flcil relacionnmcnto com cortas facçõ0s residentes naquele posto.
O problema dn dispersão demogrãfica do Toldo Irani serã
difícil de solucionar. Restarã uma parte das suas terras,
mas
sõ a parte mais difícil para a agricultura, em quase todos
os
casos estudados.
Existe tambãm a possibilidade de que possam vir a
ser
atraídos pelo movimento dos acampamentos d0. construção, devido
a sua pobreza ~bsolutíl Jtua1. Dada a impossibilidade da cidade
de Chapec5 (distante de 10 a 12 quilômetros) servir como centro
ou sede para o desenvolvimento do complexo de barragens nesta
região da bacia do rio Uruguai, os possiveis problemas soc1a1s
entre os trabalhadores e os índios dest~ Toldo devem tambem ser
levados em conta.
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IV. 7.

Toldo IraT.
Avaliação: efeitos diretos e indiretos.
Rio: do Me1 (afluente do rio Uruguai).
Barragens: Macaco Branco, cota de 220 m.
Itapiranga, cota de 220 m.
IraT (efeitos indiretos).
Alternativas:

Podemos considerar as barragens Macaco Branco e Itapi ranga corno substituTveis uma pela outra. Por isso, limitaremos
a nossa anãlise ã Itapiranga, sendo quG ela exemplifica
os
efeitos, com respGito ao Toldo Irai (1).
A Itapiranga aparece com a cota de 220 m. nas Alternatj
vas IV, V, VI, VII, e com a cota de apen1s 200 m. nas Alternatj
vas I~ II, e III. A cota de 200 m. não af~tarã diretamente
o
Toldo de Irai. Jã a cota de 220 m. altcrarã drasticamente a situação daquele toldo.
A barragem de Irai, portanto, ctp~recc somente nas Alte!
nativas I, II, o III, paralclamonte com a cota reduzida (200 m.)
de Itapiranga. Ao ocorrer a construção da Itapiranga na
cota
de 220 m., não apar~ce a barragem Irai. (A primeira inundarã a
segunda, por isso são mutuamente incompativeis}.
Loc~lizaçâo:
Itapirang,~ com a c0ta de 220 m.9 inundarã quase todo o
Told0 de Irai, juntamente com a fonte de maior parte de sua re~
da, o balneãrio e as ã9uas termais dn cidade de Irai. Conforme
indicamos nos mílpas 11T0ldos de Irai11 e 11Cida<1e de Irai, RS11,
o
toldo indigcna ocupa a margem oriental do rio do Mel, diretamen

(1 )

Da alternativa final escolhida rleverã ser realizado estudo
complementar substituindo o aprov~itamento
de
Itapiranga
por Macaco Branco, com nível d1ãgua montante do primeiro".
Senão, o Mac~co Branco ap~rece sempre com cota de zero. Informações provenientes do 11Quadro 5.2/1: Alternativas Selecionadas para os Estudos Fin~is11,
fornocico pela ELETROSUL,
agosto de 1978.
11
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te oposto ao "Parque do Balneârio11 daquala cidade (onde se
contram as ãguas termais) (1).

en-

~rea Afetada Diretamente:
A ãrea do Toldo de Irní que possivelmente serã inundada
pela Itapiranga (cota de 220 m.), consiste numa faixa de
150
at~ 200 metros de largura por toda a sua extensão frente ao io
do Mel (inclusive da chamada "Reserva Florestal11 que pode
ser
considerada de propriedade do grupo indigeni). Na ausência por
enquanto de uma decisão legal com respeito R extensão do territõrio indígena, não hã possibilidade de definir exatamente o t~
tal da ãrea a ser inundada. A parte d~ nrea residencial, porem,
pode ser calculada em menos de um ha.
Uso Atual:
índios
tem duas pequenas hortas. Tanto as hort~s como grande parte da
seriam
sua"Reserva Florestal" (ao redor da ãrea residencial)
inundadas.
Na ãrea residencial, al~m das resid~ncias, os

Habitações:
Na nreu possivelmente submersa, hã 16 residências miserãveis, construidas em conformidada com instruções da prefeitu-

( l ) Na confecção do mapa do Toldo de Ir~i

, utilizamos os
seguintes map~s, alêm das nossas inform3ções de pesquisa
de
campo e/ou informações citadas na c0r0cterização sacio-econômica e hi5tÕrica do toldo, espec·ificadus anteriormente(Ca
pltulo II):
ELETROSUL/CNEC. Revisão dos Estudos de Inventãrios,
Bacia
do Rio Uruguai. Escala 1:100.000. Folhn 01/19 e 17/19,
29
de agosto d~ 1978.
CEMAPA (Central de Comandos Mecaniz~dos de Apoio;
Agricultura, Secretaria da Agricultura do. Estado do Rio Grande do
Sul). Estado do Rio Grande do Sul. Es c a l a 1:750.000.
Porto
Alegre~ CEMAPA, 1974.
BALNE~RIO OSWALDO CRUZ (IRA1~ RS). Mapa da cidade de
Iral
(Sem escala). Florianôpolis, Arquivo PPGCS/UFSC» (s.d.).
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ra. para preservar

o ambiente rGstico do toldo indígena

como

atração turística.
Total de habitações possivelmentG inundadas: 16
Total de pessoas possivelmente des)lojadas: 80
Outras Benfeitorias: não tem.
Efeitos Secundãrios:
Como no caso do Toldo de lrani, um dos efeitos secundãrios ou indiretos de maior importância da inundação do Toldo de
Irai, seria a de regularização na Justiça do domínio das
suas
terras. Na nossa opinião, os índios ali residentes são os legítimos donos da ãrea e devem receber toda indenização resultante
de qualquer inundação dela.
Um outro efeito talvez indireto (como distinguimos entre efeitos indiretos e efeitos diretos acima) mas de
impacto
Õbvio e import~nte, e o fato de que a mesma cota que
inundarã
parte do seu toldo tambem inundarâ a fon~~ principãl da
sua
renda atual: as ãguns termais e o Parque do Bíllne~rio, que anual
mente atraem grande numero de turistas9 aos qunis os índios ve~
dem em escala considerãv2l, tanto seu artesanato como
outros
serviços9 inclusive 3 prostituição. Sem possuírem lavoura prõpria, educação e habilitação prÕpria, os índios teriam
grande
dificuldade em conseguir outra fonte de renda nesta região,
Isso lev~ntR a mesma dificuldade jã indicada com respe!
to ao Toldo de Irani. Os membros do Toldo de Irai jã foram convidados vãrias v~zcs ~ se incorporarem ã comunidade indígena de
Nonoai. No entJnto s2mprc se recusnrõm, ou por razões de polít!
ca interna ou por sG considerarem no direito de permanecerem no
local que tradicionnl e historicamente habitavam. Sua incorpor~
ção a uma outra comunidade indígena portanto não seria aconselhivel, desejãvel, ou fãcil.
Sua r8colocação dentro da comunidade não-indígena tampouco G recomendfivel ou desejãve1 (1).
( 1 ) Não levamos em conta aqui as possibilidndes tõcnicas de evi

tar artificiQlmcnte a inund~çâo do rio do Mel, pela cota d~
220 m. Podu ser~ por~m9 que existam mecanismos para isolar
ou preservar o Balneãrio, e/ou o toldo indígena, contra
a
cota de 220m.queuma vez Jdotados, modificnrão a nossa anãli
se consideravelmente.

114

Um terceiro efeito indireto se relílciona com a alternativa
da implantação da barragem am Irai, o que ocorrerã se não for
construida a barragem de It~piranga, com cota de 220 m. A barragem de Irai se localizaria ã 1,5 km. da cidade de Irai e
a
somente 02 km. do toldo indigena. As consequências sociais da
construção desta barragem para o grupo indígena serão graves,
dado as relações problemãticas jã existentes entre eles e seus
espoliadores r~gionais Q forasteiros. Como a ãrea dos
índios
jã 5 considerada pela prefeitura municipal como uma "ãrea
de
lazer", a atração do toldo indigena para os trabalhadores provavelmente acampados na cidade de Irai, ou na prõpria 11Reserva
Florestal" dos indios poderã se tornar em algo a16m de turismo
platônico.
Existe tambem, a possibilidade dos indios serem empregados
na prõpria construção da barragem e na sua manut~nção. Se tal
emprego for vinculado ã aquisição de novas habilitações técnicas e educacionais~ poderã trazer algum beneficio para o grupo
indígena.
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V. ANÃLISE POR BARRAGEM E POR ALTERNATIVA

Das 40 barragens selecionadas para os estudos finais, a
metade, ou seja 229 apresentam possíveis efeitos diretos e/ou
indiretos para as ãreas indígenas localizadas na bacia do rio
Uruguai. Indicamos a localização destas 40 barragens e das vãrias ãreas indígenas que de uma ou de outra forma elas afetarão,
no mapa em escala 1:750.000 no original das "Passiveis Barragens na Bacia do rio Uruguai e os Postos e Toldos Indígenas que
Elas Afetarão". (l)
Dentro do quadro dessas 40 barragens existem
algumas
possíveis substituições. A Itapiranga 200/220 pode ser substituída por Macaco Branco, com a mesma cota mâxima, em todas
as
alternativas. Pinheiro Jusante/316 pode ser substituída por uma
barragem maior, Pinh2iro Jusante/337 nas Alternativas I e II.
E, Golfo/430 poda ser substituída por uma barragem meno~ Golfo/
389, na Alternativa I. Em todos os casos equi citados, cada uma
destas possibilidades afetarã uma ãrea indígena. Não incluiremos aqui aquelas substituições que não afetarão ãreas
indigenas.

(1) Na confecção deste mapa, utilizamos todas as fontes indicadas no Capitulo IV, mais os mapas:
ELETROSUL/CNEC. Revisão dos estudos da inventãriop bacia do
rio Uruguai: mapa índice das plantas dos reservatõrios. Escala: 1:750.000. Folha 00/19, 29 de agosto de 1978.
ELETROSUL. Região bacia rio Uruguai. Escala 1:750.000. Florianõpoliss ELETROSUL.
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Efetivamente, portantoi o nGmero de barragens que possivelmente afetarão as ãreas indigenas alcança mais do que a m!
tade das 40 possibilidades selecionadas p~ra os estudos finais.
Apresentam~si a seguir, uma "Slntese dos Efeitos
por
Barragem", que deve íljudar o leitor q visualizar o impacto esp~
c1fico da possível implantaçno de cada barragem em si.
Convem
lembrar, simultaneamente, da discussão rlcstes impactos em
seus
pormenores que apres0ntamos anteriormente, no Capitulo IV, para
cada ãrea indigena. Depois da apresentação da "Síntese dos efe!
tos por Barragem", apresentaremos as informações reunidas alt~~
nativa por altarnativa, conforme ocorrerã o processo decisõrio
pela ELETROSUL.

V.1.

slntese dos Efeitos por Barragem:

Começandc no prõprio rio Uruguai e subindo ate o
rio
Forquilha ou Inhandava9 e depois voltando para subir o rio Cha~
pecozinho9 ord0namos as 22 barragens qu~ consideramos no nosso
estudo desta manGira.
Relação das Barragens que Afetarão ~reas Indígenas
Barragem/Ncme

Rio

o

r-1 a e a e o B r a n e o

1

7

Itapiranga
Irai
Foz do Chapecõ Jusante
Foz do Chapecô Montante
PinhGiro Jusante (316/337)
Machadinha Jusnntc
Paim Filho

Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Uruguai
Forquilha/Inhandava

8

Salto

Chapecõ

9
lo

Cut i .1

Chapecõ
Chapecõ
Chapecõ
Chapecõ
Chapecõ
Chapecõ

Barra.9.em nQ

2
3

4
5.
6

11

l2
13
14

Figueira

Go1f0 (389/430)
Foz do Chapecozinho
Portel la
Quebra Queixo
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Barra~em
15
16

l7
18

19

20
21
22

NQ

B~arr_~gem / Nome

Rio

Toldo Velho
São Domingos
Abelardo Luz
Aparecida
Xanxerê Jusante
Xanxerê Montante
Bom Jesus
Gabiroba

Chapecõ
Chapecõ
Chapecõ
Chapecõ
Chapecozinho
Chapecozinho
Chapecozinho
Chapecozinho

Talvez o fato mais impressionante demonstrado por esta
tabela e o de que 16 das 22 barragens (ou seja 68%) afetarão uni
camente a sub-bacia dos rios ChapecÕ/Ch~pecozinho, e por isso o
Posto Indígena Chapecõ. Embora as outras âreas indígenas tambem
sofram prejuízos considerãveis, inclusive da perda total ou qu!
se total das suas ãreas ou das suas fontes de vida (no caso dos
Toldos de Irani e Irai); o peso maior do aproveitamento hidroelétrico da bacia do rio Uruguai em geral cai diretamente em cima de uma das duas ultimas ãreas reservadas para os indígenas do
Estado de Santa Catarina, o PI Chapecõ.
r de se esperart por isso, e tendo em vista que o apr.2_
e
veitamento hidroelétrico da sub-bacia ChapecÕ/Chapecozinho
um dos menores da bacia do Uruguai em geral9 que se possa evitar a implantação da rede de barragens prevista para aquela subbacia. Dizemos 11prevista11 porque as barragens da sub-bacia Chapecõ/Chapecozinho aparecem em sua totalidade em quase 100% das
alternativas, conforme o 11Quadro 5:2/1: Alternativas Selecionadas para os Estudos Finais", fornecido pela ELETROSUL, em agosto de 1978, do qual extraímos o quadro

-

Apresentamos9 a seguir, o impacto ocasionado por barragem, utilizando a ordem que indicamos acima.
Barragem nQ O: MACACO BRANCO
Poderã substituir a Itapiranga, na mesma cota, em qualquer alternativa.
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Barragem nQ 1: ITAPIRANGA/220 m. (1)
Aparece nas Alternativas IV, V, VI, e VII.
a. Toldo de Irai:
Inundar5 o toldo e mais o Balneãrio das ~guas Termais.
No toldo, inundarâ uma faixa de 150 ou 200 m. de largura ao lo!
godo rio do Mel g inclusive parte da sua Reserva Florestal. Ac~
barã com a fonte da sua renda, venda de artesanato aos turistas
que visitam as âguas termais.
Inundnrã tod~s as suas (16) casas e desabrigarã 80 pessoas. Perderão suas hortas.
Levarã ã necessidade de se estabelecer a situação legal,
definitiva, de suas terras.
Barragem n9 2: IRA!/240 m.
Aparece nas Alternativas I, II, e III.
a. Toldo de Irai:
Proporciondrã efeitos secundãrios por causa da sua con!
trução a somente 02 km. ao nordeste das suas residências, embora não chegarã a inundâ-las. Possiveis efeitos negativos
incluem a procura das mulheres indígenas pelos trabalhadores, especialmente se for o seu acampamento localizado em Irai. Possíveis afeitos positivos incluem a possibílidade de convidar
os
índios a participar da equipe da construção, fornecendo-lhes a~
tes habilitação e incentivando a educação adulta. Tambem podese estabelecer que eles sejam as pessoas mais indicadas
para
servir como guardas e trabalhadores na manutenção
subsequente
da ãrea da barragem em questão.
b)

PI Nonoai:

Criarã efeitos tambêm secundãrios, na sua maioria políticos, provenientes da inundação do rio Uruguai e de uma peque(1) Nas Alternativ~s I-III, a cota de 200 m. para Itapiranga
não afetará a ~r~a indígena.
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na extensão do Lajeado Grande ao norte do PI Nonoai. Esta inundação desabrigarã grande numero de pessoas numa ãrea que jã sofre falta de terras acessíveis ãs pessoas de baixa renda. O grande perigo9 portanto, s~rã do governo (em qualquer nivel) tentar
desabrigadas
reduzir as pressões políticas que estas familias
criarão, concedendo-lhes o direito d~ pürmanecer, por maior ou
menor espaço de tempo, em ãreas "Rparentemcnte" disponíveis, i!
to ê, nos tcrritõrios indígenas9 jã sob o controle efetivo
da
União.
Tambem deve ocasionar modificações micro-ecolõgicas na
região.
Barragem nQ 3: FOZ DO CHAPECO JUSANTE/280 m.
Aparece nas Alternativas VI e VII.
a. Toldo de Irani:
Inundarã uma faixa de aproximadamente 100 m. de largura
ao longo do rio Irani, de 16 ha. no total5 quase tudo desmatado
e atualmente utilizado por lavouras de terceiros. Inundarã
03
casas (indigcnGs) e desabrigarã seus 16 ocupantes.
Como no caso da Irai (barragem nQ 2) levarã a necessid~
de de estabelecer a situação legal ou definitiva de suas terras.
Possivelmente tambêm criarã certos problemas sociais e~
tre os indígenas e trab~lhadores a construção das barragens da
ãrea em geral, caso a cidade de Chapecõ (a 11 km.) seja escolhi
da como sede das operações regionais ou para a instalação
de
acampamentos dos trabalhadores em si.
b. PI Nonoai
Criarã efeitos secundãrios políticos e ecolÕgicos para
este posto indígena, como ja discutimos acima referente ã barragem nQ 2, parte b". Nesta caso, os efeitos pollticos poderio
ser ainda piores, sendo que tambêm se inund~r; o rio Passo Fundo ao leste do PI Nonoai.
A construção da barragem a 24 km. ao nordeste do
PI,
nao deve ocasionar muitos problemas sociais entre os trabalhad~
res e os índios do PI Nonoai, mas pode oferecer-lhes possibilidades de habilitação profissional educação9 e emprego,
como
11

9
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mencionamos acima, referente ã barragem nQ 2, parte "a". O gran
de lago que esta barragem formarã ao norte e ao leste do PI poderã, porem, servir como atração turística que os indios poderão explorar, com aumento da venda do seu artesanato.
Barragem nQ 4: FOZ DO CHAPECO MONTANTE/337 mº
Aparece nas Alternativas IV e V.
a. Toldo de Irani:

Inundarã um~ ãrca de 46 ha.(ou, com erro da
de nivel a mais, 56 ha.) ao longo do rio Irani, com
outras consequências mencionadas acima na discussão
nQ 3 (parte 11a11)~
inclusive a perda de residências,

meia curva
todas
as
da barragem
etc.

b , PI Nonoai

Provavelmente a cota de 337 m. não atingir; este
PI.
Com um possivel erro de meia curva rle nível a mais, porem inundar; aproximadamente 68 ha., numn ãrea j~ de extrema tensão. A
ãrea possivelmente inundada, no Lajeado Grande e seus afluentes
na parte setentrional do PI, ê onde possivelmente ainda subsiste o ultimo grupo de posseiros restante na ãrea indigena. Poderã provocar por isso ainda mais atrit0s entre os indígenas
e
posseiros.
A maioria dos 68 ha. são provavelmente agriculturãveis.
Provavelmente não atingirã residências ou outras
benfeitorias
indígenas (senão a estrada de acesso ã ãrea), embora a situação
na ãrea se apresente agora bastante fluida (em outubro de 1978)i
e por isso difícil je prever.
A construção da barragem a 19 km. ao noroeste do PI não
deve provocar muitos problemas sociais entre os indígenas e os
trabalhadores, embora todos os outros efeitos secundãrios disc~
tidos referentes;
barragem nQ 3, parte 11b11,
devem tambêm
ser
considerados aqui. Os perigos das pressões políticas sobre
as
suas terras sãoi porem, ainda mais graves neste caso, sendo que
a cota de 337 m. vai desabrigar ainda mais familias não-indTgenas na região do que ocasionar; a cota de 280 m., no caso
da
barragem nQ 3.
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Barragens n9 5.1:
nQ 5.2:

PINHEIRO JUSANTE/316 m.e
PINHEIRO JUSANTE/337 m.

Aparece com a cota :le 316 m. nas J.\lternativas I,II.
III, com sua possivel substituição pela cota de 337 m. nas
ternativas II e III.

e

Al-

a. Toldo de Irani:
Inundarã uma ãrea de 36 ha. na cota <ie 316 m. e de
46
ha. na cota de 337 m. ~ ao longo do rio Irani, com todas as outras consequências mencionadas na discussão anterior das barragens nQ 3 {parte "a"), e n9 4 (parte "a"), inclusive a perda de
residências, etc,, e o perigo de perder 56 ha. {com meia curva
de nível de erro) no caso da cota de 337 m.
b. PI

Nonoai:

Tanto com a cota de 316 como com a cota de 337 m. criarã efeitos secundãrios políticos e ecolõgicos para este PI, como jã discutimos ant2riormente referente ãs barragens 2 (parte
11b11),
e 3 (parte 11b11).
Neste caso~ a construção da barragem
a
somente 12 km. do PI e a possibilidade de utilizar a cidade de
Nonoai (06 km ao lest2 do PI) para o acampamento dos trabalhadores empregados na sua construção, aumenta extraordinariamente
as possibilidades de ocorrer problemas sociais entre os trabalhadores e os indigenas como tambem a possibilidade dos
proprios Índios serem habilitados e cmp~c90dos na sua construção.

-

Barragem nQ 6: MACHADINHO JUSANTE/480 m.
Aparece nas Alternativas III, V, e VII.
a. PI Ligeiro:

Inundarã umü faixa ao longo do rio Ligeiro/Apuaê de de
aproximadamente 200 m. de largura, incluindo uma faixa de 150m.
de largura ao longo do Lajeado Indigena, de 320 atê 336 ha. no
total. A maior parte encontra-se dcsmatada inclusive com algumas lavouras particulares dos indígenas. Hn 02 casas com 14 ha-
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bitantas que serão inundndas por ~sta cota~ ~lêm da ponte estadual para Sananduva e parte d2 sua estrada de acesso, que serve
para o escoamento da produção, tanto agricola como artesanal, da
comunidade indígena.
Se tiver um erro de meia curva de nTvel a mais, os danos serão muito maior2s, possivelmente inundando uma escola (de
alvenaria}, algumas outras casas~ granJo parte das excelentes
terras agrícolas da 11Pirea Rondon11 deste PI.
Os seus possiveis efeitos secund~ri0s são
igualmente
graves, e semelhantes ãqueles que apresentamos anteriormente r~
ferente ao PI Nonoai, especialmente quanto aos perigos da pressão politica sobre as suos terras. (Veja barragem nQ 2,
parte
li

b li)

•

b. PI Cacique Doble:
semelhantes
Ocasionarã efeitos sccundãrios politicos,
ãqueles apresentados anteriormente com respeito ao PI Nonoai(ba!
Forragem nQ 2, parte 11b11),
provenientes da inundação do rio
quilha/Inhandava ate 17 km. ao norte do PI.
Barragem nQ 7: PAIM FILH0/603 m.
Aparece nas Alternativas II â VII~ inclusive, como barragem de simples regularização.
a. PI Ligeiro:
Serã responsãvol por efeitos secundãrios políticos, ec~
1Õgicos~ e econômicos para este PI, ocasionados pela inundação
do rio Forquilha/Inhandava ate 15 km. ao leste do PI. Alem das
possíveis pressões políticas sobre as terras da ãrea
indigena
11b11},
(veja barragem n9 2, parte
e os possíveis efeitos ecolÕg.!_
c o s , abre t amb âm a possibilidade para os membros desta c omun i da
de indígena de aumentar sua venda de artesanato aos
turistas,
que possivelmente serão atraídos para esta ãrea. Sua construção
dista 26 km. do PI, aproximadamente, crian1o assim poucos problemas sociais entre os indlgcnas ~ os trabalhadores e
pouca
oportunidade para seu emprego na construção~ embora isto possa
ocorrer.
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b.PI Cacique Doble/~rea de Forquilha:
Inundarã aproximadamente a metade ou atê dois
· terços
dos 144 ha.,existentes neste lugar, que os índios do PI Cacique Doble
ainda consideram seus. A irea estã quase toda desmat~~a e~ ut!
lizada para produção agricola, por civilizados. Encontra-se sem
residência indigr.na no momento, embora a presença do seu cemite
rio, com cerca de 20 sepulturas indique a legitimidade da sua
retenção como ãrea indígena.
Levarã,portanto9 ã necessidad2 J2 definir a situação 1~
gal dessas terras, como tambem ~contecor~ nos casos dos Toldos
de Irai (barragem nQ 1, parte "a") e Irani (barragem no 3, parte 11a" ate.).
Por inundar o rio Forquilha/Inh~ndava, em grande largura e extens3os fisicamente separarã esta ãrea da ãrea PI Cacique Dobles dificultando assim sua utilizaçio rncional e sua retenção pelos Índios, fõce ã cobiç~ comprovada da sociedade en-

volvente.
e. PI Çllcique Doble {geral):
Causarâ efeitos indiretos pollticos, ecol5gicos, e sociais, provenientes da sua construção a somente 10 km. ao
noroeste do PI; da possibilidade de uti1izõr ou a cidade de Paim
Filho (a 12 km), ou a cidade de Cacique Doble (a 06 km. do PI}
para o acampamento dos trabalhadores nacionais; do rompimento de
comunicação e transporte com Sananduva ao sudoeste; do aumento
do trãfego na estr1dn municipal que passn pela ãrea indigena; e
do aumento das pr2ssões políticas sobre as terras do PI
(veja
11b11).
barragem nQ 2 parte
Por causa Ja proximidade da sua construção, pode tamb~m
habilitar e empregar os indios, se eles quiserem alem de criar
certos p r ob l ema s sociais {como a prostituição das suas mulheres)
para a comunijade indígena. Ecologicamente~ alagarã grande ãrea
paralela ã ãrca indígena, atê 06-10 km. distante dela.
9

Barragem n9 8: SALT0/328 m.
Aparece n~s Alternativas

IV e V.
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a. PI Chapecõ:
Apresentará efeitos secunrlãrios políticos e ecolÕgicos
da inundação de grande extensão do rio Chapecõ at~ 1 ,5 km.
ao
oeste da ãrea indigena, desabrigando assim grande nGmero de familias não-indigenas e criando pressões politicas sobre as terras indígenas como possível abrigo temporario ou permanente para elas. (Veja t amb êm barragem nQ 2, parte 11b11).
Barragem nQ 9: CUTIA/333 m.
Aparece nas Alternativas II e III.
a. PI Chapecô: (1)
_,

Os efeitos indiretos de Cutia com a cota de 333 m. sao
nQ 8
idênticos ãqueles que aprosentamos referentes a barragem
(Salto/328), acima.
Barragem nQ 10: FIGUEIRA/328 ou 333.m.
Apnrece com J cota de 328 m. na Alternativa I e com
a
cota de 333 m. nas Alternativas VI e VII. A cota de 328 m. porem, apresentarã ç mr.sma inundação que ~prasentarã a cota
de
333 m.
a. PI Chapecõ:

Os efeitos indiretos de Figueira com a cota de 328
ou
333 m. são idênticos ãque1es que nprcsentamos referentes a barragem nQ 8 (Salto/328), acima.
Barragem nQ

11.l:

GOLF0/389

m.

Aparece unicamente na Alternativa I.

(1 )

A barragem Cutia aparece com a cota mâxima de apenas 273 m.
na· Alternativa Ij mas em conjunto com· Figueira (nQlO) na
cota de 328 m.i criando assim a mcsmJ perspectiva (relativa
ao PI Chap~cÕ) como
Cutia com 333 m.
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PI Chapecõ
Inundarã grande pnrte d~ âreíl indígena, ao longo
dos
rios Chapecõ e Chapecozinho, equivalente a 710 híl.
Aproximadamente íl metade estã coberta ainda por mnta virgGm; o
restante
e terra agricola de primeira qualidade. Esta ãren contêm pomares e lavouras particu1nres dos indiosi alem de uma casa
na
qual moram 3 pessoas.
Inundarâ t1mb~m a ponte municipal para Xaxim, uma parte
da sua estrada de ac2sso, mais uma parte das estradas internas.
Embora os danos decorrentes desta alternativ
sejJm
grandes~ são menores que aquQles npresentados pelas outras alternativos neste lugar (barragens n9 11.2 ou 12, Golfo/430
ou
Foz do Chap~cozinho/430), enquanto ã ãroa inundada (apenas 31%)
e o numero de habitações e pessoas desnlojadas (upenas 09%
e
095%, respectivamente}.
A construç~o destíl barragem a somente 6 km. ao oeste do
PI poderã causRr gr~ndes problümas ou efeitos indiretos tamb~m,
no que sa refere a ~odificação da micro-ecologia da região, ao
desalojamento dG grnnde numero de familias não-indigenas
e
suas subsequentes pressões politicas sobre as terras da
area
indlgena (Veja barragem n9 2, parte 11b"), o rompimento de vias
de comunicação e transportej e problemas sociais (como prostituição, etc.) entre trabalhadores e a comunidade indigena. Embora possa tambem oferecer habilitação G emprego aos indios, i~
to e9 para aqueles que o desejaremj montagem de uma industria de
pesca, e os problemas e beneficios díl industria de turismo(tais
como emulação de novos padrões de vida e aumento da venda
de
artesa~ato}.
Acima dG tudoj destacnmos que ê provãvel que a capacidade multiplicadora dos afGitos indiretos decorrentes do elevado
numero de barragens previstas parn esta região torna esta possibilidade de ef~ito talvez ainda mais desastroso e perigoso que
---~~~~~~~~~~---~---------------------~------~~-------------------------s
a qualidade direta.
Barragem nQ 11 .2: GOLF0/430 m.
ApDrece nJs Alternativas IV e V.
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PI Chapecõ:
A capacidade de inundação desta barragem serã
muito
maior que a barragem nQ 11. 1 (Golfo/389). Inundarã
2.300 ha.
das terras indigenas, ao longo dos rios Chapecõ, Chapecozinho ,
e Lajeado Guarani. Aproximadamente 1.350 ha. desta ãrea
estã
coberta ainda por floresta virgem; o resto ê terra agrícola de
primeira qualidade, utilizada para pomares e lavouras comunitãrias e particulares dos indios.
Inundarã 11 casas nas quais r€sidem 55 pessoas. [ possivel, tamb~m, que atingi rã a chamada ''Vila Guarani" com cerca
de 150 pessoas, aum~ntando assim o numoro do pessoas atingidas.
Inundarã uma escola, um cemitério com cerca de 30 sepul
turas, a ponte municipal para Xaxim e alguns km. da sua estrada de acesso, junto com muitos km. das estradas internas do pr§
prio posto.
A construção desta barragem a 6 km. ao oeste da
are a
indígena provocaria todos os efeitos indiretos, políticos, ecolÕgicos, e sociJis9 que mencionamos anteriormente referentes ã
construção da barragem menor (nQ 11. l Golfo/389} no mesmo lugar.
sõ que no caso do Golfo/430, estes efeitos serão grandemente am
plificados, e por isso ainda piores.

-

Barragem nQ 12: FOZ DO CHAPECOZINH0/430 m.
Aparece

nas

AltGrnativas II, III, VI,

e

VII.

PI Chap~cô
As consequências da implantação d~stn barragem
são
iguais àquelas apresentadas acima na discussão da barragem
nQ
11 .2 (Golfo/430), dotada da mesma cota de 430 m., com exceção do
fato da n9 12 estat Ginda mais prõxima ã ãrea indígena.
Sua
construção estã planejada a somente 1 km. ao oeste da ãrea indígena.
Barragens n9
nQ
nQ
nQ
nQ

13:
14:
15:
16:
17:
nQ 18:

PORTELLA/432 m.
QUEBRA-QUEIX0/510 ou 579 m.
TOLDO VELH0/579 m.
sno DOMINGOS/650 m.
ABELARDO LUZ/768 m.
APARECIDA/858 m.
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As barrar;ens nQs 13 e 15 (Portella/432 e Toldo VelhQ/579)
aparecem unicamente na Alternativa !9 limitando a cota da nQ 14
(Quebra-Qeuixo) a 510 m. nesta alternativa. As barragens
14,
16, 17, e 18 aparecem nas Alternativas I-VII, inclusive.
PI Chapecõ:
Torlas ~stas barragens apresentam os efeitos exclusivamente indir~tos (politicos, ecol5~icosg e sociais) que apresentamos antoriormentc, no caso da barraqam nQ 11.l (Golfo/
389).
Nos casos das barragens n9 13-189 por5m, os seus sítios
de
construção distam d2 06 atê 16 km., ~nquanto o alagamento
que
cada uma provocarã ch~~arã ate 05 a l?. km., da ârGa indígena.
Repetiremos aqui também ê\ 11cav2at11 antoriormente elucidada na discussão d a b e r r-a qcm n9 11.l (Golfo/389)9 de que
"e
provãvel que a capacidade multiplicarlorn dos efeitos indiretos
decorrentes do elevado nGmoro d~ barra~~ns previstas para esta
região torna esta possibilidadü de efQito talvez ainda mais dGsnstroso ~ pcri9oso que n qualidade dir~t~".
Barragem nQ 19: XANXERÊ JUSANTE/5Jq m.
Aparec0 nas Alt2rnativas

I~VII9 inclusive.

PI Chapecõ:
Inundarã 385 ha. do posto indiq2na no total, dos quais
quase tudo 2stã cobGrto por floresta vir~em.
Não h1 lavoura nem residências na nroa, por enquant~ em
bora esta barrngum inundílrã uma parte do sistema d~ ãgun encana d a q u o s 0 r v e ::1 os h a b i t a n t i2 s d a "se d d' d o r os to e parte d e
um a
estrada intern~.
Sua construç~o no t2rrono do prõprio posto indigen1, i~
plica, porem, em outros danos físicos, tais como a abertura de
estradas de acesso, 1 procura de jílzi~as d2 m~tcriais necessãrios ã pr6pria construção da bnrrage~ e, ospecialmente, problemas de contato social cntr2 os membros da cornundade indfgena e
os trabalhador0s. Abre, tijmb~m, oportunidades para habilitação
e emprego nu construção.
efeitos
A construç~o dasta barra1cn tamb~m ocasionarã
indiretos (politicos, ecolÕgicos, e sociais) como aqueles
que
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2

jã discutimos referentes ã barragem n9 11. l (Golfo/389). Destacamos aqui a advertência jã feita anteriormente, de que o efeito multiplicador do 9rãnde numero de barragens previstas
para
esta região possa tornar os seus efeitos indiretos ainda
mais
poderosos que seus efeitos diretos.
Barragem nQ 20: XANXER[ MONTANTE/609 m.
Aparece nas Alternativas I-VII, inclusive.
PI Chapecõ
Inundarã 745 ha. do posto indígena no totaJ, ãrea quase
toda desmatada ~ dG primeira qualidade agrícola, inclusive com
âreas de pomar~s, lavoura comunitãria9 lavoura do PRODEC, e lavoura particular dos índios, pastos, e um viveiro florestal.
Inundarã 89 casas com Jproximadamente 650 pessoas (das
quais aproximadamento 600 índios), uma escola, uma enfermaria,
a sede do posto, dois depõsitos, uma g~ragem, a rede de âgua e
1uz, a serraria do CPI, a ponte 11Manella11 para a vila "Cascata~
e vãrios quilômetros de estradas internas.
Como no caso da barragem nQ 19 (Xanxerê Jusante), haverão aqui, tambem, os problemas da construção desta barragem no
terreno do prôprio posto e os grandes problemas ou efeitos indiretos que apresentamos acima, referentes àquela barragem.
Barragens nQ 21: BOM JESUS/677 m., e
nQ 22: GABIROBA/809 m.
Aparecem nns Alternativas I-VII, inclusive, ambas
barragens de simples regularização.

como

PI Chapecõ:
Estas barragens afetarão o PI Chapecô indiretamente, e~
bora a construção e a ãrea potencialmente alagada pela primeira
(Bom Jesus) são t3o prõximus ã ãrea indígena que quase se tornam diretos os seus efeitos. A construção e a ãren alagada pela
Bom Jesus distam somante 1 km. ao leste da ãrea indígena,
enquanto Gabiroba dista cerca de 30 km.
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Os efeitos de Bom Jesus são, portanto, indiretos políti
cos, ecolÕgicos, e sociais (veja a discussão desta qualidade de
efeitos relativa ã barragem ~Q 11.1. Golfo/389, acima, e a advertência ali destacada).
Os efeitos da Gabiroba são9 porem, de carãter exclusivamente indireto, servindo para reforçar as pressões políticas
sobre ~s terras indígenas provenientes das famílias não-indígenas desalojadas da grande rGgião.
Os efeitos acima apresentados barrag~m por barragem ta~
bem devem ser organizados e apresentados, embora do forma ainda
mais sumãria, na form~ do alternativa, conforme a maneira pela
qual seriam selecionadas pela ELETROSUL.
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V.2.

Sintese dos Efeitos por Alternativa:

ALTERNATIVA

!tem

I:

Barragem Nome/
NQ
Cota

Posto ou
Toldo

Ma tu reza ( l )

l

2

IRAI/240

Irai

- Efeitos secundãrios (pol./ecol./
soe.) da construção a 02 km do.
Toldo.
- Aparece Alternativas I - III.

:2

2

IRAI/240

Nonoai

- Efeitos secundãrios (ecolÕgicos)
do alagamento de rios ao norte
do PI.
- Aparece Alternativas I - III.

3

5. 1

PINHEIRO

Irani

4

5. 1

PINHEIRO

Nonoai

- Efeitos secundãrios (pol./ecol./
soe.) da construção a 12 km. ao
nordeste do PI.
- Aparece Alternativas 1-111.

Chapecõ

- Efeitos secundârios {pol./ecolJ
da inundação da ãrea atê 01,5 km.
ao oeste do PI.
- Aparece efetivamente todas Alternativas I - VII (alt. e/SALTO ou
CUTIA/328-333)

JUSANTE/316

JUSANTE/316

5

10

FIGUEIRA/
328

i

- Inundarã 36 h~. agriculturiveis,
com 3 casas, 16 pessoas.
- Deve legalizar terras.
- Aparece Alternativas I - III.

·-·~--- ~----

( 1 ) Apresentamos aqui a natureza dos efeitos provocados por cada

barragem de forma somente sum~ria. O leitor deve consultar ,
portanto, descrição mais detalhada de cada caso na 11S1ntese
dos Efeitos pgr Bnrrag§rn11, e/ou "ª~descrição pormenorizada
apresentada, area por area, no Capitulo IV, especialmente en
quanto aos efeitos secundãrios (pol./ecol./soc:) ou
sejam,
po1Tticos/eco1Õgicos e sociais) que não podemos apresentar em
detalhe aqui, por limitações de espaço.

---

-.

---

-----

--
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-1

Barragem! Nome/
!temi NQ
Cota
6

11 • 1

GOLF0/389

Posto ou
Toldo
Chapecõ

----

----------

f·.ia tu reza

- Inundarã menos que todas as outras alt.., 7i0 hn. inc1uindo
350 ha. cie ~~to, 01 casa~ 03
r~ss0as~ a ponte de Xaxim e
parte da sua estrada.
- Tnmb~m efeitos sec.(pol./ecol./
sociais)~ da construção a 06 km.

ao oe::;te do PI.
- Apar·ece unicamente na A l tern. I.
7
8

13
14

PORTELLA/432
QUEIX0/510

9

15

11

li

TOLDO VELHO/
579

10

Chapecô

QUEBRA

16

Sl-\0 DOMIN=

17

GOS/650
ABELARDO LUZ

li

li

768

li
li

12

18

APARECIDA/858

13

19

XANXERt
JUSANTE/531'~

Chapecõ

- Torlos e?eit0s secundãrios (pol/
Qcoíísocia1s)9 da construção de
tcdes a menos cie 15 km., todas
Jl3garã~ ãrea at~ 05-12 km ao
norte do Pi.
- Aparece todas Alternativas I-VIL

- Inundarã 385 ha. quase toda mata v irqem, mas sem res i dênc ias.
- Efeitos sec,{po/ecol/sociais)
da constrLlÇJO dentro do prÕprio
PI •
- ,(l,pén·ece todas Al t , !-VII.

20

XANXERE
jChapecõ
MONTANTE/609

- Inunrlarã 745 ha.,quase tudo terra Jgr;ccl5~ com 89 casas e
aprox , 650 pcsscas , mais a esco1J, enfer~~ria, sede do posto,
redes de ~gun e luz~ a serraria
do CPI, e êl. ;Jvnte 11~lanelia11•
- Ef.soc.

(po1/eco1/soc/

da 'cons-

trução d.? 1t:"o do prôpri o PI.
0

- Apari~r.2 todas al ternat ivas I-VII.
15

21

BOM JESUS/

Chapecõ

667

- E1'. sec.

(poi/ecol/soc.) da
construção a 01 km. ao leste do
PI, a de alagar 5rea af~ 01 km.
a 1 este dr; PI.
- Possibilidade de obter materiais
p/construção no prõprio PI.
- Menos cfe i tos sec. de turismo e
pesca por ser de "simples regu•
1 anwçao

11

.

- Apa~0.ce todas A1t. !-VII.
16

22

GABIROBA/

809

Chapecõ

- Ef.sec. {pol) de reforçar pressões politicas s/terras do PI.
- ~parece todas Alt. I-VII.
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ALTERNATIVA

II

Barragem j Nome/
ltem INQ
Cota
1

2

Posto ou

Toldo

-

IRAI/240

Irai

Natureza ( l)

-Ef. sec. (pol./ecol./socias) da construção a 02 km. do Toldo·
-Aparece Alternativas I - III.

Nonoai

i-Ef. sec. (ecol.) do alagamento de
rios 10 norte do PI.
i-Aparece nas Alternativas 1-III.

2

IRAÍ/240

5. 1

PINHEIRO
JUS!\NTE/316

I Irani

,t

- Inundarã 36 ha. agriculturãveis com
03 c~sas5 16 pessoas.
-oev~ legalizar terras.
-Aparece Alternativas I-111.

5.2

PINHEIRO

I Irani

- Inund~rã 46ha agriculturãveis, com 3
casas, 16 pessoas.
--Deve legalizar terras.
~ Pod~râ substituir PINHEIRO JUS./316.
~Apnreco Alternativas II e III.

(5)

5.1

I Monoai

Ef. secundãrios (pol./ecol./sociais)
da construção a 12 km. ao nordeste

2

(3)

i

(ou)

JUSANTEn37

1

PINHEIRO

JUSANTE/316

do PI •

(OU)

L

(6)

~ Aporccc Alt2rnativas I - III,
5.2.

PINHEIRO

I Nonoai

JUSP.NTE/337

Idem efeitos sec. de PINHEIRO JUSANTE
316, qur. poderã substituir (Veja item
5).

~ Aparece Alternativas II e III.
7

7

PAIM

FILH0/60:::

I Ligeiro

~ Ef.sec. (pol/ecol/soc) da inundação
do rio Forquilha 15 km ao leste, e

da construção a 26 km ao nordeste.
~ Apar~ca todas Alternativas II-VII.
8

7

PAIM
FILH0/603

9

7

PAIM
FILH0/603

I

Cacique
Doble
{l\rea
Forquilha)

- Inundara aproximadamente 72-95 ha.
da 1irea Forquilha", e cemiterio indígena; sem resid~ncias.
~ Separarã 3r~a do PI prÕprio.
- Aparece em todas Alt. II - VII.
11

Cacique
- Ef~itos s~cundãrios (pol/eco1/sociais)
Doble
da construção a 10 km. ao noroeste do
(PI prõprio) PI e de alagar 5rea ate 6-10 km ao
oeste do Pl.
- Apar~co todas Alternativas II - VII.

(l) Veja rodap~ n91, Alternativa 1.
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Barragem

!tem

NQ

Nome/
Cota

Posto ou
Toldo

Naturez~

10

9

CUTI/\/333

Chnp2cõ

- Ef. sacundãrios (po/ecol/) da inundação d~ ~rea atê 01,5 km ao oeste do
PI.
- Aparece efetivamente todas Alt. I-VII
(alt. e/SALTO ou FIGUEIRA/328-333).

11

12

FOZ CHAPECO- Chapecõ
ZINH0/430

- Inundarã 2.300 ha. incluindo 1.350 ha
mata virgem e 950 ha terras agricu1tu
raveis com 11 casas,55 pessoas
(e possivelmcnt2 Vila Guarani c/150
pcssocs ) , mais pomares 9 um cerni têri o 9
escolíl, muitas estradas internas e
municipa15 a ponte Xílxim.
- Tambãm efeitos sec. dJ construção a
01 km. ao oeste, especialmente pressões políticas sobre terras.
- Apar8ce 2fGtivam~ntc todas Alternativas. II-VII (Alt. c/GOLF0/430}.

12

14

QUEBRi\

Ch~pecõ

QUEIX0/579
13

16

14
15

17
18

16

19

S.DOMrnGOS/
650

Chapecõ

Chapecõ
AB.LUZ/768
APARECIDf\/858 Chapecõ

XANxrnr

Chapecô

- Inundar~ 385 ha, quase tudo mata virgem, mas sem rcsid~ncias.
- Efeitos scc.(pol./ecol./sociais) da
~onstrução dentro do pr5prio PI.
- Aparec~ tod3s Alternativas !-VII.

Chapocõ

- Inundarã 715 ha, quase tudo terra
agriculturãval, com 89 casas e aproximadamento 650 pessoas, mais a escoIe , enfermaria, se de do posto, redes
de ãgua eManella
luz, a serraria do CP!, o
a ponte

JUSANTE/53l1,

17

20

XANXERt
MONTANTE/609

- Todos ~feitos sec. {pol./ecol./soc.)
da construção Je todas a menos de
l5kmj todos ãlagarão ãrea ate 5-12
km ao norte do PI.
- Aparece todas Alternativas I-VII.

11

11•

- Efeitos secundários (politicos, ecolõgicos~ sociais) da construção dentro
do prorrio PI.
- Aparece todas Al ternat ivas I-VII.
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Barragem
!tem
18

NQ

21

Posto

Mome/
Cota

Toldo

BOM

Chapecô

- Efeitos secunr.ãrios (politicos, ecolÕ9icos, sociais) éa construção a
01 km ao leste do PI, e de alagar
5reíl Jt~ 01 km a leste ~o PI.
- Possibilictado de obter materias para
construção no prôpri o PI.
- Menos ef~itos socundãrios de turismo
e pcsce ;1or ser de "s tmp les regulari- n
zaçao.
- Aparec~ em todas Alternativas I-VII.

Cha;iecõ

~ Efeitos secundãrios (politicos) de
reforçílr rressões politicas sobre
terras do PI.
- Apar~cc cm todas Alternativas !-VII.

JESUS/677

19

22

G!\B IRO BP\/

809

ou

Natureza
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ALTERNATIVA

1II:

Barragem
!tem

fJQ

Nome/
Cota

Toldo

Posto

ou

Natureza

(1 )

1

2

IRAi/240

Irai

- Efeitos secundãrios (pol./ecol./soc.)
da construção a 02 km. do Toldo.
- Aparece Alternativa I - III.

2

2

IRA!/240

Monoai

- Efeitos se. (ecol.) do alagamento
de ri os ao norte do PI.
- Apar2cc Alternativa I - III.

PINHEIRO

Ir.ani

- Inundarã 36 ha. agriculturâveis com
3 casns, 16 pessoas.
- Deve lcgaliz~r terras.
- Aparece Alternativas 1-III.

PINHEIRO
JUSANTE/337

Irõni

- Inundarâ 46 ha agriculturãveis c/3
casas, 16 pessoas.
- Deve lcgalizõr terras.
- Podor5 substituir PINHEIRO JUS./316.
- Ap~rece Alternativas II e III.

PINHEIRO

Nonoai

- Efeitos soc.(pol./ecol./soc.) da
construçâo a 12 km ao nordeste do PI.
- Aparec2 Alternativas I-III.

(3)

L;-

5. 1

JUSANTE/316

1

1

!

(ou)

l
(*)

5.2

(r)

5. 1

JUS/\NTE/316

(ou)

i
••
(G)

7

5.2

PIMHEIRO
JUSANTE/337

Nonoai

- Idem afoitos sec. de PINHEIRO JUS/316
que poderã substituir (Veja item 5).
- ApArece Alternativas II-III.

6

MACH/\D I NHO

Ligeiro

- Inundarã 320ha, quase tudo terra agri
culturãvel, e/lavouras particulares dos indios, c/2 casas, 14 pessoas, e
a pontG e parte da estrada estadual
para Sananduva.
- Efeitos sec.(pol./ecol.) da inundaçno do rio Apuaê/Ligeiro ao norte e
lesto do PI.
- Aparece Alternativas III, V, VII.

JUSANTE/~80

(l) Veja rodape nQ 1$ Alternativa I.
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Barragem
Ttem

NQ

Nome/
Cota

Posto ou
Toldo

8

6

MACHADINHO
JUSANTE/480

Cacique
Doble

- Efeitos sec. (políticos) de criar
pressões políticas sobre terras do
PI por inundar rio Forquilha/Inhandava ate 17 km ao norte do PI.
- Aparece Alternativas III, V, VII.

9

7

PAIM FILHO/

Ligeiro

- Efeitos sec.(pol./ecol./sociais) da
inundação do rio Forquilha 15 km ao
leste, e da construção a 26 km ao
nordeste.
- Aparece todas Alternativas II - VII.

603

10

7

PAIM FILHO/
603

11

7

PAIM FILHO/
603

Cacique
Ooble
(~rea
Forqui 1 ha]
Cacique
Doble
(PI

prõprio)

12

Natureza

9

CUTIA/333

Chapecõ

Inundarã aproximadamente 72-95 ha.
da 111\:rea Forquilha", e cemitêrio
indígena; sem residências.
Separara ãrea do PI prÕprio.
Aparece todas Alternativas II-VII.

- Efeitos secundãrios (pol./ecol./soc.)
da construção a 10 km ao noroeste
do PI, e de alagar ãrea ate 6-10 km.
ao oeste do PI.
- Aparece todas Alternativas II-VII.
- Efeitos sec. (pol./ecol.) da inundação da ãrea ate 01,5 km. ao oeste
do PI.
- Aparece efetivamente todas Alternativas I - VII (alt. e/SALTO ou
FIGUEIRA/328-333).

13

12

FOZ CHfPEC0-1 ChapecÕ
ZINH0/430

- Inundarã 2.300 ha. incluindo 1.350 ha.
mata virgem e 950 ha. terras agriculturãveis, c/11 casas, 55 pessoas (e
possivelmente Vila Guarani c/150 pessoas)$ mais pomares, 1 cemitêrio, escola, muitas estradas internas e
muni ci pa l , e ponte Xaxim.

- Tambem efeitos secundãrios da construção a 01 km. ao oeste, especialmente
pressões polTticas sobre terras.
- Aparece Alternativas II-VII (alt. e/
GOLF0/439.
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Ttem
14

Barra:.temj Nome/
NQ
Cota
14

QUEBR?\

Posto ou
Toldo
Chapecõ

QUEIX0/570
li

15

16

Slfü DOf·-H MGOS/
650

16
17

17

!\B.LUZ/76fl

u

18

/\PPREC ID/\/858

li

18

19

XANXERt

20

XANXERí:

- Todos efeitos s2c.(po1./eco1./sociais)
da construção de todas a menos de
15 km., todas alagarão ãrea atê
5-12 kw. ao norte do PI.
- ,'\rr1r.::~co todas l\1 terna tivas 1-VI I.
- Inundarn 385 ha, quase tudo mata
virq2m, mas sem residências.
- Efeitos sec. (pol./ecol./soc.} da
construção dentro do prõprio PI.
- Apõrece todns ~lternativas I-VII.

JUSANTE/534

19

Natureza

Chapecõ

!'10MT.n.NTE/60q

- Inundará 745 ha., quase tudo terra
agriculturãve1, com 89 cnsas e aproximadamente 650 pessoas, mais a esco
la~ enfermaria, sede do posto, redes
de ãgun e luz, a serraria do CPI, e
a ponte 11Manella11•
- Efeitos sec. (pol./ecol./soc.) da
construç~o dentro do prõprio PI.
- ~parece todas Alternativas I-VII.

20

21

BOf4 JESUS/

Chõ.pecõ

- Efeitos sec. (po1./eco1./sociais) da
construção a 01 km. ao leste do PI,
o de 3lõgar ãrea ate 01 km. a leste
do PI.
- Possibilidade de obter materiais p/
construçâo no prõprio PI.
- ~~enos efoi tos sue, de turismo e pesCõ por ser de 11simples regularização~
- fr~roce torl~s Alternativas I-VII.

Chapecõ

- Efeitos secundãrios (politicos) de
reforçôr rressões políticas sobre
terr~s do PI.
- f.parece todas Alternativas I-VII.

677

21

22

GPBIROB/\/

809

---------·-
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ALTERNATIVA IV
Posto ou

P.arraç,eml Nome/

Item
1

I NQ

0-1

Toldo

Cota

M1~CACO BRANCO I Irai
OU IT~PIRt1NG/\/
220

2

~-

FOZ DO CHl\PF-

1

Irani

C!'.l MOMTAMTE/
337

3

4

FOZ DO CH~Pf- 1 Nonoai
ca MONTA~TF/
317

4

7

5

7

6

7

Pt\IM FILHO/
603

1

(1)

- Inun<larã o Toldo completamente, c/16
casas, 80 pessoas, suas hortas, Reserva Florestal, e sua fonte de renda (o Balneãrio de ~guas Termais).
- Deve legalizar terras.
- ~parece Alternativas IV-VII
- Inundari 46 ha. aqriculturiveis, e
c/3 casas e lG_p~ssoas.
- Deve lcaalizar terras.
- Aparece ~lternativas IV, V.
- Com mciu curva de nível de erro,
inu~darã 68 ha agric.,provocando
atritos entre indios e posseiros que
ali rtindíl possa haver.
- Sem ~~ia curva de nivel de erro,
somente 8fcitos sec.(pol./ecol./soc)
da construção a 19 km ao noroeste
do PI~ da inundação do Lajeado
Grand2 ao norte e do rio Passo Fundo
ílO leste do PI.

Liçieiro

- Efeitos sec.(pol./ecol./soc.) da
inundílcão do rio Forquilha 15 km ao
lcst0~"0 da construção a 26 km. ao
nord~stG.
- Pp~rece todas Alternativas li-VII.
- InundJr~ ~proximadamente 72-95 ha.
da "nrea Forquilha", e cemit~rio
indiqena; sem residências.
- Separará ãrea do PI ~rõprio.
- Ap1rece todas Alternativas II-VII.

P/HM FILW)/

Ca ci qLIEl

601

Doble

P/\W FlLHO/

Cacique
Dob1e

603

~.!atureza

("f.rca
Forqui 1 ha)

- Efeitos sec.(polJecol/sociais) da
construção a 10 km. ao noroeste do
(PI prêpr io)
PI, G de alagar ãrea
ate 06-10 km.
ao oeste do PI.

- ~p~rece todas Alternativas II-VII.

(1) Veja rodap~ nQ 1~ ~lt2rnativ~ 1.
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!tem
7

Barragem Nome/
Cota
NQ
8

SALT0/328

Posto ou
Toldo
Chapecõ

Natureza
- Efeitos sec. (pol./ecol.) da inundação da ãrea atê 01,5 km. ao oeste do
PI.
- Aparece efetivamente todas Alternativas I-VII (alt. e/GOLFO ou FIGUEIRA/
328/333~.

8

11. 2

GOLF0/430

Chapecõ

- Inundarã 2.300 ha. incluindo 1.350 ha
de mata virgem e 950 ha.~ terras
agriculturiveis» c/11 casas, 55 pessoas (e possivelmente Vila Guarani
c/150 pessoas), mais pomares, l cernit6rio~ escola, muitas estradas internas e municipal, e ponte Xaxim.
- Tambem ef. sec. da construção a 06 km
ao oeste, especialmente pressões políticas sobre terras.
- Aparece efetivamente todas Alternativas II-VII (alt. e/FOZ CHAPECOZINHO/
430}.

9

14

QUEBRA

Chapecõ

- Todos efeitos secundârios (políticos,
eco1Õgicos» sociais), da construção
de todas a menos de 15 km., todas
alagarão ãrea ate 05 - 12 km. ao
norte do PI.

Chapecõ

- Aparece todas Alternativas I - VII.

XANXERt
JUSANTE/534

Chapecõ

- Inundarã 385 ha., quase tudo mata
virgem, mas sem residências.
~ Efeitos secundãrios (pol/ecol./soc.)
da construção dentro do prõprio PI.
- Aparece todas Alternativas I - VII.

XANXERC
MONTANTE/609

Chapecõ

- Inundarã 745 ha., quase tudo terra
agrir.ulturãvel, c/89 casas e aproximadõmcnte 650 pessoas, mais a escola,
enformarias sede do posto, redes de
ãgua e luz, a serraria do CPI, e a

QUEIX0/579

Chapecõ

16

SÃO DOMIN-

Chapecõ

12

17
18

GOS/650
AB.LUZ/768
APARECIDA/
858

13

19

14

20

10

11

ponte "Manella".

-· Efeitos sec. (pol ./ecol ./soc.) da
construção dentro do prõprio PI.
.
- Aparece todas Alternativas I - VII.
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!tem
15

Ra rragem Nome/
NQ
Cota
21

BOM JESUS/
677

Posto ou
Toldo

Chapecõ

Natureza
- Efeitos secundãrios (polTticos, ecolÕgicos, sociais) da construção a
01 km. ao leste do PI, e de alagar
ãrea ate 01 km. a leste do PI.
- Possibilidade de obter materiaispara construção no pr5prio PI.
- Menos efeitos sccund~rios de turismo e pesca por ser de "simples regularizõção".
- fpnrecP. todas Alternativas I - VII.

16

22

GABIROBA/

809

Chap~co

- Efeitos secundãrios (políticos) de
reforçar pressões políticas sobre
terras do PI.
- Aparece todas Alternntivas I - VII.
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ALTERNATIVA V

Item

I

Posto ou

Barragem Nome/
NQ
Cota

1

0-1

Toldo

MACACO BRANCO IIraí
OU ITAPIRANGA/
220

2

4

FOZ DO CHA- Jirani
PECÕ MONTAN-

Natureza (1)
- Inundarâ o Toldo completamenteg com
16 casas, 80 pessoas, suas hortas,
Reserva Florestal, e sua fonte de
rend:1 (o Balneârio de Ãguas Termais).
- Deve 1eg~lizar terras.
- Aparece Alternativas IV - VII.
- Inunp~rã 46 ha. agriculturãveis c/3
casãs e 16 pessoas.
- Deve! leoa 1 i za r terras.
i
•
- Aparoce Alternativas IV, V.
1

TE/337

1

~

1

3

4

FOZ DO CHA- INonoai
PECO MONTANTE/337

- Com fueia curva de nivel de erro,
inundarã 68 ha., agriculturãveis,
provpcando atritos entre índios e
poss~iros que ali ainda possa haver.
- Sem mein curva de nível de erro, somente efeitos sec. (pol./ecol./soc.)
da S\Ja concrução .3 19.km. ao noroeste
do PI e da sua inundação do Lajeado
Gran~e ao norte e do rio Passo Fundo
ao leste do PI.
1

4

6

MACHADINHO

]Ligeiro

JUSANTE/480

- Inundarã 320 ha. quase tudo agricu1turãve~9 e/lavouras particulares dos indios~ c/2 casas9 14 pessoas, e a ponte
e parte da estrada estadual para Sanan
duval
- Ef0i~os s~cundãrios (pol./ecol.) da
~~~~~a~ã~e~~er!~ :ruaê/Ligeiro ao
- Ap3rbce Alternativas II, V, VII.
1

5

6

MACHADINHO

JUSANTE/480

I Cacique
Doble

- Efeitos sec. (politicos) de criar
pressÕGs politicas sobre terras do PI
por inundar rio Forquilha/Inhandava
ate 17 km. ao norte do PI.
- Aparece Alternativas 1119 Vg VII.

6

(1) Veja

7

P/\IM FILHO/
603

1

Ligeiro

rodap~ nQ 1, Alternativa 1.

- Efeitos sec. (pol./ecol./soc.) da
inundação do rio Forquilha 15 km ao
leste e da constr. a 26 km ao nordeste.
- Apôrece todas Alternativas II - VII.
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Ttem
7

Barragem' Nome/
NQ
Cota
7

Posto ou
Toldo

PAIM FILH0/1 Cacique
603
Doble

(Ãrea
Forqui 1 ha)

8

7

10

- Inundarã aproximadamente 72-95 ha.da
~~rea Forquilha" e cemitirio indtgenâ; sem residências.
- Separarã ãrea do PI prõprio.
- Aparece todas Alternativas II-VII.

- Efeitos sec. (polJecol/soc.) da
construção a 10 km. ao noroeste do
PI~ e alagar ârea ate 06-10 km. ao
(PI prÕprio
oeste do PI.
- Aparece todas Alternativas II-VII.

PAIM FILH0/1 Cacique
603

9

Natureza

Doble

8

SALT0/328

Chapecõ

- Efeitos sec. {pol./ecol.) da inundação da ãrca atê 01,5 km ~o oeste do
PI.
- Aparece efotivamente todas Alternativas I - VII (alt. c/CUTIA ou
FIGUF.IRA/328-333).

11.2

GOLF0/430

Chapecõ

- Inundarâ 2.300 ha., incluindo 1.350
ha. mata virgem e 950 ha. terras
agriculturãveis, com 11 casast 55
pessoas1 (e possivelmente Vila Guarani
c/150 pGssoas), mais pomares, l cemitêrioj escola, muitas estradas internas e municipal~ e ponte Xaxim.
- Tambem 2feitos secundãrios da constru
ção a 06 km. ao oestet especialmentepressões politicas s/as terras.
- AparQce efetivamente todas as Alternativas II-VII (alt. e/FOZ CHAPECOZINH0/430.

11

14

QUEBR/\
QUEIX0/579

12

17

s~o

DOMIN-

GOS/650
13
14

17
18

Chapecõ
li

- Todos efeitos secundãrios (políticos,
ccologicosi sociais) da construção de
todns u menos de 15 km., todas alagarno ãrea atê 05-12 km. ao norte do·PI.

ABELARDO
LIJZ/768

u

APARECIDJV
858

u

- Aparece todas Alternativas !-VII.
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!tem
15

Barragem Nome/
NQ
Cota
19

XANXERt

Posto ou
Toldo
Chapecõ

- Inundarã 385 ha.9 quase tudo mata
virgem, mas sem residências.
- Efeitos secundãrios (pol.lecol./soc.)
da construção dentro do prõprio PI.
- Aparece todas Alternativas I - VII.

Chapecõ

- Inundará 745 ha., quase tudo terra
agriculturãvel. com 89 casas e aproximadamente 650 pessoas, mais a escolai enfermariai sede do posto, redesde ãgua e luz, a serraria do CPI,
e a ponte 11Manella11•

JUSANTE/534

16

20

XANXERt

Natureza

MONT./609

- Efeitos secundãrios (pol./ecol./soc.)
da construção dentro do prõprio PI.
- Aparec~ todas Alternativas I-VII.
17

21

BOM JESUS/

Chapecõ

- Ef8itos secundãrios (pol./ecol./soc.)
da construç~o a 01 km. ao leste do
PI, e de alagar ãrea ate 01 km, a
l os te do PI.
- Possibilidade de obter materiais p/
construção no prõprio PI.
- Menos efeitos secundãrios de turismo
e pesca por ser de "simples regularização".
- Aparece todas Alternativas 1-VII.

Chapecõ

- Efeitos secundãrios (políticos) de
reforçar pressões políticas sobre
terras do PI.
- Aparece todas Alternativas I - VII.

677

18

22

GABrnOBA/
809
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AL TERNATIVJI. VI:

!tem
l

Posto
Toldo

Barragem! Nome/
Cota

I N9

0-1

ou

MACACO BRANCO I Irai
OU ITAPIRfü~GN
220

2

3

FOZ DO CH/\PE-

1

Irani

Cõ JUSI\NTE/
280

3

3

7

FOZ DO CHAPE- 1 Nonoa i

PAIM FILHO/

1 Ligeiro

603

5

7

PAIM FILHO/
603

6

7

PAIM FILHO/
603

Cacique
Doble
(7'.l:rca
Forquilha)

Cacique

Doble_

(PI Proprio

7

10

FIGUEIR,V
333

- Inundarão Toldo completamente. c/16
casas, 80 pessoas, suas hortas, Reserva .Florestal, e sua fonte de renda (o Balnoãrio de l\guas Termais).
- Deve legalizar terras.
- Aparec~ Alternativas IV-VII.
- Inundarã 16 ha. agric., com 3 casas,
16 pessoas.
- Aparece

CÕ JUSANTE/
280
4

Natureza (1)

Chapecõ

Al ternat i vas VI ·VII.

- Efeitos scc.(poltecol.) de alagamento de rios ao norte e leste do PI.
- Aparece Alternativas VI-VII.
- Efeitos sec. (pol/ecol.soc.) da
inundaç~c do rio Forguilha 15 km. ao
1cst8, e d~ construçao a 26 km. ao
nordcst2.
- Apnrecc todas Alternativas II-VII.
- Inundarã aproximadamente 72-95 ha.
da11Ãrea rorquilha", e cemitêrio +ndig~na; sGm residências.
- Separar1 ãrea do PI prõprio.
- Aparece todas Alternativs II - VII.
- Efeitos sec.(pol/ecol./soc.) da
construção a 10 km ao noroeste do PI,
e de alagar ârea ate 6-10 km. ao
02s te do PI.
• Aparec2 todas Alternativas II-VII.
- Efeitos sec. iPol./ecol.)
da
inundação da area ate 01,5 km ao
oeste do PI.

- Aparece efetivamente todas Alt. !-VII

( alt. c/CUTIA ou SALT0/328-333}.
(1) Veja rodape nQ ls Alternativa 1.
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Barragem
Ttem

NQ

Fosto

Nome/
Cota

Toldo

ou

Natureza

8

12

FOZ CHAPECOzrnH0/430

Chapecõ

- Inundari 2.300 ha., inclusive
1.350 ha. de mata virgem e 950 ha.
de terras agric., com 11 casas,
55 pessoas, (e possivelmente Vila
Guarani c/150 pessoas), mais pomares, 1 cemiterio, escola, muitas
estradas internas e municipal, e
pont€ Xaxim.
- Tambem efeitos sec·. da construção
a 01 km. ao oeste, especialmente
pressões po1iticas sobre terras.
- Aparece efetivamente todas Alternativas II-VII (alt. c/GOLF0/430).

9

14

QUEBRA

Chapecõ

16

QUEIX0/579
S.DOMINGOS/

- Todos efeitos secundãrios (politi
cos9 2colÕgicos, sociais} da
construção de todas a menos de
15 km. , todas alagarão ãrea ate
05-12 km. ao norte do PI.

10

li

650
11

12

17
18

AB.LUZ/768
APARECIDA/

li

li

- Aparece todas Alternativas I-VII.

Chapecõ

- Inundarã 385 ha., quase tudo mata
virgem, mas sem residências.
- Efeitos sec. (pol./ecol./soc.) da
construção dentro do prõprio PI.
- Aparece todas Al ternat i ves !-VII.

Chap~cõ

- Inundarã 745 ha., quase tudo terra a0ric. , com 89 casas e aproxirnadamente 650 pessoas, mais a
escola~ enfermaria, sede do posto,
redes de ãgua e luz, a serra ria,
e a ponte 11Manella11•
- Efeitos sec. (pol./ecol./soc.) da
construção dentro do ~rõprio PI.
- Aparece todas Alterna ivas I-VII.
- Efeitos sec.(pol./ecol./soc.} da
construção a 01 km. ao leste do
PI, e de alagar ãrea ate 01 km.

858
13

19

XANXERt

JUSANTE/534

14

20

XAMXERt
MONT./609

15

21

BQr.í JESUS/

Chapecõ

677

a leste do PI.

- Possibilidade de obter materiais
p~ra a construção no prÕprio PI.
- ~~nos efeitos sec. de turismo e
pesca por ser de "simples regularização11•
- Aparece todas Alternativas I-VII.
16

22

G/\BIROBA/
809

Chap0cõ

- Efeitos s2cundârios (polfticos)
de reforçar pressões pol. s/terras
PI.

- Aparece todas Alternativas I-VII.

--

-

------------ --
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ALTERNATIVA VII

Item
1

Posto ou
Toldo

Barragem' Nome/
NQ
Cota
0-1

MACACO BRANCO I Irai
OU ITAPIRANGN
220

2

3

FOZ DO CHAPE- I Irani
CÕ JUSP1NTE/
280

3

3

FOZ DO CHAPE- 1 Nonoai
JUSANTE/

ca

280

4

6

MACHt"\D I NHO

Ligeiro

JUSANTE/
480

5

6

6

7

JUSANTE/480

I Cacique
Doble

P.l\rn F r LHO/

1

Mf\CH/\DINHO

Ligeiro

603

7

7

Pfd!", F 1LHO/

603

Natureza (l)
- Inundarão Toldo completamente, e/
16 casas1 80 pessoas, suas hortas9
Reserva Florestal, e sua fonte de
renda (o Balneãrio de ~guas Termais~
- D2ve legalizar terras.
- Aparece Alternativas IV - VII.
- Inundarâ 16 ha. agric., com 3 casa~
16 pessoas.
- Dr.ve legalizar terras.
- Aparece Alternativas VI-VII.
- Efeitos sec. (po1./ecol.) do alaga-

mento d0 rios ao norte e leste do
PI.
- Aparece Alternativas VI, VII.
- In.undarã 320 ha., quase tudo agríc.,
com lavouras particulares dos indiosj c/2 casas, 14 pessoas, e a
pont~ e parte da estrada estadual
para Sa nanduva.
- Ef~itos sec. (pol./ecol.) da inundação do rio Apuaê/Ligeiro ao nortJ e leste do PI.
- Aparece Alternativas III, V, VII.
- Efeitos sec. (politicos) de criar
pressões politicas sobre terras do
PI por inundar rio Forquilha/Inhan
dav3 atê 17 km. ao norte do PI. - Aparece Alternativas III, V, VII.
- Ef~itos sec.(pol./ecol./sociais) da
inundação do rio Forquilha 15 km.
ao 1~st8, e da construção a 26 km.
ao nordeste.
- Ar,~rcce todas Alternativas II-VII.

1 Cacique

- InundarJ aprox. 72-95 ha. da "Ãrea

Ooble

Forquilha11, e cemitério indigena;
sem residências.
- Separarã ãrea do PI prõprio.
- Apílrccc todas Alternativas II-VII.

("fi..Na

Forquilha)

(l) Veja rodapê nQ 1, Alternativa l.

~~~~~~~~~~~~~~~---~~--~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~
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Barragem Nome/
Item I N9
Cota
8

1

Posto ou

PAIM FILHO/

7

-.Chapecõ

FIGUEIR/4/

10

1

- Efeitos sec. (pol./ecol./sociais)
da construção a 10 km. ao noroeste
do PI, e de alagar ãrea ate 6-10 km.
ao oeste do PI.
Apnrece todas Alternativas II-VII.

1

-

CaciquG
Doble

603

9

Natureza

Toldo

333

Efeitos sec.(pol./ecol.) da inundaçâo da ârea atê 01,5 km ao oeste PI.
- Aparece efetivamente todas Alternativas !-VII (alt. c/CUTIA ou SALTO/
328-333).

10

1

12

1

11

1

14

1

12

1

16

1

FOZ CHAPECOZINH0/430

1

1

17

1

li

ABELARDO
li

LUZ/768

14

1

18

1

APARECIDA/
li

853

15

1

19

I

- Todos efeitos secundãrios (politicos, ecolÕgicos, sociais) da construção de todas a menos de 15 km.,
todas alagarão ãrea atê 5-12 km. ao
norte do PI.
- Aparece todas Alternativas I - VII.

Chapecõ
QUEBR/\
QUEIX0/579
SJ'.\0 DOMINGOS/
650

13

- Inundnrã 2.300 ha. inclusive 1.350
ha. ~ata virgem e 950 ha. terras
agri cul turãvei s , com 11 casas, 55
pessoas, (e possivelmente Vila Guarani com 150 pessoas), mais pomares,
l ccmiterio, escola, muitas estradas internas e municipal, e ponte
Xaxim.
- Tambêm efeitos sec. da construção a
01 km. ao oeste, especialmente pressões políticas sobre terras.
- ~parece efetivamente todas Alternativas II-VII (alt. c/GOLF0/430).

Chapccô

Chapecõ

XANXERt

JUSl\NTE/534
••....

1

16

1

1

20

1

I XANXERt
MONT./609

1

1

Chapecõ

1

·· Inunda rã 385 ha. , quase tudo ma ta
virgem, mas sem residências.
- Efeitos scc. (pol./ecol./soc.) da
construção dentro do prõprio PI.
- Aparece todas Alternativas I-VII.
-

Inundarã 745 ha., quase tudo terra
a~ric., com 89 casas e aprox. 650
ocssoas, mais a escola, enfermaria,
sede do posto, redes de ãgua e luz,
a serraria do CPI, e a ponte
11Man12
ll a 11•

- Efeitos sec. (pol./ecol./soc.) da
construção dentro do prÕprio PI.
- Aparece todas Alternativas 1-VII.
'-

1 51

Barragem Nome/
!tem

NQ

Cota

17

21

BOM JESUS/

677

Posto ou
Toldo

Chapecõ

Natureza

- Efeitos sec. (políticos, ecolõgicos, sociais) da construção a
01 km. ao leste do PI, e de alagar
ê ãrea ate 01 km a leste do PI.
- Possibilidade de obter materiais
para construção no prÕprio PI.
- Menos efeitos secundirios de turismo e pesca por ser de "simples
regularização".
- Aparece todas Alternativas I-VII.

18

22

GABIROB/.\/

809

Chapecõ

- Efeitos secundãrios (políticos)
de rzforçar pressões políticas
sobre terras do PI.
- Apar~cc todas Alternativas 1-VII.
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VI.

CONCLUS0ES

Na bacia do rio Uruguai situam-se populações tribais i~
tegrantes dos grupos Kaingang e Guarani. Tais grupos estão distribuidos em diversos postos indigenas, sujeitos ã tutela
da
Fundação Nacional do !ndios ou dispersos em pequenos grupos familiais, formando toldos permanentes, ou atuando como
mão-deobra em fazendas da região.
Como integrantes de sociedadesdistintas, os Kaingang e
Guarani possuem culturas prõprias, que lhes fundamenta toda uma
visão do mundo diferente daquela que possue o homem brasileiro.
A historia dos índios do sul e extremamente dramãtica e
demonstra claramente que as frentes pioneiras da sociedade
nacional sempre pressionaram os silvicolas, objetivando desalojãlos das terras que ocupavam. Os Kaingang, depois de servirem ao
colonizador no proc~sso de submissão dos Guarani e outros
índios arredios (tambêm Kaingang), acabaram reduzidos a um pequeno número, de cerca de 8.000 pessoas. Dessas, 6.616 estavam aldeadas em postos sob a administração da FUNAI, em 1973. Esta p~
pulação estã em processo de recuperação de seu equilibrio demogrãfico, ocorrendo um incremento digno de registro nos Ültimos
anos.
Os Guarani, não possuem nenhuma rGserva oficial na região sul. Vivem como intrusos nas ãreas K~ingang e Xokleng. Geralmente esses Índios vivenciam u~ processo de migração em dir!
ção ao leste, ou seja ao Atlântico. Nas reservas indigenas9
os
Guarani sempre procuram se localizar nas pontas de floresta o~
de subsistem e estabelecem elos minimos de dependência para com
a sociedade nacional. Associado a isto estã todo um quadro ide~
lÕgico que não os orienta para a execução de atividades
cujas
consequências se manifestem a media ou longo prazos. A sua precariedade de ganho
extrema. E como as condições existentes nas
reservas indígenas quanto a presença de recursos florestais
e
faunisticos são mínimas, e em diversos casos inexistentes,
a
maioria dos Guarani sofre um crônico estado de carência alimentar.
Tanto os Kaingang, como os Guarani9 são índios que v;vem em contato com a sociedade nacional. Mantêm contudo em OP!

VI. 1.
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raçao aspectos relevantes de sua cultura, tais como lingua, religião, organização social e outros costumes. Não hã expectativa de que a chamada teoria de aculturação efetivamente explique
a situação desses índios. Tampouco pode-se considerar teoricamente correto as previsões de incorporação desses
contingentes
tribais â sociedade nacional, feitas pelo organismo oficial
de
proteção. Os índios tem que ser admitidos como capazes de
se
auto-gerirem, decidindo sobre tudo o que lhes diz respeito.
No
caso, a FUNAI deveria atuar apenas como Õrgão de apoio. Ao me!
mo tempo, o país tem que ser pensado em termos de nação pluralista se quizcr efetivamente basear um Estado democrãtico.
Segundo a Constituição de 1967, os índios tem posse per
manente das terras que ocupam, com "direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades nela. existentes". Alim disso9 hã que sa considerar o fato de que diversas das ãreas indígenas aqui focalizad3s, tem títulos definitivos expedidos por Governos Estaduais, devidamente
registrados
em nome dos grupos tribais. Tais direitos tem que ser objetiva.•.
mente considerados9 junto com o fato de que a terra para o 1 ndio ê a sua prõpria vida!
a base da sua cultura e a razão de
ser de sua existência. Assim, as terras indígenas não devem ser
alvo de projetos de utilização pela sociedade nacional. E
se
tal for inevitãvel 9 deve-se considerar que a justa indenização
implica em admitir uma reparação sui-generis: a outorga ao gr~
pode
uma irea equivalente a anterior9 inclusive quanto as condições ecolÕgicas. 11Não hã que se cogitar9 na esp~cie de "quantum" indenizat5rio; sim de "qUid11 indenizatõrio (Parecer
Caio
Lustosa, 1978).

e

VI.2.
As repercussões na organização social das reservas indígenas situadas na bacia do rio Uruguai, decorrentes da impla~
tação da rede de barragens em estudo, serão indubitavelmente gr!
ves. De cerca de quarenta barragens possíveis, vinte e duas, ou
mais do que a metade, afetarão ireas indígenas, entre
"Postos
Indígenas" (ãreas sob "cuidadosn da FUNAI) e "Toldos Indfgenas"
(grupos indígenas que não contam com qualquer ajuda da FUNAI).
São seis as ãreas indígenas que sofrerão as consequencias de forma direta. Isto quer dizer que a prõpria construção
da barragem e/ou a inundação que ela provocarã atingirão fisicamente as terras do grupo indígena. Em ordem alfabetica, essas

-

154

areas sao as seguintes:
PI Cacique Dobl

(RS):

~rea 4.509 ha. População 408 pessoas, dos grupos Kaingang (372) e Guarani (36~ A ocupação da ãrea data de 1840/50.
PI Chapecõ (SC):
Ãrea 15.286 ha. População 1.418 indivíduos, pertencentes
aos grupos Kaingang e Guarani. A reserva foi criada em 1902.
PI Ligeiro (RS):
~rea 4.551 ha. População 600 índios, pertencentes
grupo Kaingang. A r3serva foi ocupada a partir de 1850.
PI.Nonoai (RS)

ao

:

~rea 14.910 ha. População 1.156 pessoas, sendo
Kaingang e 120 Guarani. A reserva foi criada em 1847.

1.036

Toldo Irani (SC):
Ãrea não administrada pela FUNAI e sujeita a disputa com
aproximadamente 73 hct. População 50 pessoas. Ocupação imemorial.
Toldo Irai

(RS):

~rea formada por reserva florestal, sob controle do município de Irai. População, 80 Índios. Ocupação indígena anterior ã chegada dos brancos na região.
Algumas dessas ãreas indígenas sofrerão
consequências
muito mais graves do que outras. De modo geral, as ãreas
que
sofrerão efeitos diretos, e por isso também sofrerão
efeitos i!
diretos, são as que sentirão o peso maior da implantação desta
rede de barragens. Realmente, e d:ficil, senão impossível,
de
comparar as diversas consequências entre si.
As duas ãreas que sem duvida alguma receberão impactos
sociais extremamente desastrosos ~ão o PI Chapecõ e o Toldo de

.

-
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como a sua principal fonte de renda que é o Balneãrio das Ãguas
Termais. Balneârio que atrai turistas aos quais os indios vendem seu artesanato~ sua fonte de renda principal. Alem de
ter
que encontrar novo meio de vida, bem como novas
residências,
esta inundação criarã a necessidade de legalizar as terras desse Toldo, por enquanto não definidas.
·os postos indígenas de Cacique Doble e Ligeiro e o Toldo de Irani, tambêm sofrerão danos apreciãveis. A construção da
barragem PAIM FILHO (Alternativas II-VIIj inundarã cerca de 80
ha. agrfcolas E mais um cemitirio num lugar chamado "Passo dos
!ndios ou J\rea da Forquilha" que os membros da comunidade indigena de Cacique Doble ainda considerara como sua. Implicarã, como no caso do Toldo de Irani, na necessidade de legalizar esta
area definitivamente.
O PI Ligeiro perderã cerca de 320 ha. de terras agrícolas nas Alternativas III, V e VII~ devido a implantação da barragem MACHADINHO JUSANTE na cota de 480 m. Esta tambim causar~
a inundação de duas casas ocupadns por 14 pessoas e a remoção da
ponte estadual que permite a ligação sobre o rio Ligeiro/Apuaê,
que sem duvida alienarã ainda mais uma parte da ârea deste posto indigC!na.
O Toldo de Irani sofrerã a inundação de cerca de 16
a
46 ha. da sua ãrea total (73 ha.) ~m todas as alternativas, devido a implantação de vãrias barragens ( FOZ DO CHAPECO JUSANTE,
Alt. VI9 e VII; FOZ DO CHAPECÕ MONTANTE, Alt. IV e V; e PINHEIRO JUSANTE, Alt. l e III). Qualquer Alternativa, porem, inundarã no mínimo 16 ha. e 3 casas ocuµadas por 16 pessoas, e implicarã na necessidade de também legaliz1r üsta ãrea definitivame!
te, uma vez que os indios estão tendo suas terras disputadas por
regionais.
O PI Nonoai provavelment€ não sofrerã inundação direta,
embora a cota de 337 m. da FOZ DO CHAPECÕ MONTANTE promoverã a
chegada das ãguas atê muito perto de seus limites (Alt. IV e V).
Se tiver um errai nos mapas que foram utilizados na preparação
deste estudo, àe meia curva de nivel a mais, a ãrea
inundada
sarã de aproximadamente 68 ha (indicada por semi-circulo e
o
360
numero
m no mapa do PI Nonoai) provocando assim uma serie
de atritos possivelmente violentos entre os indios e os posseiros (existentes em setembro cie 1978)~ que naquele momento ainda
restarem na ãrea.
11

11
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Al~m dessas situações de prejufzos diretos, e as situaçoes de efeitos indiretos adiante m2ncionados, tambêm
deve-se
destacar os possíveis problemas sociais decorrentes nos
casos
dos Postos Indigenas de Nonoai e Cacique Doble da prõpria construção de barragem a 12 km. (no caso de Nonoai, PINHEIRO JUSANTE, nas Alt. I-III), ou a 10 km. (no caso de Cacique Doble, PAIM
FILHO, nas A1t. II-VII;inclusivt) da ãrea indígena, especialmen
~
- )
te enquanto as poss,veis relaçoes entre os trabalhadores e
as
mulheres indígenas.
O quadro seguinte apresenta uma visão csquemãtica
do
que se pode prever como consequências dos barram~ntos nas ãreas
focalizadas.
VI.3

Três outras âreas sofrerão efeitos somente

indiretos.

Sã o e l e s : P I G u a r i t n ( R S ) ; P I P a 1 ma s ( P R e S C ) e P I V o t o u r o ( RS ) :

Nesses casos nem a barragem, nem~ inundação que ela provocarã,
atingirão fisicamente as terras do grupo indrgena5 mas as cons!
quências que elas trarão não são por isso necessariamente menos
severas. (1) Elas incluem a ruptura da situação ecolÕgica dar!
gião, problemas sociais (como a prostituição) possíveis entre o
grupo indigenn e os trabalhadores, choques psicolÕgicos e ruptura do 11ethos11 do grupo devido ã introdução de novos
padrões
de vida e de comportamento social, e pressõ~s politicas cresce~
tes sobre as terras indigenas como passiveis lugares de abrigo
temporârio ou permamcnte para as milhar~s de famTlias não-indigenas que estas barragens desalojarão.
Em alguns casos, possivelmente tambem haverão
alguns
efeitos indiretos positivos ou benéficos, alem daqueles negativos ou prejudiciais. Os lagos formados pelas barragens poderão
se tornar atrações turisticas de importância, fornecendo
aos
índios um mercado
de maior rentabilidíldê para a venda de
seu artesanato9 produção ainda de grande importância no seu qui
dro de subsistência9 durante as entr~ssafras. Na construção da
prõpria barrag2m9 e na manutenção

(1 )

da sua ãrea depois,

poderão

Todos esses cfeitos indiretos tambGm serão sentidos, em escala maior ou menor (conforme~
proximidade da barragem ou
barragens em questão)9 nas seis ãr2as a serem
diretamente
atingidas.

\

1.
r

-ALTERUA.T

1

A

'l

S

r

-

1
1

POS:'O

I

OU

II

1

---- --/ ,.,/ ,' . ,

- ' ·---

/

1

~,

1

,/

,
/:', ·,

'

(o2),

/

1

•

'I"

(02) · .·

llonoa.í

j
'<

.

______

---·-1

1 /

-Ó»

/

/

•

.
(02)

/

.

-

,'

/

(l2)

'. :\ ', '-

, Iraz.!

36ca. asric
03 casas
lé _?es::o:::.s

36 ou 46

·.

·,

'

03
;.6

i

03 casas

casas
pe c uoa.s

1

- 16 casas•

J

de nível

80 ~soas,.

.,,/

,

inun~r.ra. 6)h9,. /

36 ou 46ha.l 46 ha•aSTic.
. a,;ric.

a~-ric.

j

,

do erre,

k.;.'TiO• o cria.
p olit::.co..
/

lla

1

---·i

---

1

:fl)nto d.e

<'~.oda 1

1

., / .

l

Ir.une.ará

1

1

Inundado

Com rr.oh -cúrva

1

.1

J_

/

.'·
/'

\, (12)
(

<-·'
/

j

VII

V

III

l':t'obl

·

t

,/ . .

/

,

/

.,,' /

,

46 ha..8,;ricT

1 ··

l

j

,

1

j
, ,;·

,/

i

16 J:.a.

16ha.a,;;ric

03 casas

03 casas

' O~ cazas

'.l)

ca s a s

16 pessoa.s

!6 peGscas

j

16

pe~.JC~fl

16 poGaoas

,

1

16 p-Js~oas

J

320 ha..

)2".lha.
/

agrio.
/

02 casas

/

14

14 yEl!::~02.S
pon t o

/

e.

(10)

,

~

::Joble

/

1

e.

1• ,

.

.

.

~

,_1

PO>JGOSS

. ..:...

}20

1/ / /
/

/

./

/,

~---y,·

1

/,,' / . / /_.'·.1. >:/·,,,.·,,,~
.
' .· '

.

/

,·
/

··-~

r.s •

02 casas

14

,

1

,
-·

/.'
.··
,' - .
.

-11

~-

1

• .

/ /.

Doble/:'b.q_,

1

·1-~•r,,_,~n
j 75::;t,a, mato

1

1

...

pon t e

~-

,.. {,.<

a.ç-1t:/

02 ca s s a

1

C~apscó

.•. ~

•••••

•1

90 cruas
: 65)

li,

'\

:11

1

1

i;-atO'
100 easaol

705

;,3_:lllO.l..~

1

es;,ola

"' ,ir.~9:'C'-"t'ia.

1

Sil::'.':';,.ri'l

,)63 ..

0.>.SI

2 eacoli,.o

----

~--

d.uas :por.te ·--

1
li

------;-...

oo::.e <!~ ;;oct;i ·-!I

•=

3,430 h;,.1::.ncl

1.7;oha

-

.,.

-

••..

-·->-

1

>-~

.

-~ -/-.-~

--,

1

-f>

-r·-r..

')

g=-ar.1es ~feitos ~ec •• -,.. 1

1:

-

1

Geclfe:!6

1,

~

\Jl

co

1.

-1-

2.

• E~eito2 aec. iJ ~

3.
4,

////
)?..$
(02)

5.

~

• Km, c.nt:-e construção
e área
• Idêntico
ao ant9cedente.

• Se~ efei t:,

• E!citoa

3ec.

barraeem

de duas barragans
ir.dÍ1,-.:ina

1

159

ser oferecidos aos índios oportunidades de habilitação têcnica
e de educação necessãrias não somente para o seu emprego nestas
atividades (se eles quiserem)9 mas tarnbêm úteis em outros aspe~
tos das suas relações com a sociedade envolvente. Isto9 porem,
poderã provocar cortas consequências negativas, no momento difíceis de prever ou controlar como a sua exploração por terceiros {empreiteiros9 por ex.). Por ultimo, pode ocorrer - como jâ
aconteceu em diversos outros lugares, - que os novos lagos servirão para a implantação de uma indGstria de pesca capaz de for
necer nova fonte tanto de renda, como de proteína, para o grupo
indígena. t nccessârio considerar, entretanto, que a sua utilização precisarã de controle para garantir o direito de participação do grupo indígena, evitando a pesca organizada por grandes empresas alimenticias, muitas jã instaladas na região.
Não se pode deixar de destacari entretanto, os impactos
econômicos, sociais, culturais e psicolÕgicos resultantes
da
alteração ecolÕgica das ãreas onde se iocalizam as reservas
e
toldos indígenas, que, por certo, a construção desse sistema de
barragens deflagarâ. Entretanto, e difícil detalhar tais consequências. Por isso, as indicações feitas acima apenas se referem ãquelas situações claramente previsíveis, em termos
de
efeitos diretos ou indiretos.
VI. 4.

Consideramos, em conclusã~ portanto:

- que JS ãreas indígenas aindíl conservam recursos florestais e faunísticos os quais deveriam a todo custo ser
preservados. Ness~ sentido, a sociedade nacional deveria proporcio
nar estímulos suficientes para que os indígenas
preservassem
tais remanescüntes, especialmente porque a região como um todo
perdeu praticamente toda sua cobertura original, em função
da
exploração econômica;
~ que as terras pertencentes ãs comunidõdes
indigenas
nao devem de form3 alguma ser consideradas alienãveis para
a
contínua expansão ~a sociedade nacional~ especialmente na
região sul t onde esta jã quase exterminou a vida e a cultura dos
seus primeiros habitantes. Hoje reduzidos a uma fração da
sua
ãrea original, os grupos indigenas não devem ter que mais
uma
vez custear o desenvolvimento da sociedade que sõ viu neles al-

..--·.
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160
go para explorar gratuitamente
melhor da sua cultura;

suas terras,

suas mulheres, o

- que se mais uma vez~ por razões políticas e econômicas, volta a sociedade nacional a Gxplorar o pouco que
resta
aos indígenas da região, sua indenização deve ser, pela primeira vez, justa e digna. Deve-lhes compensar terra por terra
em
lugares iguais; benfeitoria por benfeitoria; e bens naturais e
custos sociais por indenização monetãria; de modo que estas recompensas cheguem ãs suas mãoscomo grupo e não revertam em favor de qualquer setor díl FUNAI;
- que~ não se pode recomendar nenhuma das alternativas
do projeto Uruguai como mais ou menos favor~vel para as comunidades indígenas, p~is cada uma apresenta rrejuizos, embora diferentes, para uma ou outra das comunidades atingidas;
- que apenas se pode indicar, 0ntre todas, as Alternativas I e II como provavelmente as que apresentam os
menores
prajulzos para 1 população indlgena da Bacia do Uruguai, em geral. Dessas duas, a Alternativa I ê prov~velmentc menos prejudicial, e depois dela, a Alternativa II, embora esta
~ltima
apresenta consequincias bastante grnvcs para o PI Chapec5;
- que 1ntos de acionar a implant1ção de qualquer barra~
gem aqui estudada, devem ser consultados 05 prõprios índios cujas vidas e terras estão em jogo;
- que devem ser realizados estudos antropolõgicos
mais
profundos de cada comunidade possive1 d0 ser õfctada,
visando
melhorar o entendimento das decorrências que cada barragem poderã provocar;
- que toda a experi2ncia internacionãl quanto as consoquências previstas para as populações tribais em decorrência da
construção de b1rragGns deve ser considerad~~ objetivando
se
evitar desastres jã ocorridos;
- que afinai todo homem, em qualquer de suas dimensões
ou realidades sõcio-culturais, devo ser visto como beneficiãrio
das mudanças econômicas e não como uma vitima.
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VII.

POST SCRIPTUM (*)

Tendo em vista os prazos exíguos com que este relatõrio
ELETROSUL
foi produzido adotou-se a estrat~gia de fornecer i
as versões finais de cada capitulo, na m0dida em que os mesmos
iam sendo produzidos. Paralelamente) decidiu-se produzir
dois
informes que resumiam o relatõrio para níveis distintos de objetividade e argumentação. Tudo isto motivado pelo fato de que
o GERU tinha que proceder a tomada de decisão, quanto as alternativas em estudo~ entre 15 e 30 de novembro.
Foi nessas condições que no dia 23 àe novembro, apôs o
estudo das nossas conclusões, das conclusões dos outros grupos
da
incumbidos de pesquisar o impacto sociolÕgico e econômico
implantação das barragens selecionadas para as populações naoindígenas da bacia do rio Uruguai, e das conclusões quanto
ao
impacto eco15gico sobre a região em gerals al~m, e
principalmente, de considerar uma detalhada anãlise do potencial energ~tico e das implicações têcnicas e financeiras de cada alternativa, o GERU optou pela terceira alternativa entre as
sete
possibilidades estudadas. Apresentamos~ adiante, o perfil
dos
rios e dos aproveitamontos originalmente int~grando esta (terceira) alternativa.
Considerando que ao optar pela t0rc2ira alternativa, o
GERU admitiu 3 introdução de algumas modificações quanto a cota
e ou localizaçâo de algumas b~rragcns~ alterando em alguns aspectos os impactos causados sobre as âroas indigenas, jã descri
tas em capítulos anteriores (ver especialmente, V.2.), elaboramos o presente post scriptum visando~ em tempo, elucidar quanto
ao que efetivamente irã ocorrer.
Basicamente9 as alterações são as seguintes:
9

-

9

1) A cotn mãxima da barragem Irai foi modificada
de
240 m. para 265 m.9 eliminando por isso a barragem Pinheiro Jusante.

(*) O presente post scriptum foi elaborado em 11 de dezembro de
19789 no momento em que o relatõrio final estava sendo impresso.

,-.
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l

,1

2) Uma nova barragem, Itã» substitue a barragem Estreito9 com a mesma cota de 361 metros. A barragem de Itã serã localizada no rio Uruguai, aproximadamente 15 km. ao leste
da
sua confluência com o rio Irani.
3) No ri o Chapecõ uma nova barragem, Nova Erechim, substi tue a barragem Cutia, com a mesma cota de 333 metros (e nível
d'igua jusante de 265 metros9 para compatibilizar com a
nova
cota de Irat). A barragem de Nova Erechim seri localizada cerca
de 500 metros abaixo da ponte da BR 282 sobre o ri o Chapecõ, que
dã acesso ã cidade de Nova Erochim. Seu impacto sobre o PI Chápecõ serã equivalente ao impacto de Cutia, antes descrita.
9

r:

r

i

!

Essas modificações alterarão aspectos da nossa anãlise
anterior (Capítulo V.2.) referente ã Alternativa III:

r

l

i

1

t:

r

o

í

,r
1

~r

'

.r.

-r:
,

1) PI Nonoai: A alteração de Irat de 240 m. para 265 ~.
não deverã afetar o PI Nonoai muito mais do que jã
indicamos.
(Ver os niveis de 240 e de 280 metros indicados no Lajeado Gra!
de ao norte do PI Nonoai, no mapa "PI Nonoai - Parte Norte" ~m
Capitulo IV). O posto indigena de Nonoai permanece por isso ~a
categoria da sujeito a efeitos indiretos~ embora provenientes
agora somente de Irai/265 m. e não mais tamb6m de Pinheiro Jusante/316 ou 337 m.
2} Toldo Irani: Irai na cota da 265 metros, substitui~do Pinheiro Jusante com 316 ou 337 metrosj provavelmente
não
chegarã a inundar o Toldo de Irani, e possível, porem, se houver erro de meia curva de ntvel nos mapas, que a situação
se
aproxime ãquela que descrevemos relativa ã barragem Foz do Chapecõ Jusante com~ cota de 280 metros, nas Alternativas VI
·e
VII. Provavelmente, porem, o Toldo de Irani passarã tambêm par.a
a categoria de efeitos exclusivamente indiretos.
Dessa forma, as ãreas indigenas que ainda sofrerão efei
tos diretos pela implantação da Alternativa III, depois das modificações aqui descritas, são os postos indTgenas de Cacique
Doble {Ãrea Forquilha), Chapecõ, e Ligeiro. Esses postos perderão um total de aproximadamente 3.830 ha. de suas terras, nece!
sitando a relocalização de áproximadamente 719 pessoas,
al~m
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de outros prejuizos Ji descritos anteriormente. Hi tambim a CO!
siderar outros prejuizos~ e benefícios menoresj implícitos nesta alternativa mas de difícil precisão no momento.
Indicamos~ finalmente, a situnção prevista
resultante
dessa alteração no mapa "Alternativa III: Barragens Seleciona das, Bacia do rio Uruguai, e Localização dos Postos e Toldos ln
dígenas que elas Afetarão11~ a seguir.
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1

1

:

1
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ASPLAN

Assessoria de Planejamento e Coordenação (FUNAI).

CEMAPA

Central de Comandos Mecanizados de Apoio i
Agrido
cultura, Secretaria da Agricultura do Estado
Rio Grande do Sul.

CIMI

Conselho Indigenista Missionãrio.

CELESC

Centrais Elêtricas do Estado de Santa Catarina 5/A.

CNEC

Consõrcio Nacional de Engenheiros Consultores S/A.

CPI

Coordenação do Patrimônio Indígena (FUNÂI).

CPI

Comissão Parlamentar de Inquérito.

DGPC

Departamento Geral
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SIGLAS USADAS
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1

de

Planejamento Comunitãrio

do

Patrimônio Ind1gena (FUNAI).

(FUNAI).

!

;

'

r
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!

Departamento Geral

DNOS

Departamento Nacional

DER

Departamento de Estradas de Rodagem (estadual).

D.R.

Delegacia Regional (FUNAI) •

ELETROSUL -

Centrais Elêtricas do Sul do Brasil S/A.

FAP EU

Fundação de Amparo a Pesquisa e Extensão Universitã
ria (UFSC).

FUNAI

Fundação Nacional do Tndio.

ha

hectares.

de

Obras e Saneamento.
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DGPI
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IBGE

{Fundação) Instituto Brasileiro de Geografia e Esta-t'istica.

IBD_F

Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal.

INCRA

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrãria.

PI

Posto Indigena.

PPGCS

Programa de Põs-Graduação em Ciências Sociais
(UFSC).

PRODEC

Projeto de Desenvolvimento Comunit;rio (~UNAI).

RS

Rio Grande do Sul.
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se

Santa Catarina.

s•d•

sem data.

SUDESUL

Superintendencia do Desenvolvimento da Região Sul
do Brasil.

Toldo

Acampamento Indígena permanente não administrado
pela FUNAI.

UFBa

Universidade Federal da Bahia.

UFSC

Universidade Federal de Santa Catarina.

UFP

Universidade Federal do Paranã.

UFPr

idem.

USP

Universidade de São Paulo.
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