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APRESENTAÇÃO 

- Temos clareza de que o processo de divisão, redivisão, subdivisão, 
incorporação, desmembramento ou criação de Estados ou Territórios 
Federais no Brasil, exigem uma série de procedimentos legais, jurídicos, políticos e 
econômicos que, necessariamente, envolvem o conjunto da população interessada 
e seus representantes nos três níveis parlamentares e de governo. 

r- 

Logo, para a concretização de qualquer proposta que contenha em seu bojo 
as finalidades supramencionadas, é extremamente necessário o estabelecimento 
do diálogo franco e do debate democrático envolvendo todos os setores 
interessados. 

Assim, dado o fato de, novamente, estarem sendo postas na pauta da 
agenda política proposições concernentes à redivisão do Estado do Amazonas, 
com vistas à criação de novos Estados ou Territórios, entendemos fundamental e 
urgente a implementação e ampliação de estudos e debates sobre o assunto no 
seio da sociedade. 

Foi com esta intenção que realizamos na Assembléia Legislativa, no dia.4 de 
dezembro de 2000, uma importante audiência pública sobre o tema e, por 
conseguinte, solicitamos a constituição de uma Comissão Provisória Especial da 
t,.LE- para dar prosseguimento aos debates e estudar a viabilidade ou nao das 
propostas. 

r: 
Pretendemos, com esta Comissão, unanimemente aprovada- pelos 

Deputados, no dia 05 de dezembro de 2000, justamente isto: Ouvir a população e 
seus segmentos representativos, articular e promover debates, realizar estudos, 
colherintormaçôes e propostas sobre a questão da Redivisão Territorial do Estado, 
com o fito de ampliar e democratizar a discussão junto à sociedade, e apresentar, 
por fim, à Assembléia Legislativa, para sua devida apreciação, um Relatório que 
demonstre os vários aspectos da questão sob a ótica do conjunto da população 
amazonense. 

r: 

Todavia, para que. de fato, esta Comissão cumpra o seu relevante papel, é 
de importância capital que a mesma promova a democratização das informações 
obtidas com a realização dos estudos e debates. 

r 
r 

,,,-,, 
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Por essa razão, pretendemos, nesta Comissão, organizar, produzir e 
repassar, sistematicamente, aos segmentos sociais interessados, todos os 
subsídios colhidos ou elaborados pela Comissão Especial, seja através de 
Cadernos de textos, como este que ora apresentamos, ou através de fitas 
magnéticas, de vídeos, disquetes, ou outros meios que nos possibilitem a 
reprodução. 

r- Como não é nossa intenção realizar nenhum trabalho I iterário ou técnico 
com a organização dos cadernos - até porque nos faltaria talento para tanto - mas 
tão somente fornecer subsídios para o debate, neste primeiro caderno 
relacionamos vários textos, com opiniões, questionamentos e propostas. oriundas 
de cidadãos comuns, estudiosos, pesquisadores, políticos e outros, considerados 
fundamentais para esse início de caminhada. 

r: 
r: 

São os seguintes: a) Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania do Senado Federal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo nº 20, de 
1999, de autoria do Senador Mozarildo Cavalcante, que "Convoca plebiscito sobre 
a criação do Estado do Solimões; b) Substitutivo do Senador Jefferson Peres, ao 
referido Decreto Legislativo, convocando plebiscito no Estado do Amazonas sobre 
a criação de três territórios federais; e) Divisão Territorial do Amazonas: novas 
justificativas para a velha discussão, do Prof. José Aldemir de Oliveira, do 
Departamento de Geografia e do Mestrado em Natureza e- Cultura da Universidade 
do Amazonas, Doutor em Geografia Humana; d) Dados e Questões sobre a 
Proposta de Redivisão do Estado do Amazonas - CPRM - Serviço Geológico do 
Brasil; e) A Divisão do Estado do Amazonas: Achegas ao Debate, do Pesquisador 
Carlos Augusto dos Santos e do Superintendente Hélio A de Moura do Instituto 
de Estudos sobre a Amazônia (IESAM) da Fundação Joaquim Nabuco; f) Funai - 
Os Índios e as Terras Indígenas; g) Seminário Rio Negro e Solimões: Realidade e 
Perspectiva, realizado em março de 1997: 1) Projetos de Decretos Legislativos nº 
97-A e 98, de 1995 (Do Sr. Euler Ribeiro); 2) Parecer da Comissão de Finanças e 
Tributação da Câmara dos Deputados; 3) Novos Territórios: Índios Serão as 

__ Maiores Vítimas, Egon - Cimi; 4) A Quem Interessa Dividir o Amazonas?? - Coiab, 
Cimi Norte I e Saci; 5) A Divisão Territorial é Necessária? - Deputado Estadual 
Eron Bezerra; h) Anexos: 1) Relatório da Audiência Pública sobre as Propostas de 
Redivisão Territorial do Amazonas, realizada na ALE dia 04 de dezembro de 2000, 
por iniciativa do Deputado Sinésio Campos; 2) Reorganização do Espaço Político 
Amazônico - Prof. Samuel Benchimol; e 3) Imprensa no Debate. 

r: 
r: 
r- 

r: 
r: 
r: 
r: 
-- 1 

r: 

r: 
r: 
r: 
r 
r- Como podemos observar, já para esse reinicio de debate teremos um vasto, 

polêmico e basilar material sobre a temática. Esperamos, portanto, que as 
contribuições continuem acontecendo, a fim de que possamos sistematizar, 
reproduzir e repassar a sociedade outros importantes materiais, ampliando cada 
vez mais a discussão. 

r 

r: 
Estamos convictos da relevância da proposta de redivisão territorial do 

Amazonas. Pois está implícita nesta, questões fundamentais, como a vida, a terra 
e a cultura dos povos indígenas, das populações ribeirinhas, a biodiversidade, o 

r: 

r 
r- 
r: 



r 
r: 
r 
r 
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r 
r 
r: 

potencial hídrico, mineral, florestal, a Zona Franca, a defesa das fronteiras, 
segurança e soberania nacionais, interesses internacionais, enfim, não se trata 
apenas de simples divisão ou redivisão territorial do Estado, mas, sobretudo, de 
questões relacionadas à própria sustentabilidade da Amazônia Ocidental, do 
Estado do Amazonas e de seu complexo ambiental, cultural e humano. 

r: 

Pela atual proposta que tramita no Congresso Nacional, o Estado do 
Amazonas poderá ser dividido para criação de três territórios: Alto Rio Negro, Alto 
Solimões e Juruá, os quais seriam formados, respectivamente, pelos seguintes 
Municípios 1) São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos; 2) 
Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Tonantins, 
Amaturá, Fonte Boa, Jutaí, Alvarães, Uarini, Maraã, Japurá e Santo Antônio do 
Iça; 3) Carauari, ltamarati, Eirunepé, Envira. ipixuna e Guajará. 

r 
r: Como podemos observar, um projeto desta natureza e num Estado 

democrático de Direito, não pode ser levado a cabo sem uma ampla, democrática e 
conseqüente discussão com a sociedade. Por isso conclamamos as entidades e 
os órgãos representativos da sociedade civil e política, tais como universidades, 
sindicatos, associações, fundações, igrejas, lnpa, Embrapa, lbama, governo do 
Estado, prefeituras, câmaras de vereadores, bem como intelectuais, cientistas e 
populares a se manifestem sobre o assunto. Ninguém pode se omitir. E nem 
também reclamar posteriormente da ausência de espaços, de debates- e 
discussões. É importante, pois, que- as entidades debatam internamente as 
questões e apresentem à sociedade o seu ponto de vista, se possível através de 
documento escrito ou por outros meios. Assim fazendo, estaremos, com certeza, 
exercitando e reafirmando a democracia e a cidadania como verdadeiros e 
eficazes instrumentos de construção e defesa do bem-comum . 

r- 

r: 

r 

r: 
r: 
r: Tal discussão não pode se dar apenas a nível de Congresso Nacional ou de 

Assembléia Legislativa do Estado, tem que passar fundamentalmente pelo crivo 
popular. E cabe a ALE, como representação popular mais expressiva do Estado, 
através desta importante Comissão Provisória Especial, o papel de promotora, 
estimuladora e realizadora de tais eventos. 

r> 

r> 

r: 
r 
r: 
r 

Valendo ressaltar, que no dia 31 de outubro de 2000, o Senado Federal 
aprovou em votação simbólica, o substitutivo supramencionado do senador 
Jefferson Peres (PDT-AM), só que a proposta terá ainda que ser aprovada na 
Câmara dos Deputados. Se for aprovada, o plebiscito ocorrerá até seis meses 
após a promulgação da matéria. r 

r> 

r 

Assim, caso o plebiscito venha de fato a ser realizado no Amazonas, sobre 
a redivisão territorial do Estado, todos nós, para esse tempo, após o amplo debate 
a que nós estamos nos propondo, certamente já teremos uma compreensão 
maior sobre os prós e contras da questão e estaremos, portanto, aptos a um 
posicionamento consciente e maduro sobre as referidas propostas. 

r: 
r 

r: 

r: 
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A maior virtude da democracia propriamente dita é a sua construção sólida 
no terreno da vontade popular. Que na questão da criação de novos Estados ou 
Territórios no Amazonas, a vontade popular seja democraticamente decisiva 

Bom debate a todos. 

Prof. SINÉSIO CAMPOS 
Deputado Estadual 

Líder do PT 
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PARECER Nº, DE 2000 

r- Da COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
CIDADANIA, sobre o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 20, de 1999, que "Convoca 
plebiscito sobre a criação do Estado do Solimões". 

- 1 Relator: Senador JEFFERSON PÉRES 

1 - RELATÓRIO 

Trata-se de proposição da autoria do ilustre Senador MOZARILDO 
CAVALCANTI, com o fim de convocar plebiscito sobre a criação do Estado do 
Solimões. 

Nesse sentido, o seu art. 1 º prevê que o Tribunal Regional Eleitoral do 
Estado. do Amazonas realizará, na data das eleições municipais deste ano 2000, 
plebiscito nos Municípios de São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, 
Arnaturá, Barcelos, Japurá, Maraã; Tonantins, Santo Antônio do lcá, Fonte Boa, 
São Paulo de Olivença, Jutaí, Juruá, Uarini, Alvarães, Tefé, Tabatinga, Benjamim 
Constant, Atalaia do Norte, Carauari, ltamarati, Pauini, Boca do Acre, Envira, 
Eirunepé, lpixuna e Guajará, sobre a criação do Estado do Solimões, pelo 
desmembramento desses Municípios do Estado do Amazonas. 

_. __ O art. 2° da proposição em pauta prevê que o Tribunal Superior Eleitoral 
expedirá instruções ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para a 
organização, realização, apuração, fiscalização e proclamação_. do resultado do 
plebiscito. 

r 
r: 

Por fim, o art. 3° trata da cláusula de vigência, prevendo que o decreto 
legislativo objetivado entra em vigor na data de sua publicação. 

r: Na justificativa, o ilustre autor do Projeto de Decreto Legislativo em pauta, 
- -----entre outros argumentos, esclarece que a grande área territorial de cerca de 

1.600.000 ·km2 do Estado do Amazonas impede a atuação do aparelho estatal e 
condena as populações de municípios mais distantes a toda espécie de carências, 
especialmente as de prestações do Poder Público, e a falta de condições mínimas 
de saúde, saneamento básico, transporte e educação. 

r 
r- 

r 
r: 

Por outro lado, recorda que a Comissão de Estudo Territoriais criada pelo 
Congresso Nacional a partir da previsão do art. 12 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, ofereceu conclusões no sentido da necessidade da 
criação de novas entidades federativas na Amazônia legal, como forma de auxiliar 

r: 
r: 
r 
r: 
r: 
r: 

r: 
r 
r- 

r- 
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o desenvolvimento daquela parte do território nacional e de realizar o 
desenvolvimento regional, objetivo fundamental da República brasileira (art. 3°, Ili, 
da CF). 

Na fase de discussão da matéria, o ilustre Senador ROMERO JUCÁ 
ofereceu emenda modificando o art. 2º, acrescentando ao caput que a população 
seria esclarecida, por ocasião do plebiscito, que os recursos do Fundo de 
Participação dos Estados e Municípios - FPE do Estado do Amazonas seriam 
divididos para a criação do novo estado, de forma a não modificar as atuais cotas 
do Fundo pertinente às demais unidades da federação. 

r 
r- 

Cabe a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania opinar sobre a 
constitucionalidade, juridicidade e regimentalidade da proposição e da emenda em 
pauta e, também, sobre o seu mérito, conforme previsto no art. 101, 1 e li, 'a', do 
Regimento Interno desta Casa. 

É o relatório 

li-VOTO 

De início, cabe dizer que quanto à constitucionalidade nada obsta a 
pretensão legislativa contida na proposição ora submetida a esta Comissão. Com 
efeito, o art. 18, § 3°, da Constituição. Federal, prevê a subdivisão de Estado 
membro para a formação de novo Estado, mediante aprovação da população 
diretamente interessada, por meio de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar. 

Além disso, o art. 49, X, também da Lei Maior, declara a competência 
exclusiva do Congresso Nacional para convocar plebiscito. 

r: 
r- 

De outra parte, a Lei nº 9. 709, de 18 de novembro de 1998; que 
regulamentou, entre outros, 'o instituto do plebiscito com base- no disposto no art. 
14, caput, do Estatuto Supremo, preceitua, no seu art. 3°, que o diploma legal 
mediante o qual o Congresso Nacional convoca plebiscito é o decreto legislativo, 
com a iniciativa de, no mínimo, um terço dos membros que compõem qualquer das 
suas Casas, condições essa atendida pelo presente projeto, conforme se pode 
verificar às folhas 4 do respectivo processado. 

r 

Outrossim, o art. 7° da Lei em pauta estabelece que população diretamente 
interessada é tanto a do território que se pretende desmembrar, quanto a do 
território que sofrerá desmembramento e, também, que se aferirá a vontade 
popular pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população 
consultada. 

r 

Dessa forma, parece-nos inadequado o texto original do projeto, quando 
preceitua que o plebiscito abrangerá apenas os Municípios que se pretende 
desmembrar. Sendo assim, estamos propondo, no Substitutivo abaixo, que o 

r> 

r: 

r: 
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r- 
r plebiscito abranja todo o Estado do Amazonas, pois toda a população 

amazonense é diretamente interessada na questão. 

No que diz respeito ao mérito do projeto de decreto legislativo ora em 
discussão, a nossa opinião é a seguinte. Muito embora concordemos com o seu 
ilustre autor, quando argumenta que a grande área territorial do Estado do 
Amazonas é um empecilho à atuação do aparelho estatal e que é necessária a 
reformulação territorial da Amazônia legal, como forma de levar à realização do 
desenvolvimento regional, para que seja alcançado o objetivo maior do 
desenvolvimento nacional, discordamos de Sua Excelência quando , afirma que 
devem ser criados novos Estados para esse fim. 

Isso porque a transformação das áreas territoriais em questão não se 
justifica, tendo em vista a sua baixíssima densidade demográfica e econômica, que 
não lhes dará condições de autonomia financeira num futuro previsível. Logo, não 
faria sentido ganharem, essas áreas, autonomia político-administrativa, com total 
dependência da União. 

Por outro lado, a criação de um Estado implica a criação obrigatória de um 
Tribunal de Justiça (art. 125 de art. 235, IV da CF) de uma Assembléia Legislativa 
( v.g. art. 25 e/e art. 235, 1 da CF) e de um Tribunal de Contas (art. 75, e/d art. 235, 
Ili, da CF), impondo pesado ônus ao novo ente federativo. 

Ademais, a criação de um estado implica também a correspondente 
representação no Congresso Nacional, com três senadores e, pelo menos, oito 
deputados federais, ao passo que um Território Federal não é representado no 
Senado e elege apenas quatro deputados federais. 

r: 

Dessa forma, projeto de lei prevendo a criação de um estado significaria 
aumento de resistência a esse projeto da parte dos estados de maior população, 
queixosos de suposta sub-representação dos estados mais populosos na Câmara 
Federal. 

Finalmente, o projeto em tela propõe a criação de uma unidade federativa 
que reuniria áreas geográficas muito distantes entre si. 

r: 
Por essas razões, não obstante concordemos com o fundamento contido na 

justificação da proposição sob análise, no que diz respeito à necessidade da 
divisão territorial do Amazonas para estimular o seu desenvolvimento, entendemos 
que a melhor forma de se atingir esse objetivo é criando, a partir da sua área 
espacial, territórios federais e não novos estados. 

r: 
r: 
r: 
(' 

Por essa razão, opinamos pela convocação de plebiscito sobre a criação, 
não de um novo estado, tendo em vista os inconvenientes acima arrolados, mas 
sim, de três territórios federais em áreas hoje pertencentes ao Estado do 
Amazonas, na forma de Substitutivo abaixo apresentado. 

r: 

r: 

,,-. 
,,..... 
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Cumpre-nos, ainda, esclarecer que, ma vez aprovada a criação dos 
territórios federais que ora estamos propondo, mediante o plebiscito em pauta, 
deverá ser ouvida a Assembléia Legislativa do Estado do Amazonas e referendada 
a criação pelo Congresso Nacional, mediante lei complementar (art. 18, § 4°, etc 
art. 48, VI, da CF). 

r 
r- 

O Substitutivo que ora apresentamos prevê, ainda, no seu art. 2º, a 
homologação do resultado do plebiscito pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, 
conforme consta do art. 1 O da Lei nº 9. 709, de 1998. 

r: 

Em conseqüência do entendimento acima, resulta prejudicada a emenda 
oferecida pelo nobre Senador ROMERO JUCÁ, uma vez que está direcionada à 
distribuição das cotas do FPE a qual não se aplica a Territórios Federais. Além 
disso, cumpre destacar que os critérios e condições de fixação daquelas cotas 
estão determinados na Lei Complementar nº 62, de 1989, cuja modificação não 
pode ser efetuada por intermédio de decreto legislativo. r- 

Como conclusão, ante o exposto, opinamos pela constitucionalidade, 
juridicidade e regimentalidade do Projeto de Decreto Legislativo, nº 20, de 1999 e, 
quanto ao mérito, pela sua aprovação, nos termos do seguinte Substitutivo: 

r: 

r: 

r 
r: 
r 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 20, DE:2000 (SUBSTITUTIVOl 

r: 
r- 

Convoca plebiscito no Estado do Amazonas sobre a 
criação de três territórios federais 

O CONGRESSO. NACIONAL decreta:· 

r- 
Art. 1 º O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas realizará, até seis meses 

após a promulgação deste Decreto Legislativo, plebiscito em todo o Estado, a 
respeito da criação de três territórios federais, pelo desmembramento dos 
cseguintes Municípios: 

Í' 

1 - São Gabriel da Cachoeira, Santa: Isabel do. Rio Negro e Barcelos; 

li - Atalaia do Norte, Benjamim Constant, Tabatinga, São Paulo de 
Olivença, Tonantins, Amaturá, Fonte Boa, Jutaí, Alvarães, Uarini, Maraã, Japurá e 
Santo Antônio do Iça. 

r: 111- Carauari, ltamarati, Eirunepé, Envira, lpixuna e Guajará. 

r: 

Art. 2° O Tribunal Superior Eleitoral homologará o resultado do plebiscito 
convocado por este decreto legislativo ( art. 1 O da Lei nº 9. 709, de 1998), e expedirá 
instrução ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Amazonas para a 
organização, realização, apuração, fiscalização e proclamação do resultado do 
plebiscito de que trata este Decreto Legislativo. 

r: 
r- 

Art; 3° Este Decreto Legislativo· entra em vigor na data de.sua publicação. 

Sala da Comissão, 

, Presidente 
, Relator 

--. 

- 
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DIVISÃO TERRITORIAL DO AMAZONAS: 
NOVAS JUSTIFICATIVAS PARA A VELHA DISCUSSÃO 

José Aldemir de Oliveira * 

A consideração da espacialidade de um povo não pode prescindir da 
recorrência histórica, ou seja, o território tem não apenas uma dimensão espacial, 
como também econômica, social e política e expressa uma condição que é, ao 
mesmo tempo, geográfica e histórica. 

Lanço essa questão para sustentar que a discussão que se trava hoje sobre 
a redivisão territorial da Amazônia, ou mais precisamente a divisão do Estado do 
Amazonas, tem precedentes históricos e não pode ser descontextualizada de uma 
série de interesses nem sempre explícitos, cujo processo não· pode ser explicado 
per si e é, no mínimo, referência obrigatória, pois cimenta determinadas noções 
sobre a relação da sociedade com o seu espaço. Conforme sustentou, em reunião 
anterior aqui mesmo nesta casa, o prof. Ricardo Nogueira, do Departamento de 
Geografia da Universidade do Amazonas, nenhuma proposta de divisão territorial é 
ingênua . 

. - Para reforçar minha intervenção, recapitulo as varias propostas que, ao 
curso-do tempo, tratam do tema em relação ao que corresponde ao Estado do 
Amazonas. Em seguida, apresento uma síntese das propostas recentes. 
Finalmente, questiono sobre a conveniência e a pertinência da divisão territorial do 
Estado do Amazonas. 

Divisão territorial no tempo 

As propostas de divisão do território que hoje corresponde ao Estado do 
Amazonas são anteriores a sua própria existência enquanto unidade- política, como 
podem ser aferidas em textos de Samuel Benchimol, Antônio Teixeira Guerra e 
Everardo Backheuser. 

Dentre as várias propostas destaco: 

1. A de Francisco Adolfo de Varnhagem, 1849, que propunha três Províncias 
para a área que corresponde, grosso modo, aos atuais Estados do Amazonas e 
Roraima, Centro Amazonas, Madeira e Rio Negro. 



r: 
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r: 
r 

2. A proposta de Fausto de Souza, em 1880, que propunha redivisão do 
espaço brasileiro, aumentando o número de Províncias e diminuindo suas 
dimensões. Por essa proposta, a Província do Amazonas seria desmembrada em 
cinco: Amazonas, Rio Negro, Japurá, Solimões e Madeira. 

r 
r 

3. Com o advento da República foi ratificado a divisão existente no Império. 
Porém com a Revolução de 30, retomou-se a discussão sobre redivisão territorial. 
Uma das primeiras propostas e que ganhou certa repercussão foi a elaborada por 
Teixeira de Freitas em 1933. Para o que corresponde ao Estado do Amazonas e 
entorno, o projeto propunha a ampliação das dimensões do Acre, englobando a 
parte do Sudoeste do Amazonas, ficando o restante dividido em cinco partes com 
denominações de Estado e/ou Territórios: Amazonas, Rio Negro, Solimões, Purus 
e Madeira; 

r: 
4. Everardo Backheuser, um dos mais importantes geopolíticos do Brasil, 

escreveu durante vários anos no Jornal do Brasil e organizou o curso de 
Geopolítica na Universidade Católica do Rio de Janeiro. A proposta por ele 
apresentada sobre a redivisão territorial parte do conceito geopolítico de 
equipotêncía, ou seja, de que as diversas parte do todo devem estar próximas de 
equivalência. Propunha uma divisão. geodésica do Brasil em 64 unidades. O projeto 
de Backheuser não foi implantado, mas suas idéias foram decisivas para a criação 
dos Territórios Federais de Guaporé (Rodônia), Rio Branco (Roraima) e Amapá 
implantados na década de quarenta; 

r: 
r: 
r: 

r: 

r: 

5. Ainda na década de 40, Juarez Távora apresenta um projeto de redivisão 
territorial com a junção do Acre, Amazonas e Rio Branco e parte do Pará, que se 
transformaria em seis novas unidades: Amazonas, Rio Negro, Javari, Jurua, 
Purus e Madeira; 

6. Em 1960, o geógrafo Antônio Teixeira Guerra propôs a divisão do Estado 
do Amazonas. A permanência do Estado do Amazonas e a criação de seis 
Territórios: Aripuanã, Rio Negro, Japurá, Javari, Juruá e Purus; 

7. Siqueira Campos, foi durante muito tempo Deputado Federal e Presidente 
da Comissão da Redivisão Territorial e Política Demográfica. Ele propôs um Projeto 
de redivisão do país em 22 Estados, 16 Territórios Federais, 01 Distrito Federal. 
Para a área do Amazonas, a proposta sugeria a criação de quatro Territórios 
Federais: Rio Negro, Juruá, Purus. e Madeira e a permanência do Estado do 
Amazonas que ficaria com uma área de 300.375 Km2, correspondendo à área ao 
norte do rio Amazonas e a leste do rio Negro; 

8. Samuel Benchimol vem há algum tempo, discutindo e propondo a 
redivisão do espaço amazônico. O eixo fundamental de sustentação das 
discussões do autor é a incorporação e integração da região à economia nacional. 
Para o autor, a evolução política da região está sendo demasiadamente lenta, com 
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a manutenção de um tradicionalismo histórico baseado, em vastos latifúndios 
políticos, estabelecidos a partir do vazio demográfico e político. 

O primeiro esboço de divisão territorial apareceu em 1966. Para o Estado do 
Amazonas propunha, a criação. de nove Territórios Federais: Uatumã (zona do 
Uatumã, Jatapu e Nhamundá), Rio Negro, Japurá, Solimões (zona de Coari, Tefé 
e Fonte Boa), Alto Amazonas, Juruá, Purus, Madeira e Aripuanã e a permanência 
do Estado do Amazonas. 

O projeto sugeria a implementação, na calha do Amazonas, de seis 
unidades federadas, que permitiriam, na argumentação do autor, preparar a 
Amazônia do Grande Rio, com seis pólos urbanos os quais, na virada do século 
XX, teriam um milhão de habitantes cada. Os pólos urbanos seriam: Belém, 
Macapá, Santarém, Manaus, Tefé e Benjamim Canstant, que constituiriam a malha 
urbana de apoio logístico e irradiação do desenvolvimento. 

r- Em 1977, o Prof. Samuel propôs modificações ao seu projeto original, 
mantendo, entretanto, como eixo básico a calha central do Amazonas e os limites 
dos Territórios que fossem criados nos vales dos afluentes da margem direita e 
esquerda. Para o Estado do Amazonas, propôs a criação dos sete Territórios: do 
Rio Negro, Japurá, Alto Amazonas, Juruá, Solimões, Purus e Madeira e o Estado 
do Amazonas. 

r 
r: 

r: 

No livro Amazônia: um pouco antes e além depois, (1977; 641) o Professor 
Samuel propôs, como caminho para o estabelecimento da redivisão territorial da 
Amazônia, a discussão no parlamento. Mas, como reconhece o caráter polêmico 
da proposta e na impossibilidade de sua implementação por via parlamentar, 
"restaria apenas o gesto heróico de sua institucionalidade por ato revolucionário, 
mediante a edição do Ato Institucional nº 6, o último deles, que completaria o Ciclo 
Revolucionário de 31 de março de 1964, ou aguardar a Assembléia Constituinte 
que deveria escrever explicitamente no texto de suas disposições transitórias a 
criação desses novos Territórios Federias ... " 

Propostas atuais 

A Constituição de 1988, no art. 12 das Disposições Transitórias, determinou 
a Criaçãc da Comissão de Estudos Territoriais. Em 1989, esta Comissão produziu 
o 1° Relatório que sugeria a criação de Territórios em áreas de fronteiras e de 
conflitos, ainda que sem condições econômicas de autosustentação. Esse 
Relatório recomenda a criação de dois Territórios Federais no Amazonas: o do Rio 
Negro e o do Alto Solimões. 

Com base na proposta da Comissão, o Deputado Federal pelo Amazonas 
Euler Ribeiro apresentou proposta à Câmara Federal para a realização de 
plebiscito visando criar os Territórios Federais do Alto Solimões e do Rio Negro que 
teriam as seguintes dimensões: 
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Território do Alto Solimões 

r 

Municípios População/1996 Extensão/Km~ 
Amaturá 6.326 6.007 
Atalaia do Norte 8.125 76.441 
Benjamim Constant 23.666 8.926 
São Paulo de Olivença 20.807 19.761 
Santo Antônio do lcá 21.573 12.038 
Taoatinqa 31.929 3.199 
Tonantins 14.103 5.349 
Total 126.529. 131.721 
Território do Rio Negro 

Municípios População/1996 Extensão/Km" 
Barcelos 16.107 121.617 
Japurá 6.307 53.867 
São Gabriel da Cachoeira 27.000 112.255 
Santa Isabel do Rio Negro 12.129 58.082 
Total. 61.543 345~821 

Estado do Amazonas 2.390.102 * 1.564.445* 
2.202.030 - 1.086.903 - 

Dimensões atuais* Dimensões caso o projeto aprovado - 

O projeto atual é de autoria do Senador do PFURR Mozarildo Albuquerque 
e propõe a redivisão territorial para a Amazônia com a criação de três Estados: 
Solimões, que seria desmembrado do Estado do Amazonas. Tapajós, 
desmembrado do Estado do Pará e Araguaia desmembrado do Estado do Mato 
Grosso. 

No caso específico do Amazonas, foi nomeado relator o Senador Jefferson 
Peres, que modificou o projeto originai e apresentou substitutivo propondo a 
realização de plebiscito para a criação de três territórios, com as seguintes 
características: 
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Território 1 - 

r- 

Municípios População Area Km2 Densidade Arrecadação 
em 2000 1999* 

Barcelos 20.556 123.120 0,17 79.144,48 
Santa Isabel do Rio Negro 9.482 63.127 0,15 2.767,34 
São Gabriel da Cachoeira 29.319 109.669 0,27 168.596,83 
Total 59.357 295.917 0,20 250.508,65 

1,33% 

Território li - 

r 
r: 

Municípios População Área Km1? Densidade Arrecadação 
em 2000 1999* 

Alvarães 17.887 5.937,9 3,01 7.601,04 
Amaturá 7.477 4.780, 1 1,56 3.135,50 
Atalaia do Norte 7.784 76.687, 1 0,10 2.397,48 
Benjamim Constant** 23.633 8.742,6 2,70 45.408,24 
Fonte Boa 26.465 12.165,0 2,18 11.197,90 
Jaourá 3.821 56.042,9 0,07 34,85 
Jutaí 22.334 69.857,4 0,32 16.713,50 
Maraã 14.390 16.986,2 0,85 12.724,64 
São Paulo de Olivença 26.428 19.922,0 1,33 9.615,42 
Santo Antônio do lcá 27.185 12.363,0 2,20 33.294,62 
Taoatínoa 33.953 3.239,3 10,48 220.084,51 
Tonantins 17.150 6.461,3 2,65 840,52 
Uarini 16.127 10.291,8 1,57 38.104,86 
Total 244.634 303.476,6 0,80 401.153,08 

2,14% 

r» 

Território Ili - 

r: Municípios População Area Km2 Densidade Arrecadação 
em-2000 1999*' 

Carauari 21.452 25.881,2 0,83 43.345,19 
Eirunepé 15.877 15.946,0 1,00 116.554,32 
Guajará 10.106 8.983,7 1, 12 6.675,76 
lpixuna 11.940 13.630,7 0,88 6.934,23 
ltamarati 6.714 25.385,2 0,26 3.772,79 
Envira 34.796 13.381,1 2,60 8.723,51 
Juruá 4.478 19.485,6 1,23 51,13 
Total 105.363 122.693,5 0,83 186.056,93 

0.99% 

r 

r: 
r 
\ Fonte: Anuária Estatístico do IBGE. Org. IESAM/FUNDAJ. 2000 

* SEFAZ. Org. José Aldemir. r: 
r: 

r: 

r- 
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População Area Km2 Nº Municípios 
Estado do Amazonas 2.608.387 1.577.820,2 62 

2.217.994 855.733,0 39 

Algumas questões para o debate 

Para suscitar o debate, estabeleço alguns contrapontos àqueles que são 
favoráveis à redivisão territorial do Amazonas: 

r: 
1 . Sobre a grande dimensão territorial do Estado do Amazonas: Não há uma 

relação direta entre a dimensão espacial e o desenvolvimento. A ausência de 
melhores condições de vida em boa parte do Amazonas decorre da ausência ou 
da inadequação de políticas públicas adotadas. Desenvolvimento pressupõe não 
apenas a instância econômica, mas uma dimensão cultural ai englobadas como a 
participação política, o direito à informação, requisitos necessários à superação da 
sub-cidadania de que fala o prof. Renan Freitas Pinto. Não se está próximo do 
poder só por "cruzar" com governantes, mas porque existe a possibilidade de 
apropriação do espaço, entendido como a capacidade de participação na produção 
e na gestão desse mesmo espaço que inclui o direito a ter direitos; 

r: 

2. Aos que mostram como parâmetros os atuais Estados de Rondônia, 
Roraima e Amapá: Primeiro não sei se estes Estados podem ser relacionados 
como modelos, nem mesmo de crescimento econômico, muito menos de 
desenvolvimento. Boa Vista, só para dar um exemplo, é hoje um balcão de 
emprego público. Mas esta ainda não é a questão central. O principal problema é o 
entendimento do papel que se afigura para o Estado hoje, qual seja o da ausência 
do Estado. A criação de territórios pressupõe a intervenção direta do poder central 
na determinação de uma política de interiorização de ações que irradiem o 
desenvolvimento regional. Não há condições políticas para isso, vide o exemplo 
recente do Estado de Tocantins que é até o presente a única Unidade da 
Federação a não possuir Universidade Pública. Além disso Tocantins não pode ser 
comparado pois é uma área com autonomia econômica rica em pecuária e 
agricultura. 

3. Apresento algumas questões que não são contrapontos, mas indagações: 

a) Como fica a demarcação das terras indígenas e a determinação das 
áreas ambientais? Os três Territórios Federais propostos concentram importantes 
áreas indígenas e áreas de proteção ambiental. O que se propõe em termos de 
políticas públicas para essas áreas? Será que, criados os Territórios não se 
retomará o velho e surrado discurso de que é necessário revisar as áreas 

r: 
r- 
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demarcadas e em fase de demarcação, por serem muito extensas e 
comprometerem o desenvolvimento dos territórios? 

r: 

No que diz respeito às áreas indígenas, proponho, para fundamentar os 
meus argumentos uma discussão teórica: O território entendido não como 
dimensão política, mas como socioespacialidade, o que vai além da terra enquanto 
meio de vida para a terra como vida, determinando a prática social de um grupo em 
interação com a natureza, reproduzindo as relações sociais. Quando a questão 
envolve outra cultura, no caso as populações indígenas, as noções são complexas 
e quase sempre não refletem a realidade que a envolve. Para as comunidades 
indígenas, a terra não é mercadoria, objeto trocável. Por isso não pode ser definida 
por parâmetros homogêneos, mas em decorrência das condições de vida de cada 
grupo, do nível de contato com a sociedade nacional e pela maneira como os 
recursos para a sobrevivência do grupo estão distribuídos. Qualquer proposta de 
criação de Territórios, deveria levar em consideração estes aspectos; 

b) Na mesma linha de raciocínio, estão as Unidades de Conservação. Com 
a criação dos Território haverá fluxo migratório para esses novos territórios e 
possivelmente haverá comprometimento do meio ambiente com pressão para 
modificação dos limites das UC. 

e) Finalmente uma questão de forma. A forma territorial proposta no 
substitutivo do Senador Peres (disponibilizado na INTERNET) parece-me 
inadequada: os municípios de Maraã, Alvarães e Uririni melhor se adequariam ao 
l 11 território; Por outro lado a proposta de divisão não vem acompanhada de 
nenhum estudo de viabilidade econômica e pelo menos na aparência o parâmetro 
foi a rede hidrográfica. Este é o parâmetro eminentemente natural e pode não se 
adequado para uma divisão territorial. 

r: 

O que fazer? Creio ser importante a discussão de alternativas conseqüentes 
de desenvolvimento para a Amazônia e para o Amazonas em particular que 
signifiquem, em primeiro lugar o crescimento econômico, mas que este implique 
também em desenvolvimento social aproximando as políticas públicas das pessoas 
especialmente as mais pobres. A partir dessa aproximação, se necessário discutir 
a criação de novas Unidades Federadas. 

Para finalizar, embora se fale amiúde de "dessestatização" ou mais 
especificamente do desuso do conceito de Estado-organismo-territorial, não se 
pode estabelecer uma concepção de território subordinado a uma tática e a uma 
estratégia de grupos. O espaço transforma-se em território por meio do uso, 
tornando-se humano e, por isso, prenhe de possibilidades. Não apenas o poder do 
Estado e dos grupos no poder produz território, mas a população de um modo geral 
também o produz e cada um dos moradores daqueles municípios para onde está 
sendo proposta a criação dos Territórios Federais, com maior ou menor relevância 
está contido no espaço que está sendo produzido e por isso essas pessoas têm o 
direito de serem bem informadas sobre os conteúdos das propostas que lhes dizem 

r 

,,,....., 
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respeito para que não sejam criadas expectativas que depois se constituirão como 
frustrações. 

* Prof. Do Departamento de Geografia e do Mestrado em Natureza e Cultura da Universidade do 
Amazonas. Dout~~ ~m Geografia Humana. 
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TERRITÓRIO DO ALTO RIO NEGRO 

1 - Abrangência: 

Barcelos: 
Santa Isabel do Rio Negro: 
São Gabriel da Cachoeira: 

- criado em 06.05.1758 
- estabelecido em 08.07.1965 

- desmembrado em 03.09.1981 

2 - Localização: Posição de extremo noroeste do Brasil e extremo norte do Estado 
do Amazonas. 

3 - Acesso: Fluvial pelo Rio Negro até Camanaus; a partir daí, rodoviário até São 
Gabriel da Cachoeira e Cucui (fronteira com a Venezuela). Barcelos e Santa Isabel 
do Rio Negro não possuem acesso rodoviário. Aéreo: os três municípios possuem 
acesso aéreo regular. 

4 - Valor Estratégico: Enorme; existe a linha de fronteira com dois países 
(Colômbia e Venezuela), a sua localização já descrita, os recursos naturais e os 
recursos culturais (populações tradicionais) e proteção dos recursos d'água. 

5 · Tamanho: 295.917. 1 km2, correspondendo a 18,75% do Estado do Amazonas, 
equivalentes às áreas da Grã-Bretanha, Croácia e Chipre juntos. A maior distância 
Leste-Oeste é 844 km e a Norte-Sul 517 km. 

6 - Forma: Aproximadamente retangular, cortada pelo Rio Negro no médio e alto 
cursos. 

7 - Geomorfologia: A região possui um relevo bastante acidentado. oriundo de 
rochas antigas, do pré-cambriano. Nela estão situados o Pico da Neblina com 3014 
m de altitude, o Guimarães Rosa com 2.150 m e o 31 de Março com 2. 992 m. A 
drenagem é comandada pelo Rio Negro tendo como principais afluentes, dentre 
outros, os rios Demeni, Padauari e Cauaburi, (margem esquerda) e Marié, 
Curicurian, Uaupés e lçana (margem direita). 

8 - Clima: O clima da região é do tipo tropical quente e úmido com temperatura 
média anual variando de 19,3°C em Barcelos e 34ºC em São Gabriel e Santa 
Isabel. 

9 - Vegetação: Predomina a Floresta Densa. 

10 - Recursos Naturais: Florestais, pescado, minerais (nióbio, terras raras. ouro, 
tantalita, pedras semi-preciosas, materiais industriais). 
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11 - População: 55.204 habitantes, com uma densidade demográfica, média de 
O, 19 hab/km2. 

12 - Eleitorado: 24.557 eleitores. 

13 - Cultura: A região possui 603 escolas, sendo 550 municipais, 53 estaduais, 2 
particulares e 1 federal. 

14 - Saúde: A área possui três. unidades mistas (uma em cada município) 
laboratórios, raios-x, centro cirúrgico e um total de 143 leitos. Em São Gabriel há o 
reforço do Hospital Militar. 

15 - Potencial Hídrico: extraordinário; 29.000 m3/s na bacia do Rio Negro. 

16 - Economia: De cunho extrativista por excelência; piaçava. castanha. sorva, 
borracha, palmito, peixes ornamentais para exportação. ouro. No setor secundário 
há movelaria, fábrica de vassouras, serraria, olaria e fábrica de gelo, além de 
atividades comerciais e serviços. 

A arrecadação anual dos municípios por habitantes: 
São Gabriel da Cachoeira: R$ 157,12 
Santa Isabel do Rio Negro: R$ 235, 79 
Barcelos: R$ 204,02 

17 - Tensões: presença de pessoas ou grupos não autorizados em áreas 
protegidas (ganmpos, ilícitos etc.). 

TERRITÓRIO DO JURUÁ 

1 - Abrangência: 
Carauan, criado em 27.09.1811 
ltamarati, criado em 10.12.1981 
Eirunepé, criado em 08.09.1874 
Envira. criado em 19.12.1955 
lpíxuna, criado em 19.12.1955 
Guajará, criado em 30.12.1987 
Juruá, criado em 19.12.1955 

2 - Localização: Está situado na bacia hidrográfica do Rio Juruá, no sudoeste do 
Estado do Amazonas, fazendo fronteira com o Estado do Acre e República do 
Peru. 

·------- 
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3 - Acesso: Fluvial em todos os sete municípios, sendo que na estação seca, as 
localidades situadas mais à montante como lpixuna e Guajará ficam prejudicadas. 
Há acesso aéreo regular para Carauan e Eirunepé. 

4 - Valor Estratégico: Grande, tendo em vista a fronteira internacional e recursos 
naturais de rios, floresta e subsolo (gás). além das populações tradicionais e 
proteção dos cursos d'água. 

5 - Tamanho: A área mede 122.696,4 km2, correspondendo a 7,77% do Estado 
do Amazonas, equivalentes às áreas da Bélgica, Dinamarca e Eslováquia 
somadas. 

6 - Forma: Alongada, com maior distância nordeste/sudoeste de 686 km e 
noroeste/sudeste de 461 km, paralelamente à fronteira com o Estado do Acre. 

7 - Relevo: Ondulado suave, com partes baixas inundáveis nas calhas dos rios. A 
parte mais alta é em Eirunepé (130m de altitude). A drenagem é liderada pelos 
Rios Juruá que tem como principais afluentes os Rios Tarauacá e lpixuna. 

8 - Clima: Tropical quente e úmido. A temperatura média variando de 23° C em 
Carauari a 26° Cem Juruá; a máxima atinge 40° C. 

9 - Vegetação: Predomina a Floresta Densa. 

10 - Recursos Naturais: Florestais, pescado e energético (gás) 

11 - População: 99.242 habitantes, em densidade demográfica média de 0, 91 
hab/km2. 

12 - Eleitorado: 55.126 eleitores. 

13 - Cultura: A região possui 484 escolas, sendo 77 estaduais e 407 municipais. 

14 - Saúde: A área tem 1 Hospital Militar, 1 Hospital de médio porte e três 
Unidades Mistas dispondo de um total de 112 leitos. 

15 - Potencial Hídrico: Grande; a Bacia do Rio Juruá tem um potencial de 8.440 
m3/s. 

16 - Economia: Extrativista. com pecuária e agricultura suficiente para a região; a 
extrativista vegetal em decadência. Cruzeiro do Sul, no Acre exerce uma 
polarização na área, devido à proximidade. Há ainda serrarias, fábrica de gelo, 
estaleiro, comércio e serviços. 
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A arrecadação anual dos municípios por habitantes: 

Carauari 
ltamarati 
Eirunepé 
Envira 
lpixuna 
Guajará 
Juruá 

R$ 171,08 
R$ 250,84 
R$ 159,41 
R$ 154,72 
R$ 221, 16 
R$ 220,43 
R$ 384, 11 

17 - Tensões: presença de pessoas e/ou grupos exercendo atividade clandestina. 
Antigo conflito de interesses territoriais entre os Estados do Amazonas e Acre. 

TERRITÓRIO DO ALTO SOLIMÕES 

1 - Abrangência: 
Atalaia do Norte, criado em 19.12.1955 
Benjamim Constant, criado em 29.01.1898 
Tabatinga, criado em 10.12.1981 
São Paulo de Olivença, criado em 31.05.1882 
Tonantins, criado em 12.10.1981 
Amaturá, criado em 10.12.1981 
Fonte Boa, criado em 28.03.1881 
Jutai, criado em 19.12.1955 
Alvarães, criado em 1 O. 12.1981 
Uarini. criado em 10.12.1981 
Maraã, criado em 19.12.1955 
Japurá, criado em 19.12.1955 
Santo Antônio do Içá, criado em 19.12.1955 

2 - Localização: Extremo oeste do Brasil e do Amazonas. 

3 - Acesso: Fluvial por excelência; Tabatinga tem acesso aéreo regular. 

4 - Valor Estratégico: Elevado, em função da fronteira com a Colômbia e Peru; 
Letícia, cidade vizinha a Tabatinga é capital de Departamento, possui via aérea. 
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expressa para se atingir qualquer ponto do mundo. Intenso intercâmbio comercial 
com pescado. Proteção de recursos hídricos. A circulação na área se dá a partir da 
calha do Solimões. 

5 - Tamanho: 303.476,6 km2. correspondendo a 19,32% do Estado do 
Amazonas, equivalentes 81,4 do Japão. 

6 - Forma: Alongada no sentido sudoeste nordeste, tendo nesta direção 1136 km 
de distância; A maior distância transversal é de 495 km. 

7 - Geomorfologia: Conjunto homogêneos de relevos, recortados por planícies 
fluviais com direção geral, leste oeste, interrompido na região por serras com 
cristas de vertentes abruptas e com altitudes máximas de 1 OOOm. 

8 - Clima: Trata-se de clima quente e úmido, sem estação seca. A temperatura 
média mensal varia entre 25° C e 26° C e a máxima é da ordem de 30° C e a 
mínima 20ºC. 

9 - Vegetação: Floresta Densa. 

1 O - Recursos Naturais: Florestais, pescados e seixos. 

11 - População: 213.536 habitantes, com densidade média de 1 ,95 hab/km2. 

12 - Eleitorado: 85.971 eleitores. 

13 - Cultura: A região possui 968 escolas, sendo 863 municipais, 103 estaduais e 
2 particulares. 

14 - Saúde: A área proposta possui 1 O Unidades Mistas, 2 Centros de Saúde, 1 
Hospital Militar e um total de 202 leitos. 

15 - Potencial Hídrico: Extraordinário; em torno de 50.000 m3/s (rios Solimões, 
Jutaí, Içá, Japurá). 

15 - Economia: Extratrvrsta: seixos, madeira, pescados para exportação, lavouras 
de subsistência, agricultura. Olarias, serrarias, fábrica de gelo, comércio e serviço. 

A arrecadação anual dos municípios por habitantes: 

Atalaia do Norte, 
Beruarnirn Constant. 
Tabatinga, 
São Paulo de Olivença, 
Tonantins, 
Amaturá, 

R$ 326, 18 
R$ 150.47 
R$ 116,28 
R$ 136,12 
R$ 163,00 
R$ 278,79 
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Fonte Boa. 
Jutaí, 
Alvarães, 
Uariru, 
Maraã, 
Japurá, 
Santo Antônio do Içá, 

R$ 116,26 
R$ 152,50 
R$ 140,02 
R$ 195,52 
R$ 161, 16 
R$ 383,51 
R$ 127.29 

A REDIVISÃO DO ESTADO DO AMAZONAS 

UMA REALIDADE PARA OS DIAS ATUAIS 

A QUESTÃO ENTÃO SERÁ: 

ESTÁ NA HORA? 

DEIXA-SE PARA DEPOIS? 

ou 
JÁ PASSOU DA HORA? 

UM MUNDO EM MUDANÇAS 

SITUAÇÃO ATUAL: 

Transmutação radical e repentina de todos os valores e conceitos 
tradicionais. 

Era do conhecimento. 

Início de um novo ciclo econômico. 

A Geopolítica aqui é vista como a percepção, o exame e o 

·- ·- - 
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aproveitamento das influências que a Geografia oferece ao 
destino e ao governo dos povos. 

JÁ PASSOU DA HORA 

O estado representa uma superfície de 1.577.820 Km2, 

equivalentes ao Peru e à Polônia juntos. 

A última movimentação em suas fronteiras foi em 1945. 

A cidade de Manaus avança rapidamente sua população e 
hoje equivale a cerca de 50º/o do total do estado. Este movimento 
iniciado no tempo da borracha, foi acentuado com a ZFM. 

Estamos com uma "dead line" próxima (2013) 

Não temos a percepção exata do que ocorrerá após esta 
data. 

Basta ver o que ocorreu com o comércio de importados. 

Ainda há risco da redução da nossa atividade econômica por 
obsolescência dos bens que produzimos. 

Existem ainda enormes vazios demográficos. 

A atividade econômica primordial ainda é baseada no 
extrativismo. 

Os valores arrecadados pela municipalidade são muito 
baixos. 

A pobreza é inimiga do meio ambiente; o próprio Relatório 
Brundtland reconhece. 

É necessário a existência de outros polos de atração 
econômica visando barrar o inchamento de Manaus. 
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- A indefinição sobre a matriz energética do nosso Estado 
está criando uma enorme barreira ao desenvolvimento; 
sem energia pouca coisa será realizada. 

A redivisão deverá vir acompanhada de um vigoroso 
planejamento que oriente a aplicação dos recursos, sejam 
eles do Estado ou privado. 

A ferramenta do Zoneamento Ecológico Econômico é 
indispensável ao planejamento da Gestão de qualquer 
Território. 

- Nas regiões com fronteira internacional situadas em áreas 
de substrato rochoso antigo, devem receber tratamento 
espacial com sensores modernos. 

- Atentar para as populações tradicionais, dando-lhes apoio 
e proteção. 

CONTRIBUIÇÃO DO GOVERNO NO DESENVOLVIMENTO DA 
REGIÃO NORTE: 

- Expandindo a capacidade produtiva através de 
investimento direto, financiamento e estímulo fiscal ao 
investimento privado. Quando os dois fatores se juntam, 
explicam quase 100°/o do investimento total na região. O 
papel do Governo é crucial no crescimento econômico 
amazônico. 

- Fonte de demanda para atividades econômicas pela via 
do pagamento de salários e outros gastos de custeio ( o 
consumo do Governo) (Gomes e Vergolino, 1997). 

--------· 



Proposta de Redivisão Territonal do Estado do Amazonas - Textos para o debate - 1° Caderno 29 

PERFIL DO ESTADO DO AMAZONAS -1996 

Área: 1.577.820 Km2 

População: 2.389.279 habitantes 

Densidade demográfica: 1,51 hab/Km2 

População rural: 26,08°/o 

População urbana: 73,92°/o (cresceu 3,46% desde 1991) 

PIB: US$ 13,3 bilhões. 

PIB per capita: US 5,148.00 

IDH (índice de desenvolvimento humano): 841 

INV (índice do nível de vida): 829 

Coeficiente de Gini: 0,59 

35% da receita global (inclusive FPE) dependem do Distrito tndustris 

35°/o da receita da Prefeitura de Manaus (participação do ICMS, 
ISS, IPTU, Alvará) dependem do Distrito Industrial. 

20,87°/o, é a dependência das Prefeituras do interior com o 
Distrito Industrial rateio do ICMS). 

99,3°/o da área territorial do Estado do Amazonas (61 rnurucrpro, 
abrangendo 50°/o da população gera uma capacidade de consumo de 
apenas 2% do ICMS. 

- ---------- 
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A DIVISÃO DO ESTADO DO AMAZONAS: 
ACHEGAS AO DEBATE 

Carlos Augusto dos Santos 1 
Hélio Augusto de Moura" 

1. INTRODUÇÃO 

A proposta de criação de três novos territórios (Rio Negro, Solimões e Juruá) 
a partir da configuração atual do Estado do Amazonas acaba ensejando a 
oportunidade de um rico e intenso debate no seio da sociedade amazonense entre 
aqueles que são favoráveis ou contrários à concretização da idéia. Os argumentos 
prós e contras vêm sendo desenvolvidos ao sabor de uma grande paixão e 
envolvem os mais diferentes aspectos (ambientais e indígenas, geopolíticos, sócío 
econômicos, geográficos, políticos, administrativos. de segurança nacional etc) 
Oxalá, desta discussão venha a se propor um modelo de desenvolvimento que 
contemple a maioria das questões envolvidas e resulte ser, ao final de contas. mais 
consentâneo com as necessidades da população e com a preservação do 
ambiente natural amazônico. 

A própria proposta de criação dos novos territórios do Rio Negro, do 
Solimões e do Juruá dá margem a uma primeira indagação: Por que criar territórios 
e não Estados, como, aliás, foi a proposta inicial? Quais as vantagens e 
desvantagens desta criação e de uma e de outra formulas? O que significa a nova 
divisão para os povos que habitam estas áreas? Quais os custos e os benefícios 
para o Estado do Amazonas e mesmo para a União advindos desta nova divisão 
territorial? 3 

Pesquisador do Instituto de Estudos Sobre a Amazônia (IESAM) da Fundação Joaquim Nabuco e 
poutorando em Demografia pela Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP. 
- Supenntendente do IESAM. 
3 É necessário recordar que no projeto onginal. o Estado do Amazonas sena dividido para a criação 
de outros Estados e não de territórios. No caso do Estado do Pará, seria criado o Estado de 
Tapajós. O projeto substitutivo do Senador Jefferson Peres (AM) é que propõe a criação de 
territórios. 
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São questões que. como muitas outras precisam ser objetos de análise a 
partir do instante em que este se mrcie. E fundamental que as mais diferentes 
correntes de opinião se manifestem, uma vez que todas elas serão de forma direta 
ou indireta atingidas pelos efeitos e repercussões da nova divisão territorial. De 
qualquer modo. é necessário procurar vislumbrar bem além dos imediatismo. 
Importa lembrar desde já que Maquiavel, ainda no século XVI, já chamava a 
atenção de seu "Príncipe" para o fato de ser a divisão de poder - e de espaço, 
diríamos -, por vezes benéfica como forma de melhor manter a governabilidade. 
Até que ponto tal idéia sena válida em nível e no contexto atual da Região Norte e 
particularmente do Estado do Amazonas, principalmente ao se levar em conta 
também preocupações com questões de segurança nacional de um vasto espaço 
esparsamente povoado e fronteiriço a países sujeitos a fortes instabilidades de 
natureza política e militar? 

Aliás. quando se analisa a história da ocupação amazônica, observa-se que 
sempre se fez presente de forma muito incisiva o componente geopolítico. Oliveira 
(2000) demonstra bem claro que a idéia de divisão do Estado do' Amazonas é algo 
que se mostra recorrente de tempos em tempos 4 . O próprio surgimento da cidade 
de Manaus insere-se no processo de integração da região ao país. Com este 
mesmo objetivo alinha-se o surgimento dos territórios federais do Acre, Rodórua 
Roraima e Amapá que só bem recentemente ascenderam à condição de Estado. 
Nas décadas de 60 e 70 a lógica da ocupação regional fundava-se na doutrina de 
segurança nacional segundo a qual se procurava priorizar a ocupação 
populacional daquelas áreas demograficamente esparsas. Não foi outra a 
justificativa última que levou o Governo Federal a favorecer e dar apoio a projetos 
públicos e/ou privados tais como Transamazônica, Jari, e outros. Essa mesma 
lógica determinou a criação da Zona Franca. implantada em 1967 como uma "área 
de livre comércio e de importação e exportação e de incentivos especiais 
estabelecida com finalidades de criar no interior da Amazônia (grifo nosso) um 
centro industrial, comercial e agropecuário" (Decreto lei 288 de 27/02/1967). 

Talvez pelo fato de a Zona Franca não ter propiciado esses efeitos 
expansivos, a lógica que sobressai na atual proposta de divisão do território 
amazonense afigurar-se-ia comprometida com a estratégia de longo prazo de 
ocupação territorial. tendo como objetivos de mais curto prazo o aumento da 
governabilidade por efeito de preocupações com a segurança nacional e a 
implantação e implementação de algumas políticas públicas de interesse da 
escassa e esparsa população residente no oeste amazonense. 

•1 OLIVEIRA. JOSÉ ALDEMIR DE. Novas Justificativas para a Velha Discussão. Textos JC. Jornal 
do Comércio. Pgs. 4 e 5 3/1/2001. Manaus. 
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Como se pode observar, vários são os aspectos que o debate envolve. Mas 
vale advertir que a implementação da proposta envolve um longo e penoso 
processo. Ela exigirá, entre outras coisas, a realização de plebiscitos com as 
populações do Estado e das áreas a serem objeto de redivisão, votação posterior e 
confirmação dos resultados pela Assembléia Legislativa do Amazonas e, em caso 
de aprovação, votação no Congresso Nacional, além de todo uma série de outras 
providências orientadas no sentido da implantar uma infra-estrutura político 
administrativa em vastas áreas onde ela é praticamente inexistente. Cumpre, 
portanto, avaliar também sob estes prismas a extensão dos impactos que tal 
divisão terá sobre a vida e o atuar das pessoas. 

O objetivo principal deste texto é chamar à atenção para aspectos 
populacionais cuja consulta poderá ser de utilidade ao longo do debate que esta 
divisão territorial envolve e no qual implica. A partir deles será possível ter, uma 
primeira idéia a cerca dos quantitativos demográficos e sua estrutura e dinâmica 
envolvidos nesta divisão. 

2. O NOVO ESTADO DO AMAZONAS E OS NOVOS TERRITÓRIOS 

2.1 O NOVO ESTADO DO AMAZONAS 

Com o desmembramento de três novos territórios do atual espaço 
amazonense, o Estado do Amazonas seria constituído, no futuro, pelos 40 
municípios que teriam restado do total de 62 que dele atualmente fazem parte. O 
atual Estado do Amazonas. com uma população que atingiu 2.840.889, em 2000, 
daria lugar a um novo estado com população da ordem de 2.252. 790 habitantes, ou 
seja, com um efetivo inferior em cerca de uma quinta parte da população atual. 
Embora não signifique perda considerável de seu estoque populacional, a 
conseqüência imediata em termos populacionais seria aumentar ainda mais a 
importância relativa do muntcípio da capital, mais particularmente da cidade de 
Manaus, sobre o contigente populacional residente no que restaria do atual Estado. 
Tal importância se elevaria dos 49% atuais para futuros 62%. Ou seja, quase duas 
terças partes da população residente no futuro Estado do Amazonas estariam 
concentradas no município da capital. Por sua vez, 80% de toda a população 
estadual estariam vivendo em quadros urbanos de domicílio, ou seja no conjunto 
de cidades e vilas existentes (inclusive Manaus). 

Em termos físicos, a superfície do novo estado totalizaria 869.114, 1 Km2 , 

correspondendo há um pouco mais da metade (55, 1 %) do território atual 
(1.577.820,2 Km2 ). Em termos de densidade populacional, o novo estado contaria 
com uma média de 2,6 hab/Km2 contra a atual média de 1,8. O coruunto dos três 
novos territórios teria uma densidade pouco inferior a um hab/Km2. 

No tocante à intensidade do crescimento, dada a pouca importância relativa 
do volume populacional que passaria a ser classificada nos novos territórios, não 
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haveria um grande diferencial entre a taxa de 2,4% a.a. (período 1996/2000) 
referente ao Amazonas na sua configuração atual e a taxa de 2,5% a.a. pertinente 
à sua configuração futura. Já as taxas de crescimento dos novos territórios 
apresentariam diferenciações significativas entre si (ver tabela 1 ). 

Tabela 1 
Estado do Amazonas e Territórios 
Taxas de Crescimento PoQ_ulacional 1991-2000 
Estados e Territórios 1991 /1996 1996/2000 1991/2000 

Território do Rio Negro 2,2 3,9 
Território do Solimões 5,0 4,7 
Território do Juruá 1,7 4,3 
Restante do Estado 2,4 4,4 

2,9 
4,8 
2,8 
3,3 

Estado do Amazonas _latu.§!2 2,6 4,4 3.4 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2001. Contagem, 1996. 

Outro indicador importante a considerar consiste na razão (teórica) de 
dependência, isto é, a relação entre a população que se classifica em idades 
inativas e a população em idades ativas ( 15 a 64 anos). Os números mostram que 
tal razão atualmente é de 61,8%, ou seja, aproximadamente 6 (seis) pessoas 
inativas vivem na dependência de cada grupo de 1 O (dez) pessoas ativas. No 
Estado do Amazonas em sua configuração futura tal proporção seria da ordem de 
59,9% por ser tal relação algo mais elevada nos conjuntos de municípios dos 
territórios a serem criados. 

Importa também examinar o indicador de envelhecimento da população pelo 
fato de o Amazonas estar atravessando uma etapa do processo de transição 
demográfica cuja rápida queda da fecundidade implica em substânciais mudanças 
na estrutura etária da população e reflete-se nas correspondentes demandas 
socrais (saúde, educação, habitação etc.). Isso apresenta conseqüências 
significativas em nível de políticas públicas que levem em conta o adequado 
atendimento dessas demandas. 
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,- A razão de envelhecimento (população idosa de 65 anos e mais em relação 
à população de jovens com menos de 15 anos de idade) no Estado do Amazonas 
como um todo é atualmente de 9,0%, pouco inferior, portanto, à de 9,5% que diria 
respeito ao Estado após o desmembramento. Significa dizer que a separação 
daquela parte da população residente nas áreas que constituirão os novos 
territórios contribuirá para um ligeiro envelhecimento da parcela maior que 
persistira residindo no Estado do Amazonas em sua futura configuração territorial. r, 

r 
Finalmente, um outro indicador a considerar é aquele que se refere à 

população classificada por sexo. Atualmente, a razão de sexo do no Amazonas é 
da ordem de 100,9 mulheres por grupos de 100 homens. Se já tivesse havido o 
desmembramento dos três territórios tal relação baixaria um pouco, para 100, 1 
mulheres, pelo fato de ser mais alta essa proporção em nível da sua porção 
ocidental, isto é, em nível da porção estadual a ser desmembrada. 

2.2 OS NOVOS TERRITÓRIOS 

2.2.1 O TERRITÓRIO DO RIO NEGRO 

r> 
(' 

Prevê-se que o Território do Rio Negro a ser criado contemple os 
municípios de Barcelos, São Gabriel da Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro. 
Segundo o censo de 2000, viviam nesses municípios 63.963 habitantes, ou seja, o 
equivalente· à apenas 2,2% da atual população do Estado do Amazonas. 
Considerando a superfície conjunta desses municípios (295.917,2 Km2), que 
eqüivale a 18,8% da superfície total do Estado, calcula-se para o novo Território do 
Rio Negro uma densidade demográfica de apenas 0,2 habitante por Km2. Como se 
vê, trata-se de uma vasta região ainda praticamente desabitada. 

No tocante a intensidade do crescimento populacional da área em foco, os 
dados mostraram, para a última década, uma tendência de intensificação: 2,2% 
a.a. no período 1991/1996 e· 3,8% a.a., no período 1996/2000, com o crescimento 
médio anual, durante o período de 1991/2000, de 2,9% a.a. 

Tabela 2 
Território do Rio Negro 
Taxas de crescimento Populacional, Segundo Municípios. 
1991-2000 
Municíeios 1991/1996 1996/2000 1991/2000 

r Barcelos 7,8 9,9 
São Gabriel da Cachoeira 3, 1 2,6 
Santa Isabel do Rio Negro -4, 7 ~- -~ -3,4 

8,7 
2,9 
-4,1 

r 
r: 

Total 2,2 3,8 2,9 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2001. Contagem, 1996. 

r 

r: 

r: 
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r: 
Por sua vez, o novo território deverá nascer com um número de homens 

inferior ao de mulheres, numa proporção de 110,8 mulheres para cada grupo de 
1 00, O homens. 

A razão de dependência, em 1996, foi de 61,3%, ou seja: para cada grupo 
de 100 pessoas em idades ativas (15-64 anos) haveria aproximadamente 61 
classificadas em idades não ativas (menos de 15 e mais de 65 anos). 

r: 
r: 

Quanto à razão de envelhecimento, atingiria 10,5% ou seja: para cada grupo 
de 1 00 pessoas jovens havia cerca de 1 O indivíduos com idade iguais ou 
superiores há 65 anos. 

r: 
r: 
r 

Em termos de urbanização, esse território contemplaria aproximadamente 
38,3% da sua população residindo em quadros de domicílio titularmente urbanos, 
ou seja, ele corresponderia a uma residência predominantemente rural 

r> 

2.2.2 O TERRITÓRIO DO SOLIMÕES 

Este seria o território a abranger a área mais vasta (303.476,6 Km2), 
correspondente a quase uma quinta parte (19,2%) do atual território amazonense. 
Deverá ser constituído pelos municípios de Alvarães, Amaturá, Atalaia do Norte, 
Benjamin Constant, Fonte Boa, Japurá, Jutai, Maraã, São Paulo de Olivença, Santo 
Antônio do Iça, Tabatinga, Tonantins e Uarini que já contaram, por ocasião do 
último Censo, com uma população de 256.542 habitantes (equivalente a 9,0% do 
total estadual). A densidade demográfica desse futuro território seria também baixa, 
não superando a casa de 0,8% hab/Km2. 

Trata-se de uma área cuja população apresentou crescimento bastante 
elevado e estável ao longo da última década. Assim é que, durante o período de 
1991 a 2000 seu efetivo cresceu a uma taxa média de 4,8% a.a., com taxas anuais 
de 4,9% e 4,7% durante os sub-períodos 1991/1996 e 1996/2000, respectivamente. 

r: 

r: 
r: 
r 
r 

r: 
r- 
r 
r: 
r 

r: 
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Tabela 3 
Território do Solimões 
Taxas de Crescimento Populacional, Segundo Municípios. 
1991-2000 
Municí_eios 1991 /1996 1996/2000 1991/2000 
Alvarães 9,4 
Amaturá 6,0 
Atalaia do Norte 0,3 
Benjamin Constant 5,2 
Fonte Boa 6,2 
Japurá - 10,3 
Jutai 5,4 
Maraã 3,4 
São Paulo de Oliveira 8,6 
Santo Antônio do Iça 6,0 
Tabatinga 2,8 
Tonantins 7,0 
Uaríni 1413 

-2,3 
9,3 
4,3 

- 1,0 
9,0 
13,2 
3,8 
5,0 
2,8 
5,1 
4,2 
8,0 
7! 1 

4,1 
7,4 
2,0 
2,4 
7,5 
-0,5 
4,7 
4, 1 
6,0 
5,6 
3,4 
7,5 
11,0 

r- 

r: 

Total 5,0 4,7 4,8 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2001. Contagem, 1996. r: 

r: 
r 
r: 
r 
r 

A população em idades não ativas representou aproximadamente 73,6% da 
população em idades ativas. Por sua vez, a razão de envelhecimento foi de 6,2% e 
a razão de sexo atingiu 105, 9%, notando-se assim que também neste caso as 
mulheres predominaram fortemente em relação ao componente masculino. 

r: 

r: 
No tocante à urbanização, o Território do Solimões, em 2000, contava com 

um contigente residente em quadros urbanos (vilas e cidades) correspondente a 
40,5% da sua população total. 

r> 
2.2.3 O TERRITÓRIO DO JURUÁ 

r: O Território do Juruá seria composto pelos rnurucrpios de Carauari, 
Eirunepé, Guajará, lpixuna, ltamarati e Juruá, perfazendo uma superfície de 
109.312,4 Km2 (7,0% da área do Estado) na qual foram recenseados, em 2000, 
96,311 habitantes (3,4% da população estadual). Em termos de densidade 
demográfica, o novo território apresentaria uma média de 0,9 hab/Km2. Seria, 
portanto, mais um outro amplo vazio demográfico a ocupar. 

r 

r- 
r- Quanto à taxa de crescimento da região do Juruá como um todo, mostrou-se 

fortemente crescente durante o período 1991 /2000: 2,8% a. a., com taxas anuais 
de 1, 7% no sub-período 1991 /96 e 4,3% no período 1996/2000. Entretanto, vários. r: 

r: 
r: 

r: 

r: 
0 

r: 



r 
r- Proposta de Redivisão Territorial do Estado do Amazonas-Textos para o debate - 1° Caderno 38 
r 
r 
!"'- 

dos municípios incluídos neste território apresentaram ritmos de crescimento 
negativo durante um ou outro dos mencionados sub-períodos, como foram os 
casos de Eirunepé, Guajará, ltamarati e Juruá. Há casos, porém, de taxas 
elevadíssimas de crescimento, sendo os casos mais representativos os de 
Eirunepé (4,8% a.a. no sub-período 1991/1996) Guajará (4,7% a.a. no sub-período 
1996/2000) lpixuna (7,3% a.a. no sub-período 1996/2000) e Juruá (25,3% a.a, no 
sub-período 1996/2000). Sem conhecer os fatores determinantes ou associados a 
taxas tão explosivas de crescimentos populacional, fica feito o registro como base 
para futuras investigações a respeito. _, ... _ .. 

,I'""' 

r: 
r 
r: 

r: 
Tabela 4 
Território do Juruá 
Taxas de Crescimento Populacional, Segundo Municípios. 
1991-2000 

r: 

Municí_eios 1991 /1996 1996/2000 1991/2000 r 
r Carauari 1 , 6 

Eirunepé 4,8 
Guajará -1,0 
lpixuna 2,9 
ltamarati -2, 9 
Juruá -0,9 

2,9 
-1,1 
4,7 
7,3 
1,7 

25,3 

2,2 
2,2 
1,5 
4,8 
-0,9 
10,0 

r: 
r: 
r: 
r 
r: 
r: 

Total 1,7 4,3 2,8 
Fonte: Censos Demográficos, 1991 , 2001 . Contagem, 1996. 

r 
r: 

Quanto a razão do sexo, e à semelhança dos demais territórios, também o 
elemento feminino prepondera na região do Juruá (107,7 mulheres por grupos de 
100 homens, no ano 2000). 

Por sua vez a razão de dependência, em 2000, apontou para um percentual 
de 86,8%, enquanto a de envelhecimento se situou na casa .de 6, 7%. 

r- Surpreendentemente, a população do território, sobre ser reduzida, mostrou 
se majoritariamente urbana em 1996: 53,4% do respectivo total residiam nas 
cidades e vilas que ali se localizavam. 

r 
(' 

3. OS MOVIMENTOS MIGRATÓRIOS 

r: Considerar-se-á agora, de forma especifica, a intensidade da migração por 
se admitir ser ela o efeito, em termos populacionais, da atuação de fatores de 
natureza sócio-econômica e política incidentes sobre um determinado espaço 
geográfico. Dependendo do tipo de fator e da natureza de sua atuação, poderá isso 
constituir um estimulo à permanência dos que já residem nesses espaços, ou 
poderá constituir um elemento de atração de pessoas que lá não residiam, ou pode 
também constitui um elemento de repulsão ou de expulsão de parte da população. 

r: 
r: 
r: 
r 

r: 
r: 
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então residente. Não devem ser raros os casos de pessoas que, em termos de 
localização, podem ser afetadas de maneira bastante diferente e até contrária por 
um único desses fatores ou por um mesmo conjunto deles. 

r: Portanto, a importância de considerar o fenômeno migratório de forma 
específica neste breve diagnóstico tem a ver com o fato de a sua intensidade 
permitir ajuizar sobre o próprio dinamismo socio-econômico que estaria 
caracterizando cada um dos espaços territoriais em consideração. Infelizmente, 
não estão ainda disponíveis as informações mais recentes do Censo Demográfico 
de 2000 atinentes especificamente à migração interna que ocorreu mais 
recentemente nessas áreas. Por sua vez, tratando-se de um fenômeno de.enorme 
fluidez, poderia resultar insuficiente e distorcida qualquer análise cuja base tivesse 
um levantamento realizado ainda por ocasião da Contagem Populacional de 1996, 
o ponto de referência mais recente. Em razão disto, preferiu-se, nesta 
oportunidade, traçar um panorama da intensidade da migração nos três territórios 
com base nas taxas de crescimento populacional observadas para cada um dos 
períodos e sub-períodos mais recentes a que se referem os dados censitários, 
inclusive os do ano 20005. A grandeza dessas taxas deve refletir a própria 
intensidade do ingresso líquido, ou saída líquida, de pessoas de uma determinada 
área, podendo servir de base para comparações da intensidade migratória dos 
diferentes espaços ao longo dos últimos tempos. Uma hipótese implícita na adoção 
dessa "proxy" é de que as variações das duas variáveis vegetativas. também 
determinantes do crescimento populacional - fecundidade e mortalidade - não 
apresentarão, de um lado, discrepâncias espaciais de molde a distorcer o uso das 
taxas de crescimento como indicador migratório e, de outro, que isto também se 
pode admitir para um mesmo espaço geográfico com relação às comparações que 
envolvam os dois sub-períodos ( 1991 /1996 e 1996/2000) da última década. 

r: 

r 
r: 

r: 

As informações disponíveis revelam que a constelação de municípios que 
deverão constituir o Território do Solimões foi aquela, dentre as congêneres, que 
apresentou o ritmo de crescimento populacional mais rápido (4,8% a.a.) como 
média para o período de 1991/2000. Denota isto que entre as três sub-regiões, a 
do Solimões foi aquela a apresentar uma maior intensidade imigratória líquida. Vale 
dizer também que este ritmo de crescimento manteve-se bem estável ao longo dos 
anos 90, o que se revela através das taxas médias de crescimento populacional de 
4, 9% a.a. e de 4, 7% a.a. pertinentes aos sub-períodos 1991 /1996 e 1996/2000, 
respectivamente. 

r: 
r 
r: 

r- 

Dentre os municípios do Solimões, o de Uarini foi aquele cuja população, na 
década passada, cresceu mais rapidamente (11 % a.a.) Seguiram-se-lhe os 
municípios de Fonte Boa, Tonantins e Amaturá, cada um dos quais com 
crescimento anual da ordem de 7,5% a.a. No outro extremo, classificaram-se 
Benjamim Constant e Atalaia do Norte, com taxas anuais de crescimento iguais ou 
pouco superiores a apenas 2,0%. Além destes, importa também destacar o 
município de Japurá, o único desta sub-região do Solimões a apresentar, com 
relação ao período de 1991/2000, uma taxa média anual negativa (-0,5%), 
indicativa da prevalência, neste município, de uma forte emigração líquida 

r- 

r: 

r 
./""~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- 
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causadora da própria perda de parte do estoque populacional que ele ostentava no 
início deste período. 

r: 

r- 

A observação das taxas de crescimento populacional referente a cada um 
dos sub-períodos da década passada revela, em alguns casos, o que parecem ter 
sido mudanças significativas nas respectivas intensidades migratórias. Alvarães e 
Benjamim Constant, por exemplo, teriam perdido sua capacidade de absorção 
populacional e se tornado expulsares de população. Japurá, ao contrário, teria se 
convertido de forte expulsor em forte absorvedor, embora sem resultar, em termos 
absolutos, crescimento de sua população ao final da década: as perdas- havidas na 
primeira metade do período teriam sido apenas compensadas pelos ganhos que se 
registraram na segunda metade dele. Sem chegarem a esses níveis extremos, vale 
mencionar que, apesar de ainda apresentarem crescimento populacional positivo, 
municípios tais como São Paulo de Olivença e Uarini tiveram bastante reduzido seu 
desempenho em termos de absorção de migrantes, ao contrário do que sucedeu 
com Amaturá, Atalaia do Norte, Fonte Boa, Maraã, Tabatinga e Tonantins. Essas 
mudanças todas na situação migratória dos municípios, por vezes abruptos, entre 
um quinquênio e outro, devem estar refletindo os efeitos de ações de natureza local 
que se agigantam quando se as relativizam os efeitos às suas diminutas bases 
populacionais. 

r: 

r: 
r 

r: Os conjuntos de mumcrpros que deverão constituir os Territórios do Rio 
Negro e do Juruá cresceram, no período 1991/2000, a taxa muito aproximadas 
entre si: cerca de 2,8% a.a. Entretanto, a grandeza dessas taxas aparentemente 
não corresponde estar à altura de superar amplamente a intensidade do respectivo 
crescimento vegetativo, o que leva a conjecturar acerca da menor importância que 
a migração estaria exercendo sobre o crescimento populacional desses dois 
territórios. De qualquer maneira, tal importância só parece haver aflorado na 
segunda metade da década, principalmente, no caso do Juruá, quando o ritmo de 
crescimento de 1,7% a.a. observado em relação ao sub-período 1991/1996, 
ascendeu a 4,3% a.a., no sub-período 1996/2000. No Rio Negro, esses ritmos 
situaram-se em 2,2% a.a. e 3,8% a.a. nesses mesmos sub-períodos. 

r Em nível dos municípios que deverão constituir o Território do Rio Negro, 
em número de três, verifica-se que cada um deles apresentou tendência de 
crescimento populacional bastante diferenciada dos demais. Assim, evidenciou-se, 
com relação ao município de Barcelos, um ritmo de crescimento populacional que 
deve refletir uma forte imigração líquida que teria ocorrido no município durante o 
período 1991/2000 (taxa média anual de 8,5%), inclusive crescente entre a primeira 
e a segunda metade desse período (taxas anuais de 7,8% e 9,9%, 
respectivamente). Verificou-se exatamente o oposto com relação ao município de 
Santa Isabel do Rio Negro, cujas taxas de crescimento populacional atinentes aos 
períodos observados foram todas negativas: -4, 1 % com relação à década, e -4,7% 
e -3,4% com relação aos sub-períodos 1991 /96 e 1996/2000, respectivamente. 
Portanto, a dinâmica populacional deste município teria se caracterizado, nos anos 
90, por uma forte saída líquida dos seus residentes. Quanto à população de São 
Gabriel da Cachoeira, o outro município de tríade, cresceu, entre 1991 e 2000, a 

r: 

r 

r: 
r: 

r. 

r: 
r: 
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2,9% a.a. taxa esta que se supõe ser apenas ligeiramente superior à que seria 
eqüivalente ao seu próprio crescimento vegetativo. Ademais, tal crescimento 
caracterizou-se por algum arrefecimento de seu ritmo entre os dois sub-períodos 
considerados: taxa de 3, 1 % a.a. no primeiro deles, e de 2,6% a.a. no segundo. 

r- 
A observação dos ritmos de crescimento populacional dos municípios que 

deverão constituir o futuro território do Rio Negro revela que, de maneira geral 
mostraram-se bastante erráticas as respectivas variações temporais, ocorrendo 
casos de crescimento negativo (emigração líquida) na primeira metade do período 
(município de Guajará, ltamarati e Juruá), ou na segunda (município de Eirunepé) 
ou, ainda, com relação a todo o período 1991/2000 observado (caso do município 
de ltamarati). De qualquer maneira, independentemente da respectiva intensidade 
de crescimento, a segunda metade do período parece haver se caracterizado por 
uma intensificação do ritmo de crescimento populacional da maioria dos municípios 
em consideração. Embora, só nos casos de Juruá, lpixuna e, até certo ponto, 
Guajará, seja admissível relacionar o fenômeno a um componente de crescimento 
fortemente representado pela imigração I íquida. Vale destacar principalmente os 
casos de Juruá e de lpixuna, cujas elevadas taxas anuais de crescimento 
populacional atinentes ao período 1991/2000 (10,0% e 4,8%, respectivamente) 
deveram-se ao significativo crescimento populacional neles ocorrido durante o sub 
período 1996/2000 (25,3% e 7,3%, respectivamente). A grande exceção a essa 
tendência, no Território do Rio Negro, disse respeito ao município de Eirunepé, 
cujas taxas anuais de crescimento atinentes aos sub-período 1991 /96 e 1996/2000 
(4,8% e -1, 1 %) são indicativas de haver o município perdido a sua condição de 
absorvedor líquido de população para se tornar uma área de emigração líquida. 

r 

r 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise dos dados relativos aos efetivos populacionais dos futuros 
territórios enseja a oportunidade de tecer breves considerações à guisa de 
subsídios sobre a sua relação com questões do próprio desenvolvimento e, por 
extensão, de segurança nacional desses espaços. 

Os dados analisados indicaram que os territórios a serem criados terão uma 
dinâmica populacional básica cujas características principais são as seguintes: 

a) Efetivos quantitativamente reduzidos, até mesmo quando comparados à 
reduzida magnitude da população total amazonense; 

r 
(' 

b) Baixa densidade demográfica indicativas de se tratarem de espaços que 
constituem verdadeiros vazios populacionais; 

r: 
r 

e) População majoritariamente feminina; 

r 



r: 
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d) População ainda bastante jovem embora em processo (lento) de 
envelhecimento; 

r 
e) População com altas taxas de dependência (teórica); 

r: 

f) População submetidas a processos migratórios por vezes intensos embora 
com características de forte heterogeneidade em nível dos municípios inseridos em 
cada território a ser criado 6 . 

'l1,ti 

r Embora a implementação de qualquer ação programática em relação à 
criação dos novos territórios deva repousar em espectro bem mais abrangente de 
informações e análises de natureza a mais variada, inclusive em matéria de 
população, os poucos dados já disponíveis apontam, entre outras coisas, para a 
necessidade de promover a ocupação humana de uma região de fronteira nacional 
tão sensível como é aquela de que ora se está tratando. É evidente que ações 
nesse sentido devem contemplar a atração de fluxos migratórios a partir de 
iniciativas voltadas para o próprio desenvolvimento da área. Há que se ter em 
conta, porém, como ficou demonstrada, a forte sensibilidade migratória das várias 
populações municipais nas suas atuais dimensões. Qualquer atuação nesse 
sentido deve, pois, se revestir de um caráter extremamente cuidadoso e até 
mesmo seletivo, a fim de evitar que se extrapolem as dimensões quantitativas dos 
fluxos almejados. Como se sabe, em processos migratórios, os fluxos respectivos 
freqüentemente excedem quaisquer dimensões planejadas. 

É importante também que não se reproduzam os erros que levaram aos 
fracassos de experiências de ocupação e mesmo de colonização anteriores que 
aconteceram no Estado e na região amazônica em períodos relativamente 
recentes. 

,,,...... 

r- 

r: 

O debate deve incluir outras importantes considerações que são pertinentes 
ao próprio entendimento da discussão. Neste sentido, vale deixar como base para 
a discussão algumas indagações que se afiguram relevantes, tais como: 

r: a) Até que ponto não poderia a efetivação da divisão territorial proposta 
implicar em reconhecimento formal quanto à própria incapacidade da Zona Franca 
de promover a irradiação de seus benefícios à Amazônia Ocidental, conforme 
previsto quando de sua criação? Nesse caso, não poderia a implementação da 
proposta de criação dos novos territórios constituir um fator de reforço àquelas 
propostas contrárias à ampliação do atual prazo de vigência da ZFM? r: 

A reduzida dimensão populacional desses rnumopios deve contribuir para a fluidez que 
caracteriza o indicador de intensidade migratória aqui adotado (taxa de crescimento populacional), 
seja quando as comparações são feitas entre municípios, seja quando feitas temporalmente. r 

r 

r: 

r 
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b) Quais seriam as conseqüências geopolíticas atuais e futuras em relação 
ao Estado do Amazonas decorrentes da perda de suas fronteiras com os países 
pan-amazônicos? 

e) Como atuar com relação às populações indígenas? 

r: 
r: 

d) Cumpre lembrar que alguns destes territórios (principalmente o do Rio 
Negro) são habitados por povos indígenas, cujos direitos devem ser respeitados no 
que concerne as suas vertentes cultural e ambiental, entre outras. 

r» 

r: 

e) Enfim, vale deixar registrado que a criação dos novos territórios deverá 
implicar na implantação e implementação de políticas públicas adequadas, 
especialmente traçadas para lidar com questões de natureza econômica ( absorção 
de mão de obra, por exemplo), social (educação, saúde, etc), de infra-estrutura 
física e de administração pública de uma população cuja estrutura se mostra 
cambiante. Neste particular, embora a União já conte com uma experiência 
acumulada na administração dos antigos territórios do Acre, Rodônia, Amapá e 
Roraima, deve-se prevenir para evitar que se voltem a cometer muitos erros do 
passado. 
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r: 
r: 
r: 

Tabela 1 
Território do Rio Negro 
População residente e distribuição percentual 
1991-2000 

r Valor Absoluto Distribui~o Percentual 
Municíeios 1991 1996 2000 . 1991 1996 2000 

r: 
Barcelos 
São Gabriel da Cachoeira 
Santa Isabel do Rio Negro 

11.035 16.091 23.465 22,25 
23.140 26.992 29.951 46,66 
15.421 12.121 10.547 31,09 

29, 15 · 36,69 
48,90 46,83 
21,96 16,49 

r- 
Total 49.596 55.204 63.963 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

Tabela 2. 
Território do Solimões- 
População residente e distribuição percentual 
1991-2000 

Valor Absoluto Distribuição Percentual 
MunicíQios 1991 1996 2000 1991 1996 2000 

Alvarães 8.487 13.316 12.147 5,06 6,24 4,73 
A maturá 4.738 6.338 9.035 2,83 2,97 3,52 
Atalaia do Norte 7.993 8.108 9.577 4,77 3,80 3,73 
Benjamim Constant 18.312 23.633 22.668 10,92 11,07 8,84 
Fonte Boa 16.445 22.257 31.472 9,81 10,42 12,27 
Japurá 10.777 6.264 10.273 6,43 2,93 4,00 
Jutaí 14.890 19.325 22.426 8,88 9,05 8,74 
Maraã 11.838 14.021 17.040 7,06 6,57 6,64 
São Paulo de Olivença 13.623 20.618 22.994 8,12 9,66 8,96 
Santo Antônio do Içá 17.214 23.037 28.161 10,27 10,79 10,98 
Tabatinga 27.923 32.009 37.719 16,65 14,99 14,70 
Tonantins 10.034 14.077 19.172 5,98 6,59 7,47 
Uarini 5.407 10.533 13.858 3,22 4,93 5,40 

Total 167.681 213.536 256.542 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r 

r: 

í' 

r 
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Tabela 3 
Território do Juruá 
População residente e distribuição percentual 
1991-2000 

Valor Absoluto Distribuição Percentual 
Municíeios 1991 1996 2000 1991 1996 2000.- 

Carauari 19.298 20.907 23.414 25,75 25,67 24,31 
Eirunepé 20.372 25.776 24.671 27,18 31,65 25,62 
Guajará 11.495 10.944 13.154 15,34 13,44 13,66 
lpixuna 9.653 11.120 14.757 12,88 13,66 15,32 
ltamarati 9.085 7.862 8.410 12,12 9,65 8,73 
Juruá 5.045 4.826 11.905 6,73 5,93 12,36 

Total 74.948 81.435 96.311 100,00 100,00 100,00 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r- 

Tabela 4 
Estado do Amazonas e Territórios 
População residente e distribuição percentual 
1991-2000 

Valor Absoluto Distribui~o Percentual 
Estados e Territórios 1991 1996 2000 1991 1996 2000 

r 

Território do Rio 49.596 55.204 63.963 . 2.36 2.31 2.25 
Negro 
Território do 167.681 213.538 256.542 7.97 8.94 9.03 
Solimões 
Território do Juruá 74.948 81.435 96.311 3.56 3.41 3,39 
Restante do Estado 1.811.018 2.039.104 2.424.073 86.11 85.34 85,33 

Estado do Amazonas 2.103.243 2.389.279 2.840.889 100,00 100,00 100,00 
atual 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r: 

r: 

r 
r: 

r: 
r> 
r> 
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r- 
0 

Tabela 5 
Território do Rio Negro 
Razão de Sexo 
1991-2000 
Municí_eios 1991 1996 2000 
Barcelos 
São Gabriel da Cachoeira 
Santa Isabel do Rio Negro 

112,29 
105,71 
111,22 

110,78 
108,77 
114,27 

108,97 
105,65 
111,66 

Total 108,84 110,54 107,83 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r>. 

r: 
r- 

r- 

Tabela 6 
Território do Solimões 
Razão de sexo 
1991-2000 
Municí_eios 1991 1996 2000 

Alvarães 110,65 107,77 109,03 
Amaturá 106,36 107,74 106,51 
Atalaia do Norte 113,66 109,83 109, 15 
Benjamim Constant 107,24 102,95 105,59 
Fonte Boa 106,00 103,39 103,35 
Japurá 125,41 114,08 103, 18 
Jutaí 111,39 109,46 105,25 
Maraã 112, 11 105,92 106,22 
São Paulo de Olivença 107,95 110,60 106,41 
Santo Antônio do Içá 108,48 104,59 108,15 
Tabatinga 101,62 101,67 102,67 
Tonantins 103,20 105,62 103,68 
Uarini 113,63 108,57 107,36 

Total 108,47 105,75 105, 19 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r: 
r: 

r 
r 
r: 

r 
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r: 
Tabela 7 
Território do Juruá 
Razão de sexo 
1991-2000 
Municí_Qios 1991 1996 2000 

Carauarí 105,36 105,94 106,65 
Eirunepé 107,20 106,85 106,37 
Guajará 109,08 109,49 112,26 
lpixuna 106,26 107,73 108,61 
ltamarati 115,80 118,94 106,74 
Juruá 112,78 109,64 107,33 

/> 

r: 
r 

r: 
r 
(' 

r: 
(' 

Total 108,26 108,36 107,72 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

Tabela 8 
Estado· do Amazonas e Territórios 
Razão de sexo 
1991-2000 
Estados e Territórios 1991 1996 2000 

Território do Rio Negro 
Território do Solimões 
Território do Juruá 
Restante do Estado 

108,84 
108,47 
108,26 
100,74 

110,54 
105,75 
108,36 
99,95 

107,83 
105, 19 
107,72 
100,10 

Total 101,73 100,92 1Q0,93 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996 

Tabela 9 
Território do Rio Negro· 
Grau de Urbanização 
1991-2000 
MuniCÍQÍOS 1991 1996 2000 
Barcelos 
São Gabriel da Cachoeira 
Santa Isabel do Rio Negro 

36,41 
29,54 
13,64 

52,78 
35,43 
25,67 

33,89 
41,28 
39,99 

r 
Total· 26, 13 38,34 38,36 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r: 
r: 

r- 
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Tabela 10 
Território do Solimões 
Grau de Urbanização 
1991-2000 
Municí_2ios 1991 1996 2000 

Alvarães 39,54 34,88 43,75 
Amaturá 40,38 43,44 42, 19 
Atalaia do Norte 27,04 35,94 43,64 
Benjamim Constant 63,01 57,76 62,46 
Fonte Boa 35,10 36,25 36,94 
Japurá 13,15 22,88 22,15 
Jutaí 61,03 51,20 34,27 
Maraã 18,58 23,50 26,57 
São Paulo de Olivença 37,47 30,63 37,64 
Santo Antônio do Içá 25,98 27,63 27,98 
Tabatinga_ 70,99 73,43 70,36 
Tonantins 24,83 24,34 22,77 
Uarini 24,14 19,94 25,66 

Total 42,32 41,76 40,55 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r> 
r 
r» 

.- Tabela 11 
Território do Juruã 
Grau de Urbanização 
1991-2000 
Municí_2ios 1991 1996 2000 

r: 
r- 

Carauari 
Eirunepé 
Guajará 
lpixuna 
ltamarati 
Juruá 

59,58 
65,98 
24,66 
36,82 
16,93 
33,22 

70,49 
59,82 
35,44 
39,27 
32,83 
45,73 

72,04 
67,57 
47,03 
39,06 
37,03 
32,19 

r- 
Total 46,09 53,04 54,44 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r 
r- 



r 
r 
r 
r- 
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r 
r 

r 
Tabela 12 
Estado do Amazonas e Territórios 
Grau de Urbanização 
1991-2000 r 

r, 
r 
('. 

Estados e Territórios 1991 1996 2000 

Território do Rio Negro 
Território do Solimões 
Território do Juruá 
Restante do Estado 

26,13 
42,32 
46,09 
76,19 

38,34 
41,76 
53,04 
78173 

38,36 
40,55 
54,44 
79,18 

Estado do Amazonas 
(atual) 

71,45 73,92 74,22 

Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2001. Contagem, 1996. 

r- 

Tabela 13 
Território do Rio Negro 
Área e densidade demográfica 
1991-2000 
Municíeios Area 1991 1996 2000 
Barcelos 123.120,90 0,09 
São Gabriel da Cachoeira 109.669,00 0,21 
Santa Isabel do Rio Negro 63.127,20 0,24 
Total 295.917.10 OJ7 

0,13 
0,25 
0,19 
0,19 

0,19 
0,27 
0,17 
0,22 

Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000, Contagem, 1996. 

Tabela 14 
Território do Solimões 
Área e densidade demográfica 
1991-2000 
Municípios Are a 1991 1996 2000 
Alvarães 5.937,9 1,43 2,24 2,05 
A maturá 4.780,1 0,99 1,33 1,89 
Atalaia do Norte 76.687,1 0,10 O, 11 0,12 
Benjamim Constant 8.742,6 2,09 2,70 2,59 
Fonte Boa 12.165,0 1,35 1,83 2,59 
Japurá 56.042,9 0,19 O, 11 0,18 
Jutaí 69.857,4 0,21 0,28 0,32 
Maraã 16.986,2 0,70 0,83 1,00 
São Paulo de Olivença 19.922,0 0,68 1,03 1,15 
Santo Antônio do Içá 12.363,0 1,39 1,86 2,28 
Tabatinga 3.239,3 8,62 9,88 11,64 
Tonantins 6.461,3 1,55 2,18 2,97 
Uarini 10.291,8 0,53 1,02 1,35 
Total 303.476,6 0,55 0,70 0,85 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. r 

r 
r: 

r, 
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r 
r 
r 
r 
r: 
r- 

Tabela 15 
Território do Juruá 
Área e densidade demográfica 
1991-2000 
Municíeios Are a 1991 1996 2000 

Carauari 25.881,2 0,75 0,81 0,90 
Eirunepé 15.946,0 1,28 1,62 1,55 
Guajará 8.983,7 1,28 1,22 1,46 
lpixuna 13.630,7 0,71 0,82 1,08 
ltamarati 25.385,2 0,.36 0,31 0,33 
Juruá 19.485,6 0,26 1,.25 0,61 

Total 109.312,4 0,69 0,74 0,88 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. (·· 

r 
r 
r 
r- 

Tabela 16 
Estado_do Amazonas e Territórios· 
Área e densidade demográfica 
1991-2000 r 
Estados e Territórios Are a 1991 1996 2000 

3,75 2,87 
4,69 4,84 
4,28 2,83 
4,42 3,29 

4,42 3,40 

r 
r: 

Território do Rio Negro 
Território do Solimões 
Território do Juruá 
Restante do Estado 

295.917,1 
303.476,6 
109.312,4 
869.114,1 

2,17 
4,95 
1,67 
2,40 

Total 1.577.820,2 2,58 
Fonte: Censos Demográficos, 1991, 2000. Contagem, 1996. 

r 
r- 

r 
(' 

r- 
0 

r 
r 
r 
0 
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,'"' 

AS TERRAS INDÍGENAS 

r 
r: 

O que é terra indígena 
Por que demarcar 
A importância da demarcação 
Situação atual 
Como é feita a demarcação? 
Não basta só demarcar 
Algumas idéias errôneas sobre a 
demarcação 

r 
r 

r- 
r- 

O QUE É TERRA INDÍGENA 

r: 
r 
r- 

"Para os povos indígenas, a terra é muito mais do que simples meio de subsistência. 
Ela representa o suporte da vida social e está diretamente ligada ao sistema de 
crenças e conhecimento. Não é apenas um recurso natural - e tão importante quanto 
este - é um recurso sócio-cultural" (RAMOS, Alcida Rita - Sociedades Indígenas). 

r Vale lembrar que o reconhecimento dos índios enquanto realidades sociars 
diferenciadas, na Constituição Federal, não pode estar dissociado da questão 
territorial, dado o papel relevante da Terra para a reprodução econômica, ambiental, 
física e cultural destes. 

r 
r- 

r: 

Tanta assim que o texto constitucional trata de forma destacada este tema, 
apresentando, no parágrafo 1 ° do artigo 231, o conceito de. terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, definidas como sendo: aquelas "por eles habitadas em caráter 
permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à 
preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições". Terras 
que, segundo o inciso XI do artigo 20 da CF, "são bens da União" e que, pelo §4° do 
art. 231, são "inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis". 

r- 

r: 
Embora os índios detenham a posse permanente e o "usufruto exclusivo das riquezas 
do solo, dos rios e dos lagos" existentes em suas terras, conforme o parágrafo 2° do 
Art. 231 da Constituição, elas constituem patrimônio da União. E, como bens públicos 
de uso especial, as terras indígenas, além de inalienáveis e indisponíveis, não podem 
ser objeto de utilização de qualquer espécie por outros que não os próprios índios. 

,r--- 

r 
r: 

r 

r- 

r 
r 

r: 
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POR QUE DEMARCAR 

r 
r: 

O processo de demarcação é o meio administrativo para explicitar os limites do 
Território tradicionalmente ocupado pelos povos indígenas. É dever da União Federal, 
que busca, com a demarcação das Terras indígenas: a) resgatar uma dívida histórica 
com os primeiros habitantes destas Terras; b) propiciar as condições ·•fundamentais 
para a sobrevivência física e cultural desses povos; e e) preservar a diversidade cultural 
brasileira, tudo isto em cumprimento ao que é determinado pelo caput do artigo 231 da 
Constituição Federal. 

r- 
Sempre que uma comunidade indígena possuir direitos sobre uma determinada área, 
nos termos do § 1 ° do Artigo 231 da CF, o poder público terá a atribuição de identificá 
la e delimitá-la, de realizar a demarcação física dos seus limites, de registrá-la em 
cartórios de registro de imóveis e protegê-la. Estes atos estão vinculados ao próprio 
caput do artigo 231 e, por isso mesmo, a União não pode deixar de promovê-los. 

r 

r: 
r: As determinações legais existentes são, por si só, suficientes para garantir o 

reconhecimento dos direitos indígenas sobre as terras tradicionalmente ocupadas pelos 
índios, independentemente da sua demarcação física. Porém; a ação demarcatória é 
fundamental e urgente enquanto ato governamental de reconhecimento, visando a 
precisar a real extensão da posse indígena a fim de assegurar a proteção dos· limites 
demarcados e permitir o encaminhamento da questão fundiária nacional. 

r- 

A IMPORTÂNCIA DA DEMARCAÇÃO 

r- 

A regularização das terras indígenas, por meio da demarcação, é de fundamental 
importância para a sobrevivência física e cultural dos vários povos indígenas que vivem 
no Brasil, por isso, esta tem sido a sua principal reivindicação. Sabe-se que assegurar 
o direito à terra para os índios significa não só assegurar sua subsistência, mas 
também garantir o espaço cultural necessário à atualização de suas tradições. 

r 

Outro aspecto a ser mencionado, e que está em evidência nos dias atuais, é o fato de 
que a defesa dos territórios indígenas garante a preservação de um gigantesco 
patrimônio biológico e do conhecimento milenar detido pelas populações indígenas a 
respeito deste patrimônio. 

r- 

Por exemplo, as sociedades indígenas da Amazônia conhecem mais de 1.300 plantas 
portadoras de princípios ativos medicinais e pelo menos 90 delas já são utilizadas 
comercialmente. Cerca de 25% dos medicamentos utilizados nos Estados Unidos 
possuem substâncias ativas derivadas de plantas nativas das florestas tropicais. Por 
isso a preservação dos territórios indígenas é tão importante, tanto do ponto de vista de 

r: 
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sua riqueza biológica quanto da riqueza cultural. 
r 

r"· 

Distribuídos por diversos pontos do País e vivendo nos mais diferenciados biornas - 
floresta tropical, cerrado etc. - os povos indígenas detêm um profundo conhecimento 
sobre seu meio ambiente e, graças às suas formas tradicionais de utilização dos 
recursos naturais, garantem tanto a manutenção de nascentes de rios como da flora e 
da fauna, que representam patrimônio inestimável. 

r 

r: 
A proteção das terras indígenas é, portanto, uma medida estratégica para o País, seja 
porque se assegura um direito dos índios, seja porque se garantem os meios de sua 
sobrevivência física e cultural, e ainda porque se garante a proteção da biodiversidade 
brasileira e do conhecimento que permite o seu uso racional. 

A efetivação do direito territorial indígena e a preservação dessas populações em seus 
locais tradicionais tem sido, e continua sendo, nos tempos atuais, uma garantia da 
integridade dos limites territoriais brasileiros. É exemplo irrefutável a posição tornada. 
pelos Kampa (ou Ashaninka) da TI Kampa do Rio Amônia - AC, os quais, mesmo se 
indispondo com os parentes do lado peruano, acionaram, no final do ano 2000, as 
autoridades brasileiras e deram todo o apoio possível à suspensão da retirada de 
madeira e abertura de mais uma rota ao trafico internacional de drogas em seu 
território. r 

r 

SITUAÇÃO ATUAL 

No final da década de 1970, a questão indígena passou a ser tema de relevância no 
âmbito da sociedade cívil. Paralelamente os índios iniciaram os primeiros 
movimentos de organização própria, em busca da defesa de seus interesses e 
direitos. 

r- Diversas organizações indígenas e entidades de defesa de direitos promoveram 
amplo debate, visando a assegurar a demarcação das terras dos índios e a realizar 
reflexão crítica sobre a pai ítica de integração. Ao mesmo tempo em que estes se 
organizavam politicamente, no sentido de defender o direitos à posse das terras 
indígenas, passou-se a debater as bases de uma nova política indigenista, 
fundamentada no respeito às formas próprias de organização sociocultural dos 
povos indígenas. 

r- 

As modificações significativas na maneira de encarar e tratar as sociedades 
indígenas, estabelecidas na Constituição Federal, foram portanto fruto do processo 
de redemocratização do País - na questão indígena, representado pelo movimento 
que visava a assegurar o direito à posse das terras indígenas e pela crítica à política 
de integração. 

r- 

r 

Esses foram os fatos recentes que possibilitaram a aceleração dos trabalhos de 
demarcação e regularização das terras indígenas no Brasil. O quadro legal- 

r: 
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r 

específico e explícito, os procedimentos técnicos bem definidos e a parceria no 
processo demarcatório - seja com organismos governamentais nacionais e 
internacionais, não-governamentais ou com representantes das próprias 
comunidades indígenas interessadas - têm garantido maior legitimidade, 
consistência e celeridade aos trabalhos de demarcação das terras indígenas. 
A superfície das 441 terras indígenas, cujos processos de demarcação estão 
minimamente na fase "identificadas", é de 98.954.645 hectares, perfazendo 11,58% 
do total do território brasileiro. Outras 139 terras ainda estão por serem identificadas, 
não sendo suas possíveis superfícies somadas ao total indicado. Registra-se, ainda, 
que há várias referências a terras presumivelmente ocupadas por índios e que estão 
por serem pesquisadas, no sentido de se definir se são ou não indígenas .. O quadro 
a seguir aponta com detalhes a situação das 580 terras indígenas do País quanto ao 
seu procedimento administrativo de demarcação. 

r: SITUAÇÃO DAS TERRAS INDÍGENAS 
(Resumo Geral) 

1 1 r:--1 REVISÂO OE LIMITES 

~-' j % 1 a revisar I em revisão 

p~ Identificar j 63 j 10,86 ! - 1 - 

1"1Em Identificação l 76 l 13, 1 O 1 - 1 - 
Jii!l1dentificadas J 26 j 4,48 1 - 1 - 

j1v jDeclaradas j 15 j 2,59 J - 1 5 
N!Em Demarcação l 31 j 5,35 l - 1 - 
~!Demarcadas J 17 l 2,93 l - 1 1 
fvil'IReservadas/Dominiais l 12 1 2,06 1 1 1 - 
jvilllHomologadas l 22 1 3,80 l 2 1 2 
!ixlRegistradas l 318 l 54,83 1 13 1 26 
fr O T A L j 580 J 100 j 16 1 34 

r 

COMO É FEITA A DEMARCAÇÃO? 

Ainda que o processo de regularização das terras indígenas seja conhecido 
como demarcação, esta é apenas uma das fases administrativas do processo, 
conforme indicado no quadro anterior. 

As linhas-mestras do processo administrativo de demarcação das terras 
indígenas estão definidas na Lei nº 6.001, de 19/12/1973, que é conhecida 
como Estatuto do Índio, e no Decreto nº 1.775, de 08/01/1996. Esta legislação 

r: 



; •. ·~".-:r ,:::,,,..-. ,• :• ."';'''• 
~--.-. t . -~ ... '"~:: . - ... 

r 
r: 

Proposta de Redivisão Territorial do Estado do Amazonas - Textos para o debate - 1° Caderno 55 

r: 
atribui à FUNAI o papel de tomar a iniciativa, orientar e executar a 
demarcação dessas terras, atividade que é executada pela Diretoria de 
Assuntos Fundiários (DAF). 

O procedimento atual para a identificação e delimitação, demarcação física, 
homologação e registro de terras indígenas está estabelecido e balizado no 
Decreto nº 1.775, de 8/01/1996, que "dispõe sobre o procedimento 
administrativo de demarcação das terras indígenas", definindo claramente o 
papel do órgão federal indigenista, as diferentes fases e sub-fases do 
processo, bem como assegurando transparência ao procedimento, ·por meio 
de sua publicidade. 

r 

r: 

r: 

r- 
Registra-se que o procedimento administrativo para a reserva de terras 
destinadas à proteção de grupos indígenas, prevista no art. 26 da Lei nº 
6.001/73, conta com rito diferente do aplicado às terras tradicionalmente 
ocupadas pelos índios estabelecido pelo Decreto nº 1.775/96. 

Aquém e além desse processo, a Fundação Nacional do Índio - FUNAI, conta 
com duas outras atribuições, ditadas pelo Decreto nº 1. 775/96, quanto à 
proteção das terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas: a) o poder de 
disciplinar o ingresso e trânsito de terceiros em áreas nas quais se constate a 
presença de índios isolados, ou que estejam sob grave ameaça; e b) a 
extrusão dos possíveis não-índios ocupantes das terras administrativamente 
reconhecidas como indígenas. 

r: 

r: 

Os critérios para se identificar e delimitar uma terra indígena, o que é realizado 
por um grupo de técnicos especializados, estão definidos no Decreto nº 
1775/96 e na Portaria nº 14/MJ, de 9/01/1996, a qual estabelece "regras sobre 
a elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação de 
Terras Indígenas". 

r: 

O início do processo demarcatório se dá por meio da identificação e 
delimitação, quando é constituído um grupo técnico de trabalho, composto por 
técnicos da FUNAI, do INCRA e/ou da secretaria estadual de terras da 
localização do imóvel. A comunidade indígena é envolvida diretamente em 
todas as sub-fases da identificação e delimitação da terra indígena a ser 
administrativamente reconhecida. O grupo de técnicos faz os estudos e 
levantamentos em campo, centros de documentação, órgãos fundiários 
municipais, estaduais e federais, e em cartórios de registro de imóveis, para a 
elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação da área 
estudada, resultado que servirá de base a todos os passos subseqüentes. O 
resumo do relatório é publicado no Diário Oficial da União, diário oficial do 
estado federado de localização da área, sendo cópia da publicação afixada na 
sede municipal da comarca de situação da terra estudada. 

r: 

r: 
Os estudos antropológicos e os complementares de natureza etno-histórica, 
sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento fundiário, 

r: 
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r: 

realizados nesta fase, deverão caracterizar e fundamentar a terra como 
tradicionalmente ocupada pelos índios, conforme os preceitos constitucionais, 
e apresentar elementos visando à concretização das fases subseqüentes à 
regularização total da terra. É com base nestes estudos, que são aprovados 
pelo Presidente da FUNAI, que a área será declarada de ocupação tradicional 
do grupo indígena a que se refere, por ato do Ministro da Justiça - portaria 
declaratória publicada no Diário Oficial da União - reconhecendo-se, assim, 
formal e objetivamente, o direito originário indígena sobre uma determinada 
extensão do território brasileiro. 

r 
r: 

Desde o início do processo demarcatório até 90 dias da publicação do resumo 
do relatório nos Diários Oficiais da União e do Estado, podem· os interessados 
apresentar contestações, as quais também serão analisadas pelo pessoal 
técnico da FUNAI, podendo o seu presidente optar pelo reestudo da área 
proposta ou pela sua confirmação, dando-se então continuidade ao 
procedimento. 

Os estudos e pareceres referentes às contestações, ao serem aprovados pela 
FUNAI, são em seguida encaminhados para o Ministério da Justiça, que. faz· a 
análise da proposta apresentada pelo órgão indigenista, referente aos limites 
da terra indígena, e das. razões- apresentadas pelos contestantes. 

Após a aprovação dos estudos feitos pela FUNAI por parte do Ministério da 
Justiça, a terra é declarada de ocupação tradicional do grupo indígena 
especificado, indicando a superfície, o perímetro e os seus limites, sendo 
inclusive determinada a sua demarcação física. 

r: 

A demarcação física é a fase em que se materializam, em campo, os limites 
da terra indígena, conforme determinado na portaria declaratória expedida 
pelo Ministério da Justiça. Nesta fase, taz-se uma estimativa dos custos 
necessários à demarcação das terras-decíaradas, escolhe-se a modalidade de 
demarcação, executa-se· a demarcação propnarnente, dita e também a 
fiscalização e recebimento dos serviços executados, conforme a seguir 
especificado: 

r: 

1 - As terras indígenas são limitadas por: 1) Acidentes naturais (rios, córregos, 
igarapés, lagos, orlas marítimas); 2) Estradas e 3) Linhas secas, assim 
denominadas onde o limite não é definido por acidentes geográficos ou 
estradas. 

r 
r 

1 .1 - Ao longo dos acidentes naturais não é executado trabalho de topografia, 
pois os limites já são claros e bem definidos em campo, sendo que, para a 
elaboração dos mapas, lançamos mão dos dados existentes nas cartas 
topográficas, com as devidas verificações em campo através de GPS de 
navegação. 

1.2 - Ao longo de estradas, a demarcação é feita por meio de levantamento 

r: 

r: 
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r 
/> 

topográfico e geodésico e implantação de marcos e placas indicativas, sendo 
que geralmente não é necessária a abertura de picadas, pois estes limites 
também já estão materializados em campo. 

1.3 - Ao longo das linhas secas, a demarcação é feita por meio de 
levantamento topográfico e geodésico e implantação de marcos e placas. 
indicativas, sendo necessária a abertura de picadas com três metros de 
largura. 

r: 

r- 
11 - As placas indicativas são implantadas acompanhando os marcos e nos 
locais onde ocorrem vias de acesso à terra indígena. 

r Ili - Os marcos, confeccionados em concreto, são implantados ao longo das 
linhas secas num intervalo de, no máximo, 01 km e trazem, na sua parte 
superior, um pino de bronze com a inscrição Ministério da Justiça, FUNAI, 
número e tipo do marco, ano da demarcação e a observação "Protegido· por 
Lei". 

r- IV - O resultado final da demarcação é apresentado em mapa e memorial 
descritivo, elaborados dentro das normas da cartografia internacional, 
apresentando limites que contam com coordenadas geográficas. precisas. 

V - Todos os trabalhos de demarcação são realizados· de acordo com o 
Manual de Normas Técnicas para Demarcação de Terras Indígenas, da 
FUNAI. 

VI - A Diretoria de Assuntos Fundiários (DAF) da FUNAI, por meio do seu 
Departamento de Demarcação (DED), é responsável pela normatização, 
execução. e fiscalização dos trabalhos de demarcação de terras indígenas no 
Brasil. 

r- 

r- 

De posse do material técnico da demarcação, realiza-se a preparação da 
documentação para confirmação dos limites demarcados, que corresponde· à 
homologação, o que se dá por meio da expedição de um decreto do 
Presidente da República. 

r: 

O processo administrativo de regularização de uma terra indígena termina 
com o seu registro no Cartório Imobiliário da Comarca onde o imóvel está. 
situado e na Secretaria de Patrimônio da União (SPU) do Ministério da 
Fazenda. 

r 
r: 
r 

Quando é constatada a presença de ocupantes não-índios na terra indígena, 
são realizadas, na fase de identificação e delimitação, levantamentos 
fundiários, sacio-econômicos, documentais e cartoriais, bem como a avaliação 
das benfeitorias edificadas em tais ocupações. 

Os estudos e levantamentos procedidos sobre as ocupações não-indígenas 

r: 
r- 
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r- 

r- 
são analisados e julgada a boa fé quanto à implantação das mesmas, por 
meio da Comissão Permanente de Sindicância, instituída pelo Presidente da 
FUNAI, que divulga a decisão através de Resolução publicada no Diário 
Oficial da União. O pagamento das benfeitorias derivadas das ocupações de 
boa fé se dá com base em programação orçamentária disponibilizada para 
esta finalidade pela União. 

r 
r- 

r: 
r: 

Segundo o disposto no art. 4° do Decreto nº 1.775/96, os ocupantes não 
indígenas retirados da terras indígenas têm prioridade no reassentamento 
fundiário feito pelo INCRA, observada a legislação pertinente. 

r-. 
O procedimento para a identificação e demarcação de terras indígenas tem 
procedimentos transparentes, todas as suas etapas são públicas. Publica-se 
no DOU a portaria de constituição do grupo técnico encarregado dos estudos 
de identificação e delimitação; o resumo do relatório caracterizando a terra 
indígena a ser demarcada é publicado no Diário Oficial da União e no Diário 
Oficial da unidade federada onde se localizar a área sob demarcação, 
acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, além do que a 
publicação é afixada na sede da Prefeitura Municipal em que se situa o 
imóvel, conforme determina o parágrafo 7° do artigo 2° do Decreto nº 
1.775/96; a portaria declaratória do MJ e o decreto homologatório do 
Presidente da República são publicados no DOU. 

r: 

r 
r: 

Somado a isso, o citado Decreto nº 1.775/96, no parágrafo 8° do artigo 2°, 
assegura aos estados e municípios em que se localize a área em 
demarcação, e aos demais interessados, manifestar-se, seja para pleitear 
indenizações ou para demonstrar vícios, totais ou parciais, do relatório, pelo 
período que vai do início da demarcação até noventa dias após a mencionada 
publicação, o que, por assegurar transparência ao processo e permitir o 
contestatário, levou o atual governo a revogar o Decreto nº 22, de 04/02/1991, 
substituindo-o pelo Decreto nº 1.775/96. 

r 

r· NÃO BASTA SÓ DEMARCAR 

r: A demarcação administrativa é apenas a primeira medida visando à proteção 
das terras indígenas. Concluído este processo, são necessárias outras ações, 
visando tanto a prevenir como a sanar as situações de exploração econômica 
indevida e a reintegração de posse de territórios pelos índios. Além disso, 
existem as questões que envolvem a proteção dos bens culturais e que se 
referem à valorização da identidade étnica, sem o que não é possível 
assegurar a cidadania para os índios. 

r: 
r: 

r: 
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r: 
É preciso, depois de demarcadas e garantidas as terras, assegurar, para cada 
povo ou comunidade que habite uma terra indígena, um processo próprio de 
desenvolvimento, adequado à realidade e ao anseio deste povo ou 
comunidade. Quanto ao dever do Estado, ele tem a função de facilitar, 
fomentar e possibilitar que esta escolha torne-se uma realidade, constituindo 
este o grande desafio que a FUNAI hoje tem pela frente. 

r 

r Nesse sentido, uma das necessidades referentes à reestruturação do órgão 
indigenista é justamente essa, ou seja, viabilizar a substituição do velho 
modelo de indigenismo, caracterizado pelo paternalismo e clientelismo, e no 
qual os índios são tratados como uma realidade genérica (índio genérico) e 
em vias de desaparecimento, por um novo indigenísmo, em que as diferentes 
realidades sejam contempladas por diferentes formas de planejamento e 
experiências indigenistas. r: 

Assim, as ações do órgão indigenista voltadas para assegurar os direitos dos 
índios estão sendo repensadas, no sentido de que sua concepção, 
planejamento e execução tenham em vista sociedades diferenciadas da 
nacional, bem como diferentes entre si, pois na questão da especificidade dos 
programas e projetos destinados a estes povos e comunidades é vital a 
concretização de políticas regionalizadas. 

r- 

Outro desafio é assegurar a participação das populações indígenas, sem o 
que não é possível garantir a manutenção dos territórios já regularizados, pois 
só por meio de um processo de conscientização a respeito de seus direitos e 
por intermédio de medidas de caráter preventivo é que serão criados os meios 
para que possam ser evitadas novas invasões e explorações indevidas de 
suas terras. 

r: 

ALGUMAS IDÊIAS ERRÔNEAS SOBRE A DEMARCAÇÃO 

r 

Por muito tempo se quis impedir ou protelar a demarcação das terras 
indígenas, com a desculpa de que se estaria pondo em risco a segurança 
nacional, tese que acabou sendo desmentida com o tempo, pois, ao contrário, 
o avanço nas medidas de regularização destas terras serviu para assegurar o 
direito dos índios, para pôr fim a conflitos pela posse da terra, os quais muitas 
vezes se estendiam por décadas, e para garantir a integridade territorial 
brasileira. É preciso lembrar que as terras indígenas são patrimônio da União, 
diversamente da grande quantidade de terras de particulares que estão sendo 
transferidas para estrangeiros, a exemplo das madeireiras asiáticas. 

r= 

r: 

Mais recentemente, alguns segmentos da população brasileira contrários aos 

r- 

r: 

r 

r: 
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r: 
direitos indígenas passaram a afirmar que os índios teriam "terras demais". 
Este argumento serve para confundir a opinião pública e reforçar o conflito 
com a enorme legião de trabalhadores rurais sem terras existente no Brasil. r: 

Acresce-se que as terras devolutas e ocupadas nos padrões dos não-índios 
são mais do que suficientes para a produção de alimentos requeridos pelo 
País. 

r: .- A idéia que se procura propagar com esse tipo de argumentação é a de que, 
com a regularização das terras indígenas, estaria-se reduzindo a quantidade 
de terras disponíveis para a agricultura e outras atividades econômicas, 
resultando em escassez de terras para os trabalhadores rurais não-indígenas. 
Por trás deste argumento agrega-se a crença de que as terras indígenas são 
improdutivas, o que já está há muito desmentido. Registra-se como exemplo 
que, sendo paralisada a produção indígena, no mercado local da Amazônia 
Legal haverá, indubitavelmente, fome, mesmo que haja disponibilidade de 
abastecimento vindo de fora da área. Os custos estariam fora da capacidade 
financeira da população e as vias de acesso são um empecilho ao pronto 
abastecimento. 

r> 

r: 

Além disso, estatísticas elaboradas pelo Incra mostraram claramente que, 
somando-se as terras aproveitáveis e não-exploradas existentes em todos os 
estados do Brasil, atingiu-se um total de 185 milhões de hectares, o que 
corresponde, aproximadamente, ao dobro de todas as terras indígenas. 
Logo, é a extrema concentração da propriedade fundiária em mãos de poucos 
membros da sociedade brasileira e sua má ou falta de utilização que levam a 
larga margem da população rural a não dispor de terras para trabalhar, e não 
a grande extensão dos territórios indígenas. 

r Além disso, o montante dos imóveis rurais cadastrados pelo Incra corresponde 
a menos de 70% do território nacional, havendo, ainda, 255 milhões de 
hectares de terras não-discriminados ou cadastrados pelo órgão fundiário. Isto 
significa que, mesmo ressalvando-se as áreas urbanas e aquelas destinadas à 
proteção ambiental, ao uso das forças armadas etc., resta muita terra para a 
expansão das atividades econômicas, sem que seja necessário proceder à 
invasão do habitat das populações indígenas. 

Assim, o reconhecimento dos limites das terras dos índios- não inviabiliza o 
desenvolvimento do meio rural. Sobre isto existem dados, segundo os quais 
"as terras indígenas não obstaculizam a expansão das atividades agrícolas ou 
pecuárias, uma vez que as terras indígenas constituem parte menor do 
estoque de terras que poderia ser destinado a programas governamentais de 
colonização e/ou reforma agrária" (OLIVEIRA, João Pacheco: Terras 
Indígenas no Brasil, CEDI/Museu Nacional, 1987). 

r: 

r- 

r: 

r: 
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r- 
r: 
r- 
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OS INOIOS 

r 
A Origem dos povos americanos 
Há 500 Anos 
A chegada do europeu 
O deslocamento da população 
O Índio hoje 
O que é ser índio 
Identidade e diversidade 
As línguas indígenas 
Índios isolados 
As Sociedades 
Norte 
Nordeste 
Centro-Oeste 
Sudeste 
Sul 

r: 

r: 
r: 

r: 

r 
r: 

r- A ORIGEM DOS POVOS AMERICANOS 
r 

Os habitantes do continente americano descendem de populações advindas 
da Ásia, sendo que os vestígios mais antigos de sua presença na América, 
obtidos por meio de estudos arqueológicos, datam de 11 a 12,5 mil anos. 
Todavia, ainda não se chegou a um consenso acerca do período em que teria 
havido a primeira leva migratória. 

r: 
r: 

r: Os povos indígenas que hoje vivem na América do Sul são originários de 
povos caçadores que aqui se instalaram, vindo da América do Norte através 
do istmo do Panamá, e que ocuparam virtualmente toda a extensão do 
continente há milhares de anos. De lá para cá, estas populações 
desenvolveram diferentes modos de uso e manejo dos recursos naturais e 
formas de organização social distintas entre si. 

Não existe consenso também, entre os arqueólogos, sobre a antigüidade da 
ocupação humana na América do Sul. Até há alguns anos, o ponto de vista 
mais aceito sobre este assunto era o de que os primeiros habitantes do 
continente sul-americano teriam chegado há pouco mais de 11 mil anos. 

r- 
No Brasil, a presença humana está documentada no período situado entre 11 
e 12 mil anos atrás. Mas novas evidências têm sido encontradas na Bahia e 
no Piauí que comprovariam ser mais antiga esta ocupação, com o que muitos r-. 

r- 
r> 

r- 
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arqueólogos não concordam. Assim, há uma tendência cada vez maior de os 
pesquisadores reverem essas datas, já que pesquisas recentes vêm indicando 
datações muito mais antigas 

HÁ SOO ANOS 

Há cinco séculos, os portugueses chegaram ao litoral brasileiro, dando início a 
um processo de migração que se estenderia até o início do século XX, e 
paulatinamente foram estabelecendo-se nas terras que eram ocupadas- pelos 
povos indígenas. 

O processo de colonização levou à extinção muitas sociedades indígenas que 
viviam no território dominado, seja pela ação das armas, seja em decorrência 
do contágio por doenças trazidas dos países distantes, ou, ainda, pela 
aplicação de políticas visando à "assimilação" dos índios à nova sociedade 
implantada, com forte influência européia. 

Embora não se saiba exatamente Quantas sociedades indígenas existiam no 
Brasil à época da chegada dos europeus, há estimativas sobre o número de 
habitantes nativos naquele tempo, que variam de 1 a 1 O milhões de 
indivíduos. 

Números que servem para dar uma idéia da imensa quantidade de pessoas e 
sociedades indígenas inteiras exterminadas ao longo desses 500 anos, como 
resultado de um processo de colonização baseado no uso da força, por meio 
das guerras e da política de assimilação. 

r: 
r 

A chegada do europeu 
O impacto da conquista européia sobre as populações nativas das Américas 
foi imenso e não existem números precisos sobre a população existente à 
época da chegada dos europeus, apenas estimativas. As referentes à 
população indígena do território brasileiro em 1500 variam entre 1 e 1 O 
milhões de habitantes. 

Estima-se que só na bacia amazônica existissem 5.600.000 habitantes. 
Também em termos estimativas, os lingüistas têm aceito que cerca de 1.300 
línguas diferentes eram faladas pelas muitas sociedades indígenas então 
existentes no território que corresponde aos atuais limites do Brasil. 

Dezenas de milhares de pessoas morreram em conseqüência do contato 
direto e indireto com os europeus e as doenças por eles trazidas. Doenças 
hoje banais, como gripe, sarampo e coqueluche, e outras mais graves, como 
tuberculose e varíola, vitimaram, muitas vezes, sociedades indígenas inteiras, 
por não terem os índios imunidade natural a estes males. 

r 

r: 
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Em face da ruptura demográfica e social promovida pela conquista européia, 
foi sugerido que os padrões de organização social e de manejo dos recursos 
naturais das populações indígenas que atualmente vivem no território 
brasileiro não seriam representativos dos padrões das sociedades pré 
coloniais. 

Esse é um ponto controvertido entre os pesquisadores, pois ainda não há 
dados suficientes advindos de pesquisas arqueológicas, bioantropológicas e 
de história indígena enfocando o impacto do contato europeu sobre as 
populações nativas para que se possa fazer tal afirmativa. 

r: 
r: 

O atual estado de preservação das culturas e línguas indígenas é 
conseqüência direta da história do contato das diferentes sociedades 
indígenas com os europeus que dominaram o território brasileiro desde 1500. 
Os primeiros contatos se deram no litoral e só aos poucos houve um 
movimento de interiorização por parte dos europeus. 

O deslocamento da população 

Quando se observa o mapa da distribuição das populações indígenas no 
território brasileiro de hoje, podem-se ver claramente os reflexos do 
movimento de expansão político-econômica ocorrido historicamente. 
Os povos que habitavam a costa- leste, na maioria falantes de línguas do 
Tronco Tupi, foram dizimados, dominadas ou refugiaram-se nas terras 
interioranas para evitar o contato. 

r: Hoje, somente os Fulniô (de Pernambuco), os Maxakali (de Minas Gerais) e os 
Xokleng (de Santa Catarina) conservam suas línguas. Curiosamente, suas 
línguas não são Tupi, mas pertencentes a três famílias diferentes ligadas ao 
Tronco Macro-Jê. 

Os Guarani, que vivem em diversos estados do Sul e Sudeste brasileiro e que 
também conservam a sua língua, migraram do Oeste em direção ao litoral em 
anos relativamente recentes. 

r: 

As demais sociedades indígenas que vivem no Nordeste e Sudeste do País 
perderam suas línguas e só falam o português, mantendo apenas, em alguns 
casos, palavras esparsas, utilizadas em rituais e outras expressões culturais. 
A maior parte das sociedades indígenas que conseguiram preservar suas 
línguas vive, atualmente, no Norte, Centro-Oeste e Sul do Brasil. Nas outras 
regiões, elas foram sendo expulsas à medida em que a urbanização 
avançava. 

r: 
r- 

r> 

r 

r 
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r 
r- O ÍNDIO HOJE 

,,...... 

Hoje, no Brasil, vivem cerca de 345 mil índios, distribuídos entre 215 
sociedades indígenas, que perfazem cerca de 0,2% da população brasileira. 
Cabe esclarecer que este dado populacional considera tão-somente aqueles 
indígenas que vivem em aldeias, havendo estimativas de que, além destes, há 
entre 100 e 190 mil vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas 
urbanas. Há também indícios da existência de mais ou menos 53 grupos ainda 
não-contatados, além de existirem grupos que estão requerendo o 
reconhecimento de sua condição indígena junto ao órgão federal indigenista. 

r: 

O que é ser índio 

r 

Os habitantes das Américas foram chamados de índios pelos europeus que 
aqui chegaram. Uma denominação genérica, provocada pela primeira 
impressão que eles tiveram de haverem chegado às Índias. 

Mesmo depois de descobrir que não estavam na Ásia, e sim em um continente 
até então desconhecido, os europeus continuaram a chamá-los assim, 
ignorando propositalmente as diferenças lingüístico-culturais. Era mais fácil 
tornar os nativos todos iguais, tratá-los de forma homogênea, já que o objetivo 
era um só: o Domínio político, econômico e religioso. 

Se no Período Colonial era assim, ao longo dos tempos, definir quem era índio 
ou não constituiu sempre uma questão legal. Desde a independência em 
relação às metrópoles européias, vários países americanos estabeleceram 
diferentes legislações em relação aos índios e foram criadas instituições 
oficiais para cuidar dos assuntos a eles relacionados. 

Nas últimas décadas, o critério da auto-identificação étnica vem sendo o mais 
amplamente aceito pelos estudiosos da temática indígena. Na década de 50, o 
antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro baseou-se na definição elaborada pelos 
participantes do li Congresso lndigenista lnteramericano, no Peru, em 1949, 
para assim definir, no texto "Culturas e línguas indígenas do Brasil", o 
indígena como: "( ... ) aquela parcela da população brasileira que apresenta 
problemas de inadaptação à sociedade brasileira, motivados pela conservação 
de costumes, hábitos ou meras lealdades que a vinculam a uma tradição pré 
colombiana. Ou, ainda mais amplamente: índio é todo o indivíduo reconhecido 
como membro por uma comunidade pré-colombiana que se identifica 
etnicamente diversa da nacional e é considerada indígena pela população 
brasileira com quem está em contato". 

Uma definição muito semelhante foi adotada pelo Estatuto do Índio (Lei nº. 
6.001, de 19.12.1973), que norteou as relações do Estado brasileiro com as 
populações indígenas até a promulgação da Constituição de 1988. 

,,--- 

r: 
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r- 

Em suma, um grupo de pessoas pode ser considerado indígena ou não se 
estas pessoas se considerarem indígenas, ou se assim forem consideradas 
pela população que as cerca. Mesmo sendo o critério mais utilizado, ele tem 
sido colocado em discussão, já que muitas vezes são interesses de ordem 
política que levam à adoção de tal definição, da mesma forma que acontecia 
há 500 anos. 

Identidade e diversidade 

r- 

As populações indígenas são vistas pela sociedade brasileira ora de forma 
preconceituosa, ora de forma idealizada. O preconceito parte, muito mais, 
daqueles que convivem diretamente com os índios: as populações rurais. 

Dominadas política, ideológica e economicamente por elites municipais com 
fortes interesses nas terras dos índios e em seus recursos ambientais, tais 
como madeira e minérios, muitas vezes as populações rurais necessitam 
disputar as escassas oportunidades de sobrevivência em sua região com 
membros de sociedades indígenas que aí vivem. Por isso, utilizam 
estereótipos, chamando-os de "ladrões", "tralçoeiros'', "preguiçosos" e 
"beberrões", enfim, de tudo que possa desqualificá-los. Procuram justificar, 
desta forma, todo tipo de ação contra os índios e a invasão de seus territórios. 

r: 

Já a população urbana, que vive distanciada das áreas indígenas, tende a ter 
deles uma imagem favorável, embora os veja como algo muito remoto. Os 
índios são considerados a partir de um conjunto de imagens e crenças 
amplamente disseminadas pelo senso comum: eles são os donos da terra e 
seus primeiros habitantes, aqueles que sabem conviver com a natureza sem 
depredá-la. São também vistos como parte do passado e, portanto, como 
estando em processo de desaparecimento, muito embora, como provam os 
dados, nas três últimas· décadas tenha se constatado o crescimento da 
população indígena. 

Só recentemente os diferentes segmentos da sociedade brasileira estão se 
conscientizando de que os índios são seus contemporâneos. Eles vivem no 
mesmo país, participam da elaboração de leis, elegem candidatos e 
compartilham problemas semelhantes, como as conseqüências da poluição 
ambiental e das diretrizes e ações do governo nas áreas da política, 
economia, saúde, educação e administração pública em geral. Hoje, há um 
movimento de busca de informações atualizadas e confiáveis sobre os índios, 
um interesse em saber, afinal, quem são eles. 

r: Qualquer grupo social humano elabora e constitui um universo completo de 
conhecimentos integrados, com fortes ligações com o meio em que vive e se 
desenvolve. Entendendo cultura como o conjunto de respostas que uma 
determinada sociedade humana dá às experiências por ela vividas e aos 

r: 
r: 
r> 

r: 

r 
r: 
r: 
r: 
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r: 
desafios que encontra ao longo do tempo, percebe-se o quanto as diferentes 
culturas são dinâmicas e estão em contínuo processo de transformação. 

r- O Brasil possui uma imensa diversidade étnica e lingüística, estando entre as 
maiores do mundo. São 215 sociedades indígenas, mais cerca de 55 grupos 
de índios isolados, sobre os Quais ainda não há informações objetivas. 180 
línguas, pelo menos, são faladas pelos membros destas sociedades, as quais 
pertencem a mais de 30 famílias lingüísticas diferentes. 

r 

r- 
No entanto, é importante frisar que as variadas culturas das sociedades 
indígenas modificam-se constantemente e reelaboram-se com o passar do 
tempo, como a cultura de qualquer outra sociedade humana. E é preciso 
considerar que isto aconteceria mesmo que não houvesse ocorrido o contato 
com as sociedades de origem européia e africana. 

r: 

No que diz respeito à identidade étnica, as mudanças ocorridas em varias 
sociedades indígenas, como o fato de falarem português, vestirem roupas 
iguais às dos outros membros da sociedade nacional com que estão em 
contato, utilizarem modernas tecnologias ( como câmeras de vídeo, máquinas 
fotográficas e aparelhos de fax), não fazem com que percam sua identidade 
étnica e deixem de ser indígenas. 

r: 

A diversidade cultural pode ser enfocada tanto sob o ponto de vista das 
diferenças existentes entre as sociedades indígenas e as não-indígenas, 
quanto sob o ponto de vista das diferenças entre as muitas sociedades 
indígenas que vivem no Brasil. Mas está sempre relacionada ao contato entre 
realidades socioculturais diferentes e à necessidade de convívio entre elas, 
especialmente num país pluriétnico, como é o caso do Brasil. 

É necessário reconhecer e valorizar a identidade étnica específica de cada 
uma das sociedades indígenas em particular, compreender suas línguas e 
suas formas tradicionais de organização social, de ocupação da terra e de uso 
dos recursos naturais. Isto significa o respeito pelos direitos coletivos 
especiais de cada uma delas e a busca do convívio pacífico, por meio de um 
intercâmbio cultural, com as diferentes etnias. 

r: 

r 
As línguas indígenas· 

r- 

A língua é o meio básico de organização da experiência e do conhecimento 
humanos. Quando falamos em língua, falamos também da cultura e da história 
de um povo. Por meio da língua, podemos conhecer todo um universo cultural, 
ou seja, o conjunto de respostas que um povo dá às experiências por ele 
vividas e aos desafios que encontra ao longo do tempo. 

r 

r: 

r: 
Há várias maneiras de se classificar as línguas. Os lingüistas atuais 
consideram como mais apropriada a classificação do tipo genético. Eles só 

r- 

r 
r 
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recorrem a outros tipos de classificação quando não há dados suficientes para 
realizar a classificação por meio do critério genético. 

r: 

Na classificação genética, reúnem-se numa mesma classe as línguas que 
tenham tido origem comum numa outra língua mais antiga, já extinta. Desta 
forma, as línguas faladas pelos diversos povos da Terra são agrupadas em 
famílias lingüísticas, e estas famílias são reunidas em troncos lingüísticos, 
sempre buscando a origem comum numa língua anterior. 

Embora o português seja a língua oficial no Brasil, deve haver por-volta de 
outras 200 línguas faladas regularmente por segmentos da populaçãe. Um 
exemplo são os descendentes de imigrantes italianos, japoneses etc., que em 
determinados contextos falam a língua materna. 

r: 

Ainda hoje, muitos índios falam unicamente sua língua, desconhecendo o 
português. Outros tantos falam o português como sua segunda língua. O 
lingüista brasileiro Aryon Dall'lgna Rodrigues estabeleceu uma classificação 
das línguas indígenas faladas no Brasil, sendo esta a mais utilizada pela 
comunidade científica que se dedica aos estudos pertinentes às populações 
indígenas. 

r: 

r: 

As línguas são agrupadas em famílias, classificadas como pertencentes aos 
troncos Tupi, Macro-Jê e Aruak. Há Famílias, entretanto, que não puderam ser 
identificadas como relacionadas a nenhum destes troncos. São elas: Karib, 
Pano, Maku, Yanoama, Mura, Tukano, Katukina, Txapakura, Nambikwara e 
Guaikuru. 

r 
Além disso, outras línguas não puderam ser classificadas pelos lingüistas 
dentro de nenhuma família, permanecendo não-classificadas ou isoladas, 
como a língua falada pelos Tükúna, a língua dos Trumái, a dos lrântxe etc. 

r: 
Ainda existem as línguas que se subdividem em diferentes dialetos, como, por 
exemplo, os falados pelos Krikatí, Ramkokamekrá (Canela), Apinayé, Krahó, 
Gavião (do Pará), Pükobyê e Apaniekrá (Canela), que são, todos, dialetos 
diferentes da língua Timbira. r: 

r 

r 

Há sociedades indígenas que, por viverem em contato com a sociedade 
brasileira há muito tempo, acabaram por perder sua língua original e por falar 
somente o português. De algumas dessas línguas não mais faladas ficaram 
registros de grupos de vocábulos e informações esparsas, que nem sempre 
permitem aos lingüistas suficiente conhecimento para classificá-las em alguma 
família. De algumas outras línguas, não ficaram nem resquícios. 

Estima-se que cerca de 1.300 línguas indígenas diferentes eram faladas no 
Brasil há 500 anos. Hoje são 180, número que exclui aquelas faladas pelos 
índios. isolados, uma vez que eles não estão em contato com a sociedade 
brasileira e suas línguas ainda não puderam ser estudadas e conhecidas. 

r- 

r: 

r: 
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r 
r: 

Ressalte-se que o fato de duas sociedades indígenas falarem línguas 
pertencentes a uma mesma família não faz com que seus membros consigam 
entender-se mutuamente. Um exemplo disso se dá entre o português e o 
francês: ambas são línguas românicas ou neolatinas, mas os falantes das 
duas línguas não se entendem, apesar das muitas semelhanças lingüísticas 
existentes entre ambas. 

r- É importante lembrar que o desaparecimento de tantas línguas representa 
uma enorme perda para a humanidade, pois cada uma delas expressa todo 
um universo cultural, uma vasta gama de conhecimentos, uma forma única de 
se encarar a vida e o mundo. 

r: 
r- 

Índios isolados 

r: 

Alguns povos indígenas, desde a época do Descobrimento, mantiveram-se 
afastados de todas as transformações ocorridas no País. Eles mantêm as 
tradições culturais de seus antepassados e sobrevivem da caça, pesca, coleta 
e agricultura incipiente, isolados do convívio com a sociedade nacional e com 
outros grupos indígenas. 

Os índios isolados defendem bravamente seu território e, quando não podem 
mais sustentar o enfrentamento com os invasores de seus domínios, recuam 
para regiões mais distantes, na esperança de lograrem sobreviver 
escondendo-se para sempre. 

r: 

Pouca ou nenhuma informação se tem sobre eles e, por isso, sua língua é 
desconhecida. Entretanto, sabe-se que alguns fatores são fundamentais para 
possibilitar a existência futura desses grupos. Entre eles, a demarcação das 
terras onde vivem e a proteção ao meio ambiente, de forma a garantir sua 
sobrevivência física e cultural. 

r- No processo de ocupação dos espaços amazônicos, o conhecimento e o 
dimensionamento das regiões habitadas por índios isolados são fundamentais 
para que se possa evitar o confronto e a destruição desses grupos. r- 

Há na FUNAI, desde 1987, uma unidade destinada a tratar da localização e 
proteção dos índios isolados, cuja atuação se dá por meio de sete equipes, 
denominadas Frentes de Contato, atuando nos estados do Amazonas, Pará, 
Acre, Mato Grosso, Rondônia e Goiás. 

AS SOCIEDADES 
r: 

Os índios sobrevivem. Não apenas biologicamente, mas também do ponto de 

r: 
r: 

r: 
r 
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r: 
r- vista das tradições culturais, segundo comprovam estudos recentes, os quais 

demonstram que a população indígena vem aumentando rapidamente nas 
últimas décadas. Hoje, as 215 diferentes sociedades somam cerca de 345 mil 
pessoas, que falam 180 línguas distintas. Os índios vivem nos mais diversos 
pontos do território brasileiro e representam, em termos demográficos, um 
pequeno percentual da população de 150 milhões de habitantes do Brasil. 
Todavia são um exemplo concreto e significativo da grande diversidade 
cultural existente no País. 

r: 

r 
r: Os seus antepassados contribuíram com muitos aspectos de suas 

diversificadas culturas para a formação do que atualmente se chema.Brasít 
um país de vasta extensão territorial, cuja população é formada pelos 
descendentes de europeus, negros, índios e, mais recentemente, também de 
imigrantes vindos de países asiáticos, que mesclaram suas diferentes línguas, 
religiões e tradições culturais em geral, propiciando a formação de uma nova 
cultura, fortemente marcada por contrastes. 

r 
r- 

r 
Mais da metade da população indígena está localizada nas regiões Norte e 
Centro-Oeste do Brasil, principalmente na área da Amazônia Legal. Mas há 
índios vivendo em todas as regiões brasileiras, em maior ou menor número, 
com exceção dos estados do Piauí e Rio Grande do Norte. 

r: 
r: 

r: 

Mesmo no Piauí, existem grupos de pessoas que vivem no interior do estado 
as quais vêm se auto-identificando como indígenas e começam a reivindicar o 
reconhecimento como indígenas junto à FUNAI. 

Muitos dos nomes usados para designar as sociedades indígenas que vivem 
no Brasil não são autodenomínações destas sociedades. Foram imensas as 
dificuldades de comunicação entre os europeus e os nativos da terra, bem 
como, muito mais tarde, entre os funcionários do órgão indigenista oficial e 
mesmo entre os antropólogos e os índios, motivadas pelo não-entendimento 
das línguas faladas. 

r: Assim sendo, é comum que uma sociedade indígena seja conhecida por uma 
denominação que lhe foi atribuída aleatoriamente pelos primeiros indivíduos 
que entraram em contato com ela ou pela denominação dada pelos inimigos 
tradicionais. Ela é quase sempre pejorativa. E há, ainda, sociedades que 
receberam nomes diferentes em épocas diversas. 

r> 

Portanto, a mesma sociedade indígena pode ser conhecida por vários nomes 
e eles nem sempre são escritos da mesma forma. Isto depende de convenção 
feita pelos não-índios, uma vez que os falantes originais das línguas indígenas 
eram ágrafos, isto é, não conheciam a escrita. 

r: Existe uma "Convenção para a grafia dos nomes tribais" estabelecida pela 
Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em 1953. Embora muitos 
aspectos desta convenção sejam respeitados pelos antropólogos até hoje, há 

r: 

r: 

r: 
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outros aspectos que nunca foram seguidos. 

r: 
Norte 

Nos estados do Norte do País vivem cerca de 166.007 índios. 

- No Acre, há uma população de 17.090 índios das tribos: Amawára (Peru), 
Apurinã, Arara, Ashaninka, Kaxináwa (Peru), Kulina, Manitenéri, Maxin?fi, - 
Nukini, Parintintín, Poyanáwa, Wanináwa, Yamináwa e índios isolados. 

r· 
- No Amapá, vivem 4.473 índios das tribos: Apalaí, Galibi (Guiana Francesa), 
Karipuna, Palikúr, Tiriyó, Waiãpi, Wayána e índios isolados. 

- No Amazonas, vivem 81.613 índios das tribos: Apurinã, Arapáso, Atroari, 
Banawá-Yafí, Baníwa (Colômbia), Barasána, Baré (Venezuela), Deni, Desána, 
Diahói, Hi-Merimã, Hixkaryána, Jarawára, Juma, Juriti, Kambéba, Kanamari, 
Kanamatí, Karafawyána, Karapanã, Katawixí, Katukina, Kayxána, Kokáma, 
Korubo, Kubéwa, Kulina, Marimã, Maku (Colômbia), Matis,- Marubo, Mayorúna, 
Miranha, Miriti, Mundukuru, Múra, Nukini, Parintintín, Pirahã, Piratapúya, 
Paumari, Saterá-Mawé, Suriána, Tariána, Tenharin, Terá, Tukano, Tükuna, 
Tuyúka, Waikána, Waimiri, Waiwái, Warekéna, Yabaána, Yebá-Masã, 
Yamamadi, Yanomami (Venezuela) e índios isolados. 

r, 

- No Pará, vivem 18.802 índios das tribos: Amanayé, Anambé, Apiaká, Asuriní, 
Apalái, Arára, Araweté, Gavião do Pará, Paranakã, Guarani-Mbuá, Guajá, 
Hixkaryána, Juruna, Karajá, Katuena, Kaxuyána, Kayabi, Kayapó, Kuruáya, 
Manayána, Munduruku, Panará, Saterá-Mawé, Suruí do Pará, Tembé, 
Timbira, Tiriyó, Urubu, Waiwái, Waiãpi, WariKyána, Wayána, Xeréu, Xipáya, 
Zoé e índios isolados. 

- Em Rondônia, vivem 6.064 índios das tribos: Aikanã, Ajuru, Akuntsun, 
Axrikapú, Aruá, Arwak, Cinta-Larga, Gavião de Rondônia, ltogapúk, Jabutí, 
Kanoâ, Karitiána, Karipúna, Kassupá, Kambé, Kaxarari, Kwazá, Kujubim, 
Latundê, Makuráp, Massapá, Makén, Mutum, Nambikwara, Pakaá-Nova, 
Sakiriabar, Surui Paitér, Tupari, Uru-eu-wau-wau, Urupá, Wajuru, Zoró e índios 
isolados. 

r: - Em Roraima, vivem 31.235 índios das tribos: Atroarí, lngarikó, Makuxí, 
Mayongóng, Taurepáng, Waimiri, Wapixána, Yanomami. 

- No Tocantins, vivem 6. 730 índios das tribos: Apinajé, Avá-Canoeiro, 
Guarani, Javaé, Karajá, Krahô, Tapirapé e Xerente. 

r> 

r> 

r: 
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Nordeste 
r: 

r- 

Nos estados do Nordeste, vivem 87 .253 índios. 
- Em Alagoas, vivem 7.649 índios das tribos: Karapotó, Kariri, Pankararu, 
Tingui-Botó, Xokó, Xukuru, Wassu. 
- Na Bahia, vivem 12. 768 índios das tribos: Atikum, Kaimbé, Kantaruré, Kariri, 
Kirirí, Panakararé, Pankararú, Pataxó, Tuxá e Xukuru. 
- No Ceará, vivem 9.936 índios das tribos: Canindé, Jenipapo, Kalabasa, 
Pitaguari, Potiguara; .Tabaiara, Tapeba, Tremembé. 
- No Maranhão, vivem 16.624 índios das tribos: Gavião do maranhão, Guajá, 
Guajajára, Kanela, Krikatí, Timbira, Urubu. 
- Na Paraíba, há apenas a tribo Potiguara, com uma população de 7.726 
índios. 
- Em Pernambuco, vivem 32.320 índios das tribos: Atikum, Fulniô, Kambiwá, 
Kapinawá, Pankararú, Truká, Tuxá e Xukurú. 

Em Sergipe, há apenas 230 índios da tribo Xokó. 

r: 

r 

r: 

í' 

r 
r 
r- 

Centro-Oeste 

r: Na Região Centro-Oeste, há 70.026 índios. 
- Em Goiás, vivem 356 índios das tribos: Avá-Canoeiro, Karajá, Tapúya e 
índios isolados. 
- No Mato Grosso, há 23.155 índios das tribos: Apiaká, Aikanã, Arara do Mato 
Grosso, Awetí, Bakairi, Borôro, Cinta-larga, Enawenê-Nawê, Erikbaktsá, 
ltogapúk, lrantxe, Juruna, Kalapálo, Kamayurá, Karajá, Kayabi, Kawahíb, 
Kuikúru, Kwazá, Matipú, Makuráp, Mehináku, Menkü, Nambikwára, Naruwotó, 
Nafuwá, Panará, Paresi, Suruí, Suyá, Tapayúna, Tapirapé, Trumaí, Txikão, 
Umutína, Waurá, Xavante, Xiquitano, Yawalapití, Zoró e índios isolados. 
- No Mato Grosso do Sul vivem 46.515 índios das tribos: Guarani-Kaiwá, 
Guarani-Nhandéva, Kadiwéu, Kamba, Kinikináo, Ofayé e Terena. 

r» 

r- 

r> 

r- 
Sudeste- 

r: 

Na Região Sudeste, vivem 11.343 índios. 
- No Espírito Santo, vivem 1.613 índios das tribos: Guarani-Mbyá e 
Tupiniquim. 
- Em Minas Gerais, vivem 46.515 índios das tribos Krenák, Maxakali, Pataxó, 
T embé e Xakriabá. 
- No Rio de Janeiro, vivem 429 índios da tribo Guarani-Mbyá. 
- Em São Paulo, vivem 2.453 índios das tribos: Guarani-Mbyá, Guarani- 
Nhandéva, Kaingáng, Kremak e T erêna. 

r 

r- 

(' 

r: 

r: 
r: 
r 
r> 

r- 

r 
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Sul 

Nos estados do Sul do País vivem 32.149 Indios. 
- No Paraná, vivem 8.933 índios das tribos: Avá-Guarani, Guarani-Mbyá, 
Kaingáng, Xetá e Xokléng. 
- No Rio Grande do Sul, vivem 15.107 índios das tribos: Guarani-Mbyá e 
Kaingáng. 
- Em Santa Catarina vivem 8.109 índios .das tribos: Guarani-Mbyá, Guarani 
Nhandéva, Kaingáng, Xokléng: 
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- - ( SEMINÁRIO 
RIO NEGRO E SOLIMÕES: REALIDADE E PERPECTIVA 

r. Nos dias 06 e 07 de março de 1997, no Auditório da FJEAM,- localizado na 
Av. Joaquim Nabuco, 1919 - Centro - Manaus Amazonas, foi realizado o 
SEMINÁRIO: RIO NEGRO E SOLIMÕES: REALIDADE E PERSPECTIVA, com o 
objetivo de debater e tirar encaminhamentos sobre os projetos de Redivisão 
Territorial do Estado do Amazonas, para a criação dos territórios do Alto Rio e 
Solimões que tramitaram no Congresso Nacional (V. projetos abaixas). 
Participaram do seminários as seguintes entidades, dentre outras: PT, PSTU, PC 
do B, COIAB, CIMI, UESA, UEA, Sinteam, Sindisprev/Am., Sindsep/Am., 
Urbanitários, CDDH/Am., Mndh/Norte 1, Juventude Petista, CPO, Foirn, Civaja, 
Ameam, Foram/Am., Vitória Amazônia, Sasi, Adua, DCE, CPT, Cenesc, UA, Fieam. 

r: 

Eis alguns textos e propostas colhidos nesse Seminário: 

Novos~ TERRITÓRIOS: 
ÍNDIOS SERÃO AS MAIORES VÍTIMAS 

r "As terras indígenas são um dos· maiores.valores da 
humanidade' (Dr. Marcus Barros): 

"Não seria a criação_ de territórios uma espécie de arapuca para 
não demarcar as terras indígenas?" (Hamilton Gadelha, prefeito 

de São Gabriel da.Cachoeira) 
"O que se quer mesmo: desenvolvimento ou a criação· de novos 
feudos políticos? Essa é a questão de fundo". (Dep. Eron 
Bezerra) 

"Temo pelo futuro das populações indígenas das regiões do alto Solimões e 
do Rio Negro, caso seja aprovada a proposta de criação dos territórios, pois é 
sobre elas que incidirão os maiores impactos. Fico extremamente preocupado, em 
função do processo de ocupação, integração e desenvolvimento imbutido neste 
projeto". Após externar sua preocupação o promotor José Roque Pinto pergunta: 
"Será que uma vez mais alguns brancos definirão o futuro dos índios?", referindo 
se à eventualidade de realização de plebiscitos solicitados pelos projetos do dep. 
Euler Ribeiro. Os representantes das organizações indígenas (CGTT, FOIRN, 

r- - 
r: 
r- 

r: 

r- 
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COIAB ... ) participantes do Seminário: Rio Negro e Solimões: Realidade e 
Perspectiva manifestaram suas procupações pelo fato de estarem sendo 
surpreendidos por uma proposta de mais um projeto "que cai das nuvens, que nem 
chuva", como foi o caso do Projeto Calha Norte", afirmou o presidente do FOIRN, 
Pedro Garcia. "Se o governo tem dinheiro para instalar territórios, por que não tem 
dinheiro pra demarcar nossas terras? Porque esse deputado não usa as verbas pra 
demarcar nossas terras?". Já Domingos, Pira-Tapuia, de lawaretê, alto Rio Negro, 
foi taxativo" "não precisamos desta coisa. Temos nossas organizações indígenas. 
Porque elas não foram consultadas? Estamos sendo ignorados". 

r: 
('" 

Essas questões foram sendo respondidas nas colocações e nos · debates 
desses dois dias envolvendo mais de vinte entidades, partidos, organizações 
populares, sindicatos e indígenas, universidade, todos participantes do seminário, 
que foi um espaço democrático de debate da sociedade civi 1. Todas concordam em 
que o projeto não levaria o desenvolvimento para essas regiões. Ao contrário, 
apenas favoreceria a criação de mais alguns feudos políticos e econômicos, com a 
imolantação de novas burocracias, corrupção e fisiologismo. 

r> 

Foi lembrado a trajetória anti-indígena de Euler Ribeiro: em 1991 espalhou 
autdoors em Manaus pedindo a anulação das demarcações das terras dos 
Ticunas. No alto Solimões, promoveu passeatas· contra as terras indígenas, 
instigou a população contra os índios e seus aliados e prometeu aos madeireiros 
que lutaria até a morte pelos seus interesses. Além disso foram lembradas as 
pérolas presentes no projeto do deputado, que viu "o Brasil se dividindo, a partir de 
Cabral, multiplicou-se, foi ocupado e fortaleceu-se". Será que o deputado já antevia 
uma espécie de "clonagem" do Brasil? O projeto inicia com citações conhecidas e 
difundidas nos períodos ditatoriais "ocupar e integrar para não entregar", "a boa 
vizinhança começa com uma boa cerca". Conforme comentou o professor Ribamar 
Bessa, ele deve ter lido o Benchimol e não entendido. É uma argumentação 
primária, carregada de um discurso violento e preconceituoso contra os índios. 
Mostrou como o deputado Euler não tem legitimidade, porque a trajetória dele é de 
inimigo da população da região. 

r: 
r: 

O autor do projeto, apesar de convidado insistentemente a participar do 
seminário para defender sua proposta, negou-se terminantemente, dizendo, 
através da imprensa, que não participaria pois isso "não iria levar a nada" e que 
seus promotores tinham "outras intenções". Essa deselegância, (para não dizer 
grosseria ou ignorância) deixou os debatedores à vontade para dizer as verdades 
referentes ao deputado, seu projeto e suas intenções, sem rodeios e com humor e 
ironia. Afinal de contas, um declarado inimigo dos índios e da população local não 
tem a mínima legitimidade para apresentar um projeto, conforme argumentou o 
prof. Ribamar Bessa. 

r: 
Diante da avaliação unânime de que a situação é de abandono, miséria e 

falta de perspectivas das populações do interior do Amazonas, sendo esta também 
a realidade dos habitantes das duas regiões para as quais está sendo proposto a 
criação dos territórios, concluiu-se que é urgente uma ampla mobilização de todos 

r: 

r 

,,,....,. 

r 
r: 
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os setores da sociedade para a construção de alternativas viáveis para o bem estar 
e um desenvolvimento que efetivamente proporcione uma melhoria de vida para as 
populações locais. Para Hamilton Gadelha, prefeito de São Gabriel da Cachoeira, 
em vez de se gastar um bilhão, (que é o previsto para a instalação de um território), 
bastaria que o governo federal destinasse dois ou três milhões para a prefeitura, 
que certamente se teria um retorno bem melhor para a população. Além disso, para 
ele, é fundamental que antes de mais nada se demarque e garanta as terras 
indígenas. Para o deputado Eron Bezerra, os incentivos na região através da 
criação de "zonas especiais", possibilitariam um desenvolvimento participativo e 
democrático. Conforme Sílvio Cavuscens, assessor da COIAB, já existem muitas 
experiências positivas, incorporando conhecimentos tradicionais e pesquisas 
cientificas recentes, porém não existe vontade política para transformar isso em 
programas mais amplos para a Amazônia. Aliás foi visto que, desde os governos 
militares, não se definiu nenhum plano para a região, por parte do governo federal, 
dos Estados e na maioria dos casos dos próprios municípios. Para o promotor José 
Roque Pinlto, já que se está falando em territórios, porque não fazer os territórios 
indígenas e assim estaria resolvida a questão. Nessa direção também já haviam se 
manifestado o CIMI e outras entidades, inclusive referindo-se ao artigo 30 do 
Estatuto do índio, que prevê a criação de territórios federais indígenas, nas regiões 
onde a população indígena for superior a 1/3 dos habitantes. José .. Aldemir, 
professor da Universidade do Amazonas, indagou como fica a demarcação das 
terras indígenas e a determinação_ das áreas- ambientais? "Será que criados os 
Territórios não se retomará o velho e surrado discurso de que é necessário revisar 
as áreas demarcadas e em fase de demarcação, por serem muito extensas e 
comprometerem o desenvolvimento dos territórios?". Fundamentou suas 
preocupações nas experiências e no significado da terra/território para os povos 
indígenas; Para estes a terra não é mercadoria ou objeto de troca, mas a base de 
uma complexa rede de relações sociais, culturais, políticas e econômicas, através 
das quais a terra passa a ser um território onde realizam as atividades que 
reproduzem a vida. Por isso, "qualquer proposta de criação de Territórios enquanto 
unidades políticas, a partir das instâncias do Estado, devem levar em consideração 
estes aspectos". 

r 
r: 

r 

rr- 
r: 
r: 

r 

r: 

Houve consenso quanto à importância de se ter criado esse- espaço de 
debate amplo e de que esse processo deveria continuar através da realização· de 
seminários semelhantes nas diversas regiões do Estado, iniciando pelas 
abrangidas pela proposta de criação de territórios. Outra decisão foi a de 
encaminhar ao presidente da República e outras autoridades carta contendo a 
posição do seminário, contrário à criação de novos território no Amazonas. 

r: Egon - CIMI - Manaus, 10/03/97 

r: 

r: 

r> 

r 

r 
r 
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r: 
PROPOSTAS COLHIDAS NO SEMINÁRIO RIO NEGRO E SOLIMÕES: 

REALIDADE E PERSPECTICA. 

r 

1. Que as Entidades da sociedade civil e política comprometidas com os 
interesses reais da população amazonense mantenham-se unificadas na luta 
pela democratização das ações do Poder Público no Estado do Amazonas, 
exigindo a implementação de políticas públicas que atendam aos interesses e 
necessidades da população como um todo, mas especialmente das populações 
carentes localizadas nos municípios pobres e de fronteiras r 

r: 2. Que em face dos graves problemas enfrentados pelas populações do interior do 
Estado, e de maneira especial pelos ribeirinhos, caboclos e índios do alto Rio 
Negro e Solimões, em vez de serem carreados recursos para a implantação, 
estruturação e manutenção dos referidos territórios, que sejam destinadas 
verbas pelos Governo Federal e Estadual para a criação de polos de 
desenvolvimento econômico sustentável nas regiões, com políticas de incentivo 
fiscal, priorizando também políticas públicas nas áreas de saúde, educação, 
transporte, energia, habitação, saneamento, telecomunicações, segurança, etc. 

r: 

3. Que os governos federal e estadual envidem os esforços necessanos 
objetivando a imediata demarcação das terras indígenas no Amazonas. 

4. Que o Poder Público competente realize o zoneamento ecológico-econômico no 
Estado. 

r- 
5. Que o Estado defina e implemente, com a mais ampla participação de 

entidades civis organizadas, políticas de desenvolvimento econômico que 
possibilitem a utilização racional dos recursos minerais, da fauna e da flora, 
objetivando a obtenção de melhores condições de vida às populações 
interioranas. 

r: 
r- 

6. Que o Governo do Estado, Prefeituras municipais e entidade civis do Alto Rio 
Negro e Solimões, definam e implementem uma política de incentivo ao turismo 
nessas regiões. 

r 
r: 7. Que os Governos Estadual e Municipais incentivem a agricultura, a piscicultura 

e a criação racional de animais em cativeiro. r- 

r: 
r 
r: 

8. Que todo e qualquer projeto de desenvolvimento voltado para o Alto Rio Negro 
e Solimões leve em conta a preservação e a convivência harmônica das 
culturas indígenas, e não indígenas. Para tanto urge a participação democrática. 

r: 
r 
r: 
r- 
r 
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r 
r: 

das populações locais na definição e implementação e avaliação de projetos 
que lhes dizem respeito. 

9. Que haja incentivo às micro e pequenas empresas, associações e cooperativas 
na região, 

r: 
1 O. Que sejam criadas zonas especiais de Administração pública no interior do 

Estado do Amazonas, com o fito de aproximar o Poder Público e suas ações da 
sociedade. 

r- 11. Estudar a possibilidade de criação de territórios indígenas na região. 

12. Valorizar a criatividade popular, o conhecimento tradicional e científico visando 
melhorias para o povo. 

r 
r: 

13. Que sejam realizados novos seminários, debates, discussões nas diversas 
regiões do Estado, a comerçar pelas regiões do Alto Rio Negro e Solimões, 
envolvendo as populações locais e regionais, através de suas entidades 
representativas, a classe política e a comunidade científica. 

14. Que seja encaminhada ao Presidente da República, ao Congresso Nacional e 
outras autoridades, a posição da grande maioria dos participantes deste 
Seminário contrária a implementação da proposta de Criação dos Territórios do 
Alto Rio Negro e Solimões, vez que tal proposta carece de uma ampla 
discussão junto aos diversos segmentos da sociedade amazonense, a fim de 
que sejam efetivamente levados em consideração os diversos aspectos da 
questão. 

Manaus, 09 de março de 1997. 

A Coordenação 

r- 

r: 
r- 
r 
r: 
r: 
r: 
r 
r- 

r 
r 
r 
r 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 98, DE 1995 
(Do Sr. Euler Ribeiro) 

r 

Dispõe sobre a realização de plebiscito para a criação do 
Território Federal do Rio Negro e ·dá outras 
providências. 

r 
r: 
r: 

(À COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E DE REDAÇÃO) 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1°. Fica o Tribunal Eleitoral do Estado do Amazonas 
autorizado a realizar, no prazo de 6 (seis) meses da publicação deste Decreto 
Legislativo, plebiscito nos Municípios de Barcelos, Japurá, São Gabriel da 
Cachoeira e Santa Isabel do Rio Negro, sobre a criação do Território Federal do 
Rio Negro, pelo desmembramento desses municípios do Estado do Amazonas. 

Art. 2°. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para organizar, realizar, apurar, fiscalizar 
e proclamar o resultado do plebiscito. 

Art. 3°. Sendo o resultado do plebiscito favorável, a Assembléia 
Legislativa do Estado do Amazonas deverá sobre o mesmo manifestar-se no prazo 
de 3 (três) meses da proclamação oficial do resultado. 

Parágrafo único. Da deliberação da Assembléia será dada 
ciência ao Congresso Nacional. 

r: Art. 4°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 
publicação. 

(' 

r- Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário. 

r 

r: 
r 
r 

r: 
r 
r 
r: 
r: 
r: 
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r: JUSTIFICATIVA 

r: 
0 Os constituintes de 1988 fizeram inserir uma norma, no Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias, criando uma Comissão do Congresso 
Nacional e do Poder Executivo, "com a finalidade de apresentar estudos sobre o 
território nacional e anteprojetos relativos a nqvas unidades · territoriais, 
notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de solução" .. (art. 18, 
caput). Essa Comissão deveria submeter, no prazo de um ano, seus estudos à 
consideração do Poder Legislativo. 

r: 
Os resultados práticos desse dispositivo não são conhecidos. A 

Amazônia continua sendo uma imensidão de terras e de problemas. 

r 

Este projeto, em busca de oferecer solução para esta questão, 
começa instrumentalizar a criação do Território do Rio Negro, obedecendo à 
sistemática prevista no art. 18 parágrafo 3° da Constituição Federal, combinado 
com o art. 48, inciso VI. 

A consulta plebiscitária é a forma democrática de conhecer a 
opinião do habitante dessa desassistida região. É legítima e perfeitamente legal. E 
todos nós devemos prestar obediência a essa manifestação, eis que fruto da 
própria soberania nacional, conforme o texto do art. 14 da nossa Lei Maior. 

Como justificativa para o novo Território, podemos aduzir as 
seguintes razões: 

r: 
r> A região é toda composta por municípios de fronteira, é imensa 

e das mais ricas do país. Seus habitantes aglomeram-se ao longo da calha dos 
rios. E por ser distante da capital do Estado, Manaus, as ações governamentais de 
infra-estrutura, saúde, saneamento, transporte e segurança são sempre difíceis, 
escassas, precárias e esparsas. E o território, ademais, é de alta relevância para a 
segurança nacional. 

r: 
0 

r: 
r: 

Os brasileiros da fronteira, que lá vivem, têm mantido a 
integridade do território nacional com extremo sacrifício. A despeito disto, têm sido 
apenados, porque não lhes chegam, na medida justa, aquilo de que necessitam e a 
que têm direito. 

r- O direito de investimentos maciças na área, que não podem ser 
limitados ao que o Estado recebe via orçamentária. Quando o Governo Federal 
assume tal responsabilidade, qualifica a vida dos habitantes da região, abre-lhes a 
perspectiva do desenvolvimento e consolida o território nacional. 

r- 

r- 
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r> 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 97-A, DE 1995 
(Do sr. Euler Ribeiro) 

D is põe sobre a realização de plebiscito para a criação do 
Território Federal do Alto Solimões e dá, outras 
providências; 

r- tendo parecer da Comissão de Finanças e Tributação 
pela inadequação financeira e orçamentária, contra os 
votos dos Deputados José Fortunati e, em separado, do 
Deputado Augusto Viveiro. 

(PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 97, DE 1995, A QUE SE REFERE O 
PARECER) 

SUMÁRIO 

1 - Proposição inicial 

11 - Na Comissão de Finanças e Tributação: - ' 

r 
r- 

parecer vencedor 
parecer da Comissão 
voto em separado do Deputado Augusto Viveiros. . 

O CONGRESSO NACIONAL, decreta: 

r: 
r- 

Art. 1 º. Fica o Tribunal Eleitoral do Estado do Amazonas 
autorizado a realizar, no prazo de 6 (seis) meses da publicação deste Decreto 
Legislativo, plebiscito nos Municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim 
Constant, São Paulo de Olivença, Santo Antônio do Iça, Tabatinga e Tonantins, 
sobre a criação do Território Federal do Alto Solimões, pelo desmembramento 
desses municípios do Estado do Amazonas. 

r: 

r: 
r 

r: 
r- 

r: 
(' 

r 
r: 
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.- Art. 2°. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções ao 
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas para organizar, realizar, apurar, fiscalizar 
e proclamar o resultado do plebiscito. - ' 

Art. 3°. Sendo o resultado do plebiscito favorável, a Assembléia 
Legislativa do Estado do Amazonas deverá sobre o mesmo manifestar-se no prazo 
de 3 (três) meses da proclamação oficial do resultado. 

Parágrafo único. Da deliberação da Assembléia· será dada 
ciência ao Congresso Nacional. 

publicação. 
Art. 4°. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua 

r- 
Art. 5°. Revogam-se as disposições em contrário. 

JUSTIFICATIVA 
r=. 

- r 

Os constituintes de 1988 fizeram inserir uma norma, no Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, criando uma Comissão do Congresso 
Nacional e do Poder Executivo, "com a finalidade de apresentar estudos sobre o 
território nacional e anteprojetos relativos a novas unidades territoriais, 
notadamente na Amazônia Legal e em áreas pendentes de solução". (art. 18, 
caput). Essa Comissão deveria submeter, no prazo de um ano, seus estudos à 
consideração do Poder Legislativo. 

r: 

r>, 

r: 

Os resultados práticos desse dispositivo não são conhecidos. A 
Amazônia continua sendo uma imensidão de terras e de problemas. 

Este projeto, em busca de oferecer solução para esta questão, 
começa instrumentalizar a criação do Território do Alto Solimões, obedecendo à 
sistemática prevista no art. 18 parágrafo 3° da Constituição Federal, combinado 
com o art. 48, inciso VI. 

A consulta plebiscitária é a forma democrática de conhecer a 
opinião do habitante dessa. desassistida região. É legítima e perfeitamente legal. E 
todos nós devemos prestar obediência a essa manifestação, eis que fruto da 
própria soberania nacional, conforme o texto do art. 14 da nossa Lei Maior. 

r: 

r: 



·: ... r 
r- 

Proposta de Redivisão Territorial do Estado do Amazonas - Textos para o debate - 1 ° Caderno 82 

(' 

r: 

Como justificativa para o novo Território podemos aduzir as 
seguintes razões: 

r. 

A região é toda composta por municípios de fronteira, é imensa 
e das mais ricas do país. Seus habitantes aglomeram-se ao longo da calha dos 
rios. E por ser distante da capital do Estado, Manaus, as ações governamentais de 
infra-estrutura, saúde, saneamento, transporte e segurança são sempre difíceis, 
escassas, precárias e esparsas. E o território, ademais, é de alta relevância para a 
segurança nacional. 

r: 

r- 

Os brasileiros da fronteira, que lá vivem, têm mantido a 
integridade do território nacional com extremo sacrifício. A despeito disto, têm sido 
apenados, porque não lhes chegam, na medida justa, aquilo de que necessitam e a 
que têm direito. r: 

r'· 

O direito de investimentos maciços na área, que não podem ser 
limitados ao que o Estado recebe via orçamentária. Quando o Governo Federal 
assume tal responsabilidade, qualifica a vida dos habitantes da região, abre-lhes a 
perspectiva do desenvolvimento e consolida o território nacional. 

r: 
r: 

PARECER 
DA COMISSÃO DE FINANÇAS E TRIBUTAÇÃO 

r: PARECER VENCEDOR 

r 1 - RELATÓRIO 

r- O projeto de Decreto Legislativo em epígrafe dispõe sobre a 
realização de plebiscito, pelo Tribunal Regional Eleitoral, para a criação do 
Território do Alto Solimões, a partir do desmembramento do Estado do Amazonas. 

r- 

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação, a apreciação da 
proposição quanto aos aspectos financeiros e orçamentário públicos, bem como 
seu exame quanto à sua compatibilidade ou adequação com o Plano Plurianual, a 
Lei de Diretrizes Orçamentarias e o Orçamento Anual, conforme estabelece o art. 
53, inciso li, combinado com o art. 32, inciso VIII, alínea h, do Regimento Interno 
desta Casa. 

r: 
O ilustre Deputado Augusto Viveiros, tendo sido designado relator da 

proposição, apresentou parecer pela não implicação da matéria com aumento ou 

r- 

r 
(' 

r 
r 
r 
r 
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diminuição da receita ou despesa pública, não cabendo pronunciamento quanto à 
adequação financeira e orçamentária. 

r: 
Tendo a Comissão rejeitado este parecer, fomos designados pelo 

Presidente para redigir o Parecer Vencedor, pela inadequação financeira 
orçamentária da proposição em tela. 

li - VOTO DO RELATOR 

A apreciação individualizada da proposta, desacompanhada de 
critérios técnicos que comprovem a viabilidade econômica e financeira da nova 
Unidade Federativa a ser criada, compromete a viabilidade da própria Federação. 
Toda criação de novo ente federado autônomo só deveria se efetivar após um 
estudo prévio que demonstrasse todas as conseqüências decorrentes de sua 
criação, notadamente para a própria União e para o Estado Federado do qual o 
novo ente se formaria. 

r 

O artigo 234 da Constituição veda à União, direta ou indiretamente, 
assumir, em decorrência da criação de Estado, encargos referentes a despesas 
com pessoal inativo. Por outro lado, não evita que seja imputada à União o custo 
da manutenção do pessoal ativo, mantendo um incentivo para as iniciativas 
separatistas, tendo em vista que as despesas com pessoal têm elevada 
participação nos gastos de manutenção da máquina administrativa dos governos. 
Essa exceção é injusta para com os demais Estados que, de forma indireta, 
acabarão financiando o desmembramento de áreas territoriais com as quais não 
têm a mínima relação. Por outro lado, a criação do território transfere para a União 
todos os gastos públicos com a administração do novo ente territorial, antes da 
responsabilidade do Estado do qual se desmembrou, perfazendo-se um caminho 
de recentralização que é totalmente inconveniente, quando se busca exatamente o 
oposto, que é a desoneração dos encargos da União. 

r: 
r 

r 
r: 

A criação de um novo Estado ou Território deve estar subordinada a 
uma visão global do desenvolvimento do País. Esta parece ter sido a preocupação 
dos Constituintes, que estabeleceram no artigo 12 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, a criação de uma comissão de estudos territoriais 
composta de dez membros indicados pelo Congresso Nacional e cinco pelo Poder 
Executivo, com a finalidade de apresentar estudos sobre o território nacional e 
anteprojeto relativo as novas unidades territoriais. 

O parágrafo 1 ° do mesmo artigo, estabelece que no prazo de um ano, 
esta comissão submeterá ao Congresso Nacional os resultados de seus estudos 
para, nos termos da Constituição, serem apreciados nos doze meses 
subseqüentes, extinguindo-se logo depois. 

r: 

r 
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O resultado da consulta plebiscitária, se afirmativo, cria expectativas 
políticas que tornam praticamente inevitável a criação do novo ente federativo. A 
efetiva criação de territórios federais, ou mesmo o desmembramento de Estados, 
acarreta pesados encargos ao Tesouro da União, o que é totalmente 
desaconselhável, quando se convive com déficits públicos que ameaçam a 
estabilidade e o crescimento da economia. 

r: Nas atuais circunstâncias, portanto, essa Comissão deve impedir no 
próprio nascedouro esse processo de reorganização territorial. 

Em face dessas razões, opino pela INADEQUAÇÃO FINANBEIRA E 
ORÇAMENTÁRIA do Projeto de Decreto Legislativo nº 97, de 1995, do Deputado 
Euler Ribeiro. 

Sala de Comissões, em .... de dezembro de 1996. 

Deputado ROBERTO BRANT 
Relator 

r: 
r 
r 
r 

li- PARECER DA COMISSÃO 

r> 
r: 

r: 

A Comissão de Finanças e Tributação, em reunião ordinária realizada 
hoje, opinou contra os votos dos Deputados José Fortunati e, em separado, do 
Deputado Augusto Viveiros, primitivo relator, pela inadequação financeira e 
orçamentária do Projeto de Decreto Legislativo nº 97 /95, nos termos do parecer 
vencedor do Deputado Roberto Brant. Absteve-se de votar a Deputada Maria da 
Conceição Tavares. 

Estiveram presentes os Senhores Deputados Delfim Netto. 
Presidente; Fetter Junior, Augusto Viveiros e Edinho Bez, Vice-Presidentes; José 
Carlos Vieria, Manoel Castro, Mussa Demes, Osório Adriano, Roberto Brant, Saulo 
Queiroz, Sérgio Naya, Sílvio Torres, Germano Rigotto, Gonzaga Mota, Homero 
Oguido, Max Rosenmann, Pedro Novais, Basílio Villani, Eujácio Simões, Fernando 
Torres, Nelson Marchezan, Yeda Crusius, Celso Daniel, José Fortunati, Maria da 
Conceição Tavares, Fernando Ribas Carli, Aida Rebelo, José Lourenço, Antônio do 
Valle, João Pizzolatti, Nelson Maurer, Valdomiro Meger, Alexandre Santos, Arnaldo 
Madeira, Luiz Carlos Hauly e Milton Temer. 

r> 

r 

r: Sala da Comissão, em 11 de dezembro de 1996 

Deputado DELFIM NETTO 
Presidente 

r: 

r: 

r 
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VOTO EM SEPARADO DO DEPUTADO AUGUSTO VIVEIROS 

1 - RELATÓRIO 

r: O projeto de Decreto Legislativo em epígrafe dispõe sobre a 
realização, pelo Tribunal Regional Eleitora do Amazonas, no prazo de 6 meses a 
contar da sua publicação, de plebiscito nos municípios especificados, sobre a 
criação do Território Federal do Alto Solimões, a partir do desmembramento 
desses municípios do Estado do Amazonas. 

r 
r: 

Argumenta o autor da proposta que a consulta plebiscitária é a forma 
democrática de conhecer a opinião do habitante dessa desassistida região que, 
apesar de imensa e das mais ricas do País, é bastante carente de ações 
governamentais de infra-estrutura, saúde, saneamento, transporte, e segurança, 
por ser distante da capital do Estado. 

r- 

Nos termos regimentais, o projeto foi distribuído à Comissão de 
Constituição e Justiça e de Redação para o exame dos aspectos de 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e de técnica legislativa, bem como para 
pronunciar-se sobre o mérito da matéria e à Comissão de Finanças e Tributação 
para o exame de adequação financeira e orçamentária. 

É o relatório. 
r: 
r 
r: 

li-VOTO 

r> 
r: 

Cabe à Comissão de Finanças e Tributação o exame do projeto 
quanto· à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de 
diretrizes orçamentárias e oorçamento anual, conforme estabelece o art. 53, inciso 
11, c/c art. 32, inc. VIII, letra h, do Regimento Interno. 

r 
r- 

O Plano Plurianual-PPA (Lei nº 9.276, de 9 de maio de 1996), para o 
quadriênio 1996/99, não trata da matéria em análise e as Leis Diretrizes 
Orçamentárias-LDO para o exercício de 1996, (Lei nº 9.082, de 25 de julho de 
1995) e para o exercício de 1997, (Lei nº 9.293, de 15 de julho de 1996) não fazem 
restrição ao objetivo da proposição. 

r: 
r: 
r: 
r- 

Quanto ao orçamento anual, não há previsão de recursos específicos 
para realização do plebiscito na programação do Tribunal Superior Eleitoral nem do 
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, para o exercício financeiro de 1996. 

Ressalte-se, entretanto, que o Tribunal Superior Eleitoral, através da 
Resolução nº 13.611, de 9 de abril de 1987, entende que é pacífica a 
jurisprudência do TSE, no sentido de que plebiscito não é matéria eleitoral e, em 

r> 

r 
r 
r 
r- 
r 
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conseqüência, as despesas com a sua realização deverão ser custeadas pelos 
Estados envolvidos. 

A matéria portanto, não têm implicações com aumento ou diminuição 
de receita ou despesas públicas da União. 

Por isto na forma do artigo 9° da Norma Interna não se examina a 
adequação financeira e orçamentária do citado projeto. 

Sala da Comissão, em 05 de setembro de 1996 
•. t 

Deputado AUGUSTO VIVEIROS~ 

0 
r 
(' 

r 
r- 
0 

r 
r> 
r-. 

r- 
0 
r> 
r: 
r 
r 
r: 
n 
r, 
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A QUEM INTERESSA DIVIDIR O AMAZONAS?? 

1. DE ONDE VEM A IDÉIA 

r: Alguns políticos amazonenses vêm defendendo a idéia da criação dos 
Territórios do Rio Negro e do Alto Solimões já há bastante tempo. A idéia foi 
levantada na Assembléia Nacional Constituinte em 1988, mas não foi adiante. 
Mesmo assim, o deputado federal pelo Amazonas Euler Ribeiro, que para se eleger 
fez propaganda contra a demarcação das terras indígenas (Em 1992 espalhou out 
doors pela cidade de Manaus com os dizeres: Revogação da demarcação/terras 
indígenas Ticunas) não se deu por satisfeito e apresentou na Câmara dos 
Deputados em Brasília dois Projetos de Decreto Legislativo, outra vez, com o 
objetivo de criar os Territórios Federais do Rio Negro e do Alto Solimões. Durante 
muito tempo esse deputado ficou falando sozinho. Sua proposta não tinha força 
para ser aprovada. 

r· 

r 

r 

Mas em outubro de 1996 os jornais, as rádios e televisões começaram a 
falar muito no assunto. A criação dos Territórios virou notícia, por que agora o 
próprio governo federal, através da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE), 
estava manifestando interesse para que fossem criados. 

r: 
2. O QUE É UM TERRITÓRIO FEDERAL 

Os territórios federais, assim como os estados são unidades federativas. 
Eles são diferentes dos estados por que não têm autonomia administrativa. São 
administrados diretamente pelo governo federal. Por isso, uma porção de coisas 
depende do governo federal, como por exemplo, organizar e manter o Poder 
Judiciário, o Ministério Público, a Polícia Federal, Militar. e Civil, o Corpo de 
Bombeiros. 

r 
r: 
r- 

Os governos dos territórios são escolhidos pelo Senado. A população de 
cada território escolhe 04 Deputados Federais. Os territórios são criados a partir de 
uma subdivisão de um ou mais Estados. No caso dos Territórios do Rio Negro e do 
Alto Solimões eles seriam criados a partir de uma subdivisão do Estado do 
Amazonas. 

r 
r 
r: 

A Constituição fala que os Territórios Federais só podem ser criados com a 
aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e pelo 
Congresso Nacional. Quem convoca o plebiscito é o Congresso Nacional. A 
Constituição diz também que precisa ser feita uma lei para dizer como os territórios 
vão se organizar administrativa e judicialmente. 

r 
r 

r: 

r 

r: 
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r: 3. ALGUNS DADOS SOBRE A PROPOSTA DE NOVOS TERRITÓRIOS 

,,-.. 

Território Federal do Rio Negro - Seria integrado por 4 Municípios - São 
Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e Japurá com uma 
extensão de 23.919.500 hectares. Nessa região localizam-se 10 terras indígenas ~:>: 
com uma superfície superior a 14 milhões de hectares onde vivem 19 povos 
indígenas. Portanto, 58% das terras do novo Território seriam indígenas.- Mais de 
90% da população fora das sedes municipais é indígena. 

r> 

Território Federal do Solimões - Abrangeria 7 Municípios - Bejamin 
Constant. Tabatinga, Atalaia do Norte, São Paulo de Olivença, Amaturá, Santo 
Antônio do Içá e T onantins com uma extensão de 13.142. 200 hectares. Nessa 
região existem 17 terras indígenas com uma superfície de 9,5 milhões de hectares. 

r: Aproximadamente 68% das terras do Território seriam indígenas. Estima-se 
uma população indígena na região de 30 mil pessoas. Em alguns municípios os 
índios são a maioria da população. 

4. A QUEM INTERESSA A CRIAÇÃO DOS TERRITÓRIOS 

..••..•.. 

Sempre que alguém faz uma proposta que nos atinge, temos que nos 
perguntar a quem interessa essa proposta e quem se beneficia com ela. Quem vai 
se beneficiar com a criação dos territórios da alto solimões e do Rio Negro? 

r 

,,,..... 
Sabemos que quem defende a proposta e que tem força política para fazer a 

proposta andar é a SAE. Por que será que a SAE do governo Fernando Henrique 
Cardoso que quer diminuir· os gastos públicos, fez. essa. proposta, para a qual 
necessita da muito dinheiro? 

Na SAE os militares têm muita influência. Podemos por isso dizer que 
interessa aos militares cnar os Territórios. Como o Projeto Calha Norte tem pouco 
dinheiro e o governo não dá muita importância para ele, os militares estão 
querendo através da criação dos territórios uma outra maneira de justificar e de 
financiar sua forte presença na região. 

.- Através do Projeto Calha Norte já ficamos sabendo alguma coisa sobre 
como os militares pretendem proteger as fronteiras do país. 

Nesse projeto os mílitares dizem que precisam reforçar suas instalações na 
fronteira e trazer mais tropas e que também é necessário trazer outra gente para 
habitar a região. Só assim as fronteiras seriam protegidas. Com a a criação dos 
territórios eles querem, outra vez, dar torça a essa idéia. Não é difícil imaginar que 

r 

-··--- 
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as fronteiras podem ser protegidas com menos dinheiro e sem precisar levar mais 
gente para dentro das terras indígenas. Isso poderia ser feito com mais eficiência à 
partir de Manaus e de Belém usando tecnologia avançada. 

r 
Í' 

r: 

Por outro lado, as maiores ameaças para a soberania nacional certamente 
não partem de países limítrofes como a Colômbia, Peru, Venezuela, Suriname e 
Bolívia, mas das potências mundiais. A essas potências, não interessa uma guerra 
nas fronteiras de conquista territorial, mas a interferência sobre os centros de 
decisão política. É através da.imposição de acordos e leis que essas potências 
limitam a soberania dos países pobres, para satisfazer seus -ínteresses 
econômicos. Foi o que aconteceu recentemente com a lei de patentes em 
tramitação no Congresso, quando os EUA ameaçaram não comercializar nada com 
o Brasil se essa lei não fosse aprovada do jeito que eles queriam. A través dessa 
lei as multinacionais, com a avançada tecnologia de que dispõe, podem se utilizar, 
dos conhecimentos indígenas para obter altos lucros. 

(' 

,,...._ 
/ 

Como podemos ver, o que está fazendo andar a proposta da criação dos 
Territórios, no momento, são os interesses militares. Mas também há fortes 
interesses econômicos e políticos de olho nesses Territórios. Em termos 
econômicos, chamam atenção os interesses na exploração mineral no Rio Negro e 
na exploração madeireira no Solimões. 

r- A criação dos Territórios é também um prato cheio para os políticos 
regionais, ansiosos por usufruírem de recursos federais para se afirmarem no 
cenário político. 

r>. 

5. QUAIS OS PROBLEMAS QUE OS TERRITÓRIOS CAUSARÃO? 

Í' 

r: 

Nas regiões do Rio Negro e do Solimões vive Y. da população indígena do 
país. No Rio Negro os índios são a maioria da população. e no Alto Solimões 
chegam a 30% . Pela proposta que está sendo divulgada,. mais da metade das 
terras tanto do território do Rio Negro (58%) e do território do Alto Solimões (68%) 
são indígenas. Os defensores da proposta não se importam com essa realidade. A 
eles só interessa poder levar mais gente, reforçar os efetivos militares e intensificar 
a exploração dos recursos naturais dessas regiões - especialmente a madeira e o 
minério - sem preocupação com o que possa acontecer aos povos indígenas. 

r 
r: 

O jeito de desenvolver essas regiões que está por trás da criação dos novos 
territórios, não é diferente de outros projetos de desenvolvimento para a Amazônia 
que vieram de cima para baixo e por isso só fizeram agravar os problemas. 
Quando Roraima passou a ser território e depois a estado, não melhorou a 
situação dos Macuxi, Wapixana, Yanomami, lngaricó e dos outros povos da região. 
Pelo contrário, fez foi piorar. A terra dos Yanomami foi invadida por garimpeiros e 
os Makuxi, Wapixana, lngaricó e Taurepang da Raposa/Serra do Sol, foram 
vítimas de violência estimulada continuamente nos jornais, nos rádios e nas 
televisões por esses políticos inescrupulosos. Hoje esses políticos dizem que o 

r: 
r 
r: 

r 
r 
r 
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r 
Estado de Roraima não tem futuro porque 42% das terras são indígenas e que por 
isso elas precisam se reduzidas. 

.- 
Podemos por isso, resumir assim, os principais problemas que os povos 

indígenas do Solimões e do Rio Negro vão enfrentar com a criação dos territórios: 
r- 

a) Vai aumentar a invasão das terras indígenas e a pressão para reduzir as 
mesmas. Muita gente vai se deslocar para essas regiões atrás de uma 
oportunidade para sobreviver. Muitos tentarão a v.ioa explorando os recursos 
naturais, que na sua grande maioria estão no interior das terras· indígenas. 
Também vai ser muito difícil a fiscalização das terras indígenas, porque com toda 
certeza os políticos e as autoridades locais, a exemplo do Euler Ribeiro vão dar 
cobertura aos invasores ao mesmo tempo em que vão começar a dizer que precisa 
reduzir as terras indígenas para que os territórios possam se desenvolver; 

r 

b) A presença militar no interior das terras indígenas deverá aumentar· para 
desenvolver, não só o seu papel de segurança, mas também para manter sua 
influência política e ideológica no interior das comunidades. Os militares defendem 
o aumento da presença de não-índios como uma das maneiras de proteger as 
fronteiras e acham que os índios devem desaparecer; e) A criação dos novos 
territórios vai tornar mais agressiva e violenta a dominação sobre os povos 
indígenas. É uma forma disfarçada de acabar com os índios, por que eles já não 
terão mais condições de pensar o seu futuro de forma autônoma e a partir de suas 
culturas. Faz parte da estratégia da conquista e da dominação sobre os índios que 
começou em 1500. 

6. O QUE FAZER 

a) É importante fazer chegar a informação a todas as comunidade diretamente 
interessadas para que elas possam discutir a idéia. da criação dos novos 
territórios e suas consequências para os povos indígenas. 

b) Começar a discutir propostas de desenvolvimento para essas reqioes a 
partir das necessidades dos povos indígenas e das populações locais e com 
sua participação. 

e) Divulgar a experiência milenar dos povos indígenas e as atuais iniciativas 
que estão sendo tomadas para melhorar a qualidade de vida nessas 
regiões. 

d) Agir através das organizações indígenas junto ao governo e a sociedade 
brasileira para que os direitos indígenas sejam respeitados. 

e) Denunciar o desrespeito e a violência. 
,,--. 

r 
r 
r 

(' 

r- 
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f) Os povos indígenas e suas organizações em nível da Amazônia, do Brasil e 
da América Latina lutam pela autonomia. Como essa autonomia poderia ser 
concretizada numa região como a do Alto Rio Negro onde a grande maioria 
da população é indígena? Seria o casa de se pensar numa administração 
regional indígena autônoma? Um território indígena, por exemplo? 

CO IAB (Coord. da Org. Indígenas da 
Amaz. Brasileira), CIMI NORTE J.;E; 
SACI (Sociedade, Ambiente e 
Cidadania), Manaus, Amazonas, 
Dez/ 1996. ,.-.., 

'~ , 

,,...._ 

r: 
r-. 
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A DIVISÃO TERRITOTIAL É NECESSÁRIA? 

A sociedade amazonense foi tomada de surpresa com a informação - 
generosamente divulgada - de que o Estado do Amazonas seria dividido, dando 
origem aos territórios do Solimões e do Rio Negro. 

As duas regiões em questão são pobres e abandonadas pelo poder público. 
Menos de habitantes/Km2 vivem nessas áreas, na sua maioria indígenas. 
Concentram, porém, extraordinários recursos naturais. 

A região do Solimões é simultaneamente uma área extremamente piscosa, 
rica em madeiras de "lei" (preferidas na movelaria), corredor do narcotráfico 
colombiano e onde habitam densas populações indígenas, dentre elas os tikunas e 
os recém-contatados Korubos "caceteiros". 

r: 
A região do rio Negro igualmente bela e rica em recursos naturais, é o 

território dos tucanos, barés e de parte dos yanomâmis, dentre outros povos 
indígenas que habitam essa região. Seu maior potencial decorre de suas belezas 
naturais e de imensas reservas minerais, dentre as quais se destaca a reserva de 
nióbio de Seis Lagoas, avaliada em mais de 1 trilhão de dólares. 

A informação dava a divisão como fato consumado, uma vez que, diziam "a 
Secretaria de Assuntos Estratégicos já havia elaborado um estudo aprofundado 
sobre o assunto". 

Posteriormente verificou-se que não havia estudo algum nem na SAE, nem 
no Congresso e tampouco na Assembléia Legislativa do Estado. O único registro 
que há dessa proposta é um projeto de lei que dorme nas gavetas da Câmara dos 
Deputados e que foi elaborado por um deputado amazonense diretamente 
interessado no assunto. 

A tentativa de dividir o Amazonas e a Amazônia, como um todo não é nova 
e, historicamente, tem feito parte da estratégia do imperialismo que tenta se 
assenhorar de um pedaço da Amazônia. 

A teoria dos grandes lagos do Instituto da Hiléia, dos enclaves de 
Fordlândia, Belterra e Jari, dentre outros, ilustram muilto bem a estratégia do 
imperialismo. 

r: Dependendo do enfoque que se queira dar é até possível encontrar razões 
conjunturais para sustentar a tese da divisão territorial, sendo a principal delas o 

r: 



Proposta de Redivisão Temtorial do Estado do Amazonas-Textos para o debate - lº Caderno 93 

abandono do interior. Para se ter uma idéia da gravidade desse problema é 
ilustrativo registrar que o interior do Estado é responsável por apenas 0,85% da 
arrecadação tributária contra 99, 15% arrecadado em Manaus. 

Abandeirar-se, porém, dessa proposta baseado apenas em aspectos 
conjunturais, sem considerar as implicações do ponto de vista estratégico, é uma 
atitude no mínimo pouco sensata. 

Atualmente 03 grupos básicos de pessoas, por razões distintas, são 
favoráveis à divisão territorial do Amazonas. 

No primeiro grupo estão os habitantes das áreas a serem desmembradas. 
Abandonados pelo poder público, relegados à própria sorte e vivendo de uma 
economia de subsistência é mais do que natural e compreensivo que os nativos 
dessas regiões, nutram o sentimento separatista, na medida que vislumbram a 
perspectiva de investimentos econômicos e sociais a partir da criação desses 
territórios federais . ... 

1 

r 
r 

No segundo grupo estão os militares e algumas personalidades do Estado. 
Apesar de demonstrarem sincera preocupação, também analisam a questão do 
ponto de vista estritamente conjuntural. Os militares, em particular, revelam 
especial preocupação com o aspecto da densidade demográfica e argumentam 
que a criação desses territórios possibilitaria, a partir dos investimentos federais, 
certo incremento econômico e o conseqüente adensamento populacional da área 
pela atração de levas migratórias. 

r- 
E no terceiro grupo estão os políticos em fim de carreira, e/ou com 

pretensões hegemonistas. Na verdade buscam uma alternativa para seus 
mandatos "terminais" e/ou tentam ampliar seu peso político, através de bancadas 
artificiais, com o propósito de obterem mais força na chantagem política palaciana. 

r: 

O argumento comum -a todos é que a divisão se faz necessária porque traria 
novos recursos federais para a área apartada, facilitaria a administração uma vez 
que o Amazonas é muito extenso e, finalmente, possibilitaria, um maior 
desenvolvimento da região. O argumento implícito das pretensões politiqueiras não 
é revelado em nenhum momento. 

As contra-razões da divisão. 
r: 

Do ponto de vista geopolítico é pacífico o entendimento de que uma nação 
para se alçar à condição de potência necessita de 3 pressupostos básicos: 
extensão territorial, associada à abundância de recursos naturais; densa população 
e economia desenvolvida. 

_,...... 

r- 

r: 
r> 

r 
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Em se tratando de um estado federado é evidente que o Amazonas não tem 
a pretensão de ser uma "potência" mundial. Nem por isso, entretanto, esses 
pressupostos deixam de ser relevantes. 

r: 

O Amazonas não possui densa população, ao contrário. Possui menos de 
1,5 hab/Km2 e tem uma economia frágil, representando menos de 1.3% do BIP 
nacional. Seu único trunfo é precisamente sua extensão territorial, superior a 1,5 
milhões de Km2, exatamente o que se pretende retalhar. 

Se é verdade que um grande território não é necessariamente sinônimo de 
desenvolvimento, é menos verdade ainda que pequenos territórios representem 
essa possibilidade de progresso. 

Outro argumento separatista que não resiste a um sopro, é precisamente a 
falsa idéia de que haverá um grande suporte de recursos federais a partir da 
criação desses territórios. 

O atraso social e econômico dessas áreas efetivamente decorre da falta. de 
investimentos. Seo governo dispõe de recursos para promover o desenvolvimento 
dessas áreas não é necessária a separação, basta que se elaborem programas 
específicos de desenvolvimento. Esse procedimento teria a enorme vantagem de 
que todos os recursos disponíveis seriam aplicados no objetivo fim. Evitar-se-ia, 
assim, desperdício de recursos na criação e manutenção da máquina burocrática 
(poderes Executivo, Legislativo e Judiciário). 

Quanto ao argumento de que a divisão facilitaria a administração, 
aproximando o Poder Executivo da população, é completmente improcedente. Por 
esse raciocínio teríamos que aceitar a idéia - já defendida por alguns - de que o 
Brasil é inadministrável exatamente pela sua extensão. 

Desmembrar o Amazonas implicaria, numa análise preliminar, em privá-lo 
exatamente do seu maior capital estratégico, a sua extensa área e a conseqüente 
faixa de fronteira com países limitados. 

Ademais, a criação desses territórios em áreas com densa população 
indígena aumentaria ainda mais a tensão - já existente - na relação com os povos 
indígenas. 

(' 

Para se ter um idéia mais precisa dessa realidade, é ilustrativo saber que o 
município de Tabatinga - escolhido para ser a futura capital do território do 
Solimões - tem mais de 90% de seu território comprometido com reservas 
indígenas. 

Ninguém desconhece, por outro lado, a resolução da ONU que autorizou os 
Estados Unidos a ocuparem permanentemente o 1 raque - mesmo depois de 
cessada. a guerra - para "protegerem os curdos ameaçados pelo exército 
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iraquiano". Tal prática faz parte da nova estratégia do imperialismo, que há anos 
sonha com um enclave na Amazônia. 

r 

Para os que eventualmente acham que tais argumentos são um 
despropósito, é importante saber que um dos principais "argumentos" utilizados por 
alguns separatistas, é precisamente o de que não adianta se tentar impedir a 
divisão territorial, porque "a divisão acontecerá de qualquer forma, porque há uma 
grande pressão internacional para isso". 

r 
r> 

Manaus não precisou ser apartada para saltar de 200 mil para 1,5 milhão de 
habitantes em apenas 26 anos (70 a 96) e nem tampouco para concentrarmais de 
99% da economia do Estado. 

r 
r- 

A nosso modo de ver a saída racional para promover o desenvolvimento de 
áreas abandonadas da Amazônia - e do Amazonas em particular - passa pela 
dotação da região de infra-estrutura (portos, aeroportos, energia, saneamento, 
telecomunicações, educação, saúde, etc.), política de incentivos fiscais, visando 
atrair investimentos, exploração racional de seu potencial mineral e convivência 
harmônica com os povos indígenas. 

r: 
A política oficial do Governo, porém, marcha em sentido contrário, tentando 

privatizar a estatal que cuida da política mineral (a Vale), cortando gastos públicos 
e reduzindo os investimentos estatais. Não se sabe, portanto, como o Governo 
alocaria recursos para esses territórios. 

EB é engº. agrônomo, prof. da UA, 
deputado estadual no Amazonas, dirigente 
nacional e presidente regional do PC do B. 

r- 

r 
r: 

r: 

r 
r 
r, 
/"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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ALGUNS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS PERTINENTES À QUESTÃO EM 
DEBATE' 

1 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

Capítulo IV 
DOS DIREITOS POLÍTICOS 

Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo 
voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

1 - plebiscito; 
li - referendo; 
11 - iniciativa popular. 

§ 1 ° O alistamento eleitoral e o voto são: 
('. 

r 
r 
r" 

1 - obrigatórios para os maiores de dezoito anos; 
11 - facultativo para: 

a) os analfabetos; 
b) os maiores de setenta anos; 
c) os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. 

§ 2° Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o 
período do. serviço militar obrigatório, os conscritos. 

§ 3° São condição de elegibilidade, na forma da lei: 

r: 
(' 

r- 

1 - a nacionalidade brasileira; 
li - o pleno exercício dos direitos políticos 
111 - o alistamento eleitoral; 
IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; 
V - a filiação partidária; 
VI - a idade mínima de: 

r: 
r 

a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e 
Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito 
Federal; 

r: 
r- 

r 
r 
.r-.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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r: c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual, ou Distrital, 
Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz; 

d) dezoito anos para Vereador 

......................... 

r 
r 

TÍTULO Ili 

DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO r: 

Capítulo 1 

Da organização Político-Administrativa 

Art. 18. A organização político-administrativa da República Federativa do 
Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos 
autônomos, nos termos desta Constituição. 

r 
§ 1 º Brasília é a Capital Federal. 

r 
r- 

§ 2º Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação 
em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei 
complementar. 

r 
§ 3º Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar 

se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais, 
mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e 
do Congresso Nacional, por lei complementar. r 

r- 
§ 4° A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, 

far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar 
federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 
Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, 
apresentados e publicados na forma da lei. 

r- 

Art. 21. Compete à União: 

IX - elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do 
território e de desenvolvimento econômico e social; 

XIII -organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público e a 
Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios; 

r: 
r- 

r: 

r 
.r~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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r: 
XIV - organizar e manter a polícia cívil, a polícia militar e o corpo de 

bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao 
Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio; 

r: 
r 
(' 

r- XIX - instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 
definir critérios de outorga de direitos de seu uso. 

r: Art. 22·. Compete privativamente à União legislar sobre: 

r: 
XII - jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia; 
XIII - nacionalidade, cidadania e naturalização; 
XIV- populações indígenas; 
XV - emigração e imigração, entrada, extradição e expulsão de estrangeiros; 

XVII - organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública 
do Distrito Federal e dos Territórios, bem como organização administrativa destes; 

Capítulo V 

DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 

Seção li 

DOS TERRITÓRIOS 

Art. 33. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos 
Territórios. 

,r-. 

§ 1 ° Os Territórios poderão ser divididos em Municípios, aos quais se 
aplicará, no que couber, o disposto no Capitulo IV deste Título. 

§ 2° As contas do Governo do Território serão submetidas ao Congresso 
Nacional, com parecer prévio do Tribunal de Contas da União. 

§ 3° Nos Territórios Federais com mais de cem mil habitantes. além do 
Governador nomeado na forma desta Constituição, haverá órgãos judiciários de 1 ª 
e 2ª Instância, membros do Ministério Público e defensores públicos federais; a lei 
disporá sobre as eleições para a Câmara Territorial e sua competência deliberativa. 

r 
r: 

Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos 
Municípios localizados em Território Federal, exceto quando: r 

r 



r 
r: 
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r l - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos 
consecutivos, a dívida fundada; 

li - não forem prestadas contas devidas na forma da lei; 
Ili - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 
saúde; 

IV - o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a 
observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a 
execução de lei, de ordem ou de decisào judicial. 

r 
r: 

r 
Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, 

instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. 

Art. 45. A Câmara dos Deputados compõe-se de representantes do povo, 
eleitos, pelo sistema proporcional, em cada Estado, em cada Território e no Distrito 
Federal. 

r 
r- § 2° Cada Território elegerá quatro Deputados. 

Art. 46. O Senado Federal compõe-se-de representantes dos Estados e do 
Distrito Federal, eleitos segundo o princípio majoritário. 

§ 1 ° Cada Estado e o Distrito Federal elegerão três Senadores, com 
mandato de oito anos. 

,r- 

r Art. 48. Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do Presidente da 
República, não exigida esta para o especificado nos arts. 49, 51 e 52, dispor sobre 
todas as matérias de competência da União, especialmente.sobre: 

r 
r 
r 

VI - incorporação, subdivisão ou desmembramento de áreas de Territórios 
ou Estados, ouvidas as respectivas Assembléias Legislativas; 

IX - organização administrativa, judiciária, do Ministério Público e da 
Defensoria Pública da União e dos Territórios e organização judiciária, do Ministério 
Público e da Defensoria Pública do Distrito Federal; 

Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: 
r: XV - autorizar referendo e convocar plebiscito; 

r: 

r 
r 

r: 
r: 
r: 
r 
r: 
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r 
ATO DAS DISPOSIÇÕES 

CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS 
r: 

r: 

Art~ 12. Será criada, dentro de noventa dias da promulgação da 
Constituição, Comissão de Estudos Territoriais, com dez membros indicados pelo 
Congresso Nacional e cinco pelo Poder Executivo, com a tínalioade de apresentar 
estudos sobre o território nacional e anteprojetos relativos a novas unidades 
territoriais, notadamente na Amazônia legal e em áreas pendentes de solução. 

···r 

r. § 1° No prazo de um ano, a Comissão submeterá ao Congresso Nacional, os 
resultados de seus estudos para, nos termos da Constituição, serem apreciados 
nos doze meses subseqüentes, extinguindo-se logo após. r 

r 

r: 
§ 5° Ficam reconhecidos e homologados os atuais limites do Estado do 

Acre com os Estados do Amazonas e de Rodônia, conforme levantamentos 
cartográficos e geodésicos realizados pela Comissão Tripartite integrada por 
representantes dos Estados e dos serviços técnico-especializados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 

r 
r 

r- 

Art.· 13. É criado o Estado do Tocantins, pelo desmembramento da área 
descrita neste artigo, dando-se sua instalação no quadragésimo sexto dia após a 
eleição prevista no § 3°, mas não antes de 1 ° de janeiro de 1989. 

,,,,....., 

§ 1° O Estado do Tocantins integra a Região Norte e limita-se com o Estado 
de Goiás pelas divisas norte dos Municípios de São Miguel do Araguaia, 
Porangatu, Formoso, Minaçu, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás e Campos Belos, 
conservando a leste, norte e oeste as- divisas atuais de Goiás, com o Estado da 
Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Mato Grosso. 

. r 

§ 2° O Poder Executivo designará uma das cidades do Estado para sua 
Capital provisória até a aprovação da sede definitiva do governo pela Assembléia 
Constituinte . 

r 

§ 3° O Governador e o Vice-governador; os Senadores, os Deputados 
Federais e Deputados Estaduais, serão eleitos, em um único turno, até setenta e 
cinco dias após a promulgação da Constituição, mas não antes de 15 de novembro 
de 1988, a critério do Tribunal Superior Eleitoral, obedecidas, entre outras, as 
seguintes normas: r: 

r- 
r: Art. 14. Os Territórios Federais de Roraima e do Amapá, são transformados 

em Estados Federados, mantidos seus atuais limites geográficos. r: 

r 

r> 
r: 



r 
r 
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§ 1°. A instalação dos Estados dar-se-á com a posse dos governadores 
eleitos em 1990; 

r 
r: 

§ 2° Aplicam-se à transformação e instalação dos Estados de Roraima e 
Amapá, as normas e critérios seguidos na criação do Estado de Rondônia, 
respeitado o disposto na Constituição e neste Ato. 

r 
r> 
r- 

§ 3° O Presidente da República, até quarenta e cinco dias após a 
promulgação da Constituição, encaminhará à apreciação do Senado Federal os -.K. .. 
nomes dos governadores dos Estados de Roraima e do Amapá que exercerão o 
poder executivo até a instalação dos novos Estados com a posse- dos 
governadores eleitos; r 

r 
r: § 4° Enquanto não concretizada a transformação em Estados, nos termos 

deste artigo, os territórios federais de Roraima e do Amapá serão beneficiados 
pela transferência de recursos prevista nos artigos 159, 1, a, da Constituição, e 34, 
§ 2°, li deste Ato. · 

Art. 15 Fica extinto o Território Federal de Fernando de Noronha, sendo sua 
área reincorporada ao Estado de Pernambuco. 

PLEBISCITO (Regulamentado pela Lei nº 9. 709~ de 18.11.1998- 

r: 
r 
r- 

r 
r 
r 
r- 

r: 
r 
r 

r 

(' 

r: 
r: 
r: 
r: 
r: 
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BREVES CONCEITOS E CONSIDERAÇÕES 
SOBRE TERRITÓRIOS FEDERAIS E ESTADOS 

A POSIÇÃO DOS TERRITÔRIOS ( Prof. José Afonso da Silva) 

Os Tem"tórios Federais não são mais considerados como componentes da 
federação, como equivocadamente o eram nas constituições precedentes. A 
Constituição lhes dá posição correta, de acordo com sua natureza de mera 
autarquia, simples descentralização administrativo-territorial da União, quando os 
declara integrantes desta (art. 18, § 2°). 

,,.-. 

Não há mais Territórios Federais, porque a própria Constituição transformou 
em Estados os de Roraima e Amapá, únicos que ainda existiam. Mas reconhece a 
possibilidade de sua criação, sua ulterior transformação em Estados ou sua 
reintegração no Estado de origem consoante regulamentação por lei complementar 
(art. 18, § 2°) e sua organização administrativa e judiciária por lei ordinária 
conforme disciplina o art. 33. 

. - 
TERRJTÓRIO FEDERAL (De Plácido e Silva) - Designa a unidade 

federativa. subordinada à jurisdição e a administração da União, e assim 
constituída por questões de ordem pública . 

,,.... 
1 

Os territórios, ao contrário dos Estados federados não têm autonomia 
administrativa, indicando-se, propriamente, dependências administrativas do 
Governo da União, que lhes nomeia os administradores e lhes provê os serviços. 

r 
r: 

.-- No entanto, os territórios têm representação no Congresso Legislativo, para 
o qual elegem seus deputados (CF, art. 45, § 2°). 

r- Território federal é aquele que não foi ainda transformado em Estado e 
portanto não faz parte da organização político-administrativa da República, muito 
embora integre a União. 

Pode ser dividido em municípios e suas contas serão submetidas ao 
Congresso Nacional, com parecer prévio do TCU. 

Aquele que tiver mais de 100.000 habitantes terá governador nomeado e 
Poder Judiciário, além de eleições para Câmara Territorial. 

Cada Território poderá eleger quatro deputados. 

- 
r 
r' 

r 
-Í°'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- -----------. -- 
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r: Cabe ao Congresso Nacional dispor sobre sua incorporação, subdivisão ou 
desmembramento, ouvidas as Assembléias Legislativas Estaduais. 

r- São de iniciativa privativa do Presidente da República as leis que disponham 
sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, 
serviços públicos e pessoal da administração dos territórios. 

,,,...., 

r> 

r 
Compete ao 

território. 
STF o julgamento de litígio entre Estado estrangeiro e o 

Competem à União os impostos estaduais do território e também os 
municipais, se este não for dividido em municípios. 

r: O sistema de ensino do território deverá ser organizado e financiado pela 
União. r: 

r: 
r- 

FORMAÇÃO DOS ESTADOS (Prof. José Afonso da Silva) 

Os Estados constituem instituições típicas do Estado Federal. São elas as 
entidades-componentes que dão a estrutura conceituai dessa forma de Estado. 
Sem Estados federados não se conhece federação, chamem-se Estados (EUA, 
Venezuela, Brasil), Províncias (Argentina), Cantões (Suíça), Lãnder (Alemanha). 
Não é o nome que lhe dá a natureza, mas o regime de autonomia. 

r> Não há mais como formar novos Estados, senão por divisão de outro ou 
outros. A Constituição prevê a possibilidade de transformação deles por 
incorporação entre si, por subdivisão ou desmembramento quer para se anexarem 
a outros, quer para formarem novos Estados, quer, ainda, para formarem 
Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, 
através de. plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei complementar, ouvidas as 
respectivas Assembléia Legislativas (art. 18, § 3°, combinado com o art. 48, VI). 
"Incorporação entre si" aí significa ''fusão", porque incorporação, só, consiste na 
reunião de um Estado a outro, perdendo o Estado incorporado sua personalidade 
que se integra ao incorporador. Não há propriamente incorporação entre si, 
incorporação entre dois; há incorporação de um a outro. A fusão pode ser entre sr, 
entre dois ou três, ou mais, com a conseqüência de todos perderem a primitiva 
personalidade, surgindo um novo Estado. Logo, em se tratando de "incorporação 
entre si", população diretamente interessada é a de cada um dos Estados que 
desejam fundir-se. "Subdivisão" significa separar um todo em várias partes, 
formando cada qual uma unidade independente das demais. "Os Estados podem 
subdividir-se" é inverso de "Os Estados podem incorporar-se entre si". Quer dizer 
que um Estado pode dividir-se em dois ou mais Estados diferentes. Subdividem-se 
para formarem outros. Logo, população diretamente interessada, em se tratando de 
subdivisão de Estado, é a do Estado todo. "Desmembramento" é processo diverso 
da subdivisão. "Desmembrar" é separar uma ou mais partes de um todo, sem 

r- 

r: 
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perda da identidade do ente primitivo. Desmembramento de Estado, portanto, quer 
dizer separação de parte dele, sem que ele deixe de ser o mesmo Estado. 
Continua com sua personalidade primitiva, apenas desfalcado do pedaço de seu 
território e população separados. A parte desmembrada poderá constituir novo 
Estado ou anexar-se a outro, ou formar Território Federal. 

r: O plebiscito deve ser organizado pelo Tribunais Regionais Eleitorais. 
Verificado o pronunciamento plebiscitário favorável a qualquer das alterações 
mencionadas, o processo será remetido à Assembléia ou Assembléias 
competentes para pronunciamento no prazo legal, ou, na falta, em prazo indicado 
pela Justiça Eleitoral. Depois disso, o expediente seguirá para o Congresso 
Nacional, para decisão mediante lei complementar (art. 69). O Congresso não está 
vinculado nem ao pronunciamento plebiscitário nem ao das Assembléias, notando 
se que estas não decidem, apenas opinam pela aprovação, pela rejeição ou 
simplesmente se abstêm de tomar partido. 

r 
r: 
r- 

r: 
r 
r- 

r 
r 
r 
r 

r 
r 
r- 

r: 

r: 

r 
r 
r 
r- 
r 
r: 

r- 
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r 
r- 

r: 
r 

r: 

r: 

r 

REUNIÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A DIVISÃO DO 
ESTADO E A CRIAÇÃO DE 03 TERRITÓRIOS FEDERAIS, EM 
MANAUS 04 DE DEZEMBRO DE 2000. 

O SENHOR PRESIDENTE LUPÉRCIO RAMOS. 

Existe no Congresso Nacional uma proposta e para nossa honra e satisfação . 
está conosco o ilustre Senador Jefferson Carpinteiro Péres, a quem damos 
boas vindas e desejando que possamos Ter o melhor proveito desta reunião e o 
Professor José Aldemir de Oliveira do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal do Amazonas, que são os dois palestrantes, são as 
pessoas que vão nos ajudar neste grande debate que queremos iniciar nesta 
Casa. Registro a presença do ilustre Deputado Lino Chíxaro, nosso líder do PT 
o Deputado Sinésio Campos, no~ 1:i Deputado Luiz Castro e inicialmente nós 
vamos conceder a palavra ao nobre Senador Jefferson Péres, o primeiro 
expositor da nossa Sessão. Vamos só Ter que compreendê-lo porque ele 
precisa viajar ainda hoje para Brasília. 

O SENHOR SENADOR JEFERSSON PÉRES. 

Excelentíssimo Senhor Presidente Deputado Lupércio Ramos. 
Deputado Sinésio Campos que está promovendo este evento, aliás o segundo 
que a Assembléia promove, demais integrantes da Mesa. Senhores e Senhoras. 
Infelizmente, eu não vou poder ficar aqui o tempo que gostaria. até. o final 
deste debate, ficarei aqui até no máximo até 11: 15H, uma vez. que estarei 
viajando para Brasília ás 12:H. Mas preliminarmente cabe alguns 
esclarecimentos que aliás eu já dei hoje para o jornal Diário do Amazonas. Eu 
não estou empenhado numa cruzada para criação de territórios, não creio que 
isto seja assunto prioritário, fundamental para a região, é um assunto 
importante mas não prioritário. Não tomei a iniciativa, foi chamado a lide 
como se diria em direito, sem pedir o autor da proposta o Senador Mozarildo 
Cavalcante de Roraima e eu fui designado relator pelo Presidente da Comissão 
de Constituição e Justiça sem que eu tenha pedido, já soube quando o processo 
me chegou as mãos. Não se está propondo de imediato a criação de nada, não 
haverá efeito imediato algum, o que se está propondo é a realização de um 
plebiscito para que toda a população do Amazonas e não apenas dos 
municípios interessados se pronuncie, eu aceito perfeitamente, 
democraticamente que pessoas sejam contra criação de territórios, há bons 
argumentos para isto, agora, realmente eu não aceito porque me parece uma 
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postura antidemocrática ser contra a realização do plebiscito. Como é que se 
pode ser contra a algo que é da essência da democracia, que é chamar o povo 
as urnas para se manifestar contra ou a favor? Depois de esclarecer, deveria 
haver unanimidade quanto a realização do plebiscito e não me venha com 
argumentos de que primeiro há coisas mais importante a serem feitas, há 
coisas mais importante mais o fato de nós nos ocuparmos de coisas muito 
importante, não deve impedir que nos ocupemos também de outras coisas 
importantes embora, não tão importante, não me venha com argumento que o. 
plebiscito é um custo financeiro, democracia não tem preço, zero virgula zero, 
zero, zero, qualquer coisa do orçamento da união, não me venha com esse 
argumento também, use argumentos mais inteligente por favor. Mais como eu 
sou a favor da criação de territórios, embora, não apaixonadamente a favor, eu 
vou expor rapidamente porque sou a favor. Eu não acredito, era preciso que eu 
fosse um primário para pensar que a criação e a instalação de um território 
federal gerasse um processo de desenvolvimento, claro que não vai gerar! 
Muito menos esse desenvolvimento desse tipo na forma de um mega projeto, 
de grandes investimentos empresariais, a simples instalação de um governo 
territorial não provoca isso, obviamente que não! 
O que é importante na criação de territórios, me parece, num Estado com a 
extensão territorial do Amazonas, é levar o Poder Público para mais perto da 
população, na prestação de serviços essenciais indispensáveis para a 
população. 
O Amazonas tem 1.5000 mil quilômetros quadrados. Eu relembrava na 
Comissão de Assuntos Amazônicos quando se discutia a Lei de Informática, 
eu dizia, todos os senhores senadores aqui presentes sabem que o Amazonas 
tem 1.500 mil quilômetros quadrados. Mas é dificil para qualquer um dos 
senhores perceber realmente a magnitude disso. No Amazonas cabem as 
Regiões Sul e Sudeste, ambas, somadas. Cabe aqui Rio Grande do Sul, 
Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espirito 
Santo. E eu dizia em tom de troça para o Senador Neyssuassuna que era o 
Presidente, e ainda sobram 50 mil quilômetros; toda a sua Paraíba não é, 
dentro do Território do Amazonas. Num Estado que não possui praticamente 
rodovias; quase todas as comunicações são ou de avião, a passagem é 
caríssima ou de embarcação caríssima em torno de tempo. Eu tenho vivência 
disso, embora eu não seja interiorano. O meu pai foi juiz do interior por 
muitos anos, eu faço campanha no interior do Amazonas, já fiz várias. E eu 
sempre dou esse exemplo, eu não pude comparecer a convenção do meu 
partido no Município de Envira, talvez futuro Território do Juruá, porque? 
Apesar dos apelos que me faziam o presidente do diretório para que eu 
comparecesse. Eu teria que sair daqui para Eirunepé, algumas horas de 
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viagem, e lá de Eirunepé fretar um táxi aéreo para Envira para poder chegar lá, 
pernoitar lá e no outro dia Eirunepé e dois dias depois, pegar o avião de volta 
para Manaus. E eu não pude ir! 
Governadores do Amazonas que tem vivência do problema, dos quais sou 
adversário político, mas não tem nada haver uma coisa com outra; o Senador 
Gilberto Mestrinho me dizia outro dia, ele que senta ao meu lado no Senado; 
que é impossível governar a periferia do Amazonas de Manaus. O 
Governador Amazonino Mendes em tese, é a favor também, porque ele sente a . 
enorme dificuldade de levar o Poder Público até lá. É uma posição muito 
cômoda de nós manauaras, sermos contra a criação de territórios; nós estamos 
aqui no centro do poder, na cidade que é o maior centro urbano da região. O 
Governador nós alcançamos ali, qualquer cidadão alcança. Agora vão para 
Guajará, lpixuna, Envira, Itamarati, Tolantins, Santo Antônio do Iça e vão 
sentir o que é o vácuo de Poder Público. Não é só o problema das coisas 
essenciais em termos físicos como, educação, saúde, segurança. 
Vocês querem ver uma outra coisa, a chamada prestação jurisdicional. Nós de 
Manaus temos idéia do que é ficar sem o pálido Poder- Judiciário, sem a 
presença do Poder Judiciário? Porque. juízes, as Comarcas ficam vagas 
durante meses e, quando são preenchidas muitas vezes os juízes ficam lá, e os 
promotores de justiça, uma semana porque a sede deles é em Manaus, a 
família deles esta em Manaus; lá eles não tem condições mínimas de conforto. 
E quando se ganha uma ação ou se perde uma ação, recorrer ao Tribunal de 
Justiça do Amazonas. Os senhores imaginam o que é um cidadão de Envira 
recorrer ao Tribunal de Justiça do Amazonas? Para ele chegar a Manaus e 
para ele acompanhar·de alguma forma esse processo junto ao advogado dele. 
O problema da criação de territórios não é promover· o desenvolvimento 
econômico no sentido de crescimento econômico e geração de riquezas ali, 
porque isso não vai acontecer, em razão da simples criação do território. É 
elevar um pouco que seja os baixíssimos padrões de cidadania daquela 
população, que vivem a margem, quase do processo civilizatório brasileiro, 
são sub cidadãos. 
Vocês me perguntarão que perdas sofrerá o Amazonas? Perda territorial, 
desfiguração do mapa, como eu dizia hoje aos jornais que isso é uma perda 
sentimental para nós, ver o Amazonas baixar de 1.500 mil quilômetros 
quadrados para. 900 mil quilômetros quadrados. Mas ainda seríamos 
Deputado Lupércio os maiores do Brasil, poderíamos encher a boca, o maior 
Estado da Federação, porque o Pará perderá também, provavelmente, com 
muito mais certeza do que nós, o Tapajós. E lá o movimento autonomista é 
fortíssimo, eu acredito que a população do Tapajós tem mais condições de 
ganhar futuramente autonomia. O Pará se reduzirá também. Mato Grosso se 
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for aprovado, perderá o Araguaia, futuro Estado do Araguaia e, o Amazonas 
ainda seria o maior Estado da Federação, mas se reduziria consideravelmente. 
Não aceito a tese, vejo o meu amigo José Roberto Tadros presente, de que isso 
afetará de alguma forma a Zona Franca. Eu não vejo como! Manaus 
continuará sendo a Cidade mais importante da Amazônia Ocidental, seu 
grande centro econômico, centro urbano e o centro geográfico da Amazônia, 
por isso que a Zona Franca veio para cá e, com a área de influência toda, na 
Amazônia Ocidental. 
E se for aprovada futuramente a proposta de Emenda Constitucional minha, 
que já tem parecer favorável do Senador Bernardo Cabral, estou agora 
tentando conseguir o apoio do Executivo, do Governo Federal, alguns acenos 
de boa vontade de lá; estará vinculado definitivamente, Zona Franca de 
Manaus à Amazônia Ocidental, uma vez que por essa proposta minha que esta 
em tramitação no Senado, parte do saldo líquido do Amazonas com a União, 
constituirá um fundo de desenvolvimento de toda a Amazônia Ocidental. 
Portanto se esta proposta se converter realmente em parte da Constituição, 
pouco importa que os municípios sejam do Amazonas, do Acre ou de futuros 
territórios federais; continuarão sendo parte integrantes da Amazônia 
Ocidental. Portanto, se beneficiarão desse fundo e consequentemente, a 
manutenção da Zona Franca de Manaus continuará a ser importante em termos 
de preservação ambiental de toda a região, não importa a divisão política 
portanto. Eu não vejo como, me desculpem os que divergem de mim, isso 
afeta de qualquer modo a Zona Franca de Manaus. 
Por outro lado a Zona Franca de Manaus estará de qualquer modo a vigência 
dela é até 2.013, e posso adiantar a vocês que já vai estar amadurecendo a 
idéia junto ao Governo Federal de 'prorrogá-la por mais 1 O anos. Não seria 
uma proposta de criação de territórios que impediria que isto acontecesse, 
absolutamente que isso não seria motivo. O Amazonas não perderia nada em 
termos econômicos, nada! São das regiões mais pobres do País. Juruá é 
paupérrimo, não conheço lá riquezas minerais e pode até ser que no futuro se 
descubra, mas no momento, não existe riqueza mineral nenhuma. 
No Alto Solimões, a única jazida mineral que eu conheço é a de Linito, é um 
tipo de carvão muito pobre e sem utilização econômica. 
O rio Negro terá maiores reservas minerais e até pela configuração geológica, 
já se conhece as jazidas de Nióbio e de outros minerais associados dos seis 
lagos e ainda não explorados. Mas, aí quando se fala em ... Bom, se 
futuramente essas riquezas minerais forem exploradas o Amazonas vai perder, 
vai perder os holding. É curioso esse argumento e eu me coloco professora 
Maria Helena na posição de um habitante do rio Negro que ouve esse 
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argumento de que os holding proveniente da exploração mineral são em parte 
para os municípios e parte para o estado. 
Então, o Município de São Gabriel, aquela jazida de Nióbio se algum dia for 
explorada, lá tem muitos problemas inclusive de ordem ambiental, de ordem 
mercadológica também, se gerar holding realmente enorme a maior parte irá 
para São Gabriel e a outra, para o Estado do Amazonas. Quanto reverterá 
desse holding do Estado do Amazonas para o Município de São Gabriel? ,É 
curioso isso, no ponto de vista, de quem mora lá em São Gabriel. Se for uma, · 
unidade federativa lá os holding do estado ficariam lá futuramente e não virão 
mais para Manaus para serem diluídos por todo o Estado do Amazonas. 
Portanto, é uma visão egoística essa nossa, Certo? Se olharmos sempre em 
termo do que o Amazonas perde. Ora, mas o quê eles estão perdendo com 
isso? É preciso perguntar, o quê eles estão perdendo? 
De formas que, não é nada miraculoso em termo de desenvolvimento mas 
acredito que isso pode levar para lá algum tipo desenvolvimento. Aquele que 
implica em melhoria da qualidade de vida da população e elevação do padrão 
de cidadania, na medida em que a presença de implantação de um território lá 
implicará em investimentos do Governo Federal necessariamente na instalação 
desse território e na criação de infra-estrutura, principalmente, da sede. O 
governador é um delegado do Presidente da República e com um diálogo 
permanente, contínuo com o Governo Federal para a manutenção da máquina 
administrativa ali com o governador, com o secretariado, de um Tribunal de 2ª 
instância que está prevista na Constituição e a prestação se a lei complementar 
que vai ainda definir a organização desses territórios for muito explicita em 
termos de promover-ali coisas como programas de bolsas escolas, programas 
especiais para micro e pequena empresa, apoio as atividades agro-florestais, 
reservas extrativistas, criação de exército, de agente comunitário de saúde, de 
professores rurais, de escolas técnicas na sede do município. 
Com certeza, a população desses territórios ganharão alguma coisa. Perder, 
com certeza, não. Alguma coisa haverão de ganhar. 
Isso tudo, para concluir, ficará bastante claro aos olhos da população no 
programa gratuito que precederá ao plebiscito, porque as duas correntes irão 
se manifestar durante 45 dias nos rádios, na televisão, a população não irá as 
urnas desenformadas, não. Todos os amazonenses irão votar sabendo mais ou 
menos, os prós e os contra. Não será um voto no escuro. Hoje, a 
desinformação é muito grande. No momento do plebiscito, na hora de 
depositar a cédula sim ou não. Certamente, a população conhecerá o melhor 
programa. 
Segundo Etapa - Mesmo que o plebiscito seja realizado e mesmo que a 
população em sua maioria se manifeste à favor, isso não terá nenhum efeito 

\ \ t 



r-- 
1 

r: 

r: 
.,-. 
r 
r 
r'· 

r 
r- 

r>. 

r 
r- 
,-.. 

1 

imediato. Será preciso que a Assembléia Legislativa aprove. Muito 
provavelmente, se o povo disser sim. Os deputados também dirão sim. Mas, se 
quiserem. Se a Assembléia disser não, o território não será criado. 
Terceiro Etapa - Manifestação popular à favor e manifestação da Assembléia 
à favor. O Congresso ainda terá que votar uma lei complementar com maioria 
absoluta e aprovada nas duas casas do Congresso, e na elaboração dessa lei a 
bancada do Amazonas é quem evidentemente se manifestarão, emendarão, 
participarão de todo o processo de discussão para que saía uma lei que-, 
realmente beneficie as populações dos territórios. 
Para finalizar, embora, ninguém tinha tido a coragem de fazer essa insinuação, 
é algo que realmente não colaria jamais em mim, porque eu não tenho nenhum 
interesse nesse assunto político. Se o futuro Presidente da República me 
chamar para ser governador do território do Juruá, do Solimões ou do rio 
Negro, eu não aceitaria. Eu só quero fazer política no Amazonas e também o 
Senador Mozarildo me falou que não tem pretensão, só fez essa proposta 
porque está na. Constituição, artigo 12, das Disposições Transitórias que 
determina a criação de uma comissão mista de 1 O parlamentares e 5 
representantes do Executivo para fazerem estudos com vista a divisão 
territorial do país, notadamente, da Amazônia. E esses estudos foram feitos, 
foi com base nesses estudos que.o Senador Mozarildo apresentou a proposta. 
Isso não saiu da cabeça dele, não foi um senador ocioso. Não foi assim, não. 
Está na Constituição. Por outro lado, estudos a respeitos já vem de muito 
tempo e quando o Brasil nem era Federação, era urna Província. 
Um homem como o professor Samuel Bechimol e que todos nós respeitamos 
tanto devido os conhecimentos da Amazônia, ele é até ao meu ver radical, a 
proposta dele cria uns 1 O territórios, retalha o Amazonas. Quer dizer, eu não 
sou tanto assim. Acredito que 2 ou 3 territórios seriam suficiente para as 
regiões mais longínquas. Muito obrigado! 

r: O Sr, Presidente Sinésio Campos: Com a palavra o Sr. José Altemir de 
r: oliveira. 
""' O Sr. José Altemir de Oliveira: 
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Senhor Presidente, 
Senhores Deputados; 
Nobre Senador Jefferson Péres. 
Senhoras e Senhores. 
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Bem, eu sou mais acostumado a sala de aula, portanto, não me sinto muito 
bem na tribuna mas de qualquer forma quero discutir com os Senhores a 
divisão e alguns falam que é redivisão. Mas, na realidade, estão fazendo uma 
divisão territorial no Estado do Amazonas. Eu fiz um texto intitulado de: 
Divisão Territorial do Amazonas, Novas Justificativas para uma Velha 
Discussão. A consideração da especialidade de um povo não pode prescindir 
da recorrência da história. Ou seja, o território não tem apenas uma dimensão 
espacial como também econômica, tem mais do que isso, tem uma dimensão 
social, política e expressa uma condição que ao mesmo tempo geográfica e 
histórica. 
Lanço essa questão para sustentar que a discussão que se trava hoje sobre a 
redivisão territorial da Amazônia ou mais precisamente, a divisão do Estado 
do Amazonas, tem precedentes históricas e não podem ser descontextualizada 
de uma série de interesses nem sempre explícitos, cujo processo não pode ser 
explicado perfis e é no mínimo, referência obrigatória pois cimenta 
determinadas noções sobre a relação da sociedade com o seu espaço. 
Conforme sustentou o meu Colega Ricardo Nogueira em uma. audiência aqui 
mesmo nesta Casa, nenhuma proposta de divisão territorial é ingênua. Para 
reforçar a minha intervenção, recapitulo as várias propostas que é o custo do 
tempo, trato do tema, em seguido apresento uma síntese das propostas atuais e 
finalmente, questiono sobre a conveniência e a pertinência da divisão 
territorial do Estado do Amazonas. As propostas de divisão territorial o que 
hoje corresponde ao Estado do Amazonas, são anteriores a própria existência. 
do Estado. Em. 1880, portanto já no império, Francisco Fausto de Souza. 
propôs a criação de. província para o Estado do Amazonas que seriam cinco, o 
próprio Amazonas, Rio Negro, Japurá, Solimões e Madeira. Com o advento da 
República foram ratificadas as províncias enquanto estáveis e somente na 
década de 30 novamente se discute a redivisão do Estado o que é hoje o 
Estado do Amazonas e Teixeira de Freitas propôs em 1933 a criação de cinco 
estados e territórios com a junção do Acre e do Amazonas que seriam estados 
ou territórios do Amazonas, Rio Negro, Solimões, Puros e Madeira. Everardo 
Bercause que já é um político importante que teve a participação significativa 
na década de 30, ele propôs uma redivisão do Brasil e com 64 unidades. E 
para o atual Estado do Amazonas e adjacências ele propôs a criação de cinco 
territórios. As propostas de Everardo Bercause cujo o eixo parecia muito com 
o mapa dos Estados Unidos, ele proponha a equipotência, a equidistância, com 
o tamanho mais ou menos, similar para cada território, não foram viabilizados. 
Entretanto, com base nos seus escritos que em 1943 são criados os territórios 
federais do Guaporé, depois Rondônia, Rio Branco, Roraima e o Amapá .. 
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Ainda na década de 40, Juarez Távora apresentou um projeto de redivisão 
territorial, com a junção de novo do Amazonas, do Acre e do Rio Branco e 
parte do Pará que se transformariam em seis unidades, que seriam o 
Amazonas, o Rio Negro, o Javari, o J~ o Puros e o Madeira. Já em 1960, o 
geógrafo Antônio Teixeira Guerra propôs a divisão do Estado do Amazonas, 
permanecendo o Estado do Amazonas e a criação de seis territórios, o 
Aripuanã, o Rio Negro, o Javari, o Juruá. e o Purus. O deputado Siqueira 
Campos que durante toda a sua atuação parlamentar sempre esteve envolvido 
com a redivisão territorial, ele propôs uma redivisão para o território brasileiro 
e no que diz respeito ao Estado do Amazonas, ele propõe a criação dos 
territórios federais do Rio Negro, do J~ do Purus e do madeira e a 
permanência do Estado do Amazonas com uma extensão de mais ou menos, 
300 mil quilômetros quadrados. São significativas também, as propostas já 
referidas pelo Nobre Sr. Peres, do Professor Samuel Benchimol que a primeira 
vez que fez essa proposta em 1966, propôs a criação de novos territórios 
federais para o Estado do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima .. Em 1977, 
ele refez essa sua. proposta e centrando-se apenas no Estado do Amazonas 
propõe a criação de sete territórios, o do Rio Negro, Japurá, Alto Amazonas, 
Juruá, Solimões, Purus Madeira e a permanência.do Estado do Amazonas. 
O que é interessante na proposta do professor Samuel Benchimol é que a 
base teórica dele, é a interiorização de núcleos urbanos que segundo ele, 
baseado para a Amazônia, em seis grandes núcleos, quer dizer, na proposta de 
66 que na virada do século, portanto agora em 2000, teriam populações ao 
redor de um milhão de habitantes, que seria o Amapá, Belém, Santarém, 
Manaus, Tefé e Benjamim Constant. 
Embora ele não cite no seu trabalho, esta proposta é muito similar a uma 
proposta feita no século XVIII. O João Daniel que entendia a interiorização da 
Amazônia a partir de núcleos urbanos e proponha algo mais ou menos 
parecido com seis unidades, só que Não incluiria o Amapá. 
Bem, como o Senador também fez referência, em 1988 no Art. 12 das 
disposições transitórias, foi criada. a Comissão de Estudos Territórios que um 
ano depois, apresentou um relatório que para o Estado do Amazonas propõe a 
criação de dois territórios, o Território do Rio negro e o Território do 
Solimões. 
É interessante colocar que em todas as propostas, desde aquelas do séc. XIX, 
invariavelmente, se propõe a criação do Território do Rio Negro. Embora os 
outros tenham mudanças, mas a do Rio Negro é recorrente. 
Com base nessa proposta da Comissão, um Deputado Federal, um Deputado 
Federal pelo Amazonas, Euler Ribeiro propôs um projeto para da mesma 
forma a realização do plebiscito, para a criação dos dois territórios, do Rio 
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negro e do Alto Solimões. Sendo que do Rio Negro englobaria os municípios 
básicos da calha do Rio negro, mais o Japurá. E o do Alto Solimões englobaria 
basicamente, os municípios da fronteira, o que a grosso modo, nesse projeto 
atual corresponde ao território um. E finalmente, a proposta atual que é de 
autoria de um Senador de Roraima, que proponha para a redivisão da 
Amazônia com três novos estados, o Estado do Solimões e ai eu falo 
evidentemente, como geógrafo, do ponto de vista da forma bastante 
complicada, porque ele propõe a criação do Território do Solimões, 
englobando a Calha do Madeira, a Calha do Japurá e a Calha do Solimões, o 
que de uma certa forma, é incoerente com a justificativa que se coloca que é a 
aproximação das ações públicas para o local. 
O Senador Peres, o nosso conterrâneo como relator, apresentou um 
substitutivo que propõe a criação de três territórios. Obviamente que eu me 
recorro aqui, ao que eu busquei na Internet. O território um que não tem 
denominação, mas pressupõe-se que seja do Rio Negro, que englobaria os 
municípios de Barcelos, Santa Isabel e São Gabriel e aí eu começo a fazer 
alguma análise sobre cada um. 
Do ponto de vista de população, os dados preliminares que temos do ano 
2000, apresenta para esta áreas uma população de aproximadamente, 60 mil 
habitantes ou mais especificamente, 59.354 habitantes. Nenhum desses 
municípios têm população, densidade demográfica acima de meio por cento e 
a média dele chegaria a 0,20%. Em T6ermos de arrecadação de impostos, os 
dados que eu tenho é de 1999, esses municípios seriam correspondentes a 
1,33% que se arrecada no interior do Estado do Amazonas, com algo de 250 
mil reais/ano. O outro território é do Alto Solimões que englobaria 13 
municípios, Alvarães, Amaturá e etc ... ,eu não vou citar todos aqui, mas quero 
destacar Alvarães, Uareni e Maraã, porque sem seguida eu vou comentar 
sobre isso. Teria uma população dos dados preliminares, 244 mil habitantes, 
uma extensão de 303 mil quilômetros quadrados e uma densidade média de 
0,8 habitantes por quilômetros quadrados e arrecadou no ano passado, algo 
como 2, 14o/o da arrecadação do interior do Estado. Não é arrecadação do 
Estado, é em relação exclusivamente, do interior do Estado. E finalmente o 
terceiro território que é o Juruá com uma população de 105 mil habitantes, 
uma área de 121 000 km2 , com uma densidade média de 0,8 habitantes por 
quilômetro quadrado e wna arrecadação que não chega. a 1 % da arrecadação 
do Estado, inclusive, Municípios que arrecadam algo como R $ 51,00 
(cinquenta e um reais) ano. Nessa proposta o que ficaria para o Estado do 
Amazonas se for aceita? Uma população de aproximadamente 2 milliões e 200 
mil habitantes, dados já para o ano 2000, uma área territorial de 855 000 km2 

e 39 Municípios. 
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Quais as questões que eu coloco como relevantes para o debate? Primeiro: 
Sobre a dimensão territorial do Estado do Amazonas. Não há uma relação 
unívoca direta entre desenvolvimento, ações públicas e dimensão do território. 
Se isso fosse verdade, algumas unidades federativas do Brasil seriam modelos 
de desenvolvimentos e de ações de políticas públicas, porque tem dimensões 
menores do que alguns dos nossos Municípios. A ausência de melhores 
condições de vida em boa parte do Estado do Amazonas decorre da ausência 
ou da inadequação de políticas públicas adotadas. Desenvolvimento pressupõe . 
não apenas a instância econômica, mas uma dimensão cultural englobadas 
com a participação política. O direito a informação, requisitos necessários a 
super ação daquilo que o Professor Renan Freitas Pinto chama de sub 
cidadania. Não se está próximo do Poder só porque cruza-se com os 
governantes, mas porque existe possibilidade de apropriação do espaço, 
entendido com a capacidade de participação na produção e na gestão desse 
mesmo espaço que inclui direitos a ter direitos. 
Aos que mostram como parâmetros os atuais Estados de Rondônia, Roraima, 
Amapá, primeiro, não sei se esses Estados podem ser relacionados como 
modelo, nem mesmo de crescimento econômico, muito menos de 
desenvolvimento. Boa Vista, por exemplo, é hoje um balcão de emprego 
público. Mas, ainda, não existe uma questão central entre o tamanho do 
território e seu desenvolvimento. Não há condições políticas, por exemplo, 
para que nós achemos que o Governo Federal vai injetar recursos nesses 
Municípios. Nesse sentido, seria necessário nós discutirmos o papel do Estado 
hoje. Por exemplo, Tocantins que não dá para ser comparado com esses 
territórios que estão sendo propostos, porque é uma área rica em pecuária e em 
agricultura, até hoje não tinha uma Universidade pública, está sendo criada 
agora. 
Finalmente, eu apresento algumas indagações: Como ficam as demarcações 
das áreas indígenas e das unidades de conservação ? Infelizmente não é 
possível mostrar aos Senhores, mas os dados oficiais que nós temos nos 
permitem mostrar que esses territórios são algo como 60o/o de unidade de 
conservação e de reservas indígenas. No caso das reservas indígenas, me 
parece uma questão mais complexa, porque estamos lidando com uma outra 
cultura. A questão que eu levanto, é se após a criação desses territórios não se 
retomará o velho e surrado discurso de que é necessário revisar as áreas 
demarcadas em fase de que elas inviabilizam o desenvolvimento desses 
territórios. 
No que diz respeito às áreas indígenas, seria necessário nós discutirmos o que 
significa território. Território, no meu entendimento contem uma dimensão da 
cultura, da sócio especialidade, o que vai além da terra como meio de vida, 
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para ter a terra como vida, determinando a prática sócio espacial do grupo. 
Quando se envolve uma outra cultura, no caso, as populações indígenas, as 
noções são complexas e quase sempre não refletem a realidade que envolve. 
Para as comunidades indígenas a terra não é uma mercadoria, um objeto 
trocável, por isso não pode ser definida como padrões homogêneos, mas em 
decorrência das condições de vida de cada grupo. Do nível contrário, a 
sociedade nacional não pode ver os territórios indígenas apenas na perspectiva 
dos territórios do Estado ou nação. O mesmo raciocínio para as unidades de 
conservação. Com a criação dos territórios, sem dúvida nenhuma, haverá uma 
pressão migratória e possivelmente comprometerá o meio ambiente com 
resultado significativo para essas unidades. 
Eu também sou daqueles que entende que no mínimo deveríamos discutir qual 
é o papel da Zona Franca nesse processo? Entendo que o projeto geopolítico 
da criação da Zona Franca de Manaus, como de resto das políticas 
desenvolvimentistas para a Amazônia no pós 64, estavam fincadas numa visão 
geopolítica na existência do Estado do Amazonas extensas em fronteiras 
internacionais. A criação dos territórios implica que o Estado do Amazonas 
não terá mais fronteiras internacionais e eu não sei até que ponto isto não 
pode implicar numa rediscussão do modelo de desenvolvimento para a Zona 
Franca de Manaus. 
Finalmente uma questão de forma, forma territorial. Proposta no Substitutivo 
do Senador Peres, que obviamente só tive disponibilidade na Internet. A forma 
proposta me parece inadequada. Os Municípios de Maraã, Alvarães e Uarini, 
em se discutindo o processo, melhor se adequaria se ficasse no território do 
Juruá. Por outro lado, a proposta de divisão tanto do Senador que propôs como 
do Substitutivo, não está acompanhado de nenhuma viabilidade econômica, e 
pelo menos na aparência, o parâmetro único foi da rede da bacia hidrográfica. 
Não me parece que se pegar apenas urna estratégia natural seja suficiente para 
se tratar uma questão tão complexa como divisão territorial. O que fazer? 
Creio ser importante a discussão desse tema, a discussão de alternativas 
consequentes de desenvolvimento para a Amazônia e para o Amazonas em 
particular, que significa em primeiro lugar o crescimento econômico, mas que 
este implique também em desenvolvimento social aproximando as políticas 
públicas das pessoas, especialmente as mais pobres. A partir dessa 
aproximação, se necessário discutir a criação de novas unidades federais. 
Para finalizar, embora se fale amiúde da desestatização, ou mais 
especificamente do desuso do conceito de Estado, organismo territorial, não se 
pode estabelecer. uma concepção de território subordinado a uma prática e 
uma estratégia de grupo. O espaço transforma-se em território por meio do uso 
tomando-se humano e por isso prenhe de possibilidades. Não apenas o poder 
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do Estado e dos grupos no Poder produz territórios, mas a população de um 
modo geral também o produz. E cada um dos moradores daqueles Municípios 
para onde está sendo proposta a criação dos territórios federais, com maior ou 
menor relevância está contido no espaço que está sendo produzido, e por isso 
essas pessoas têm direito de serem bem informadas sobre os conteúdos e as 
propostas que lhe diz respeito, para que não sejam criadas expectativas que 
depois se constituirão tomo frustrações. 

Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE: Deputado SINÉSIO CAMPOS. 
Agradecemos a exposição e a participação do Deputado Luís Castro, 

que também é um dos autores dessa propositura, e o Deputado Adjuto Afonso. 
Como também agradecer a presença nessa audiência do Sr. Luiz Navarro, 
Presidente do PCB, o nosso Senador Evandro Carreira, Presidente do P.V., 
Manoel Lucena Cordeiro, do Sindicato dos Trabalhadores Marítimos, Sr. 
Manoel Paixão, Roberto Gomes, representante do INCRA, Sr. Berenício de 
Souza Lima, Presidente da CUT, Superintendente do CPRM, Sr. Fernando 
Carvalho, Antonio Maciel, Secretário Geral do P.S.B., Joaquim Frazão, 
Presidente Regional do Partido dos Trabalhadores, Iram Alfaia, Diretor do 
Sindicato dos Jornalistas do Estado do Amazonas, Superintendente Adjuto da 
SUFRAMA nosso amigo Ozias Monteiro, Manoel Íris, do Partido Geral dos 
Trabalhadores, Antonio Mardônio, do Sindicato dos Bancários do Amazonas, 
Benedito Rangel, Administrador da FUNAI, professora Marilene Correia, 
representando o Reitor da U A, e o nosso economista e amigo, companheiro 
Serafim Correia, que aqui se faz presente, Vereador eleito de Eirunepé, 
Aldemar Cunha, nosso amigo Prefeito de São Gabriel da Cachoeira Hamilton 
Gadelha, aos alunos do curso de Geografia da Universidade. do Amazonas e Oº 
professor Lúcio Nascimento Rabelo, Diretor da Escola Agrotécnica Federal de 
Manaus, demais presentes. 
Eu vou passar, seguindo a metodologia, abrir cinco minutos aos Deputados 
Estaduais para perguntas, aproveitar inclusive que o Senador Jefferson Péres 
vai ficar um pouco mais, e posteriormente abriremos ao povo em geral, a 
todos os senhores para fazer perguntas e inquietações. 
Sobretudo essa Audiência Pública tem como objetivo principal suscitar o 
debate para que todos tenham o real conhecimento dos interesses que existem 
sobre essa Divisão Territorial. 
Vou passar a palavra para o primeiro inscrito, o Deputado Mário Frota e 
posteriormente o Deputado Eron Bezerra. 
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O SENHOR DEPUTADO MÁRIO FROTA - 

Senhor Presidente, colegas Deputados, meus amigos aqui presentes. Tem tanta 
gente importante, se eu fosse mencionar todos, acho que não iria terminar tão 
cedo. Meu amigo Roberto Tadros, Dr. Ozias. Mas, como hoje eu estou 
sentindo a coisa tão informal, mais em caráter de Palestra, de bate-papo, mas 
eu aprendi com o professor Samuel Benchimol que era importante dividir .a 
Amazônia, aliás, muito mais do que a Amazônia, dividir o Brasil. Se nós 
olharmos o mapa dos Estados Unidos da América do Norte, ele é simétrico, a 
impressão é que eles colocaram uma régua e foram criando os Estados. Os 
Estados Unidos tem dois grandes Estados, na Federação Norte-americana, que 
é o Estado da Califórnia e do Texas. Os demais, são mais ou menos do mesmo 
tamanho. No Brasil nós temos um problema que se arrasta há 500 anos, as 
divisões vem de lá das Sesmarias, das Capitanias Hereditárias e depois 
transformadas em Províncias, na época do Império, e as Províncias se 
transformaram em Estado. Na verdade, só quem teve coragem de mexer nessa 
divisão caótica, me perdoe, me permita Senador, é uma divisão caótica porque 
você tem Estados minúsculos, como Sergipe, e tem Estados gigantes como o 
Amazonas .. Você tem deformidades como o Piauí, por exemplo, que é uma 
língua de terra que sai na altura de Parnaíba, no Atlântico e aquela língua entra 
país adentro, fazendo fronteira com 5, 6 Estados. Então, não tem nada a ver 
com a divisão que foi feita nos Estados Unidos. Aqui é assimétrica. Lá foi 
perfeitamente simétrica. 
Mas, esse não é o problema. O problema é que eu acho que tem que haver a 
redivisão, não só em termos de Amazônia, mas em todo Território Nacional, 
até pelas questões geopolíticas. E cito aqui alguns casos, Boca do Acre é um 
município muito mais ligado, em termos geopolíticos, ao Estado do Acre do 
que propriamente ao Estado do Amazonas. Tem estrada ligando, os jornais são 
do Acre, as famílias estão todas entrelaçadas, primos moram em Rio Branco, 
familiares em Boca do Acre. Temos também o Município que o nosso 
Deputado Lino Chíxaro é filho, Humaitá. Humaitá é uma outra questão que. 
tem que ser pensada futuramente, se não criarmos esse território. Deverá ser 
pensado. Humaitá depende muito mais, em termos culturais, em termos 
políticos até, digamos assim, há uma dependência muito grande em relação ao 
vizinho Estado de Rondônia, é uma hora e meia de carro quando a Estrada 
está boa, os jornais, as rádios são de Rondônia. 
Então essa questão que eu acho que seja, talvez, até muito mais importante ser 
discutida agora do que a criação propriamente dos territórios, olhar essa 
questão geopolítica, saber o que é verdadeiramente do Amazonas, o que está 
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integrado geopoliticamente ao Amazonas e o que está integrado 
geopoliticamente aos Estados circunvizinhos. 
Mas eu quero dar aqui, Senador Jefferson Peres, uma de advogado do diabo . 
Apesar de Ter bebido na sabedoria do meu ex-professor, meu querido e 
sempre professor Samuel Benchimol que dizia, que defendia, sempre 
defendeu a divisão territorial do Amazonas, isso nos meus tempos de 
faculdade, eu hoje não estou pensando como eu pensava naquela época. Eu 
acho que nós temos que discutir bem essa questão. Alguém pode dizer: não, é .. 
só egoísmo, nós não queremos porque nós temos que continuar o grande 
Amazonas, um milhão e seiscentos mil quilômetros quadrados, maior três 
vezes que a França, que é o maior país da Europa Ocidental. Mas, eu acho que 
não é bem isso. Até que ponto os milhões, e eu falo aqui em milhões de 
dólares porque a moeda nacional muda constantemente, quase como mudamos 
de camisa, então vamos pensar em dólares. Quantos milhões de dólares nesses 
45 anos, aproximadamente, foi criado em 43 e os Territórios foram 
transformados em Estados em 88, aproximadamente mais de 40 anos, eu não 
sou muito bom em números, assim de cabeça, vamos dizer 45 anos. A União 
investiu nessas regiões, Senador Jefferson, milhões e milhões de dólares. 
Resolveu os problemas dessas regiões? Me parece que não. Se você retira Boa 
Vista de Roraima, não fica mais nada, os municípios lá são tão pobres e 
miseráveis quanto os mais pobres e miseráveis aqui do Estado do Amazonas. 
O Amapá, a mesma coisa. É um problema seríssimo, eu acho que Roraima e o 
Amapá, tão cedo não deveriam Ter passado à condição e categoria de Estados, 
porque não se mantém, não tem arrecadação, porque não tem receita para tal. 
Há cinco anos atrás o Jornal do Brasil publicou um estudo que achei 
interessante sobre Roraima. Hoje é· o seguinte, 90% das terras de. Roraima, ou 
são reservas indígenas ou são reservas ambientais. O Estado mesmo, a 
população que produz riquezas, que gera recursos, que paga impostos, só 
dispõe basicamente de 10% hoje no Estado de Roraima. Alguém pode 
imaginar que Roraima vai deslanchar algum dia, vai ser um grande Estado da 
Federação? Me parece que não. Até por isso está impedido. Melhor tivesse 
continuado Território Federal. Muito melhor. Uma outra situação é o Amapá. 
Se o Governo Federal hoje, Doutor Ozias, meu colega Roberto Tadros, o 
Governo Federal resolver cortar a mesada desses dois Estados da Federação, 
eles não existem mais, não vão existir mais, eles desaparecem, se acabam. 
Então, é preciso muita cautela. Acho que precisamos discutir muito bem essas 
questões. Hoje, por exemplo, estou fazendo um paralelo entre o Amazonas e o 
Estado do Pará. O único pólo de desenvolvimento importante que nós temos, 
econômico, é a Zona. Franca. Nós olhamos ali o vizinho Estado do Pará que 
economicamente me parece muito mais estruturado que o Amazonas. Você 
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tem o pólo agropecuário do Sul do Pará, tem o pólo agropecuário do Marajá, 
tem o pólo do alumínio no Trombetas, tem o pólo de Carajás, do ferro do 
Carajás. A população de Belém, me parece que hoje não ultrapassa 25% da 
população do Estado. Aliás, ela é muito bem distribuída, tratando de um 
Estado Amazônico, até mesmo tratando de um Estado Brasileiro do Sul, que a 
população, geralmente, é mais ou menos dessa base, 20%, 25% da população 
do Estado. O que nos falta, me parece aqui, eu acho que não é essa questão de 
criar-se um Território, é o Governo Federal, é o Governo Estadual pensar no • 
Amazonas, é pensar nessa região, é criarmos pólos de desenvolvimento nessas 
áreas que entendemos ser necessitadas, que vivem em grande dificuldade. Eu 
tenho muito medo. Dizer que o povo vai Ter acesso à justiça, não é verdade, 
infelizmente o Senador Jefferson Péres não está aqui. Na época, era território e 
eu estava sem mandato e um amigo e um amigo meu foi preso e estava há um 
mês na Penitenciária e eu fui lá saber da situação dele. E lá no Tribunal de 
Recurso tinha um Juiz Federal que não gostava desse meu amigo e mandou 
trancafiar o rapaz que. inocentemente estava preso . Eu tive que ir a Brasília e 
fiquei 15 dias perambulando naquele Tribunal, era o Tribunal do Distrito 
Federal e dos Territórios, para soltar. esse meu amigo. grande coisa! Eu acho 
que muito mais próximo da Justiça é hoje Manaus, com os seus Municípios, 
tem um Juiz lá, você recorre a Manaus. Porque, as pessoas pobres estavam 
impedidas na época dos territórios, meu colega Roberto Tadros, de ir à 
Justiça. Só quem podia ir à Justiça nesses territórios, era quem tinha dinheiro, 
quem podia bancar um advogado em Brasília. 
Então, eu não vejo por esse lado, me permita o Senador Jefferson Péres, 
respeitando a sua ausência, mas eu não vejo por aí. Há deficiência também na 
disposição da Justiça do nosso Estado? Claro que há. Essa polêmica até eu 
levantei um dia desses e ela foi muito bem defendida pelo atual pelo atual 
Presidente do Tribunal de Justiça , Dr. Djalma Martins. Há deficiência 
enorme, porque o povo estava muito longe de ir buscar a Justiça na época dos 
territórios . E mais, esses territórios um era propriedade da Aeronáutica, outro 
era propriedade da Marinha, o Amapá, Roraima era de coronéis, aviadores da 
Aeronáutica e Rondônia, Coronéis e Generais do Exército. Quando um deles 
precisava comprar um apartamento em Copacabana, mandava esse General 
para cá, o almirante para ali ou o Coronel para Roraima para comprar o seu 
apartamento. 
Então, essa era a história, era um feudo de corrupção mesmo, era um feudo de 
corrupção os territórios e todo o mundo sabia disso, controlado por duas, três 
ou quatro famílias. Essa era a história dos territórios federais, todo o mundo de 
boa memória pode lembrar. Agora, dizer que é a redenção, a salvação, não é, a 
não ser que se crie uma legislação nova, pois não pode mais ser aquela 
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legislação que possibilitava o surgimento de oligarquias, que controlavam os 
territórios que elegiam quem bem eles entendiam, mandavam nos territórios. 
Será que é isso que nós queremos? 
Tudo isso tem que ser discutido amplamente, Presidente Lino Chíxaro, porque 
acho que uma democracia é isso. Podemos até criar os territórios, mas vamos 
olhar os contraditórios. Será que é importante criar esses territórios ou criar os 
pólos de desenvolvimento? Tem que descentralizar naturalmente, porque tem 
que haver descentralização em termos de Estado, o Amazonas não pode -.» 
continuar mais como está. Esta é a minha opinião -, o meu companheiro 
Roberto Tadros escreveu um excelente artigo sobre isso - alguma coisa tem 
que ser feita. Eu não sei se essa coisa que tem que ser feita, é a criação de 
territórios no nosso Estado. 

Muito obrigado. {Aplausos). 

O SR. PRESIDENTE: (Deputado Lino· Chíxaro) - Com a palavra o Sr. 
Deputado Eron Bezerra. 
O SR. DEPUTADO ERON BEZERRA: 

Senhor Presidente, 
Senhores convidados, 
Senhores trabalhadores. 

Eu sou um apaixonado da polêmica, portanto, mesmo com o compromisso já 
atrasado fiz questão de vir aqui , porque acho que este é um assunto que diz 
respeito a todos nós e que devemos polemizar. 
A divisão territorial é justificável, dependendo de que aspecto. Se você tem 
uma região conflagrada por etnias, é mais do que natural que você determine 
esse espaço diferenciado. Por exemplo: eu defendo que o povo albanês de 
Cozovo, tenha o seu território. Eu defendo que os palestinos tenham o seu 
território e defendo em última análise, que onde há conflitos de ordens de 
etnia, onde há uma cultura própria, isso é mais do que justificável. É o caso do 
Amazonas? Em absoluto, nós não temos nenhum problema dessa natureza. 
Portanto, quero discutir essa questão sem discurso, quero discutir 
tecnicamente. 
Em primeiro lugar, tem três grupos de pessoas que defendem a divisão 
territorial do Amazonas: aqueles que moram na região e esses defendem com· 
toda a razão, porque estão abandonados, jogados às traças. Então é difícil você 
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explicar para um cidadão que mora em Eirunepé, em Carauari, São Gabriel da 
Cachoeira, que esse governo do Amazonas tem que se manter integral, porque 
para ele o governo não chega lá. Pelo menos ele pensa e eu vou dizer em 
seguida que ele vai ter uma surpresa maior . Então, esse defende até por uma 
questão de perspectiva, ele acha que dividindo ele vai viver melhor. Então, é 
natural, é compreensível e é respeitável profundamente a opinião das pessoas 
que moram nessas regiões. 
Há um segundo grupo, os que por razões de ordem técnica ou política, . 
defendem igualmente a divisão territorial. Por exemplo: os militares que 
partem da premissa do adensamento populacional .Eles vêem a divisão de 
espaço, a formação de núcleos, como a teoria de adensamento populacional , 
que do ponto de vista geopolítico facilita a defesa do território. Essa é a tese 
dos militares, que é a mesma concepção que norteia a proposta do professor 
Samuel Benchimol. É a teoria de adensamento espacial para facilitar a defesa 
do território. 
E o terceiro grupo é o dos vigaristas, que vê na divisão territorial perspectivas 
para eles e não para o povo. Porque vão virar Deputados Federais, 
Governadores, se criar estado Senadores, etc., são três grupos muito claro. E 
eu quero mostrar e desmontar alguns argumentos: Eu tenho participado de 
vários debates, aqui mesmo já organizamos como presidente da Comissão de 
meio Ambiente e Assuntos amazônicos, uma outra audiência dessa, já estive 
em Eirunepé debatendo isso num encontro de Vereadores e Prefeitos do J uruá, 
e até hoje não encontrei alguém que me levantasse um argumento e que 
resistisse a um sopro , defendendo a divisão territorial. Por exemplo: o 
argumento da inadministrabilidade do Estado, porque ele é muito grande . 
Então, por essa razão, vamos dividir o Brasil, a Rússia, a China, os Estados 
Unidos, o Canadá, porque são maiores e teoricamente são inadministrados. 
Como vocês podem ver, não resiste a um sopro. 
O Deputado Mário Frota, o Professor Ademir já colocaram rapidamente que o 
poder não está aproximado pela proximidade fisica e sim pelas concepções 
políticas diferentes. Este Poder aqui, o Poder estadual, está aqui do nosso lado. 
Mas nem os Deputados estaduais podem emendar o Orçamento do Estado, 
quanto mais interferir no rumo político do Estado. Então está longe, está anos 
luz da nossa realidade. Mas está aqui na mansão do Tarumã e nós não 
podemos emendar o Orçamento, nós que fomos eleitos para isso, você 
imagina o povo. 
O Brasil portanto, por essa visão deveria ser quebrado em oito, dez países • 
porque aí facilitaria a administração. Mas, no mundo inteiro, todo o mundo 
busca é aumentar espaço e não perder. Porque, por uma concepção 
geopolítica, você só pode ser forte se tiver economia forte, povo grande e 
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território amplo, porque isso está associado a abundância de matéria prima . 
Uma concepção geopolítica. 
A outra questão, é que haverá aporte de recursos se houver divisão. Este é o 
segundo argumento que se usa. Ora, mas se há recursos para isso eu pergunto: 
qual é o inconveniente de colocar esses recursos agora em pólos de 
desenvolvimento? E eu já apresentei inclusive um Projeto a esta Casa 
polemizando isso, criando nove pólos de desenvolvimento na região, onde se 
criaria infra-estrutura , energia, saneamento, incentivos fiscais, Universidade ... 
Onde é que está proibido de se fazer isso? O que impede o Governo Federal 
ou o Governo estadual de colocar uma Universidade em Eirunepé, em São 
Gabriel da Cachoeira ou em Tabatinga? Onde é que está essa proibição? O 
que eles argumentam é que não tem recurso. Então, vai milagrosamente 
aparecer com a divisão territorial? Que diabo é isso ? Se não tem dinheiro 
hoje para fazer eletrificação, porque não há energia no interior, não há 
dinheiro para fazer saneamento, não há dinheiro para fazer estradas ou meio 
de transporte por hidrovias porque não tem dinheiro, mas vai aparecer 
dinheiro para criar o território? Não é uma contradição? A mim parece uma 
contradição profunda e eu vou dizer o que é mais grave: é que você vai gastar 
milhares e milhares de dinheiro, com o objetivo meio e não com o objetivo 
fim. O que é um objetivo meio? É exatamente manter a máquina burocrática, 
Tribunais, Governadores, Tribunais de Justiça, Câmaras e etc., você vai Ter 
uma despesa adicional cujo dinheiro, deveria ser usado para gerar emprego, 
educação, saneamento, transporte e agricultura. Então isso é uma 
irracionalidade minha gente, isso economicamente, politicamente é uma 
irracionalidade, porque você pega o dinheiro que deveria servir para alimentar 
a economia daquela Região e você desvia para manter a máquina burocrática, 
como é em Roraima e tantos outros. Mas eu sei que o meu tempo é pequeno, 
porque evidentemente o Professor Lino Chíxaro, é rigoroso ali com a 
campainha, então quero concluir dizendo o seguinte: Haverá alguém que vai 
evidentemente contestar esses dados é natural, eu gosto é disso, porque é 
importante que cada um tenha sua opinião. Mas eu quero é que demonstrem 
um dado, não com discursos. O que eu vou apresentar agora, para concluir 
Presidente, eu não vou falar de todos senão matarei vocês de cansaço. Mas 
tenho aqui em minhas mãos, a relação de todos os Municípios amazonenses, 
quanto eles arrecadam de ICMS lá e quanto eles recebem de repasse do 
Estado. E aqui vocês vão entender porque que o Governador Amazonino 
Mendes é favorável a divisão, vou dar dados. A Cidade Alvarãs, arrecada sete 
mil, quinhentos e setenta e seis reais de ICMS, ano, Mas, ela recebe do Estado 
do Amazonas, algo como dois milhões, de ICMS, ou seja, para o Governador 
é um excelente negócio. Ele se livra de seis, sete mil reais, que ele deixa de 
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arrecadar e deixa de mandar dois milhões. E ai é lógico que todos os demais, 
Atalaia, Carauari e vai embora é mais ou menos essa a proporção. Então, 
quero saber, que alguém me explique como é que vai viver esse povo aqui, 
porque na hora em que eles se dividirem, é como diz a Bíblia: tu haverás que 
comer, com o suor do teu próprio rosto. Não foi isso Sr Chico, o que disse 
Jesus, para Adão? Pois é essa a realidade, eles vão Ter que viver com o que 
produzem. E o que eles produzem é isso aqui e ninguém aqui precisa ser 
matemático, economista ou contador, para saber que essa realidade é . - 
inquestionável, porque basta olhar, Rio Branco, Roraima, Rondônia, para 
saber que a maioria dos Municípios, vivem na maior miséria. Então, por que 
se quer dividir? Porque é ai o terceiro grupo que lamentavelmente, faz uma 
pressão muito grande. O Governador tem todo interesse em dividir isso, ele se 
livra de problemas e concentra mais dinheiro ainda na mão dele. E com essa 
mala mais recheada. ainda, ele certamente pode intervir na eleição de todos 
esses Deputados desses Territórios. E aqueles que estão lá achando que vão 
virar Governadores e Deputados Federais, podem começar a preparar outra 
carreira, porque essa. vagas estão reservadas para o grupo político do 
Governador Amazonino Mendes .Deputado Lino, eu concluo, portanto, sei 
que o tempo esgotou, mas eu tenho essa facilidade de falar pouco, então quero 
dar por concluída a minha intervenção. Muito obrigado. 

O Sr. Presidente Lino Chíxaro:-· Com a palavra o Sr. Senador Jéferson 
Péres. 
O SENHOR SENADOR JÉFERSON PÉRES: 

Infelizmente, eu tenho que me retirar daqui a cinco minutos. Mas 
eu invejo o Deputado Eron Bezerra, eu invejo sua certeza de tudo. E~ à 
medida. que envelheço, tenho cada vez mais dúvidas e menos certeza. Ele 
disse que ia desmontar os argumentos. Eu não tenho tanta pretensão de 
desmontar os meus adversários. Gostaria de ter esse poder. E ele verberou a 
irracionalidade. Eu não creio que, os que defendem teses contrárias às minhas 
defendam teses irracionais. Tenho muito respeito pela opinião dos outros e 
nunca. discuto tentando desqualificar os meus adversários. Isso é regra 
elementar de qualquer debate civilizado. 
Tem dois argumentos do Deputado Eron que eu não posso aceitar. Talvez ele 
esteja até certo ou errado. Eu tenho humildade suficiente para admitir que eu 
posso estar errado. Ele disse que o Governo, no território, pode injetar os 
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mesmos recursos. A diferença é que o Governo pode ou não injetar recursos 
no seu território. Se for território o Governo Federal terá que injetar recursos 
na manutenção da máquina, queira ou não porque ele tem que manter a 
máquina e fazer investimentos. Não depende da política do Presidente da 
República ou do Governador, terá que injetar recursos. Segundo, essa 
Deputado Eron, me perdoe, esta foi um erro palmar. Vossa Excelência dizer 
que o Governador atual, eu vou desfulanizar a discussão, o Governador, não 
vou falar em Amazonino, o Governador quer a divisão porque ele disporá de. 
mais recursos. Corno? Os municípios têm direitos a 25% do ICMS com a 
diminuição, esses recursos ser redistribuídos pelos demais os outros 
municípios do Amazonas vão ganhar .. Não é o Governador que ganha não. 
Isso faz parte dos 25%, que o Amazonas, arrecada apesar de ser redistribuído 
com todos os outros Municípios, sim senhor. Não vai para o Governo 
Estadual, não a cota de 25% é obrigatória. Se o Amazonas arrecada um bilhão 
de ICMS e hoje distribui 250 milhões, com 62 Municípios, ele vai continuar 
arrecadando um bilhão e distribuindo 250 milhões, com os 36 Municípios que 
restarem. Esse argumento é insubsistente. Não mas não é porque ele quer não 
é o repasse constitucional obrigatório, Isso não dá. mais poder nenhum ao 
Governador, meu Deusa do céu, ou então estou ficando burro mesmo. 
Concluo minha intervenção, saio cedo e lamento isso, porque gostaria muito 
de permanecer, mas quem sabe, o Deputado Eron, talvez tenha razão. 
Certamente, não consegui desmontar os argumentos dele e não vou desmontar 
o argumento de ninguém, não tenho esse poder reahnente. Muito obrigado. 

O Sr. Deputado Eron Bezerra:- Sr. Presidente, é um direito natural de 
réplica. Senador, eu só gostaria se- me ouvisse 30 segundos, que eu vou lhe 
dizer onde é que está o poder do Governador, evidentemente que eu conheço a 
legislação e sei que 25%, é rateado entre os Municípios, em tese os que 
ficarem na divisão do Amazonas, até ganharão, isso é verdade, os outros 
perderão. Onde é que aumenta o poder do Governador? É dos 75%, que ele 
tem nas mãos dele e que hoje ele é obrigado a investir nos 61 Municípios, ele 
vai investir em apenas 30 ou 40 que sobrarem, está aqui a prova, está aqui a 
demonstração, é isso, os 25%, é isso os 25% é condicional, mas a parte que 
fica com ele, ele vai Ter um poder muito maior de investimento em cima dos 
outros. 
O Sr. Deputado Sinésio Campos: - 

Eu queria agradecer a presença do Senador e dizer que, após a Audiência 
Pública, o negócio está esquentando, imagina, ano que vem, no plebiscito, a 
campanha eleitoral, vai pegar fogo e já vai começar com o plebiscito, 
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Deputado Mário Frota. É bom o debate, é saudável e a partir dessa discussão, 
é que nós vamos Ter uma posição, pelo menos que seja conciliadora, não sei 
se benéfica ao povo. Mas após a audiência pública, vocês todos estão 
convidados para um coquitel. O Deputado Ricardo Nicolau, também está 
presente, temos a presença do Prefeito eleito de Envira, Rômulo Matos, o 
Sindicato dos Correios Raimundo Souza, o Dr. Roberto Tadros que inclusive, 
vamos dar preferência que também tem uma viagem marcada. Se quiser fazer 
uma intervenção, até porque estamos acompanhando pela imprensa, os seus _. 
questionamentos e preocupações. Então é de fundamental importância a sua 
exposição. O Deputado Luís Castro, agora com a palavra, Francisco Souza e 
por último o Deputado Ricardo Nicolau. Gostaria que os Deputados 
utilizassem com rigor os cinco minutos, até porque, para não prejudicar a 
participação dos outros senhores que tranquilamente irão se inscrever. 

r> O Sr. Deputado Luís Castro:- 
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Deputado Sinésio, demais Deputados aqui presentes, ex-Senador Evandro 
Carreira, na pessoa do Dr. Ozias, quero cumprimentar os demais convidados. 
Assisti atentamente a exposição feita pelo Senador Jéferson Peres e comungo 
de forma integral, com seus pontos de vista, comungo com a experiência de 
vida sofrida em 25 anos de conhecimento da realidade. de uma das regiões que 
está sendo proposta para dar o formato geográfico e político de um Território 
que é o J uruá, Comungo pela minha experiência de vida,·. pela minha 
experiência administrativa, tendo sido Prefeito por 10 anos, é um dos 
Municípios mais longínquos desse Estado que é Envira. Eu sei em gênero, 
número e grau, quão discriminados somos e o quanto somos excluídos pela 
distância do centro de poder, em relação aos nossos Municípios, ao nosso 
homem da região. Argumentos contra, relativos a perda territorial, realmente 
eu comungo, parece apenas argumentos egoístas ou sentimentais. O que 
adianta um Estado grande, mas um Estado injusto. Comparar no ponto de vista 
de concepção militarista, de uma esquerda quase que ultrapassada, a 
necessidade de um Território grande para dar uma base de sustentação 
econômica forte com base na manutenção de recursos minerais, ou recursos 
naturais próprios isso é uma concepção atrasada. Nem o próprio PT, comunga 
dessa concepção. Hoje o Estado do Acre é governado por um Governador do 
PT que tem uma concepção bem mais moderna, do que esta colocada pelo 
Deputado Eron. A Instituição ambiental também, não vejo como, porque a 
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presença do Ministério da defesa, do meio ambiente, a presença do IBAMA, 
se daria de uma forma muito mais consistente se os Territórios se os 
Territórios, forem efetivamente implementados, em todas as regiões a 
fiscalização vai ser muito mais atuante. As reservas extrativistas, previstas na 
Constituição implementada pelo Governo Federal, com o apoio do Congresso 
Nacional, poderão se dar com muito mais rapidez e com muito mais 
consistência. Comparações equivocadas; comparar Territórios com Estados, 
sequer dizer que Roraima, foi destruída, foi devastada, porque Roraima foi. 
transformada num Território. O processo de devastação ambiental, os grandes 
problemas de Roraima, aconteceram na sua transformação para o Estado. É 
preciso colocarmos essa questão com objetividade, tenho assistido e lido 
pronunciamentos com comparações equivocadas, Roraima foi transformada 
em Estado a partir daí num processo que transcende inclusive, a decisão 
política da criação do Estado, Roraima teve muitos problemas que hoje estão 
refletindo-se numa verdadeira crise social daquele Estado. Tudo isso 
aconteceu depois da criação do Estado de Roraima e não do Território de 
Roraima. E também é preciso dizer que, os modelos, as políticas de 
desenvolvimento ambiental hoje são diferentes, a tal ponto que Roraima hoje 
já começa a Ter soluções como o Estado do Acre, o Amapá, diferenciadas e 
que garanta a preservação da ecologia. Também· não entendo nenhum tipo de 
ameaça a Zona Franca de Manaus, porque uma vez que a Superintendência da 
Zona Franca, tem uma abrangência relativa a toda a Amazônia Ocidental. E, 
uma vez que esses Territórios, teriam uma representação política muito maior, 
com certeza, a Zona Franca, teria muito mais defensores no Congresso 
Nacional, do que hoje tem, com certeza, teríamos ao invés de oito Deputados 
Federais, muito mais Deputados. Argumentos dizendo de que. há interesses 
menores e que o Senador J éferson Peres, se recusou até comentar mais por 
uma questão de justiça, eu vou fazer como um tipo de argumento que não 
deveria fazer parte de uma discussão deste Parlamento. Infelizmente o 
Deputado Eron já saiu mas nós deveríamos por respeito ao Senador J éferson 
Péres que inclusive líder de um partido que é adversário político no Estado do 
partido que eu faço parte que é o PTB, e por respeito ao Senador Jéferson 
Péres eu acho que esse tipo de argumento não devia existir. Porque é muito 
fácil nós temos aqui em Manaus uma representatividade política na 
Assembléia com 24 Deputados e apenas um que fala a língua. do povo do 
Juruá que é este que vos fala neste momento. Um Deputado que sabe de sabe 
de fato, que vive de fato as vicissitudes e as dificuldades de estarmos a 
1.400km de distância do centro de decisão do poder não apenas o Governo do 
Estado mas o Tribunal de Justiça, todos os mecanismos de ação estatal 
públicos que estão inseridos nesta cidade-estado que é Manaus e que 
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transforma, muitas vezes os seus habitantes em pessoas que se esquecem das 
suas raízes e renegam suas origens, mas nem todos felizmente. Mas grande 
parte dos manauaras já se identificam muito mais com o sul, com os padrões 
urbanos de uma grande metrópole do que com sua grande e vasta riqueza 
estadual e amazônica. Por isso, eu acho que nós não podemos deixar essa 
discussão de perder seu rumo fático que é aquele que o Senador J éferson Peres 
com muita propriedade colocou, uma vez criado o território o Governo 
Federal não terá mais apenas o poder discricionário de investir ou não investir 
nessas regiões. Ele terá além de tudo e acima de tudo, o poder, a obrigação, o 
dever constitucional e legal de investir nessas regiões, promover o controle do 
narcotráfico melhorando o controle da preservação ambiental e garantindo 
efetivamente uma presença mais atuante do Estado Brasil na Amazônia sob 
pena de que realmente os norte-americanos e europeus acabem por achar que 
nós não estamos aptos a tomar conta da nossa soberania sobre a Amazônia. 
Quero então fazer uma observação de ordem palpável, clara, para sairmos do 
município do Guajará e o Deputado Miquéias conhece bem essa realidade, o 
Prefeito Rômulo de Envira, uma passagem área de Guajará para Manaus, de 
Cruzeiro do Sul para Manaus está custando 440 reais; de Ipixuna-Cruzeiro do 
Sul se paga um táxi aéreo mais 80 reais, são 520 reais; ida e volta 1040 reais 
para que um cidadão injustiçado de Guajará ou de Ipixuna venha recorrer de 
uma decisão judicial que lhe tenha sido desfavorável em primeira instância. 
Não há democracia, não há argumento se nós não temos a possibilidade de 
alcançar a pressão popular e o alcance individual de cada cidadão os 
mecanismos da justiça e do Governo próximo onde ele mora, ainda mais numa 
região como a Amazônia. Eu gostaria de colocar centenas e milhares de casas 
de pessoas que são excluídas sempre porque moram muito longe. E este país 
discute muito esquerda, direta e não discute o modelo urbano que nós criamos 
via modelo São Paulo, via modelo Rio de Janeiro, modelo Manaus onde é 
muito fácil nós estarmos aqui no nosso ar-condicionado, no nosso conforto e 
esquecermos que a presença tisica do governante nos rincões mais distantes é 
que garante muitas vezes as ações do serviço público, porque eu falo aqui na 
presença de dois prefeitos porque quantas vezes estive nas áreas rurais do meu 
município e pude verificar a necessidade de uma atuação mais presente e 
como prefeito esta presença tisica no meu município nas regiões mais 
distantes me fez, me obrigou moral e politicamente atuar mais em função 
daquelas pessoas que moram nas beiras dos rios, ex-seringueiros. 
E quero finalizar de uma forma bem clara falando sobre uma questão que foi 
colocada pelo professor José Aldemir. Reahnente, a questão da identidade 
sócio-cultural dessas populações. E quero deixar o seguinte questionamento: o 
Rio Negro hoje do ponto de vista sociológico, antropológico, etnológico é 
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uma região totalmente diferente, é a região quiçá do mundo pelo menos da 
América Latina uma das que têm maior intensidade populacional em termos 
de população tradicional indígena. Por que não permitir aos índios do Rio 
Negro que efetivamente o núcleo do poder político decisório se der na próprio 
região? Por que não permitir as populações indígenas do Rio Negro que elas 
façam valer a sua voz no Rio Negro com o Governador que elas possam 
pressionar diretamente ,com Deputados e autoridades que eles possam acessar 
e que eles possam pressionar? Da mesma forma no Solimões e no Juruá, .· 
Deputado Sinésio que foi desbravado pelos nordestinos e que hoje 98 a 99% 
da sua população descende dos velhos seringueiros da leva de 1890 a 191 O 
depois da Segunda leva do soldado da borracha; os juruaenses têm uma 
profunda identidade cultural social e estão preparados para efetivamente 
assumir o comando dos seus destinos passando pelo estágio do território. E 
fechando esse pequeno e breve interlóquio, eu gostaria de pedir a vocês 
quando pensarem nessa questão dos territórios não pensem como manauaras, 
mas pensem como brasileiros, reflitam como brasileiros acima de tudo. Não 
reflitam como pessoas de Manaus mas reflitam como cidadão do Brasil. 
Obrigado. 

O Sr. Presidente Lino Chíxaro: Com a palavra o Sr. Ozias Monteiro. 
O Sr. Ozias Monteiro: 

Senhor Presidente, 
Senhores Deputados; 
Senhoras e Senhores. 

Na verdade, eu gostaria de destacar aqui dois pontos que acho importante 
nessa discussão. 
O primeiro, é que a criação de territórios, no meu ponto de vista, é benéfico 
para a região e para o Brasil, e abordar o financiamento porque é uma questão 
sempre levantada já que é uma região pobre e que não tem como gerar 
recursos para si próprio desenvolver. Mas, os recursos se questiona a razão do 
Governo Federal, se ele tem a intenção de integrar essa região por que não 
investe aqui? O Governo Federal pode até investir mas se investir tem que 
destacar os recursos para o orçamento do Estado e politicamente isso hoje é 
muito dificil, porque na hora em que o Governo Federal destacar recursos para 
o orçamento do Amazonas todos os demais estados irão querer a mesma 
benesse. 
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A criação de território obriga o Governo Federal a colocar no orçamento 
recursos para manter o território e qualquer soma adicional que venha para 
essa região será benéfica, vai refletir em investimento e consequentemente em 
benéfico para a sociedade, para a população interiorana. Eu acho que essa 
parte é fundamental, porque o Governo Federal hoje tem condições de 
destacar recursos para o interior do Amazonas e vai ter que repassar isso para 
o estado. E se repassar para o estado vai ter uma briga, porque os outros 
estados irão querer também, principalmente, os do nordeste. Agora, com a. 
criação do território, ele vai ser obrigado e irá fazer como das vezes anterior. 
Outra, o fundo de participação dos estados e que é rateio com o percentual do 
Imposto de Renda e que é distribuído com todos os estados, os territórios irão 
fazer parte como fizeram no passado. Isso significa que todos os estados da 
Federação irão perder um pouquinho em beneficio desses novos. Então, é uma 
fonte de recursos que é importante para a região. Quer dizer, os territórios 
serão enquadrados dentro dos critérios do fundo de participação, eles terão 
uma grande participação. Por que? Porque o coeficiente mais importante que 
mede a distribuição do fundo é o inverso da renda per capita. E a renda per 
capita dessas regiões deve ser uma das mais baixas do país. Portanto, eles 
teriam uma participação alta no fundo de participação dos estados, talvez, 
igual ao do Amazonas. 
Então, esse é um aspecto importante. 
Agora, quanto a Zona Franca de Manaus, eu gostaria de enfatizar que a 
Superintendência da Zona Franca de Manaus, hoje, ela tem sobre sua 
responsabilidade uma jurisdição sobre a Amazônia Ocidental e as cidades de 
Macapá e Santana. 
A Amazônia Ocidental por conta do Decreto N.º 356/68 foi criada e onde tem 
alguns beneficios fiscais através da Zona Franca de Manaus na importação de 
alguns bens que seguem uma lista estabelecida por uma portaria 
interministerial. Tem alguns equipamentos que são importados com isenção de 
impostos para a Amazônia Ocidental e a Suframa administra os seus recursos 
distribuindo para toda a Amazônia Ocidental. Nós tempos hoje 156 
municípios que com pequenos recurso que temos distribui isso através de 
convênios. Esses beneficios continuariam, não teria qualquer alteração nesse 
sistema e passaríamos a ter mais unidades participando do conselho de 
administração da Suframa. 
Então, acho que. do ponto de vista financeiro nós teríamos alguns ganhos, 
recursos que hoje não existem na região. E na assistência, nós ganharíamos. 
Eu Acredito que para o Estado do Amazonas e para o interior que está 
abandonado, porque sou interiorano e viajo muito pelo interior, sei que esses 
municípios da periferia do Estado do Amazonas estão desassistidos. E isso 
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não é de agora, não. É da vida toda, são muito desassistidos do que os 
municípios que estão mais próximos aqui, ltacoatiara, Manacapuru, não tem 
termos de comparação, porque realmente fica muito distante, as pessoas não 
têm acesso a esses recursos. O governo, talvez, pela distância, pela 
dificuldade ... eu já trabalhei no governo que tinha programa do interior para a 
capital mas não aconteceu nada no interior e sempre a capital levava mais 
vantagem porque os problemas são muito maiores, estão muito mais próximo, 
é muito mais fácil a pressão chegar ao governo dos problemas da capital do .. 
que qualquer município do interior, principalmente, os mais distantes. 
Eu também acho que a criação dos territórios não afeta em nada a Zona Franca 
de Manaus, porque o objetivo é criar no centro da Amazônia um centro 
comercial, industrial e agropecuário, e não fala nada de fronteiras. Acredito 
que a Zona Franca de Manaus tem um prazo estipulado na Constituição e isso 
não se alteraria de forma nenhuma, mas tem perspectiva de ser alterado esse 
prazo. Eu vejo que a Zona Franca, hoje, pode mostrar o desempenho que está 
tendo não só no faturamento, do emprego que gera na capital, do grande 
mercado que foi gerado em Manaus e esse é um aspecto positivo mas como 
um instrumento de política e de desenvolvimento nacional muito importante. 
Em 88 nós começamos um programa agressivo de exportação porque todos 
questionavam que a Zona Franca não foi feita para exportação e nós 
começamos a debater isso, começamos a chamar os empresários dizendo que 
eles tinham que exportar. Então, em 98 a nossa exportação foi de 266 milhões 
de dólares. Em 99, foi 429 milhões de dólares. Este ano, nós vamos chegar a 
800 milhões de dólares em exportação. E dentro de 2 anos nós vamos chegar 
a 2 bilhões de dólares em exportação. 
Vejam, os Senhores, que o único argumento forte usado pelo Governo Federal 
e por todos que são contra a Zona Franca de Manaus, é de que a Zona Franca é 
só importação, é só déficit na balança comercial. Com esse argumento de que 
nós estamos exportando e vamos exportar, que nós vamos equilibrar a balança 
comercial, nós vamos quebrar esse argumento que é forte. E mais, a política 
do país hoje é para que nesses próximos 4 anos tenham um crescimento entre 
4% ou 5o/o ao ano. Mas, esse crescimento só vai ser possível, se o Brasil 
conseguir implantar uma política e exportação que possa exportar mais com 
superávit comercial afim de sustentar o desenvolvimento e não criar 
constrangimentos cambial internos. 
Portanto, exportar hoje para o país é a coisa mais importante e não tenho 
dúvidas que quando nós atingirmos 2 bilhões de dólares em exportação, nós 
vamos passar a ser vistos como um pólo importante para o Brasil. Aí, eu não 
vejo dificuldade nenhuma em lutarmos pela prorrogação da existência da Zona 
Franca. ,~ 
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Para concluir, Senhor Presidente, esse é um assunto importante e sou 
realmente favorável porque vejo que a redivisão pode trazer muitos 
beneficios, não acredito que isso possa trazer nenhum maleficio para o 
Amazonas, pelo contrário, o Amazonas vai ficar um estado bem menor mas 
com os mesmos recursos que estão sendo gerados e que tem ampla 
possibilidade de se desenvolver. 
De formas que, eu respeito as opiniões das pessoas que são contrárias, acho 
importante o debate mas a minha posição é essa. Muito obrigado! 

r: O Sr. Presidente Lino Chíxaro: Com a palavra o Sr. Fernando Carvalho. 
0 O Sr. Fernando Carvalho: 
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Senhor Presidente, 
Senhores Deputados; 
Senhoras e Senhores. 

Inicialmente, quero agradecer a oportunidade que nos foi dada para debater 
sobre um assunto que acho muito importante. 
Agora, com referência ao assunto em debate, quero dizer que estou no 
segundo grupo.iaquele que o Deputado Eron citou. 
Bom, mais tem um ponto que não foi colocado aqui, que a questão da 
centralização da União em todo que se produz neste país. A União centraliza 
hoje praticamente 30o/o de tudo que é produzido em forma de impostos e não 
há indicativos de que a União quer se desfazer de parte desse poder 
econômico que ela dispõe em mãos. Então, a partir daí uma série de ações se 
desenvolvem nos estados onde a ação política dos estados fortes se prevalece 
visivelmente com relação aos estados politicamente fracos. O Amazonas tem 
hoje uma população rural de apenas 26% e wn PIB em torno de 13 milhões, 
dados de 96, porque hoje deve estar em torno de 10 milhões. 35% da receita 
global, inclusive, a participação dos estados, onde a participação depende do 
Distrito Industrial e 35º/o da receita da Prefeitura Municipal de Manaus 
depende também do Distrito Industrial. 21 % mais ou menos é a dependência 
das Prefeituras do interior ao Distrito Industrial e 99% da área territorial do 
estado gera uma capacidade de consumo de apenas 2% do ICMS. 
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Uma coisa que nós preocupa ainda é a concentração de Manaus, porque a 
Cidade de Manaus hoje detém quase 50% da população do interior do Estado 
e isso não é o fenômeno exclusivo da Zona Franca, é um fenômeno que vem 
desde o tempo da borracha, quando a borracha passou a ser o principal 
produto. Houve o início da concentração de pessoas, aqui na Cidade. Então, é 
um dado alarmante que devemos procurar fontes alternativas e desconcentrar 
Manaus. Uma das opiniões da favorabilidade da divisão seria criar pólos reais 
de aplicação de investimentos fortes, maciços no interior, onde barrasse essa . - 
vinda de pessoas até a Cidade de Manaus. Nós temos como foi dito aqui, uma 
linha de tempo do ano de 2013 e a gente não sabe ainda. o que vai acontecer 
depois dessa data. O nosso comércio de importados praticamente, acabou. 
Existe inclusive o risco da nossa redução da atividade econômica por pura 
obsolescência que nós produzimos em função do avanço tecnológico. Está 
uma série de fatores aí que precisam ser ponderados, para que possamos nos 
situar melhor. Temos também que lembrar que pobreza é inimiga do meio 
ambiente. Isso foi salientado no próprio relatório da ONU que deu partida a 
todas ações globais em relação ao meio ambiente. Então, urge a eliminação da 
pobreza, através de ações principalmente ações por parte do Governo. 
Outro assunto que nos preocupa é a indefinição da matriz energética do Estado 
do Amazonas que é o ponto de partida dos grandes projetos, para alavancar as 
grandes ações do Governo e está indefinido. Nós temos grande reserva de gás 
na região do J uruá que poderá servir para alavancar esse tipo de coisa. 
Temos ainda a verificar, no nosso Estado vizinho, no Peru, nós temos um 
campo de gás que provavelmente é o maior campo da América que rivaliza 
com a Bolívia. Nada impede no futuro, isso estar interligado, já que o mercado 
do Peru é um mercado basicamente·brasileiro e uma derivação para o urucum, 
interligando todo sistema. 
A respeito das nossas preocupações em relação ao meio ambiente, hoje já 
existe ferramentas que permitem que se tome cuidados concretos em relação 
ao meio ambiente, refiro-me especificamente, ao zoneamento ecológico e 
econômico. Recentemente, realizamos na região de Tabatinga. em trabalho em 
conjunto com a Colômbia, é um trabalho de zoneamento ecológico econômico 
onde são mostradas áreas que devem ser preservadas, áreas que devem 
expandidas, áreas que podem ser recuperadas. Então no caso de investimentos 
nos possíveis territórios, deveremos praticamente exigirmos que sejam 
precedidos de uma análise de zoneamento ecológico econômico. Não 
podemos esquecer também, que a população mundial hoje seis bilhões, 
provavelmente será de doze daqui à vinte anos. Então toda a pressão será 
exercida em territórios livres e dificilmente escaparemos de pressões desse 
porte com países desenvolvidos. Relativamente, a forma dos territórios 
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concordamos com a posição do Sr. Aldemir a respeito daqueles três 
municípios que ficaram fora pelo menos, do modelo conceituai de gestão por 
bacia que é o modelo mais moderno de administração do território, o modelo 
mais efetivo, já que tudo acontece nas bacias. E relativamente aos recursos 
minerais da região mais ao norte do Estado, o futuro território no Alto Rio 
Negro, existe mecanismos modernos de sensoreamento remoto que permite a 
identificação dos mesmos e a sua utilização em beneficio das comunidades 
que lá moram. A nossa eficiência em relação a esses depósitos pré- . 
cambrianos, ainda é muito baixa em relação a países do tipo do Canadá e da 
Austrália e dificilmente também, também dos escaparemos de pressões por 
busca de bens minerais. 
Eu vejo que todas as nações que conduzam a tenhamos uma gerência própria e 
não impositiva levados a reboque, por circunstâncias e pressões indesejáveis, 
devem ser exaustivamente usadas. Por isso e por outros motivos, nós somos 
favoráveis a divisão do Estado do Amazonas. Muito foi dito e concordamos 
com muita coisa que foi aplicado aqui. 

O Sr. Miquéias Fernandes: V. Excelência me permite um aparte? 
Eu teria algumas colocações a fazer, por exemplo, quando V. 

Excelência aborda aí, ai Presidente Sinésio é que eu entendo que os técnicos 
todos e principalmente como o Dr. Ozias, o Dr. Fernando, alguém que estudou 
muito na Amazônia e todos que estão aqui, o debate pudesse ter essa dinâmica 
de apartear porque aí nós estamos em um debate para procurar soluções e não 
é brincadeira, estão propondo dividir o território do Estado do Amazonas. Eu 
por exemplo, concordo, eu pensei que quando o Senhor começou a falar na 
concentração da população, eu pensei que era enquanto ele. se filiava à 
Segunda hipótese. 
Mas por exemplo, o Dr. Ozias disse que trabalhou em um Governo e que o 
tema do Governo era dizer: O meu governo será do interior para a capital e foi 
impossível cumprir isso. O Deputado Luís Castro que é um homem que veio 
do interior de S. Paulo, o Deputado sabe por exemplo, que até quem defende 
pelo homem do interior e o Senador Jefferson Peres colocou muito bem que o 
homem do interior não está preocupado de viver no Estado que é o maior 
estado da Federação, ele quer que essa vivência dele no interior do Estado, 
tenha a participação do Poder Público, para minorar os sofrimentos e minorar 
em todos os aspectos. 
Agora nessa eleição de 2000, na eleição de outubro, teve um juiz lá em 
Guajará que falou que decretou prisão em flagrante. Uma prisão em flagrante 
é alguém que é pego cometendo um delito e é preso até pelo cidadão comum e 
ele decretou prisão em flagrante e foi colocado no xadrez da Delegacia de 
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Guajará aproximadamente, 32 pessoas e eles não tinham quem recorrer, 
homens pobres vivenciando lá, não tem sequer telefone que eles possam usar, 
o telefone que ele tem lá é do Prefeito, é um telefone que se comunica direto 
com o satélite em Ipixuna e Guajará. Na Assembléia Legislativa em homens 
que conhecem, deputados que conhecem ao interior do Estado, que conhecem 
a vivência. Eu gostei de ouvi-lo quando V. Excelência fala da centralização do 
Poder na União, a concentração da pópulação na capital. Sabe porque 
concentra a população na capital, porque o homem do interior não quer para o . 
seu filho, a miséria que ele vive hoje ! Ele pensa que vem aqui para a 
Capital/Estado e que vai encontrar aqui mananciais de trabalho, de satisfação 
para a vida da sua família e encontra aqui uma periferia violenta, encontra 
aqui, uma periferia que o Governo também não consegue fazer nenhuma 
melhoria e o que acontece? O Senhor diz: a concentração da população, eu 
tenho a impressão que só realmente dividindo. Não vamos ser críticos, nós 
estamos discutindo aqui a divisão territorial, corno disse o Senador Jeffersson 
Peres . Então, como transportar a produção? O Senhor falou em pólo de 
produção, por exemplo, pólos reais de produção, pólo de produção é 
produção, o real que V. Excelência coloca, é porque sabe que os pólos de 
produção não produzem nada pelas dificuldades e por alguma coisa não dá 
certo. Eu fui no Município e eu falo muito em Guajará, porque é um 
município longínquo. Para vir de Guajará a Ipixuna é mais caro de que você ir 
a Brasília e voltar. Para ir e voltar em Guajará ou em Ipixuna, as passagens 
são mais dispendiosas que você ir em Brasília. E eu vou e visito, vai lá um 
dinheiro para o Terceiro Ciclo. Eu estou contando isso, porque é um debate 
deve falar inclusive na questão factual e a questão factual, eu saio daqui e 
pego um avião da VARIG e vôo duas horas e vinte minutos de.jato. Depois 
pego um outro avião, 45 minutos até Ipixuna. Chegando em Ipixuna, eu fui 
atrás de umas obras que teriam que ser feitas em lpixuna, que o Governo do 
Estado deu o dinheiro, entregou o dinheiro e cheguei lá, eles tinham entre as 
obras, porque eu não encontrei nenhuma, por exemplo, a usina para beneficiar 
a cana,. o vinho produzido, lá o açúcar, eu fui atrás da usina, cheguei lá 
encontrei um homem puxando com o cavalo algumas coisas, ele tinha Dr. 
Fernando, barro na sobrancelha da lama que ele estava trabalhando, não tinha 
nada feito. O Governo deu dinheiro para o Prefeito, os poços, os açudes, eu 
passei num açude era um buraco com água dentro, inclusive com água parada. 
Joguei uma pedra não pulou nem sapo, quanto mais peixe. Se o Governo 
estivesse mais próximo, poderia haver fiscalização, corno território, o Tribunal 
de Contas da União ia lá ou mandava um técnico ver isso. Então, quando o 
Senhor começou a falar, eu pensava que o senhor estava propondo, digamos 
assim, só se filiava aos que são contra, se filia aos que são favoráveis a 



r 
r 
r: 
r 
r 
r: 

- 

r 

r». 

r: 

r-. 

redivisão territorial. Eu como deputado, desse debate, poderia até mudar de 
opinião, mas hoje eu me filio aqueles que são favoráveis a redivisão 
territorial. Eu conversava inclusive com o Abel Alves, por quem tenho grande 
estima e ele dizia, o melhor seria se criasse o Estado porque a União teria 
responsabilidade também. Mas, se não pode criar Estado, vamos para o 
território e não me importa quem seja o Governador. Eu acho que o erro nosso 
no Parlamento é esse, nós temos que ter um poder de síntese muito grande pra 
discutir. Nós estamos discutindo aqui a redivisão territorial do Amazonas, que .. 
muitos aqui não sabem onde é Guajará, e nós parlamentares somos pagos pelo 
povo para isso, para conhecer o interior e ninguém conhece. O senhor conhece 
e eu conheço, e nesta discussão nós temos que conversar, porque nós viemos 
aqui para tirar um negócio preestabelecido não, eu posso até refazer a minha 
idéia, por enquanto eu me filio a redivisão territorial do Estado e acho que a 
discussão tem que ser aprofundada, ela não pode se restringir só a esta 
reunião, porque se assim o for, eu não preciso nem vir aqui Deputado Sinésio, 
porque eujá tenho a minha opinião formada.Eu quero ouvir o Dr. Fernando, o 
Ozias Monteiro, muitas pessoas aqui que podem inclusive me orientar. Eu 
vocalizo a vontade.- de uma parte da população amazonense. Ou é isso ou é 
uma fantasia, ou é hipocrisia. Nós estamos aqui sendo hipócritas, vamos que 
fazer que discutimos e vamos fazer que decidimos e não decidimos nada .. Fora 
disso, as colocações que eu estou fazendo e ele conhece, o Dr. Fernando, que 
tenho a oportunidade de privar da sua amizade, conhece o interior do Estado, e 
sabe que o que eu estou dizendo é real. Então, não vamos discutir só com 
fantasias não, eu acho que o Parlamento é para você discutir idéias, se for uma 
reunião de meia hora ou de duas horas pra definir se vai redividir o Amazonas, 
eu não acho, porque não se define em meia hora, nem em 40 minutos ou duas 
horas. Por isso, vou fazer aquela proposta que essa reunião se prolongue e se 
prolongue inclusive com quem não teve- oportunidade de· conhecer o interior 
amazonense, sabe das dificuldades que lá encontramos. Eu acho que aí não 
tem oposição e nem situação. O Luís dá sustentação a Bancada do Governo, 
eu pertenço a Bancada da oposição, mas nisso eu sou unânime, não quero nem 
saber quem é o governador, abstraio o nome do governante para dizer o que eu 
penso. 
Era isso que eu queria perguntar: Como é que o senhor vê a solução para 
dificultar essa concentração da população em Manaus e qual seria a outra 
solução sobre a questão de centralização da União de tudo que se faz e se 
produz no Brasil ? Qual seria a solução para contornar esses dois problemas: 
concentração da população e a concentração de poder nas mãos da União ? 

O SENHOR FERNANDO CARVALHO: 
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A respeito da concentração em Manaus, eu vejo como oportunidades 
reais de trabalho para as pessoas, oportunidades reais em outros locais, é 
possível haver um recuo desse movimento. O que há relativamente é a questão 
da União, uma questão mais dificil porque depende do Congresso Nacional e a 
própria União, não me parece disposta a levantar esse debate nesse momento. 

O SENHOR PRESIDENTE: Deputado Sinésio Campos. 
A proposta do Deputado Miquéias Fernandes é o teto seria até as 13 . 

horas e marcaria uma outra reunião. A minha preocupação é que às 13 horas 
fosse suspensa, algumas pessoas que estão aqui presentes seriam prejudicadas 
na sua fala. Eu queria propor agora de uma forma bem democrática, se vocês 
quiserem a gente suspende por 30 minutos, tem um coquetel aqui e depois 
retorna, ou então, se faça um teto até as 13 horas e que marque para a próxima 
Segunda-feira uma outra sessão. Se alguém tiver alguma proposta pode usar a 
Tribuna. Temos aqui inscritos ainda, Abel Alves, Evandro Carreira, Marilene 
Correia, Milton Gadelha, Berenício Lima, Joaquim Frazão, Jorge Luís. Se 
fossemos utilizar 5 minutos, só aqui daria uma.hora, ou seja, iremos até 1 :30. 
Eu sei que o assunto é apaixonante e temos que levar essa discussão com mais 
profundidade, mas. as pessoas que aqui estão inscritas são pessoas que 
conhecem a realidade, 5 minutos inclusive é pouco, mas seguindo essa 
Audiência como abertura desse debate, eu acho que é importante que cada um 
use agora 5 minutos e que contemple todos inscritos. 
O Senhor Francisco Souza - Que haja um acordo já que tem a gente tem 
possibilidade de prever a próxima reunião, segunda-feira, quem não foi 
contemplado agora já teria a prioridade da Tribuna com mais tempo, até 
porque essa proposta que foi feita aqui eu creio que é acatada por todos, que 
seja interativa. Se possível, eu abdico de falar hoje também, que possa usar 
simultaneamente um contra outro a favor, e que a gente possa discutir pra que 
haja mais vida e maior aproveitamento. Eu se tiver condição de defender a 
divisão, eu quero falar o dia todo e quero que alguém me prove o contrário, 
que me convença da não divisão, então, eu proponho que· a próxima Segunda 
feira deve ser nossa. 

O SENHOR PRESIDENTE: Deputado Sinésio Campos. 
Então, vamos assegurar 5 minutos para cada orador. 
Com a palavra a Sra. Marilene Correia. 

A SENHORA MARILENE CORREIA: 
Bom dia, cumprimento os Senhores Deputados, meu Colega Professor 

Dr. José Aldemir: 
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Eu sou Professora Marilene Correia, estou aqui representando a Universidade 
do Amazonas e sou uma cidadã amazonense, e sou doutora em Sociologia. E 
ainda sou de uma família que está há 200 anos na Amazônia e até no rio Juruá, 
eu sou do Seringai Concorde, eu sou nascida lá, mas isso não tem importância. 
No que diz respeito ao tema, a Universidade do Amazonas hoje tem 25 
camping no interior, camping universitário, são vários campos universitários. 
E na verdade, é a única hoje Universidade Federal no Estado. O Rio Grande 
do Sul tem 25 Universidades públicas. A população do Rio Grande do Sul.. 
90% dos professores do ensino público tem nível superior completo, a nossa 
não chega. a 10% dos professores do ensino público que tem o nível superior 
completo. Faz diferença? Faz. E nessa temática eu não vi, conversando com 
alguns colegas convidados, eu não vi nenhuma consideração à cerca do nosso 
maior patrimônio do Estado, que é a biodiversidade. Não são os recursos 
minerais, não é a Zona Franca de Manaus, não são as políticas públicas do 
Governo Federal. Elas já se comprometeram em ser incompetentes, já se 
comprometeram- em ser anacrônicas, já se comprometeram em ser equívocas e 
concebidas por- quem- não era da região. Em função disso tivemos inúmeras 
autoridades, inúmeras notabilidades vindas de lá para cá, vamos derrubar a 
floresta e fazer uma grande agricultura. extensiva do capitalismo. Por quê? 
Viviam em Estados e viviam num pólo aonde isso era necessário e onde os 
pacotes do capitalismo indicavam isso. Então, está aí a população. Quem vem 
para cá para a periferia, quem vem do interior para cá, veio porque não tinha 
condições de ficar. Aliás, aqui é muito longe para as pessoas virem sem 
dinheiro e sem serem manejadas pelo clientelismo político. Quem vem do 
Maranhão, quem vem do Piauí, quem vem das outras cidades menores desses 
Estados perto do Nordeste, perto da Amazônia, quem vem do interior do Pará, 
não vem porque -quis. 70 mil pessoas ao ano, nessa cidade, é muita gente. Não 
há política pública.que dê conta, 
Para finalizar, quando se fala que o BIP do Estado é X, que a política. mais 
importante do Estado é Y e não passa à casa. de bilhões, nós vamos falar ou 
precisa ser discutido pelos senhores Deputados desse Estado do Amazonas, 
que só com o sequestro de carbono, a possibilidade de investimento e 
arrecadação de dinheiro em dólares, já passaria de bilhões, seria em trilhões. 
Seis trilhões de dólares estão envolvidos no desenvolvimento agrícola 
mundial, só com o sequestro de Carbono, serviço feito pela floresta. Isso 
significa dizer que não precisaria Ter Zona Franca, não precisaria Ter um 
outro tipo de desenvolvimento, da forma como o Estado Nacional quer 
integrar a Amazônia, se levássemos em consideração uma política ambiental 
moderna, racional, ágil. Se nós não o fizermos enquanto Estado, outros países 
farão. O maior debate que envolveu inclusive a Amazônia na Pauta. da 
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discussão dos Estados Unidos, não foi por causa de Zona Franca, não foi por 
causa da minoria étnicas, não foi por causa da pobreza, mas sim a variável 
pobreza entrava na discussão enquanto uma variável promotora, por exemplo, 
do desequilíbrio ambiental. E essa relação entre a questão ambiental ou a 
questão ecológica e a questão do meio ambiente e desenvolvimento, é sim 
uma relação que precisa ser examinada do ponto de vista científico. 
Em nome da Universidade do Amazonas eu gostaria de agradecer, em nome 
do Professor Walmir Albuquerque, a presençada Universidade nesse debate, e .. 
lá sim, será debatido em Simpósios, em Seminários, em sala de aula, na 
formulação da Pesquisa Científica, na formulação da Extensão, porque senão 
não é um debate sério. 
Muito obrigado. 

r> O SENHOR PRESIDENTE: (Sinésio Campos) Com a palavra o Senhor 
r> Abel Alves. 
r: O SENHOR ABEL ALVES - 

r: 
r: 

,.-. 
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Bom dia a todos. 
Senhor Presidente, Senhores Deputados. 
Na verdade é muito pouco tempo para se discutir uma questão como 

essa, mas se falar em redivisão Territorial do Amazonas, ela é meio 
traumática, e não é só em -questão com referência a Território, a Estado. 
Lembro-me de que, quando Constituinte nesta Casa, nós criamos mais 28 
municípios. Fizemos uma redivisão. Estão aí os municípios criados na 
Constituição, mas a vontade recalcitrante dos senhores governantes não 
fizeram o plebiscito, entramos com o Requerimento aqui, inclusive para se 
fazer o plebiscito e a coisa não andou, não andou e ficou por isso mesmo. 
Então, toda vez que se fala em redivisão, ou por município, Território ou 
Estado, a coisa se complica. Mas, cada um tem a seu favor os argumentos que 
quiser. Por exemplo, a Zona Franca de Manaus, quem defendeu aqui, que isso 
pode trazer prejuízo à redivisão territorial. Não me consta. que em qualquer 
cidade do interior do Amazonas tenha um Teatro Amazonas, tenha uma 
Alfândega, tenha tido um Cabaré Chinelo, tenha. tido este surto imenso de 
crescimento, Senador Evandro Carreira, com as suas riquezas interioranas. O 
pobre do interior, o interiorano, o miserável, o sacrificado, o madereiro, o 
seringueiro, foi que construíram esta riqueza, esta beleza que é hoje Manaus, 
para os olhos de outras pessoas. Ele continua na sua miserabilidade. E quando 
se fala numa redivisão que queira se discutir, ainda há aqueles recalcitrantes 
que vem olhar só para dentro de si, esquecendo a miséria que vive o povo do 
interior. 
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É lamentável que, numa discussão como essa, por exemplo, tenha dado 
origem, um político que estudou aqui em Manaus, não resta a menor dúvida, o 
Senador de Roraima, me falava ainda há pouco o companheiro nosso Serafim 
Correia, foi colega do Maneca, do Deputado Estadual, mas hoje é Senador de 
Roraima e preocupado, evidentemente como Amazônida, propôs a redivisão. 
Mas, propôs não como Território, porque Território senhoras e senhores, é 
uma forma anacrônica, não existe mais, ela existe na Constituição como wn 
modelo porque tem lá inclusive o Território de Fernando de Noronha que está. 
agregado ao Estado de Pernambuco. Acabou-se com os Território. Por quê? 
Pelos vícios que trouxe ao longo dos anos. O Estado do Acre, o Estado de 
Roraima, o Estado de Amapá. E aqui falou ainda. há pouco o Deputado Mário 
Frota. Então, o Senador propôs a criação do Estado do Solimões, uma coisa 
que vem sendo falada há muito tempo, e o Senador J éferson Peres emendou 
para Território. Agora, por que emendou para Território? Acho que nós temos 
que discutir se é melhor para o interior do Amazonas Territórios ou Estado do 
Solimões. Se é bom criar o Território do Rio Negro, com aquela densidade 
demográfica rarefeita, pequeníssima como disse ainda agora o professor, se 
criar um Território ali, criar outro Território no Juruá,. outro no Solimões e 
politicamente é até mais caro em termos de encargos do que a criação de um 
Estado do Solimões abrangendo as bacias do Juruá, do Japurá e do Médio 
Solimões. 
Ainda há pouco o professor falava aqui de que três municípios, Alvarães, 
Maraã e Japurá deveriam ficar no Território do Juruá. Agora, imaginem os 
senhores o que é você sair de Vila Bittencourt, descer· o Japurá todo, passar 
por Maraã, a confluência do Japurá em frente a Alvarães, subir o Solimões, 
entrar no Tamaniquara e subir o Juruá para chegar a Eírunepé, Guajará e 
Ipixuna, e ainda entrar no Envira do Deputado Luiz Castro. Isso não tem 
condições. A Calha do Japurá não pode-entrar em qualquer-Território que não 
seja ele próprio ou no Estado. É bem mais fácil você chegar do Japurá ao Rio 
Negro, e se vai a pé, de Maraã se vai por picada a Barcelos, Senador Evandro 
Carreira, se vai porque já se foi, do que se chegar, evidentemente, a Eirunepé. 
E a mesma coisa se deixar o Município de Japurá,. que é Vila Bittencourt, 
fronteira com a Colômbia, descer o mesmo rio e subir o Solimões para chegar 
a Tabatinga. Não tem condições! Quer dizer, ou se criam vários territórios 
pelas suas calhas ou se cria o estado do Solimões. Por quê? Porque Tefé é um 
centro geodésico, Tefé é o ponto central do Amazonas. De Tefé você vem a 
Manaus, uma hora de boeing, você vai a Tabatinga, uma hora de boeing, você 
vai a Eirunepé, a. São Gabriel da Cachoeira, Tefé é o centro de tudo. E depois 
é o seguinte: Por que se esperar? Não se cria porque faltam condições 
econômicas, essas coisas. E o Município de Tefé não está crescendo? Não 
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tem uma brigada? Não tem o Mamirauá? Não tem os órgãos federais, as 
repartições todas não estão lá? O Amazonas não viveu tantos anos dependente 
do Governo Federal? Não se criou o Tocantins no mapa? O Estado de 
Tocantins com Palmas? Aí, já vem diferente o Mato Grosso do Sul, não vai se 
criar o Estado do Tapajós? E por que nós vamos ficar em territórios , nessa 
coisa anacrônica que não existe mais? Já nos livramos disso. Eu acho que tem 
que se discutir o modelo, é como se fazer isso. Nada de chegar e retroagir. 
Gente, tem uma coisa muito importante neste Estado , que nós estamos sempre . 
atrasados. A PETROBRÁS que tinha tudo para fazer o seu poliduto no 
Município de Tefé, não fez em Tefé, fez em Coari. Agora, está se 
descobrindo, e já se sabia evidentemente, que em Alvarães, um Município do 
outro lado, a bacia petrolífera era imensa e os poços estão aí sendo furados. E 
se sabe claramente que o manancial do petróleo e do gás , é de Coari para 
Carauari, não é de Coari para Manaus. Mas, mesmo assim, a PETROBRÁS 
gastou a sua dinheirama todinha em Coari. E na A Crítica de Sábado, já se fala 
no pólo petroquímico de Tefé, essa coisa toda .. Quer dizer, são coisas que não 
se discute, não se debate e se faz e ninguém tem acesso na questões da 
PETROBRÁS e se fazem essas coisas 
Mas, eu não quero sercansativo e quero obedecer, mas nós temos um artigo 
aqui que eu escrevi em 1993, e publicado no Amazonas em Tempo, em 
26.02.93, eu tenho todo o material porque nós estávamos propondo a criação 
do Estado do Solimões. E viajei esse Amazonas todo de 
Tefé para cima. e tenho inclusive e sei que não vai servir evidentemente, 
abaixo-assinados. Mas, eu estive em Tonantins, em São Paulo de Olivença, 
em Amaturá, em Benjamim Constante publiquei um artigo de volta. E quero 
ler aqui só uma parte . , para que os Senhores entendam, depois posso até 
distribuir: 
Há os que se contrapõem com argumentos estritamente econômicos, 
pressupondo a ausência de recursos próprios, protelando-se para quando os 
longínquos municípios estiverem economicamente fortes, priorizam· o fator 
econômico quando o professor Samuel Benchimol nos ensina que o vazio 
político é pior que o vazio econômico. E é o que se falou ainda há pouco , o 
Senador Jefferson Péres, um vazio político é pior que o vazio econômico. , e 
até esquecem que antes de 5 de setembro de 1850, estávamos integrados ao 
Estado do Pará e este estivera ao Maranhão, para ficarmos nos que nos deram 
origem; a reorganização do espaço político amazonense, como diz o professor 
Samuel Benchimol, dar-se-á hoje, amanhã ou depois, pois trata-se de uma 
imposição geopolítica, no nosso entender, independentemente de posições 
retrógradas e escravizantes. 
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Então, o que me surpreende, é que só um Senador - e isso eu já disse inclusive 
na presença do Senador Jefferson Péres, quando debatemos lá na FES, o 
Senador chega e altera o Projeto : o Projeto é para estado , mas não serve para 
estado, o que serve agora é território e fica nisso .. E todo o mundo vai 
território, território , sem saber muito bem aonde chegar .. Se é para chegar 
perto do poder, se é para o poder político estar presente, é melhor que ele se 
aproxime. E se aproxime como? Chegando perto, criando-se um estado numa 
situação geográfica. muito boa, estratégica, para onde serão convergidos todos .. 
os recursos e assim sucessivamente. 
Portanto, é lamentável que se esteja discutindo uma coisa que talvez não seja 
de interesse da população, lá de Tefé para cima. Porque, a bem da verdade, 
quem conhece o mapa Amazônico pode ver que tem o Rio Solimões, pela sua. 
esquerda mais abaixo tem a calha do Japurá, antes tem o Içá, etc. E pelo lado 
direito , antes de Tefé tem a Foz do Rio Juruá. São três calhas: Juruá, 
Solimões e Japurá, que são entrelaçadas entre si. Se colocar o Japurá, Vila 
Bittencourt como território do Juruá ou mesmo do Alto Solimões, é uma coisa 
inviável. Antes fosse para a calha do Rio Negro, que é bem pertinho e pode se 
ir a pé. 

Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE: (Deputado Sinésio Campos) - Com a palavra o Sr. 
Evandro Carreira. 
O SR. EV ANDRO CARREIRA: Senhor-Presidente, 

· Senhores Deputados, 
Meus senhores, minhas senhoras. 

É dificil no Brasil, principalmente aqui no Amazonas, a gente tomar o óbvio 
compreensível. E mais dificil ainda é materializar esse óbvio. 
Está se discutindo divisão territorial em Estado, num País que não pode pagar 
o salário mínimo de 180 reais. Pelo amor de Deus, isso é ridículo. Nós estamos 
discutindo aqui divisão territorial do Amazonas, que vai exigir um manancial 
de dinheiro muito grande, para poder efetivar. Pelo amor de Deus, bastaria 
isso para acabar com essa discussão. 
Mas, há uma coisa superior a tudo isso, nós estamos ameaçados de uma 
internacionalização, isto é verdade, é inequívoco. E o fundamento desta 
internacionalização, está exatamente na nossa incapacidade de inventariar a 
Amazônia, de pesquisar a sua biodiversidade. 

-· 
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Os Projetos de internacionalização que correm entre as ONGs internacionais 
como a W orld Life, a Greenpeace e outras, todas são unânimes que a primeira 
coisa que a internacionalização vai fazer, é fechar fronteiras, é militarizar a 
Amazônia, não entra e não sai ninguém. E sabem por quê? Porque a ciência 
concluiu que a pata do homem é predadora da Amazônia, é destruidora da 
biodiversidade. Nós destruímos as nossas florestas naturais de pau-rosa e 
agora estamos desesperados sem saber o que fazer. E o governo não tem 350 
mil reais para ajudar um projeto maravilhoso da Embrapa, que está .. 
procurando a essência das folhas e dos galhos sem destruir a árvore. 
Então, veja bem, um País desse que se debate com carências de recursos, o 
próprio Presidente quer assaltar, quer pilhar o funcionário aposentado para 
poder aumentar o salário mínimo de 30 reais, e ainda em abril quando as 
galinhas vão criar dente. E nós estamos discutindo aqui divisão territorial, 
quando deveríamos estar discutindo aqui era a internacionalização . E não vai 
adiantar o Comando Militar da Amazônia, não vai adiantar nada, porque os 
povos todos vão se unir na ONU pedindo a internacionalização , por causa da 
nossa incapacidade de pesquisa, a nossa. ignorância. O tal centro de 
biotecnologia está a cinco anos se arrastando. A Alemanha se levantou 
pesquisando debaixo dos escombros depois da Segunda Guerra Mundial , nós 
aqui temos que ter um Edificio de 10 andares, para poder pesquisar a 
"drosófila melalogaster". Pelo amor de Deus, nós temos o IMPA, temos a 
EMBRAP A, temos a Universidade do Amazonas .. Meu Ilustre companheiro 
Ozias, brilhante economista, fala num sonho encantado------ .a dois dólares o 
quilo, está exportando cinco milhões de toneladas de tambaqui .. Isso é uma 
vergonha. pra nós. Quando ficamos aqui discutindo o sexo dos anjos, nós 
tínhamos que discutir era um projeto de desenvolvimento . glebário. A 
EMBRAP A, revela que a nossa mandioca cor-de-rosa, quem já com4eu a 
farinha cor-de-rosa, aqui? Ninguém. Nós comemos a do uarini que é a 
mandioca amarela e que é riquíssima em beta carotenos que serve para fixar 
os radicais livres, mas não comemos a mandioca cor-de-rosa que a 
EMBRAP A, constatou que é riquíssima em nicoteno é uma substância 
distante do tomate que descongestiona e desinflama a próstata. Quer dizer, se 
nós nos dedicarmos só plantar mandioca cor-de-rosa e exportar para o mundo, 
nós vamos vender mais de vinte bilhões de dólares, não era parafusando uma 
Zona Franca falida. Eu era Vereador há época, quando fomos ao General 
Humberto Castelo Branco, nos idos de 65, ele nos disse: esse Projeto é ideal, 
mas eu não posso assinar. Se eu assinar, São Paulo, vai boicotar, eu tenho que 
assinar esse Projeto, um dia antes de eu deixar a Presidência da República e 
foi exatamente o que ele fez. No dia 28 de fevereiro de 1967, porque no dia 
primeiro de março, ele entregava o Governo, ele assinou e ficou sagrado. Mas, 
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nos disse: essa Zona Franca que vou propiciar aos senhores, não é para 
ficarem parafusando a 30, 40 anos, depois prodigalizar este trampolim, esta 
plataforma, para que o empresariado se financie e possa partir para a 
elaboração dos projetos de matéria prima. Se citou aquela época o cupuaçu. O 
nosso patauá, o nosso patauá é mais rico em calorias do que a banha da foca. 
Se industrializássemos o patauá, íamos vender milhões de toneladas para o 
cetentrião do planeta que precisa de calor e de energia, a uma temperatura de 
30 a 40 graus abaixo de zero. Mas ninguém se preocupa com isso, nós ficamos .» 
macaqueando uma civilização européia. Aqui se decanta. um imbecil como 
Eduardo Ribeiro, como um grande administrador, foi o primeiro a aterrar 
igarapés, foi o primeiro imbecil a macaquear, fez um Teatro Amazonas, que é 
o símbolo da nossa imbecilidade, o Teatro Amazonas é o símbolo da incultura 
amazonense, porque foi feito apenas para trazer as prostitutas do "foniverger e 
da via Veneto', porque a sociedade não aceitava, a não ser dessa forma, elas 
escondidas através das operetas, até hoje nós vivemos disso. Perdemos a 
borracha, ao invés de se criar pequenos laboratórios de pesquisa da hévea 
brasiliensis. O que era esse elastôrnero, esse hidrocarboneto? Eram láctea, 
ninguém procurou sabre, ninguém se interessou. A mesma coisa é agora, os 
militares nos deram essa Zona Franca, o Sr. Castelo Branco, deveria Ter uma 
estátua de 10 metros de altura aqui, também ele desprodigalizou a Zona 
Franca, mas que nós ousássemos para potencializar as nossas várzeas. 
Ninguém planta nas várzeas. O Dr. Eron, disse que 500 anos antes de Cristo, o 
Egito é uma dádiva do Nilo, das várzeas do Nilo. Nunca A SUFRAMA se 
debruçou sobre as várzeas, nunca a SFRAMA me chamou para discutir o 
assunto. Fui 08- anos Senador, pontifiquei na Sorbona, na Escola Superior de 
Guerra dos Estados Unidos, em Washington, fazendo discursos em inglês. 
Mas a SUFRAMA, nunca me convidou para debater as suas teses a respeito da 
votação hidrográfica da Amazônia. A Amazônia não é continente, a Amazônia 
é água, a Amazônia é um imenso arquipélago, a Amazônia é um planeta água. 
Aqui tem que surgir uma civilização aquática, baseada nas várzeas e na nossa 
biodiversidade. Nós temos é que fazer um projeto que acorde a nação e o povo 
amazonense, para a riqueza que temos, nossa que está nas várzeas, está no 
peixe. Por que o chinês está faturando 10 milhões de dólares só com 
tambaqui? Eles estão exportando a partir de 1997, cinco milhões de toneladas 
de tambaqui e nós vamos comer tambaqui vindo da China, dentro de dois a 
três anos aqui, a dois dólares o quilo, porque no mercado custa sete reais o 
quilo, nós não criamos. Um projeto do INPA, o chinês está produzindo 
tambaqui, levado pelos úngaros, três úngaros que passaram dois anos 
estudando aqui no INPA,. Foram contratados pela China e a China, produz em 
gaiolas. Outra coisa, lá quando chega o frio, tem que levar o peixe para 
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tanques aquecidos, aqui não precisava. O Sr. Governador, há três dias atrás, 
nos jornais, reconhece isso: Ah! Inequivocamente a piscicultura é a salvação. 
Mas agora? Ele andava com Recado Amazônico, primeiro volume, era o 
maior Senador do Brasil, o maior Senador que o Amazonas já teve. Isso ele 
dizia nos idos de 75, nunca me convidou pra discutir nada nem a 
\universidade, nem a S uframa, nem esta Assembléia. Eu estou aqui graças ao 
beneplácito do Deputado Sinésio. Nunca me convidaram pra debater o meu 
Recado Amazônico e todos os corolários que decorrem do grande axioma que . 
a água, água e sol. A vocação ictiológica. pra piscicultura, a vocação 
ribeirinha, a vocação varzeana nós podemos produzir farinha pra 
descongestionar todas as próstatas do mundo, meus irmãos mas ninguém se 
preocupa com isso. A farinha tem que ser branquinha ou a amarelinha que é a 
melhor, é alimentícia também porque ela tem detacaroteno. Mas podemos 
produzir tanta coisa que brota da nossa terra, mas infelizmente nós estamos 
preocupados em macaquear o que os outros fazem, macaquear e copiar - e 
manter o povo analfabeto incapaz. de votar; transformando o voto ideológico 
num voto de consumo. Hoje o povo vota por- uma sacola. O sujeito vende a 
consciência por cinquenta.reais como boca de urna no dia da eleição. Isso é o 
que nós temos que discutir. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE: (Sinésio Campos) 
Com a palavra o Senhor Prefeito de São Gabriel da Cachoeira 

Milton Gadelha. 

O SENHOR PREFEITO MILTON GADELHA: 
Deputado Sinésio, demais Deputados aqui presentes; Senhoras e 

Senhores. 
É uma grande alegria nós estarmos aqui nesta-Tribuna e o que. nós vamos falar 
aqui de forma bem simples e rápida, nada mais é daquilo que. pensa o povo de 
São Gabriel com relação a essa discussão da divisão territorial do Estado do 
Amazonas, tendo em vista a criação do Território. Antes, nós de São Gabriel, 
éramos totalmente contra. Quando o Deputado Federal Euler Ribeiro, iniciou 
essa discussão quanto a criação do Território. E o motivo era simples, nós 
queríamos em primeiro lugar a demarcação das terras indígenas, lutamos 
ferrenhamente, fizemos grandes abaixo-assinados, fomos até Brasília, com o 
apoio d4e várias pessoas, do CIME, da Diocese e o povo indígena dali, 
conseguiu graças a Deus, demarcar suas áreas. Hoje em dias, isso representa. 
quase 90%, de todo Município de São Gabriel da Cachoeira. Do lado direito, 
nós temos o Parque Nacional do Pico Neblina que leva a outra parte 
praticamente do nosso Município, restando algo em torno- de 8%, de terras 

I 4r ( to 

•· 
r 
í 

_r-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---- 



r: 
r: 

r- 
' 

r- 

r: 

r=, 

r: 

efetivamente da União, para ser aplicada em qualquer tipo de projeto em 
desenvolvimento. É interessante, o homem tem os seus desejos inesgotáveis, 
quando você tem uma televisão preta e branco de 14 polegadas, você sonha por 
uma TV, colorida e assim por diante, quem tem um fusca, quer Ter um outro 
carro. Da mesma forma, é o povo simples, humilde, não vim aqui fazer 
nenhum tratado, nem discorrer tecnicamente de nada, porque sou ignorante 
sobre vários aspectos, apenas quero falar a linguagem do povo. V ou citar um 
exemplo; o povo do Distrito de Uaretê, 100% Tucanos, Tarianos, também. 
Dessanos. Hoje o povo, aliás, não só de hoje, já há muito tempo, lutam para 
que o Distrito de Uaretê, seja um Município. E por que que eles querem um 
Município? Para que eles possam Ter o seu problema de forma eficaz, mais 
rápida solucionadas. Sábado ocorreu um gravíssimo acidente em São 
Gabriel, onde oito pessoas foram acidentadas e precisa-se fretar um avião, mas 
a Prefeitura não tem mais recursos orçamentários, para transportar essas 
pessoas, o Exército também diz que não tem, a FUNAI, muito menos. E esse 
povo como é que fica? Então, o povo analisa da seguinte forma. Com a 
criação do Território Federal e aqui não vem aqueles três elementos que o 
nobre companheiro, Eron Bezerra, citou, mas é uma questão social, segundo o 
pensamento da coletividade que com a criação do Território Federal, essas 
questões poderiam ser solucionadas de forma mais rápida. e mais urgentes. 
Porque existe a obrigatoriedade no local. Então, como dizia há pouco, hoje em 
dias o povo do Distrito de Uaretê, quer o seu Município. E quando aflorou 
novamente essa idéia de criação territorial, a maior parte das pessoas estão 
levantando a sua bandeira de luta, porque o povo acredita que essas ações se 
tomaram mais . rápidas, existe alguns até que hoje em dias. discutem e 
defendem, por ocasiões das eleições para.Presidente Fuime,a criação da Nação 
indígena, no Município de São Gabriel da Cachoeira, independente do Brasil. 
Então, veja bem, essa realmente é uma questão que tem que perpassar as 
nossas questões ideológicas, tem que ser verdadeiramente uma discussão, 
levando em consideração o ser humano. O que é melhor para o povo e não as 
paixões dos limites territoriais, segundo os nossos interesses adversos. Então 
fica aqui, aquilo que pensa o povo do Município de São Gabriel. E uma das 
razões pelas quais eles, na maioria defendem a criação do Território. Mas, ao 
sair daqui e peço ao nobre Deputado Sinésio Campos, que inclusive, Deputado 
Sinésio, agende uma reunião no nosso Município de São Gabriel, eu Acho que 
é dever e obrigação da Assembléia Legislativa, promover esse debate, em 
todos os Municípios do Estado do Amazonas, para ver se verdadeiramente, 
isso é viável ou não, independente dos vários outros problemas que atravessa e 
que aflige o nosso país e o nosso Estado. Mas a divisão é um assunto que diz 
direito a toda população db Estado do Amazonas, para que da não fique uma 
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discussão urbanizada, apenas de intelectuais, na capital do Estado, mas que 
leve a discussão para o Interior. E, não há porque temermos divisão territorial 
e aqui não estou fazendo, um discurso meu, aquilo que eu penso, estou 
traduzindo apenas aquilo que o povo pediu para eu falar. Muito obrigado, por 
esta oportunidade, a discussão está ótima, excelente e vou levar daqui os mais 
positivos daquele povo. Parabéns Deputado, pela iniciativa. Obrigado 

O Sr. Berenícío Lima:- 

Deputado Sinésio, essa iniciativa de colocar de colocar uma audiência pública 
pra discutir a redivisão do Estado do Amazonas, sem dúvida nenhuma, ela é 
importante porque dá oportunidade a toda sociedade pra discutir a questão da 
redivisão. 
Agora, discutir a redivisão do Estado do Amazonas em cima das colocações 
que eu tenho acompanhado, dizendo que a presença do Governo é importante, 
eu entendo que não justifica. É importante que se discuta esse assunto que é de 
suma importância, . mas dentro de uma discussão política. da importância da 
redivisão, porque se pegar à questão da distância do Município de São Gabriel 
da Cachoeira pra Manaus, eu vou pegar como exemplo a comunidade de 
Fátima, do Livramento que é dez minutos do Porto da Marina Tauá, custa três 
reais a passagem de avoadeira, e lá você não tem um posto médico 
funcionando 24 horas, e lá não tem a escola do segundo grau; lá companheiros 
e companheiras não tem luz elétrica a noite toda, que lá quando um 
companheiro adoece não tem o tratamento, não. tem o transporte pra trazer pra 
cidade de Manaus. Se formos pegar a questão também é o motivo da 
arrecadação de determinado município dizerque não tem estrutura pra investir 
na saúde, eu também vou pegar o exemplo do município que eu acompanho 
no dia-a-dia porque além de ser Presidente da CUT, eu sou Presidente do 
Sindicato da Construção do Estado do Amazonas, que é o município de Coari 
que tem a segunda arrecadação do Estado do Amazonas, onde sem dúvida 
alguma é um município que tem uma arrecadação que era hoje pra esse 
município seu modelo de administração neste Estado, e servir de modelo pro 
Brasil. E é um município que está lá abandonado, sem saúde, sem educação, 
sem saneamento básico, com o maior índice de prostituição deste Estado, com 
tráfico de drogas. Onde que está sendo colocado o dinheiro que é arrecadado 
no município de Coari? Então, senhores Deputados, convidados, eu acho que a 
discussão tem de dada dentro de uma discussão com as pessoas que vão ser 
envolvidas, tem de ser discutido no Estado do Amazonas dentro de princípio, 
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dentro da questão que eu acho de fundamental importância da questão 
ecológica, da nossa biodiversidade, do impacto ambiental, da redivisão do 
nosso Estado vai trazer ao povo do Amazonas. Porque hoje nós temos uma 
floresta que 9o/o da nossa floresta é devastada. E nós temos uma zona franca e 
aí vai o argumento que se tem colocado na imprensa, mas se nós criarmos 
mais três territórios nós vamos ter mais 12 Deputados Estaduais defendendo a 
zona franca de Manaus. Eu pergunto ao Senhores Deputados e a todos que 
estão presentes nesta sessão pública, os Deputados de Belém do Pará e todos. 
os Partidos, os Deputados do Acre, de Roraima, do Amapá, foram pro 
Congresso defender os interesses da zona Franca de Manaus? Quando fomos 
discutir a questão da Lei de Informática da mesma maneira que nós da 
Central Única dos Trabalhares dissemos: nós queremos ser ouvidos, queremos 
discutir com os trabalhadores do Sul do país, do Sudeste uma proposta 
alternativa para questão da lei de informática da mesma maneira a Central 
Única dos Trabalhadores vai discutir em nível de Estado em todos os 
municípios com seus sindicatos filiados, com a sociedade do município, com a 
população do município discutir se essa é a proposta mais viável pra acabar 
com a miséria desses municípios longínquos de Manaus. Eu entendo que da 
mesma maneira que é difícil se governar um Estado do tamanho do nosso, é 
dificil também, Senhores e Senhoras, fazer um movimento sindical neste 
Estado. Mas o movimento sindical dentro da Central Única dos Trabalhadores, 
está discutindo proposta alternativa pra mobilizar os trabalhadores e discutir 
uma proposta alternativa de desenvolvimento pra este Estado, lá com os 
trabalhadores rurais lá de São Gabriel das Cachoeiras, de Tefé, de qualquer 
outro município porque eu acho e aí sim, nós vamos está demonstrando de 
maneira real que nós estamos preocupados com a questão da miséria que tem 
neste país, neste Estado, do abandono que tem este Estado. Porque não 
justifica, e ai eu concordo com o companheiro Abel Alves quando coloca, será 
que a proposta de criação de territórios é a solução? Será que a proposta de 
Estado é a solução? Ou será se discutirmos uma alternativa de 
desenvolvimento para esses municípios mais longe de. Manaus não seria a 
solução? Não sairia mais barato? Não seria assim companheiros, senhores 
deputados, a Central Única dos Trabalhadores e contra sim, da maneira como 
está se discutindo, da forma como estão discutindo colocando argumentos que 
não justificam em nenhum momento. Porque não é a miséria que esta lá no 
Bairro de Santa Itelvina, a miséria esta lá no Bairro do Puraquequara. Então a 
presença do Governo não é a justificativa ideal para se discutir a ré divisão do 
Estado do Amazonas e sim, o que está pegando, é a falta de compromisso dos 
nossos governantes e discutir, de dar condições de que o povo do Amazonas 
viva dignamente, que coloque nos seus interiores hospitais equipados para que 
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não sege necessário quando você adoece ter que se deslocar para Manaus. E 
eu colocava ainda agora Coari, e vou dar mais alguns dados para vocês. 
Coari, a PE1ROBRÁS, junto com as prefeituras, junto com as empresas que 
estavam fazendo o gaseoduto, oleoduto e o terminal do Solimões; doaram ao 
Hospital de Coari 60 ar condicionados, um aparelho de Rio X dos mais 
modernos, ultra som dos mais modernos e estão lá sem terem sido 
implantados, porque dizem que não tem como montar, porque não tem 
operador, uma pessoa capacitada para operar aquelas máquinas. 
Então companheiros, senhores deputados, a solução é discutir alternativas, é 
discutir realmente compromissos políticos com esse Estado e não dividi-lo da 
maneira como querem dividir. Eu entendo, e isso a Central Única dos 
Trabalhadores vai fazer, abrir a discussão em todos os municípios, discutir 
com a população desses municípios que está sendo proposto a criação dos 
territórios, porque vai ter territórios com 50, 60 mil habitantes. Discutir com 
eles, apresentar alternativas de desenvolvimento, apresentar propostas de 
saúde a onde tenham hospitais equipados, a questão da educação. E ai sim, 
vamos primeiro fazer isso e, depois vamos discutir com essa população do 
Estado do Amazonas não só nesses municípios, se essa é a melhor-proposta. 
Eu entendo que a proposta é discutir, é dar condições primeiro para ele ter 
uma vida digna, um salário digno, o emprego e, sim, depois vamos discutir a 
ré divisão do Amazonas. 

O Senhor Deputado, Presidente Sinésio Campos:- Com a palavra o Senhor 
Deputado Ricardo Nicolau. 
O Senhor-Deputado RICARDO NICOLAU:- 

Deputado Sinésio, a minha participação será rápida, até porque. é um assunto 
complexo, nós teríamos que debater por várias e várias horas. 
Mas quero primeiramente parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa de 
trazer a esta Casa um assunto importante para todos nós. E dizer, que esta 
discussão é extremamente importante, porque há várias interpretações sobre 
esse caso. Na minha visão, a única forma de desenvolver aquela região mais 
rapidamente, em que há uma injeção de recursos por parte do Governo 
Federal, seria a divisão territorial. Mas ai nós teríamos que saber qual é o 
plano de ação do Governo Federal, da onde vem os recursos do Governo 
Federal, o que já tem reservado para isso, as origens do recurso; senão nós 
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iríamos dividir e aquela população ficaria mais abandonada se não houvesse 
esse plano de ação. 
Então as discussões tem que se passar fundamentalmente, pela divisão, mas 
ouvir o Governo Federal para saber qual é o plano de ação e o recurso 
disponível que eles irão dispor. E até uma contra partida para o Amazonas 
que irá perder 25% do seu território. Eu sou favorável a divisão, até porque 
acho que as divisões que foram feitas no País, não foram ruins para aquela 
população. Tocantins hoje cresce assustadoramente, um dos Estados que._ 
virou Estado que mais cresce no País. Roraima detém hoje alguns pólos de 
arroz, e algumas parte de agricultura que cresceram muito. Então na minha 
visão, divisão territorial é importante, mas fundamentalmente nós temos que 
saber a origem dos recursos, como esses recursos vão chegar e até mesmo, 
quem é que vai dirigir, quais são as pessoas interessadas. 
Então Deputado S inésio, eu quero concluir parabenizando Vossa Excelência e, 
dizer que este debate é importante e faz com que esta Casa entre nas 
discussões importantes do nosso Estado, e que contribua futuramente saindo 
dessas reuniões com pessoas. tão ilustres que irão dar grandes participações, 
saindo dessas reuniões com documentos que a gente possa enviar via 
comissão, ao Congresso Nacional para criar mais subsídios a esta reforma. 
Muito obrigado! 

O Senhor Deputado Miquéias Fernandes:- (QUESTÃO DE ORDEM). 

Mas Senhor Presidente, eu concordo com o Senador Evandro Carreira; aqui 
tem que ser um debate, uma questão tão importante para o Estado, a minha 
Questão de Ordem é neste sentido. Os que defendem a divisão dentro do seu 
argumento, e os que são contra a divisão, a população tem que se manifestar. 
É evidente que quem vocaliza a vontade do povo é a Assembléia Legislativa 
do Estado do Amazonas. O Senador Jefferson Péres disse, primeiro 
movimento popular através do plebiscito, depois teremos a Assembléia 
Legislativa se manifestando. 
Então esta audiência que Vossa Excelência marcou para hoje, não deve 
terminar hoje, ela deve ir até um horário pré estabelecido e continuaria porque 
ai teriam todos os seguimentos da sociedade, por exemplo, eu quero ouvir o 
Dr. Roberto Tadros, todos os seguimentos da sociedade se manifestar . 
Então a minha proposição Senhor Presidente, é que Vossa Excelência não 
encerre hoje, quando chegar o momento que Vossa Excelência suspenda a 
reunião e marque uma nova data para continuar, para que daqui saia uma 
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decisão e não apenas uma conversa e ficar tudo como estava. Porque em 
Segunda instância, são três instâncias e, em Segunda instância vai decidir a 
Assembléia, e se nós - e não estou aqui querendo nenhum colega que não 
compareceu não, porque nós somos 24 deputados, estão apenas- Vossa 
Excelência, o Lino, eu, o Souza, o Presidente da Casa e o Luiz Castro. E o 
que o Luiz Castro disse aqui Senhor Presidente, é de se levar em conta por 
tudo que sofrem-no interior. · 
Muito obrigado! 

O Senhor Deputado, Presidente Sinésio Campos:- Com a palavra o senhor 
Roberto Tadros. 
O Senhor Roberto Tadros:- 
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Eu gostaria de mencionar alguns tópicos que são absolutamente importantes 
na nossa visão de empresário. 
Primeiro, a Zona Franca de Manaus foi criada por um ato de Governo de 
força, respeitando os processos geopolíticos, os princípios geopolíticos. Não 
fosse isso a Zona Franca de Manaus seria a Zona Franca de Belém, porque 
muito mais densidade territorial, foi capital.da província do Grão Pará. Enfim, 
isto foi criado aqui exatamente, por causa. da nossa situação geopolítica .. A 
partir do momento em que, nós perdermos a nossa importância de fronteira, 
nós vamos com toda a certeza, não viabilizar os 1 O anos mais que falou o 
Senador Jefferson Péres. Porque será indefensável você· amanhã. propor na 
Tribuna do Senado ou da Câmara, uma Zona. Franca onde 90% da população 
do Estado estará sediada na capital. Será impossível defender- este projeto. Se 
hoje já é dificil defendê-lo, seria impossível. Com relação a distância, é 
visível se dizer isso. 
Senhores Deputados nós estamos na era da Internet, nós estamos na era da 
informática, nós estamos na era da televisão, nós estamos na era do telefone 
celular, nós estamos na era do fax; é impossível dizer que as populações estão 
desassistidas. Se tivessem elas desassistidas então há que se imaginar, que 
algum defeito há no sistema de administração, mas nunca isso. Porque se o 
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senhor for para o interior do Piauí que é um Estado mínimo, você vai ver que 
as populações do interior do Piauí estão desassistidas também. E se os 
senhores forem verificar e chegarem a essa conclusão de que as distâncias é 
grande, nós não teríamos como argumentar como é que os Estados Unidos da 
América mandam no mundo lá dos Estados Unidos e, comandam a economia 
mundial através de que? Através da Guarda Pretoriana. E se nós imaginar 
mos que amanhã criando-se novos territórios, que nós teremos poder de 
barganha, nós estamos absolutamente equivocados. Perguntem do Senador. 
Jefferson Péres, do Senador Bernardo Cabral e de todos os políticos que 
tiveram defendendo lá, a Lei de Informática se tinha um deputado ou um 
senador de Roraima, do Amapá, de Rondônia ou do Acre? Não se fez 
presente nenhuma! 
Então o que nós vamos perder é força, é poder de barganha e não vamos 
adicionar nada para essas populações interioranas. Costuma-se dizer que o 
Estado Brasileiro esta falido. E como é que ele vai alocar recursos para esses 
novos territórios, se o Estado Brasileiro está falido, não tem mais recursos? 
Então são essas argumentações que tem que se levar em consideração. 
Quero lembrar um outro fato. Costwna-se dizer também, que a Alemanha se 
soergueu das duas. guerras mundiais porque tem uma população culta, é 
verdade! Mas não é somente isso não, é porque faz fronteira com quase todos 
os países da Europa e, essa relação de troca é que a toma eficiente, rica e a 
distribuição da riqueza é quase que por igual. Por isto, não só por inteligência 
não, porque a França também tem homens inteligentes, a Iugoslávia tem 
homens inteligentes, a Checoslováquia hoje República Theca e a Eslovénia 
que foram divididas no meio também tem homens inteligentes, no entanto, a 
Alemanha se soergue exatamente por isto. É só ver o mapa da Europa Central 
que os senhores vão ver que a Alemanha faz fronteira com quase todos os 
países, e nós estamos abdicando das nossas fronteiras, que é a segurança do 
amanhã nós reivindicarmos em nível nacional, da Zona Franca de Manaus ter 
uma sobrevida. Porque a Zona Franca de Manaus senhores, ela precisa já e já 
de uma sobrevida. Em 2.005 a Zona Franca de Manaus já acabou, porque os 
projetos de maturação de qualquer investimento no mundo, ele precisa de no 
mínimo 07 anos para ter retorno, mais 02 anos para aprovar e implantar a 
planta industrial. Em 2.005 foi-se tudo, eu há anos que vinha dizendo isso! 
De maneira que tem que se olhar com muito cuidado, e tem que se ré estudar a 
maneira de como se administra o Estado Brasileiro, se administra os 
municípios brasileiros. Enfim, nós estamos, o Amazonas está longe do Poder 
Central da mesma maneira que São Gabriel da Cachoeira está longe de 
Manaus. Se nós precisamos reivindicar alguma coisa no Supremo Tribunal 
Federal ou no Superior Tribunal de Justiça, nós temos que nos deslocar e 
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pagar R$ mil e poucos reais para defender os nossos interesses lá. Essa que é 
a grande verdade! Se o Pará perdeu uma parte do seu território, ele tem 06 
milhões de habitantes, ele vai ficar com 4 milhões e meio de habitantes, e 
ainda é viável. No Amazonas, se perdermos 350 mil habitantes dos 600 que 
temos no interior, vamos ficar com míseros 250 mil habitantes. Como que é 
defensável um estado desse? Como que é defensável uma Zona Franca de 
Manaus? Onde irá beneficiar 90o/o da sua população na capital. Nós estamos 
criando polis na selva, nós estamos imitando o Estado Grego nos seus 
primórdios. Isso não pode existir. Nós temos que defender com unhas e dentes 
os princípios, e reestudar a administração desse grande território. Nós não 
podemos imaginar que a redivisão do Estado tenha características de 
inocência. Não existe inocência. Existe no seu bojo, com toda certeza, boas 
intenções mas existe sofismo. E é isso que caberá a todos nós analisarmos com 
muito cuidado porque senão nós iremos inviabilizarmos o Estado do 
Amazonas sem viabilizarmos esses territórios. Eu pergunto o seguinte ... uma 
vez esteve uma ONG lá na Federação do Comércio dizendo: A devastação da 
Amazônia e etc. Eu, então, perguntei ao GREENPEACE: Me digam uma 
coisa, se entrarem uma ordem de pessoas do tipo sem-terras. Como vocês irão 
argumentar para evitar a devastação da Amazônia? Isso vai acontecer na hora 
em que esses territórios forem criados e da mesma maneira que destruíram 
Rondônia, porque é a região da Amazônia mais devastada e agora já estão 
migrando para Roraima. Com certeza, na hora que esses territórios forem 
constituídos, eles serão devastados, destruídos sem nenhum beneficio a eles. E 
devo lembrar que o Estado do Amazonas com a arrecadação própria e as 
transferências, ele hoje empata com Pernambuco. Se houver um estudo 
cuidadoso para criar pólos de desenvolvimentos em regiões com aptidões para 
tal. Eu não tenho dúvida nenhuma que todo esse desenvolvimento irá para 
todos os quadrantes do território do Amazonas. 
Então, eu acho que se deve refletir com muito cuidado para exprimir a vontade 
dos nossos conterrâneos que vivem na hinterlândia e que estão distantes, nós 
temos os deputados que focalizam os seus anseios, os prefeitos. Enfim, todos 
irão exigir os seus anseios, porque a população recuperou a plena liberdade de 
decidir sobre os destinos do seu estado elegendo os seus representantes, 
aqueles que reivindicam as suas necessidades. 
Por último, eu quero lembrar o seguinte com relação a distância. Nós temos 
aqui ltacoatiara e que está nas franjas de Manaus. Vejam, a situação caótica 
que vive Itacoatiara. Nós temos Manacapuru e que também está nas franjas de 
Manaus, quando se chega nas praças verifica que todo mundo está 
desempregado e ninguém com perspectiva alguma. 
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Então, esse argumento é, com todo respeito, absolutamente falacioso porque 
se fosse problema de distância Itacoatiara, Manacapuru, Novo Airão seria uma 
grande cidade. Enfim, todas elas. E nós não precisamos ir nem muito longe, é 
só ir para a periferia de Manaus para se assistir a situação em que vive as 
pessoas. Por isso, se deve analisar realmente o modelo de gestão que graça 
neste país. 
Quero dizer aos Senhores, que estou aqui defendendo muito mais a minha 
condição de amazonense do que de empresário, de descendente de pessoas que 
vieram no século passado e que aqui foram enterrados amando essa terra. Eu 
penso da mesma maneira, que nós temos o dever de preservar essa vastidão do 
território e mostrar competência para administrar e não dividi-lo. E tenho 
absoluta certeza que o Governador Amazonino Mendes não vai querer que na 
administração dele o território amazonense seja dividido. Criar núcleos de 
desenvolvimentos baseados ... você vai ter apoio dos deputados nos territórios, 
eu me lembro do que aconteceu com a Espanha, onde Carlos V, Rei do Sacro 
Império Roamano-Germanico praticamente senhor do mundo, dono de uma 
armada quase invencível, com o seu filho Felipe II e que inclusive foi Rei do 
Brasil, em 1580 a 1640. Ele dividiu em conselhos e não conservou os 
territórios mas os portugueses mantiveram isso com muito mais eficiência e a 
unidade territorial do Brasil porque não fez essa divisão, perdeu o território e 
criou uma série de regiões inviáveis, por exemplo, a América Central e não 
viabilizou o seu projeto de domínio nas Américas. E o que aconteceu? 
Portugal centralizou a sua administração e manteve neste vasto território para 
todos nós. Se esses territórios forem criados e existirem pessoas achando que 
terão um domínio político. Isso não será verdade, no primeiro momento, pode 
até acontecer mas as lideranças irão-surgir lá. Muito obrigado! 

r- O Senhor Deputado, Presidente Sinésio Campos:- Com a palavra o Senhor 
r Jorge Luiz Garcês. 
,,..._ O Senhor JORGE LUIZ GARCÊS:- 

r: 

r- 

r: 
r: 

r 

Senhor Presidente da Mesa, senhor Sinésio Campos, demais coordenadores 
dessa audiência pública, senhores presentes. 
Eu vou tentar cumprir rigorosamente o nosso horário. Também que 
congratular-me com o Professor José Aldemir, meu professor de mestrado que 
faço na UA. 
Primeiramente, estou aqui apresentando-me como um consultor na área de 
meio ambiente, uma área que jâ atuo há 24 anos, acredito que seja uma vida 
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dedicada a esta questão. E gostaria apenas de colocar algumas contribuições a 
coordenação dessa audiência pública. porque fica muito claro para mim nesse 
exato momento, que a divisão proposta hoje, além de ser uma divisão 
geográfica me parece também ser uma divisão política do nosso Estado. Eu 
acho que esta é a grande pedra no sapato. 
Ora, se existe uma proposta de um lado de divisão territorial e existe uma 
outra proposta que esteja embutida nessa anterior, que é a divisão política; eu 
acho que certamente esse debate tem que ser estendido, ele não pode se 
encerrar apenas nessa Casa Legislativa, até porque nós aqui presentes, não 
representamos praticamente um percentual significativo da população do 
nosso Estado, muito menos da Capital. Eu acho que isso também é uma 
questão de justiça social e democrática. 
O que eu gostaria de propor aproveitando esta minha fala, era colocar a 
coordenação da audiência pública, que em face a complexidade do tema aqui 
discutido, que busquemos setorizar as audiência públicas por grandes áreas de 
interesse. 
A divisão territorial do Estado do Amazonas, ela passa necessariamente por 
uma discussão mais ampla da questão ambiental, eu acho que ai a proposta é 
colocar uma audiência publica específica para discutir esta questão, passa 
também pelo seu desempenho econômico e tecnológico, eu acho que deveria 
ter uma audiência publica específica também para discutir essas questões, em 
face de que uma audiência que se lançam várias opiniões de uma forma 
pulverizada, dificulta a percepção da validade da proposta no meu 
entendimento, na minha sã ignorância. 
E terceiro, aprofundar também o debate do ponto de vista social envolvendo 
as questões das etnias existentes no nosso Estado. Eu acho que ai sim, em 
mais 03 ou 04 audiências específicas por grandes áreas de discussão, talvez 
fique mais fácil para cada. um de nós visualizar-mos essa contextualização da 
divisão territorial, levando-se em conta todas as argumentações aqui 
colocadas, que são de certa forma contundentes, mas que quando se somam, 
nós percebemos que existe alguns problemas de ajustamento com relação ao 
encaminhamento de cada proposta. E nós corremos o risco de vir-mos aqui 
três ou quatro audiências, trazermos as nossas contribuições técnicas, 
profissionais, de entidades inclusive, como foi o caso da CUT e de opiniões 
pessoais e, depois toda essas discussões se perder apenas no entendimento 
desta Casa Legislativa de que o processo tem que ser colocado em prática e, 
tem que ser materializado. E daí ter se perdido todo este debate, todo esse 
enriquecimento de informações. 
Eu como cidadão além de profissional, devo respeitar a opinião de todos os 
parlamentares, que também são contundentes dentro da prática, do exercício 
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da função pública; mas não posso me refutar de relevar a importância do 
debate mais específico, mais aprofundado sobre questões macro da nossa 
divisão territorial, como colocou muito bem o ex-senador Evandro Carreira. 
Essa questão nossa macro, ela é muito mais significativa porque? A própria 
Agenda 21 do Governo Federal, não privilegia qualquer modelo econômico 
dentro da divisão territorial para o nosso Estado, esse é um dado que nós 
temos que levar em consideração. 
E a Agenda 21 brasileira, esta sendo revista por imposição do Banco Mundial. 
e do Fundo Monetário Internacional em face de alguns equívocos do próprio 
Governo Federal com relação ao modelo de desenvolvimento da Região 
Amazônica, a onde nós estamos inseridos como um grande centro, e um 
grande referencial para a nossa região. Eu acho que também esta discussão 
em que partir por aí. 
E por último, nós não deveremos ser ingênuos o suficiente para acharmos, ai 
vivemos no mundo do achismo, acharmos que as decisões que nós tomarmos 
dentro do nosso Estado, estarão imunes na opinião pública internacional, com 
relação as potencialidades reais da nossa Região Amazônica, do nosso Estado . 
Eu acho que também cabe uma análise muito clara dos nossos cidadãos 
amazônicos e do Estado do Amazonas em particular, para chegarmos a 
entender de fato, de que forma e como nós poderemos viabilizar o nosso 
Estado perante a nova ordem econômica mundial que é a globalização da 
economia. Porque do contrário nós podemos inviabilizar inclusive, os nossos 
produtos por alguns embargos que nós possamos sofrer em cima de apelos 
ambientais. Esse é um cuidado que nós temos que ter, porque do contrário nós 
vamos gerar apenas uma economia informal para a subsistência desse Estado, 
inviabilizando o nosso desenvolvimento efetivo dentro de um conceito hoje, 
praticamente implementado no mundo inteiro que é o conceito do 
desenvolvimento sustentável. 
Então essa é a minha contribuição senhor Deputado Sinésio Campos. que as 
próximas audiência fossem mais específicas por grandes temas, sem ser muito 
extenso. Eu acho que mais três audiências com três grandes temas, daria para 
consolidar alguns posicionamentos, inclusive do setor empresarial que é de 
fundamental importância para os investimentos nas unidades propostas como 
divisão do nosso Estado. 
Muito obrigado pela oportunidade! 

O Senhor Deputado, Presidttite Sinésio Campos:- Com a palavra o Senhor 
Joaquim Frazão. 
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O Senhor JOAQUIM FRAZÃO:- 

Senhor Presidente, 
Meus Senhores e minhas Senhoras:- 

Eu sei do avançado da hora, mas nós que representamos a população e 
também acho que essa discussão deve partir por aí. 
Por último, nós não devemos ser ingênuos suficiente para acharmos que as 
decisões que tomarmos dentro do nosso Estado estarão imunes a opinião 
pública internacional com relação as potencialidades reais da nossa região 
amazônica e do nosso Estado. Acho que também cabe uma analise muito clara 
dos cidadãos da Amazônia para podermos entender de que forma e como 
podemos viabilizarmos o nosso Estado perante a questão da nova ordem 
econômica. 
Então, é um argumento que também na nossa opinião é frágil e se formos 
discutir essa. questão de forma política mas ainda assim, ainda que prevaleça a 
questão gostaria de dizer que nos anos 70 o mesmo argumento foi utilizado 
pelo governo militar, de que, a Amazônia precisava ser ocupada e para ocupar 
a Amazônia nada melhor do que abrir estradas. Então surgiram várias 
estradas: Perimetral Norte, Transamazônica e etc. Mas, hoje, 30 anos depois 
nós verificamos que a situação em nada mudou, pelo contrário, muito pior 
ficou. Naquela época, se as famílias tivessem que passar necessidades, elas 
passariam necessidades próximas do Poder. Hoje, elas passam necessidades e 
dificuldades ao longo das estradas · e longe do Poder, dos investimentos do 
Poder Público. 
Por isso, nós propomos que outras audiências sejam realizadas, porque 
somente hoje não esgotaremos essa discussão e não somente nesta Casa, nós 
precisamos ouvir todos os municípios interessados, porque não basta somente 
levar os argumentos aos prefeitos dessas regiões dizendo que tudo vai ficar 
mais fácil porque o Governo Federal vai investir. Isso não é verdade. 
Senhor Presidente, para encerrar. 
Eu gostaria que o professor José Altemir, no final da sua exposição, fizesse 
um comentário à respeito dessa situação, das conseqüências do ponto de vista 
político, econômico e cultural. Mas considerando a origem desses povos que 
habitam essas regiões, considerando inclusive o nível de educação e, 
sobretudo, a pobreza e a riqueza, se é que existe hoje nessas regiões. Eu 
gostaria também de saber se a proposta substituta do Senador Jefferson Péres, 
é a saída. 
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Acredito que a resposta deverá ser um produto de um ciclo de debates e de 
novas audiências públicas. Muito obrigado! 

O Sr. Presidente Sinésio Campos: 

Quero dizer aos Senhores que tudo que foi dito aqui foi taquigrafado e sairá 
um documento. Nós iremos fazer outras Audiências Públicas na Assembléia e .. 
também outras itinerantes nos municípios, como foi proposto pelo Bené Lima, 
Presidente da CUT. 
Agradeço a presença de todos e os convido para um coquetel na sala da 
Presidência. Muito obrigado! 
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Reorganização do Espaço Político Amazônico 

• Samuel Benchimol 
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leiro ao incluir entre os bens da União, no seu art. 49, a plataforma submarina, 
mantendo, todavia, o princípio salutar da representação política dos Territórios 
Federais na Câmara dos Deputados, conforme o parágrafo s.o do art. 41 ("cada 
Território terá uni deputado"], atribuindo ao Poder Legislativo a competência para 
aprovar a incorporação ou desmembramento d~ áreas de Estados ou Territórios 
(item V do art. 47). . 

Com a criação da 6il República, decorrente da Emenda Constitucional nP 1, de 
17 de outubro de 1969, o quadro institucional, no que tange à criação de territó 
rios, permaneceu politicamente inalterado, eis que o problema foi adiado até 'a 
formulação da lei complementar (art. 39 - "A criação de Estados e Territórios 
dependerá de lei complementar") Entre os bens da União foi substituída a platafor 
ma submarina pela denominação de plataforma continental, e incluído o mar terri 
torial (Itens III e VI do art. 49), para dar base constitucional à expansão do mar das 
duzentas (200) milhas. Foi mantido o princípio da representação política dos Terri 
tórios (§ 39 do art. 39 - "Excetuado o de Fernando de Noronha, cada Território 
será representado na Câmara por um deputado"), bem como mantida a atribuição 
do Poder Legislativo para aprovar.a incorporação ou desmembramento de áreas de 
Estados ou de Territórios (ítem V do art. 44). · 

Finalmente, a Lei Complementar n.º 20, de 01.07.74, que determinou a fusão 
dos Estados da Guanabara e Rio de Janeiro; além de reafirmar que a criação -de 
Estados e Territórios dependerá de Lei Complementar, promoveu uma primeira 
abertura para a reorganização do espaço político, mediante a criação de Territórios 
Federais, conforme preceituam os seguintes artigos: - Art. 69: Poderão ser criados 
Territórios Federais: I - Pelo desmembramento de parte do Estado já existente, no 
interesse da segurança nacional, ou quando a União haja de nela executar plano de 
desenvolvimento econômico ou social, com recursos superiores, pelo menos, a um 
terço do orçamento da capital do Estado atingido pela medida;II - Pelo desmem 
bramento de outro Território Federal. - Art, 79: Na hipótese prevista no inciso I 
do Art. 6!l desta lei, a Leí Complementar deverá autorizar a execução do plano de 
desenvolvimento ali referido, indicando as fontes de suprimento dos recursos. 

Eis ai o quadro constitucíonal histórico retrospectivo que o legislador terá de 
analisar ao enfrentar o problema da reorganização do espaço político brasileiro, que 
hoje está estruturado na divisão política compreendida nos 21 Estados (após a fusão 
do mirüfúndio .. q;i. cidade-Estado da Guanabara com o Estado do Rio de Janeiro), 
um Distrito Federal e quatro Territórios Federais. 

Para melhor vísualízação da formação e evolução do espaço político brasileiro, 
reproduzimos -a seguir os mapas das Capitanias Hereditárias ( o primeiro deles repro 
duzido da História da Colonização Portuguesa do Brasil, edição Litografia Nacional, 
Porto, 1924, e o segundo cartografado por Martinho Correa e Castro), bem como o 
quadro da Divisão Política em 1763, mostrando a jurisdição dos Estados do Mara 
nhão e do Brasil, e, a seguir, os mapas políticos da situação em 1799, com as 9 
(nove) Capitanias-Gerais e 8 (oito) subalternas; o mapa de 1822 das 19 ( dezenove) 
Províncias do Império em 1822; o de 1889, ao ser proclamada a República com as 
20 (vinte) Províncias; a posição em 1943. quando da criação dos Territórios Fede- 
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raís; e o quadro atual, constituindo os 21 ( V19te e um) ~dos - já referida a fusão 
- 4 (quatro) Territórios e o Distrito FederaJ. t8I) 

2.7 - A Reorganização do Espaço Político Amazônico 

O atual espaço físico-geográfico da Amazônia e do Centro-Oeste foi incorporado 
ao Brasil em função do movimento das bandeiras paulistas e amazônicas dos séculos 
XVII e XVIII e da ação política dos estadistas coloniais luso-brasileiros, que dele se 
apossaram e o ocuparam sob o signo da expansão ultramarina do mercantilismo 
imperial e colonizador. 

Após o descobrimento e a conquista, a posse foi assegurada pelo forte e pela 
aldeia, e, na medida em que a fronteira se expandia da Tordesilhas de 490 até quase 
atingir o meridiano de 74º no extremo oeste amazônico, foram sendo criadas 
organizações capítaníaís para dar apoio logístico e base administrativa que justifi 
cassem a expansão. A história dessa expansão colonial, já analisada nos capítulos 
precedentes, bem revela o esforço da implantação do poder polftico, cujo sucesso 
seria mais tarde confirmado e reconhecido nos tratados internacionais que fixaram a 
linha de fronteira exterior ao longo dos seus atuais 15.719 quilômetros e dos 7.408 
quilômetros da costa atlântica tordesilhana, perfazendo a linha divisória atlânti 
ca-mediterrânea de 23.127 quilômetros perírnetraís, que dão a atual configuração 
morfol6gica do espaço político brasileiro. 

A cronologia capitania! de conquista da Amazônia e do Centro-Oeste colonial é 
da maior importância analítica, wna vez que os dados à disposição constituem as 
raízes e os fundamentos históricos do atual espaço político. Foram onze as capita 
nias tordesilhanas e das conquistas amazônicas, assim enumeradas: I) Capitania do 
Maranhão (reservada para a Coroa pela carta régia de 13.8.1633; 2) Capitania do 
Pará (idem); 3) Capitania do Cabo Norte (1634); 4) Capitania de Curnã; 5) Capi 
tania de Caeté (1634); 6) Capitania de Camutã (1637); 7) Capitania de Marajó 
(1655); 8) Capitania do Xíngü (1681); 9) Capitania de Goiás (1744); 10) Capitania 
de Mato Grosso (1748); 11) Capitania de São José do Javari/São José do Rio Negro 
(1155). Dessas onze capitanias, ao instalar-se o Império do Brasil em 1822, somente 
quatro delas obtiveram "status" provincial: Maranhão, Pará, Mato Grosso e Goiás. 
Em 1850 o Amazonas obteve a sua autonomia; em 1904 constituiu-se o Território 
do Acre; e em 1943 criaram-se os atuais Territórios Federais de Rondônia, Roraima 
e Amapá. Deste modo, a região amazônica e o centro-oeste ficaram assim constituídas 
de novas unidades estaduais e territórios federados, após uma evolução histórica de 
mais de três séculos. 

Enquanto o espaço político tordesilhano do litoral atlântico, limitado pela tes 
tada donatária e hereditária de cinquenta léguas, na forma de cartas régias e de 

(81) Os mapas foram cartografados por ~·fortinho Correa e Castro e reproduzidos da Enciclo 
pédia Barsa Vide verbete "Brasíj ", in: Enciclopédia Britannica Editores Ltda., Rio de 
Janeiro, 1971 
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forais do primeiro século do descobrimento, era organizado em unidades políticas 
capitaniais de dimensões compatíveis com o alcance da ação política descentrali 
zada, o espaço capitanial, interior, de conquista mediterrânea, de além Tordesilhas, 
sofria um processo de hipertrofia física que dificultava, extraordinariamente o pro 
cesso de ocupação, colonização e povoamento. É claro que a distância, a ausência 
de circulação social e motivação econômica, ademais a extrema dispersão e rarefa 
ção demográfica nesse imenso mediterrâneo brasileiro, muito contribuíram para que 
esse espaço político, superdimenslonado, economicamente vazio, fosse mantido, 
pelo poder da inércia e do imobilismo, ao longo do tempo. Todavia, é verdade que 
um esforço de reorganização e desdobramento foi feito pelos estadistas coloniais, 
eis que a maior capitania de conquista, a Capitania de Silo Paulo, que abrangia os 
territórios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas, Goiás e Mato 
Grosso, foi objeto de redístríbuíção política com a criação de novas capitanias no 
decorrer dos séculos XVII e XVIII, até se esgotar o processo em 1853 com a criação 
da última, a do Paraná. 

No espaço maranhense-amazôníco, onde se combinou o espírito capitania! tor 
desilhano com o de conquista do "Utipossidetis", semelhante esforço foi realizado, 
como se comprova historicamente pela criação de nove capitanias gerais e secun 
dãrías, embora estas não subsistissem depois de instalado o poder Imperial em 1822, 
em face da mudança de estratégia do poder político sobre o espaço interior brasi 
leiro. 

No período colonial houvera, assim, transigência com os fatores geográficos e 
humanos de dispersão e diferenciação, criando-se uma organizaçã'o capltanial des 
centralizada e autônoma, na qual a força dos mandatãríos e delegados se desenvolvia 
com o exercício do poder decisório jurisdicional. A fragmentaçã'o do poder político 
central atuava como meio de defesa e de admlnístração devido à urgência requerida 
pela pronta ação e resposta ao desafio do invasor e pela necessidade de manutenção 
da posse e das tarefas administrativas. Enquanto o poder polftico aumentava cm 
latitude e longitude e se distanciava do centro, a sua força se enfràquecía e diluía 
nas lonjuras do espaço a vencer, a pé, pelo remo, ou no lombo de burro de carga dos 
tropeiros. Contudo, a despeito desse enfraquecimento do poder central e da au 
sência de circulação social, como Oliveira Viana defendeu em tese, procurava-se 
conciliar o princípio de unidade de governo com a tendência autonomista regional. 
Era preciso @14dir para sobreviver, bem assinalou Brunhes nos seus estudos de 
geograifa espacial. Deste modo, na medida em que as capitanias se dispersavam e 
diferenciavam tentava-se, ao mesmo tempo, restabelecer o princípio do governo 
geral e da autoridade política central, nem sempre bem sucedida. Quando esse 
princípio descentralizador era violado, as capitanias reagiam com movimentos auto 
nornísta, nativista, regionalista e glebarista. Os obstáculos físicos, as diferentes 
formas e forças sociais, econômicas, culturais e étnicas, sempre presentes nas organi 
zações políticas continentais do tipo brasileiro, levavam a essa pluralização política. 

Ao se instalar o Império houve mudança estratégica na política do poder sobre o 
espaço brasileiro: negou-se autonomia provincial às inúmeras capitanias e procu 
rou-se a todo custo estabelecer o princíp'c de integridade social e física com a 
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polarização do poder político na figura do Imperador, que serviria de catallzador 
carismático para a coesão social e política da unidade imperial. Não obstante os 
movimentos insurrecionais, conseguiu-se manter a unidade territorial no período 
dos 67 anos do Império, muito embora à custa de um certo tipo de autoritarismo 
imperial que se manifestava sob diferentes fonnas, pela nomeação dos presidentes 
de Província, dos chefes de polícia, dos juízes de direito, pela escolha dos senadores 
em lista tríplice, bem como através do poder moderador que servia de árbitro nas 
disputas entre os poderes e assegurava a prevalência do executivo forte, na forma da 
Constituição do Império de 1824. 

Em tal quadro seria impossível reorganizar o espaço político. O desmembra 
mento provincial acarretaria o surgimento de novos centros polfticos e econômicos 
e de novas- lideranças regionais, o que contrariava o espírito centralizador monár 
quico, que, assim, trabalhava em favor do espírito tordesilhano do litoral atlântico, 
onde a populaçâ o se concentrou e se fixou, sem as dillculdades de interiorização do 
desenvolvimento. Isto explica, em grande parte, por que o Brasil Imperial se situou 
na estreita faixa tradicional-histórica das capitanias, agora províncias, da testada 
oceânica, em detrimento do vasto interior a conquistar e povoar. A (mica exceção 
verificou-se por motivos de ordem política-internacional decorrente do velho con 
fronto luso-cspan.'iol 11a bacia do Prata, herança da conquista e da competiç[o 
colonJal pela posse do cone sul, irrigado pelas águas do Paraná-Paraguai. Os episó 
dios na banda oriental cisplatina, além-platina e transparaguaJa serviram para desper 
tar na consciência nacional a idéia de que o Brasil não apenas era um país atlântico, 
mas também um país platino. Isto muito ajudou a interiorizar política, econômica e 
culturalmente o desenvolvimento brasileiro nas últimas décadas imperiais, amplían 
do-se a ocupação do cone sul brasileiro, para onde as novas correntes imigratórias se 
dirigiam. 

A República, Instalada em 1889, e institucionalizada na Constituição de 1891, 
adotaria o princípio do federalismo estadualista jeffersoniano, calcado no modelo 
norte-americano, atribuindo às unidades federadas plena autonomia para prover "a 
expensas prôprías as necessidades de seu governo e administração" (art. 4?), preser 
vando, no entanto, o princípio da união perpétua e indissolúvel das unidades das 
antigas provínclas agora constituídas em Estados. Voltamos, assim, a adotar a estra 
tégia da descentralização política, a transigir com os fatores de diferenciação regio 
nal, deferindo aos Estados "todo e qualquer poder, ou direito que lhes não for 
negado por cláusula expressa ou Implicitamente contida nas cláusulas expressas da 
Constituição"(§ 2!1 do art. 65). 

No entanto, os constituintes da Primeira República não tiveram uma visão polí 
tica do espaço continental brasileiro suficientemente corajosa para romper a inércia 
Imperial de antes, pois, ao deferirem aos Estados, mediante aquiescência das respec 
tivas Assembléias Legislativas, em duas sessões anuais consecutivas, a atribuição para 
procederem incorporação, subdivisão, anexação ou formação de novos Estados, 
criaram um novo Impasse; sabia-se de antemão que qualquer iniciativa nesse sentido 
seria inviável, o forte sentimento de autonomia estadual, represado desde o Império, 
não permitiria a tramitação de qualquer projeto político reorganizador das unidades 
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federadas, e as principais unidades atingidas, os Estados Áma.zõmcos e do Cerufo 
Oeste, ciosos dos seus vastos latifúndios político-territoriais, reagiriam contra medi 
das divisionistas. O exemplo claro desse espírito estadualísta, que se acentuou na 
administração Campos Sales, com a famosa "política dos governadores", ficou bem 
patenteado na atitude do Estado do Amazonas, quando do episódio do Acre: os 
amazonenses reivindicavam durante décadas a incorporação do território acreano ã 
sua jurísdição, Rui Barbosa atuando como advogado do Estado junto ao Supremo 
Tribunal Federal. A questão, do ponto de vista político, só viria a ter solução trinta 
anos depois, com () advento da Constituição de 1934, que, pelo art. 5~ das Disposí 
ções Transitórias, determinou que a União indenizasse os Estados do Amazonas e 
Mato Grosso "dos prejuízos que lhes tenham advindo da incorporação do Acre ao 
território nacional". E ainda: "O valor fixado por árbitros, que terão em conta os 
benefícios oriundos do convênio e as indenizações pagas à Bolívia, será aplicado, 
sob a orientação do Governo Federal, em proveito daqueles Estados". 

Por aí bem se vê como é delicado e difícil e lento o problema de reorganização 
territorial; militam contra e a favor princípios contrastantes do federalismo estadua 
lista e unionista, bem como fatores de ordem histórica, social, política e econômica. 
Entretanto, a partir da Segunda República, institucionalizada pela Constítuíção de 
1934, porém iniciada com a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas, iria 
prevalecer o espírítc unionista e centralizador, mediante o crescente interven 
cionismo do poder federal na jurisdição dos Estados, e, também, do fortalecimento 
do poder executivo, tomando, assim, mais fácil a abertura e a discussão em nível 
nacional do problema territorial. A solução autoritária, por via constitucional, seria 
adotada na Carta outorgada de 1937, que reconhecia o direito à União de criar, no 
interesse da defesa nacíonal, com partes desmembradas dos Estados, os territórios 
federais (art. 6!>). 

Enquanto se esboçava essa evolução constitucional, no direito positivo brasi 
leiro, o país iniciava, a oartir das décadas dos anos 30 e 40, um intenso procei.so de 
modificação de suas estruturas sociais e econômicas, quer por via de implantação de 
uma economia industri..J., quer aparelhando o país na construção de sua infra-es 
trutura energética, viária, de comunicações e de insumos básicos, que serviram para 
fortalecer as bases do poder nacional e para dar condições às décadas subseqüentes 
dos anos 50, 60 e 70 de viabilização do projeto brasileiro como potência emergente 
no cenário interno e no reconhecimento de sua projeção internacional. A forte 
concentração Industrial no planalto paulista e no centro-sul, no entanto, absorvendo 
a maior parte dos investimentos píblicos, propiciaria a esses Estados um grande, 
avanço econômico e social, distanciando-os cada vez mais da hinterlândia medíterrâ 
nea, cujos espaços vazios contrastavam com o quadro do desequilíbrio interregional 
no nordeste, norte e centro-oeste. Este quadro de desequilíbrio viria merecer por 
parte do Governo Federal programas especiais de correção e amortecimento do 
impacto concentrador, mediante a redistribuição de recursos e rendas de que f0 .~.: 
exemplo os art. 198 e 199 da Constituição de 1946, a despeito ó· ~:ou pre- 
conceito anti-territorialista. 

A mudança da capital para Brasília (19ó0) seria outro passo importante para o 
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regiões menos favorecidas e traduzindo a intenção de se estender a fronteira econô- 
mica do centro-sul na direção do centro-oeste e da Amazônia. Os resultados estão à 
mostra na execução dos programas especiais de desenvolvimento, incentivos fiscais 
especiais, política de subsídios, e, sobretudo, na construção dos enlaces territoriais 
de integração mediterrânea, ao longo dos meridianos rodoviários de Belém-Brasília, 
Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho- Acre--Manaua-Boa Vista, e das paralelas 
viárias que cortam os vales austrais e-boreais da bacia amazônica. Passamos, assim, a 
falar e a debater cm nível nacional os problemas da região Norte e do Centro 
Oeste, cristalizando-se a consciência nacional de que a Nação brasileira, na verdade, 
é constituída de um país atlântico tordesilhano, um país platino pela sua posição no 
cone sul do rio Paraná, um país mediterrâneo do planalto, do cerrado e do pantanal, 
e wn país amazônico de florestas, de terras- firmes e de varzeados de beira-rio, 
condômino da maior bacia fluvial do planeta, cujo enorme potencial hídrico-ener 
gético, mineral-metálico, florestal-egropecuárío, apresenta opções e alternativas para 
o desenvolvimento e integração. 

A Amazônia e o Centro=Oeste passaram a ser objeto de um projeto polítíco, 
como desdobramento da fronteira econômica que avança em direção ao norte e ao 
oeste. apoiado por organismos regionais de desenvolvimento que visam à lntegraçãc 
social, económica e cultural ao restante do país. Fazer a Amazônia tornou-se um 
imperativo social, político e· militar, combinando ao mesmo tempo fatores e razões 
econômicas, de segurança nacional e de estratégia geopohtica do Poder Nacional. E 
não apenas para tirar partido de nossa grandeza territorial, mas para aproveitar a 
vocação da terra e do espaço vazio, dos seus recursos minerais, florestais e hídricos, 
e acolher os excedentes demográficos e as frentes pioneiras que se deslocam do 
nordeste, do planalto e <lo Centro-Sul. 

Acomp:umando essa consciência do Poder Nacional para a conquista interna do 
seu território, a f.ente militar, seguindo os passos da velha tradição luso-colonial, 
serve de vanguarda na vigilância da fronteira, desdobrando-se em novas organizações 
castrenses que para aqui se transferiram atendendo à nova doutrina de ocupação. 
cujo exemplo mais evidente é o da criação, em 1956, e depois a transferência para 
Manaus, em 17.4.1969, do Comando Militar da Amazônia, e o surgimento dos 
Comandos de Fronteira de Sudoeste, do Solimões, da Fronteira Norte, dos bata 
lhões lindeíros. das colônias militares, dos destacamentos e forças militares de enge 
nharia e construção. 

Todo esse esforço que o pais vem fazendo para dilatar e expandir a sua fronteira 
econômica e humana em direção aos espaços vazios da Amazônia e do Centro-Oes 
te, perde, entretanto, eficácia e rentabilidade, porque "a estratégia desse modelo, 
partindo de uma posição centralista de planejamento se esvai na medida em que a 
sua operacionalização esbarra no inecúmeno político dos grandes latifúndios 
territoriais das unidades federadas que constituem a Região Norte e o Centro-Oeste. 
~ que não basta a vontade política de Brasília, nem O·poder decisório da cúpula 
ministerial, nem a açãd longínqua dos organismos regionais atuantes na ~rea, A ação 
política tende a perder eficácia na medida em que se afasta do centro decisório: ......... : ,., 
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tanto em economia corno em política a distância equivale à esterilidade, daí ser 
verdadeira a tese de que não é tão importante quem decide, mas onde se decide. O 
poder polftico estadual, muito embora circunscnto nas suas jurisdições, podendo 
operar, todavia, dentro de plano macro-nacional, tem maior eficiência, profundida 
de e perspectiva de sucesso, eis que estará atuando mais perto do povo, refletindo 
melhor suas aspirações e necessidades, ajustando-se às peculiaridades regionais; e 
fica mais fácil de ser controlado pelas lideranças executivas, embora sob 
coordenação a nível federal. O poder central muito distante facilmente se aliena e 
dificilmente se ajusta aos reclamos conjunturais e estruturais, tendendo a tornar-se 
anacrônico quando os impasses e os desajustes se acumulam ao longo do tempo. A 
sua capacidade de ação e resposta é lenta, como em qualquer grande organização 
burocrática que amiúde se defasa e perde agilidade e capacidade de adaptação à 
situações novas. De outro lado, o poder municipal é bastante débil. A partir da 
Quarta República houve crescente absorção desse poder pelas unidades federadas, 
enquanto que também estas sofriam o impacto da hipertrofia do poder federal, quer 
através da prática do federalismo político unitário do executivo forte, quer por via 
do federalismp fiscal da União, que retirou dos Estados e Municípios grande parte 
da capacidade de tributar, muito embora compensado pelos novos mecanismos de 
transferência das rendas da União para as unidades federadas e para os municípios, 
corno são exemplos os instrumentos fiscais da repartição dos impostos únicos sobre 
combustíveis, minerais e energia elétrica, bem como os resultantes da partilha do 
imposto de renda e dos produtos industrializados. 

Deste modo, a política implementada pelos organismos autárquicos federais, 
responsáveis pelo planejamento e desenvolvimento dessas áreas do norte e cen 
tro-oeste, tem revelado ao longo de mais de trinta anos, desde a sua inicial institu 
cionalização na Lei Magna de 1946, por sua atuação sobre um território que, no 
caso da Amazônia legal, representa mais da metade do território nacional, não 
possuir nem capacidade de alcance nem eflciêncía operacional de controle e atuação 
na execução de seus ambiciosos programas. Falta-lhe o poder político· estadual de 
apoio, fortalecido em todos os setores culturais e educacionais, pela rede escolar, 
pela universidade, pelos centros de tecnologia e investigação regional, pelas institui· 
ções estaduais bancárias e do crédito, pelo estímulo e formação de mão-de-obra em 
todos os escalões, inclusive melhoria na qualidade dos executivos e na capacidade de 
gestão empresarial, tanto privada como pública. Estas unidades federadas, também 
hipertrofiadas no .. espaço, proprietárias de imensos e exorbitantes latifúndios poli 
ticos, têm o seu poder de ação limitado às regiões metropolitanas de suas sedes, 
onde atuam, ficando a sua hinterlândía exposta ao abandono e à estagnação. Por 
isso, disse certa vez que mais grave do que o inecúmeno hwnano é o inecúmeno 
político que se marufesta pela omissão administrativa e pela ausência dos poderes 
federal e estadual na Amazônia interior e mediterrânea. À medida em que nos 
distanciamos do centro monopolfstico do poder de decisão, a ação política e pro 
mocional tende ao esvaziamento e ao mero formalismo de exortação e publicidade 
ostentatória de uma ação que se promete mas não se a realiza, que se planeja mas 
não se cwnpre, tendo assim mais caráter ornamental e paliativo, quando não gera a 
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revolta ou a acomodação das populações interioranas. Estagnadas, estas adotam a 
crença de que todo o esforço será inútil e vão, dada a assimetria e a dissonância 
entre o comportamento da autoridade responsável que promete e a lenta ou impos 
sível operacionalização de quem a executa, tardiamente, sem sincronia e a destern 
po, inibindo o processo de crescimento e estrangulando a esperança e o ânimo de 
quem quer realizar e participar do processo. Certa vez cheguei a formular uma 
teoria newtoniana de desenvolvimento estratégico da Amazônia, ao afirmar que este 
se realiza na razão direta da proximidade do centro do poder decisório, e se anula 
na razão inversa do quadrado de sua distância; o crédito não chega a tempo, as 
sementes são temporãs ou serôdias, as colheitas se perdem, os preços mínimos não 
funcionam, ou, pior ainda, quando procuram anular, mediante a malha burocrática 
inoperante e vã, os benefícios da lei, dos incentivos e das isenções. Cria-se assim um 
hiato entre o fato bem perto e o fenômeno político bem distante. O primeiro não 
agüenta a espera, pois, sendo sazonal e urgente, não tem resístêncía para aguardar a 
decisão do poder todo-poderoso longínquo; o segundo, impessoal e insensível, pois 
enxerga porém não vê, não tem capacidade de se realizar longe da arena, onde vive o 
quotidiano do labor produtivo. O imenso latifúndio do espaço federado, onde 
grassa o inecúmeno político, visitado pelos governadores e depúíadós às vésperas 
das eleições para a conquista do voto, é em grande parte responsável pelo ínecúme 
no demográfico e econômico. Daí, afirmo que Q ínecümeno político é mais grave 
que o inecúmeno demográfico dessas regiões, cuja continentalidade está acima da 
capacidade abrangente do alcance e da ação central. Esse inecúmeno político, na 
Amazônia e no Centro-Oeste, tem sido responsável pelo desperdício dos recursos 
da Nação em projetos inviáveis ou impossíveis, quando não meramente formais com 
objetivos muitas vezes especulativos e ornamentais. A melhor prova dessa afirmativa 
está no fato de que dos 337 projetos agropecuários aprovados pela SUDAM, com 
investimento de 5,6 bilhões, equivalente a cerca de 500 milhões de dólares - o 
maior ínvestímerso pecuário do mundo! - somente uns poucos estão implantados 
após quase dez anos de atividade promocional incentivada no setor; e hoje se 
questiona a sua viabilidade ecológica e operacional, pois nas terras dos sem-fim não 
conta o tempo, o espaço e a previsão do um pouco-antes ou do além-depois. 

Bem sei das inúmeras dificuldades a vencer e estou consciente da enormidade do 
desafio dessa brasiliana latifundiária-política, representada pelos Territórios e Esta 
dos do Centro-Oeste e da Amazônia, mas é chegada a hora e a vez de se enfrentar o 
problema da reorganização do espaço político-territorial, tantas vezes adiado pela 
astúcia política, pela omissão, pela inércia e inibição conservadora-tradicionalista 
que se apega no espírito capitanial da conquista, para evitar a mudança e a transfor 
mação exigida pela dinâmica dos tempos atuais. Agora o problema é de urgência 
inadiável, pois a fronteira econômica que caminha do centro-sul e o esforço de 
integração nacional exigem essa medida heróica de modernização das arcaicas e 
anacrônicas estruturais federadas. ' 

Será preciso vencer e resolver inúmeros complexos históricos conflitantes, que 
de forma ostensiva ou residual atuam dentro e fora da Amazônia. Entre esses 
complexos ressalto: 
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1. O complexo de superioridade do Grão-Pará, baseado na centrali 
zação e domínio da Amazônia mediterrânea pelos interesses forte 
mente enraizados na Amazônia oriental e atlântica; 

2. O complexo de inferioridade da Capitania de São José do Rio Negro, 
cujos ímpetos insurrecior:ais do passado, pela sua posição geográfica 
desfavorável e pela tradicional luta histórica de sua autonomia pro 
vincial em desafio ao poder central, justificam a sua posição de van 
guarda neste movimento, de que sou um dos seus porta-vozes há 
mais de uma década, reconhecendo, porém, que se torna também 
dominador em relação às demais amazônias interiores e periféricas; 

3. O complexo de subordinação de beiradão, caudatário dos interesses 
das duas clássicas metrópoles amazônicas, que se mantém submisso e 
humilde pelo flscallsmo extrativista, ou pela promessa vã, vazia e 
vasqueira, mas cuja consciência de sua potencialidade o desperta para 
a luta; 

4. O complexo de autonomia dos Territórios, aspiração inconsciente do 
povo Interiorano, mas que não .chega a se vocalizar, pela Inauten 
ticidade de sua representação e ausência de liderança política que 
aspire descentralização política e multípolarízação econômica; 

S. O complexo de frustração dos aeringais e dos coronéis de barranco, 
hoje em decadência e em fase de extinção, mas que, a despeito de 
seu anacronismo econômico, tende a sobreviver na conservação da 
estrutura latifundiária e no empirismo saudosista do monopólio e do 
isolamento social, bases do seu poder econômico e político, hoje 
ameaçado pela integração territorial da malha viária e da especulação 
imobiliária da grilagem do posseiro, do jagunço e do fazendeiro re 
cém-chegado que espera converter o látex da seringa na vaca de leite, 
dos pastos e das campinas; 

6. O complexo de castração da demagogia política, que pela ernascu 
lação e exploração do eleitorado dócil e ingênuo do interior, luta por 
manter os "currais de eleitores", os "eamburões de votos", para 
afirmar o domínio do seu centralismo oligárquico, na expectativa de 
que o seu poder político não venha a ser ameaçado pela dinâmica 
renovadora das .elltes emergentes, que irão surgir quando os novos 
Estados e Territórios forem criados; 

7. O complexo de sublimação dos planejadores regionais, que na ausên 
cia de motivação para formular e executar um programa tático de 
ação setorial que exige descentralização e redivisão administrativa e 
territorial, e sem a devida humildade para aproveitar a experiência 
empírica já existente e consultar as lideranças culturais e políticas, 
transferem a problemática das diversas áreas amazônicas para o irrea 
lismo de um plano global macro-amazônico, criado nos gabinetes e 
nas torres de marfim dos tecnocratas; 

8. O complexo do ufanismo latífundiário sedimentado no ego e no íd 
popular dos amazonenses, paraenses e rnatogrossenses, que por moti 
vos sentimentais-históricos de grandeza física terão a vaidade ferida 
pela mutilação de suas unidades; 

9. O complexo de resistência parlamentar, que deverá se opor, através 
da tramitação lenta, larga e longínqua, ao longo dos lustres de 
legislaturas, i. qualquer projeto reorganizador do espaço; 

Iü, O complexo do medo das unidades federadas do nordeste, sudeste e 
sul, que temerão serem atingidas pela reorganização territorial, so 
bretudo os Estados da Bahia (559.951 km2 de dimensão latifun 
diária que provém da fusão das antigas capitanias da Bahia, Ilhéus, e 
da expansão dos currais pelo São Francisco) e Minas Gerais (582.586 
1crn2, produto do desmembramento da antiga capitania imperial de 
São Paulo e Minas de Ouro, e de expansão das bandeiras e dos 
distritos auríferos e diamantíferos), cujas populações do sul baiano e 
do triângulo mineiro também aspiram o reconhecimento de suas 
autonomias dentro da Federação; 

11. O complexo burocdtico do poder dos organismos regionais, que 
surgiram dentro da SUDAM e da SUDECO, por temerem que o 
desdobramento político-federal exigirá transferência e realinhamento 
do poder decisório, e venha a resultar em perda do prestígio relativo 
e de "status" das suas superintendências e dos tecnocratas planeja 
dores, para os quais a grandeza mega-econômica abstrata constitui 
um santuário e um escudo a encobrir a realidade micro e médio-so 
cial empírica de mais fácil avaliação e balanço dos resultados dos 
seus planos; 

12. O complexo do temor do plenário do Congresso, pelo crescimento 
numéríco das bancadas amazônicas na Câmara Federal, pois os novos 
deputados federais, quando eleitos e Investidos na representação 
popular dos Territórios a serem criados, e futuramente no próprio 
Senado Federal quando transformados em Estados, passarão a exer 
cer pressão política sobre o Congresso como porta-vozes das reivindi 
cações e aspirações de suas respectivas populações, fazendo com que 
a grandeza territorial amazônica e do centro-oeste, hoje majoritária 
em termos de quilômetros quadrados, futuramente venha a consti 
tuir peso dominante nas decisões políticas; 

13. O complexo da reação dos Ministros de Estado, sobretudo do Minis 
tério do Interior, cujas funções e atríbuíções terão que ser reajas 
tadas face à necessidade de criação de um Ministério de Organismos 
Regionais, que já existiu em' 1966 - o Minicor - e que foi extinto 
por pressões políticas, temeriam a abertura para o projeto de reorga 
nização política dos órgãos planejadores e dos Territórios Federais. 
hoje subordinados ao Ministério do Interior, criando sérios proble 
mas de estrutura, funcionalidade e operacionalização dos mesmos, 
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quando o seu organograma estaria mais adequado se estivesse víncu 
lado ao Ministério do Planejamento, ou ao futuro Ministério dos 
Organismos Regionais; 

14. O complexo urbano de megalopolízação das regiões metropolitanas 
que cada dia mais se tomam insaciáveis em termos de recursos e 
investimentos, face a urgência dê obras públicas para superar o es 
trangulamento e saturação das grandes cidades que estão se tornando 
inviáveis pelas deseconomias escalares de hiper-concentração demo 
gráfica, do êxodo rural maciço e da favelização periférica; 

15. O complexo científico do Projeto RADAM e dos Satélites de Re 
cursos Naturais, que mediante novas técnicas de percepção remota e 
da visão em grande escala dos recursos minerais, florestais e hídricos, 
cobrindo cerca de 4 milhões de 1cm2 na Amazônia, com radares 
aerotransportados, de visada lateral para atravessar a espessa ·cober 
tura das nuvens equatoriais, estão revelando a realidade escondida no 
coração da terra, do ponto de vista geológico, morfológico, hidroló 
gico, fitogeográfico e mineralógico, abrindo, assim, novas opções 
econômicas para. o melhor conhecimento do espaço, o que dará base 
à dinâmica reorganizadora das novas unidades federadas; 

16, O complexo geopolítico de b"bertação e desenvolvimento, que len 
tamente e de forma inconsciente está surgindo na vasta hinterlândia 
brasileira, na consciência das elites e na Inteligência dos cientistas 
pohtico-soctaís que vêem na desurbanízação, despoluição, descon 
centração e multípolarízação o futuro do país, pela criação de 
centros autônomos que interiorizem o desenvolvimento e promovam 
a conquista interna do espaço vazio continental já definJdo pela 
fronteira histórica da soberania nacional, cujo povoamento e OCU· 

pação econômica e humana fazem parte da grande estratégia geopo 
lítica e diplomática brasileira no conteúdo do condomínio amazô 
nico da Sul-América continental. 

imagens do nosso planeta tiradas do espaço extra-terrestre, o que mostra a urgência 
da organização espacial nos quadros de uma "geografia voluntária", dentro da nova 
concepção de Labasse, com o objetivo de salvar a desordenada expansão urbana e 
rural e preservar os ecossistemas mais significativos. < 8 3 > 

O espaço terrestre, afinna Sternberg, não é meramente geométrico, nem também 
meramente econômico, urna vez que representa um tecido diversificado, palpitante 
e multidimensional, cujas variações de lugar tem que ser auscultadas e conciliadas, 
se desejarmos lograr um delícadc equilíbrio entre as batidas e as pulsações da terra, 
com as Sffi mensagens de oportunidade e limitações, e o propósito do objetivo 
humano.< 4) 

Nestes propósitos e objetivos humanos incluem-se, Inevitavelmente, condicio 
nantes das organizações de fundo social e geopohtlco, de modo a combinar 1 
preservação dos interesses estratégicos nacionais com as motivações empresariais e 
individuais dos agentes produtivos, de caráter tático, bem como as manobras no 
campo de circulação e aproveitamento do espaço político no interesse da admirús 
tração pública e privada e das populações que nele têm suas raízes e sua querência. 
, Vivendo, pois, numa era histórica d_o mundo finito, temos por obrigação impos-. 
tergável, como nação continental que somos, de assegurar às populações dos qua 
drantes brasileiros condições sociais e econômicas que, se não puderem ser reali 
zadas a prazo curto, face aos recursos minguantes e escassos, pelo menos ofereçam 
urna perspectiva de melhoria e bem-estar, a fim de que os netos não tenham a 
mesma sorte dos seus avós. Entre essas obrigações, inscreve-se no plano das priori 
dades nacionais a reorganização do espaço político, que certamente proporcionará a 
essas populações uma esperança no próximo amanhecer de nossa maturidade, para 
acelerar o ritmo e o passo de nossa longa jornada histórica rumo ao desenvol 
vimento plural, interiorizado e multidimensional, somente possível quando o espaço 
sofrer a "ratíonalía" dessa perspectiva ousada de mudança e transformação 

O grau de urgência dessa nova estratégia geopolítica brasileira de libertação, 
integração e desenvolvimento se. aproxima a passos rápidos, e pode ser sentida por 
aqueles que, tendo a sensibilidade histórica do nosso passado e de sua evolução 
política, possuem também a percepção extra-sensorial e intuitiva de sua premência e 
aflição. Premência, urgência, tempestividade, aflição e sensibilidade que a diploma 
cia brasileira começou a sentir no momento em que o Itamarati passou a direcionar 
a sua poHtica exterior para o anfiteatro amazônico, nos encontros de Letícia, na 
Colômbia, e da BV-8, na fronteira da Venezuela, realizados na administração M~ 
dící, e já agora no recente encontro do Presidente Ernesto Geisel (no dia 5 de 
novembro de 1976) com o Presidente Morales Berrnudez, do Peru, r.o alto Solí 
mões-Marafton, a bordo dos navios Pedro Teixeira e Ucayali, na fronteira fluvial da 
calha, entre Tabatínga e Ramon Castllla. 

Estamos, assim, na Era do Mundo Finito, como assinalou Paul Valêry em 1945 (82) 
na qual a Idéia anterior de fronteira e do espaço infinito a descobrir foi 
substituída pela noção de que o espaço ficou limitado e restrito pela conquista das 
soberanias políticas nele implantadas, e pela necessidade de preservar e explorar 
racionalmente os recursos que se tornaram finitos pela expectativa de exaustão e 
possibilidade .le degradação predatória resultante de ação econômica irracional. 

Este novo enfoque de finitude do espaço político e econômico ressaltado por 
Valêry e mencionado pelo Presidente Médicf no Encontro de Letícia com o Presi 
dente da Colômbia, em 1972, encontra-se hoje enfaticamente dramatizado pelas 

(83) STERNBERG, Hílgard O'Reilly. Desuollo y Conservacion. Dep de Geografia da 
Universidade de Califórnia. Boletim da Sociedade Venezolana de Ciências Naturais, março. 
1976, separata, pg. 441 · · 

(84) STERNBERG, Hilgard O'Reilly. Op. cit., pg 442 

(82) VAL!RY, Paul. Reganis sur le monde actual et autres essals. Editions Gallimatd, Paris, 
1945 

624 625 

., 

,,, 
·J·\ ... 

,·I' 

.. 
. ,, ~ 

,•:'\ 

.. /~ . - .. 



') ) ) ) 1 )) )>)})JJ))JJJ)) 1)1 )') 
Esse encontro, de base geopolítica e estratégica, tem significação manifesta nos 

pronunciamentos de ambos os presidentes, sendo que a mensagem do Presidente 
Bennudez, em termos de Amazônia, é de caráter muito urgente e premonitório 
desse futuro de que falamos. Reproduziremos as duas mensagens para melhor nos 
situarmos na perspectiva desse tempo-histórico que hoje vivemos. 

O Presidente Geisel, com a sua visão de estadista preocupado com o aspecto 
ecumênico e globalizante ,Ja continentalidade brasileira e do seu relacionamento na 
Sul-América, enfatizou o aspecto atlântico e mediterrâneo da Amazônia, ao aflr- 
mar: 

"As circunstâncias que cercam o nosso encontro induzem-me, natu 
ralmente, a refletir sobre a função catalítica que está destinada à 
sub-região amazônica no curso ascendente do relacionamento entre 
nossos dois países, e, de modo mais amplo e completo, na complexa 
dinâmica do processo de integração latino-americano. Desde os tempos 
remotos da colonização, o rio Amazonas constítuíu-se na única via de 
comunlcação entre o oceano Atlântico e o coração desta parte do con 
tinente. Por eles fluíram correntes de comércio com o além-mar e esta 
beleceu-se proveitoso intercâmbio entre as cidades ribeirinhas. 

No entanto, a despeito do papel unificador que a função orgânica do 
rio desempenhou, os países amazônicos não tomaram ainda consciência 
mais profunda das grandes perspectivas, aí abertas, a um processo de 
cooperação sub-regional. Na verdade, os imensos espaços vazios e a 
aparente inospitalidade da floresta atuaram como fatores de distancia 
mento físico entre vizimos, de modo que o conceito territorial de 
unidade da bacia amazônica não chegou a cristalizar-se numa idéia pdí 
tica comum 

Por outro lado, não escapa ao realismo de interesses estranhos a 
riqueza inestimável das reservas naturais da Amazônia, e, a pretexto de 
preservá-la como pulmão do mundo, levantam-se, ainda que fluídas e 
teóricas, infundadas inquietações internacionais. Graças, porém, aos es 
forços individuais de cada país amazônico, os espaços vazios vão sendo 
paulatinamente ocupados e os respectivos territórios penamente 
integrados na estrutura sócio-econômica de cada Estado. Nesse contex 
to, deseja o Brasil ampliar sua colaboração amistosa com as Nações 
irmãs da. sub-região amazônica e acredita que, ao fazê-lo, estará 
prestando mais urna contribuição ao processo de integração latino-ame 
ricana e à prosperidade geral do continente"_(BS) 

Por sua vez, o Presidente Bermudez, ao ressai tar a importância da região arnazõ 
nica, deu o seu enfoque andino e litorâneo do Pacífico à problemática geopolüíca, 
introduzindo, assim, mais uma reflexão substantiva no complexo integrador, ao 
postular: 

(85) "Jornal do Brasil", edição <1e li l 1;76, pg 18, l O caderno 
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"A criatividade e a pujança dos esquemas sub-regionais de integração 

são prova fidedigna de sua necessidade histórica, como pressupostos e 
como fundamentos de um enfoque regional verdadeiramente válido e 
operativo. 

Os vitais assuntos que tratamos de forma tão cordial como construti 
va servirão de base para o aperfeiçoamento de nossas relações dentro de 
um contexto de amizade e franqueza, que robustece a paz e a segurança 
necessârías ao desenvdvlmento integral de nossos povos e da América 
Latina. 

O Peru e o Brasil possuem na Amazônia uma inestimável riqueza de 
recursos naturais. Ao mesmo tempo, nossas regiões amazônicas têm 
características ambientais e tradicionais que condicionaram a forma de 
vida de seus habitantes, criando costumes e expressões culturais pró 
prios, e exigen, o maior cuidado ao serem incorporados em nossas res 
pectivas sociedades, a fun de que não sejam afetados no que têm de 
essencial. · 

O Peru e o Brasil assim o entenderam e deram prioridade ao desen 
vdvimento de suas regiões amazônicas, encontrando-nos, agora, dedica 
dos à execução de importantes projetos nessas regiões, cujas realizações 
abrem caminhos inéditos para as relações entre os nossos dois países. 

Não é por acaso que este encontro fraterno entre o Peru e o Brasil se 
realiza na região fronteiriça amazônica. O grande rio que emoldura esta 
transcendente ocasião não apenas constitui o acesso do oceano Atlântico 
ao coração desta parte do continente - expressão feliz de Vossa Exce 
lência - como, também, a mais importante artéria de interconexão 
natural do oceano Pacífico com o Atlântico. Desde as suas nascentes 
nos altos contrafortes dos Andes até o seu delta, suas águas levam a 
permanente e profunda mensagem peruana de paz, de comunicação, de 
vocação integracionista Ia tino-americana".< 8 6 l 

Deste modo, não apenas o Brasil criou uma sensibilidade amazônica. Os povos 
vizinhos que dela são condôminos também estão despertos para a sua potencialida 
de e para a função estratégica e geopdítica do eixo da calha central e dos seus 
tributários austrais e boreais que recolhem as águas da maior bacia hidrográfica do 
mundo. 

Dois dias após aquele histórico encontro, o cientista pol ftico General Edgardo 
Mercado Jarrín, ex-Ministro e Chanceler rruano, publicava um artigo sob o título 
"Uma Nova Potência no Horizonte" (87 , no qual enfatizava a tônica geopd ftica e 
a estratégia desse relacionamento, assim esboçadas: 

"Em termos geopdíticos, o Brasil é quase um país-continente, for 
mado por uma imensa região centrífuga e um semicírculo marginal. A 
região centrífuga - o coração ou "heart land" - é constituído por 
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(87) JARRIN. Edgardo M. "Jornal do Brasil": edição de 7.11. 76. Caderno Especial, pg J 
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Mato Grosso e bacia amazônica. O semi-círculo marginal começa no Rio 
Grande do Sul e abrange o litoral marítimo. Para os geopolíticos brasi 
leiros a região-chave é Mato Grosso, que ao mesmo tempo seria o cora 
ção continental brasileiro e o elo de união com a Bolívia e o Paraguai. 
Esta região pivô serviria como trampolim de penetração no oriente 
bciiviano, facilitando também a projeção argentina rumo ao norte. 

Em uma panorânúca mais ampla, é interessante assinalar que, dentro 
da geopdítica latino-americana como tal, a Bolívia e o Paraguai têm 
uma importância primordial, por sua situação geográfica. Encontram-se 
exatamente na denominada "área continental de soldadura", dentro da 
hipótese de compartimentação geopolítica da América do Sul. E é signi 
ficativo que o Brasil desenvolve uma ação de marcado dinamismo nessa 
área. especialmente no que se refere à construção de estradas, vias fér 
reas, aproveitamento hidráulico, assentamento de polidutos ... 

O panejamento prospectivo do Brasil, inicialmente interno, para 
consolidar seu território, concretiza-se através da criação de um sistema 
de comunicações terrestres de nítido corte geopciítico. Esta rede, que 
se delineia sobre o coração territorial do Brasil, tem alguns dos seus 
principais trechos concluídos. Isso lhe permite.esboçar uma integração 
territorial própria com projeção para o Norte, o Oeste e o Sul. Supõe-se 
que até 1980 a bacia amazônica esteja cruzada em todos os sentidos por 
cerca de 20 mi quilômetros de estradas ... A Transamazõrúca Leste 
Oeste, com quase S mil quiômetros, unirá Recife com a fronteira pe 
ruana de Abujao, a poucos quilômetros de Pucalpa. .. A Perimetral Nor 
te correrá 4.315 quilômetros margeando as três Guianas, Venezuela e 
Colômbia. .. A Norte-Sul tem seu ponto principal em Manaus e deverá 
eventualmente unir a região das Guianas com Mato Grosso, enlaçando 
depois a parte da rede que vai até à bacia do Prata. A intenção, nesse 
aspecto, é fazer de Manaus a Capital, de fato, da região mnazôrúca, no 
campo econômico ... não se pode negar que na Amazônia está.::se verifi 
cando um avanço ordenado e sistemático rumo às denominadas "fron 
teiras mortas". Do ponto de vista peruano, isso toma urgente não s6 
uma maior presença de nossas Forças Armadas nas fronteiras da nossa 
Arnãzõnía, mas também efetiva mobilização nacional para essa região, a 
fim de dinamizar e potenciar efetivamente nossa ação cal onizadora 'e de 
povoamento, ao mesmo tempo que se estrutura a impastergâvel cone 
xão viária com o Brasil ... Assim, a avalanche demográfica brasileira 
pressiona hoje, com especial intensidade, Uruguai, Paraguai e Bolívia, 
assim como o nordeste argentino. Esta é uma tendência histórica que se 
mantém, com exclusão, por enquanto, da região das "fronteiras mor 
tas" e que bêira a região amazônica e o Acre, embora nesta última zona 
já haja indícios daquela pressão, como na região de Madre de Dias, 
perto de lnapari". 

A ênfase no desenvolvimento regional amazônico e do centro-oeste não consti- 

tui, pois, tarefa exclusivamente econômica e social. Desempenha papel político e 
estratégico de extraordinário valor para o país, com repercussões cislindeiras, 
transfronteiras, aquém, além e ultra-mar. 

Eis porque inscrevo o processo de reorganização do espaço pàftico brasileiro e 
amazônico no quadro de uma geopoíítíca de libertação, integração e desenvdvímen 
to, pois não creio que o crescimento econômico centralizado e limitado pelas escas 
sas e hiper-dimensionais unidades federadas latifundiárias, um resíduo histórico 
anacrónico e extra-temporãneo herdado do passado colonial bem distante, possa 
servir de madura e modelo. Pelo contrário, inibe, corta o passo, desestimula, aflige, 
limita a expansão econõmíca, social e demográfica. Está defasado historicamente, 
tomou-se incapaz de acompanhar o desdobramento da fronteira econômica que, de 
forma espontânea ou dirigida, caminha em direção aos espaços vazios. Introduz 
hleficácia, produz perdas de rentabilidade, encarece os custos visíveis e invisíveis, 
encarece e oprime as populações interioranas submetidas ao oligopólio político 
centralizado das regiões metropolitanas, que delas retiram recursos e receitas, agra 
vando o problema do êxodo e da expulsão rural. 

O inecúmeno político ainda é responsável pelas baixas taxas de retorno e 
dificuldades de operacionalização de medidas políticas e econômicas que se desejam 
estender, interiorizar, conduzindo à inautenticidade de representação polftica, 
dificultando o surgimento de novas lideranças e tomando mais difícil e oneroso o 
processo de distribuição de rerida e de justiça social. Não quero com isso, todavia, 
radicalizar a tese ao ponto de unilateralizar o problema brasileiro através de uma 
panacéia redentora e milagreira, pois bem sei que, ao lado da reorganização do 
espaço, atuam concorrútantemente fatores de diversas origens, procedências e 
filiações que agravam, exponenciam, multiplicam e complicam a problemática do 
desenvolvimento regional. O meu objetivo ao expô-la ao debate público é apenas 
sensibilizar a' opinião nacional e trazer à superfície as águas profundas que jazem 
esquecidas e estagnadas no fundo dos leitos, e, com ela, construir uma lâmina e 
acender uma chama para reiniciar a luta e aquecer o debate. 

O homem precisa trabalhar onde vive e cria raízes. As comunidades nativas 
precisam .reter esse enorme potencial humano que delas se transferem quotidiana 
mente em busca do fascínío da cidade grande, dos empregos e das oportunidades 
da educação e melhorias de vida. Não se trata de êxodo, que é espontâneo, mas de 
expulsão, que é bem diferente. Expulsão que se traduz na migração silenciosa, 
anônima e dolorosa, que se faz do interior para a cidade, e da cidade pequena para a 
cidade grande, para a metrópole, criando os mais sérios problemas de congestiona 
mento, saturação e deteriorização da qualidade de vida, que constituem o panorama 
constrangedor das favelas periféricas, da marginalidade e dcrsub-empregador na cida 
de-açu, É preciso, pois, obter um certo equãfbrío geográfico, político, humano e 
econômico, desurbanizar e ruralizar, ou, talvez, rurbanízar, através da combinação 
política da "urbs" com a "rurbs", Pois, a continuar a tendência urbanopatológica 
deste final de século, teremos na alvorada do ano 2.000 cerca de 80% da população 
brasileira concentrada nas grandes regiões metropditanas. Mesmo na Amazônia, 
toma-se urgente a desconcentração urbana, pois tanto Belém como Manaus cami- 
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nham, rapidamente, para aglomerar 50% da população dos Estados do Pará e Ama 
zonas. 

Jerome Monod, ex-Ministro do Planejamento da França e presidente da Datar, 
contou recentemente a sua experiência de doze anos de atividade e vivência em 
desenvolvimento regional - conferência pronunciada no Recife - salientando a 
importância de se evitar a concentração demográfica excessiva em Paris, que amea 
çava destruir a França. Disse ele: "Daí a importância da pdítica de desenvolvimento 
regional, para cujo equilíbrio e execução se deve lutar contra a administração, a 
burocracia. e ter o cuidado de apanhar os adversários um a um, e não todos de urna 
só vez. Datar tem representantes nos centros de decisão e eles lutam com tenacida 
de; e também trabalham com as províncias fazendo uma ligação diária com as 
regiões, cuidando de sentir as suas tendências, atuando, outrossim, junto à imprensa 
e televisão, divulgando os seus objetivos e atraindo o apoio da opinião pública" (88) 

O fortalecimento das economias regionais, estaduais e territoriais constituem, 
assim, um imperativo de sobrevivência da sociedade brasileira. Creio que a nova 
ordenação do espaço sugerida trará uma grande contribuição para alcançar esse 
objetivo. Não falo mais em divisão política, pois desejo retirar a conotação negativa 
que o tenno de divisão ou redivisão possa trazer. A tese que defendo é da reorgani 
zação do espaço político. Não se objetiva, pois, dividir, mas unir; não se quer 
amputar, mas desdobrar; não se deseja subtrair, mas multipicar as oportunidades e 
opções, gerar mais coesão social, restaurar o equâfbrío geo-social e pdüíco; dar um 
sentido de continentalidade ao espaço brasileiro pela descentralização e delegação 
pdítica e administrativa. 

Qualquer análise de reorganização do espaço pdítico brasileiro terá que partir do 
conhecimento da realidade flsica e pdítica das atuais unidades federadas da Amazô 
nia e do Centro-Oeste. É o que o quadro a seguir procura demonstrar. 

A reorganização desse espaço pdítico vem sendo debatida desde longa data e 
merece uma retrospectiva histórica para bem se conhecer o pensamento político de 
ilustres geógrafos, historiadores e estudiosos brasileiros que desde o Império vêm 
propondo sduções de reorganização espacial. Entre esses projetos destacamos: (89) 

1. PROJETO ANTÔNIO CARLOS (1823). Após a Independência, em 1822, e 
no momento histórico.dos debates da Assembléia Constituinte para elaboração da 
primeira Const'ituição Brasileira, Antônio Cados, com sua visão de estadista e com a 
responsabilidade de representante do povo brasileiro, propôs a primeira ·'divisão 

territorial do país, conforme o art. 2.0 do seu projeto: o território brasileiro ficaria 
dividido em comarcas, distritos e termos, ao invés .de províncias e municípios; nas 
divisões de comarcas atender-se-iam os limites naturais, e, sempre que possível, a 
proporcionalidade da população. Foi rejeitado. A Constituição do Império de 
24.3.1824, outorgada por D. Pedro 1, e que regeu o país durante 65 anos, procla 
mou no seu art, 2. º· que o território do Brasil ficava "dividido em províncias, na 
forma em que atualmente se acha, as quais poderio ser subdivididas como o pedir o 
bem do Estado". Na verdade, a Constituição Imperial, ao aparentemente, de forma 
vaga, pretender manter o "status quo" territorial, promoveu um retrocesso pcHtico, 
pois negou o estatuto provincial ao Amazonas e a inúmeras outras capitanias secun 
dárias. O Império ficou assim constituído de 19 Províncias, resultante da transfor 
mação de 18 capitanias-g,erais tordesilhanas e da conquista, e mais a Província 
Cisplatina, que seria desmembrada do Império, em decorrência do Tratado do Rio 
de Janeiro, de 1828, pelo qual o Brasi e a Argentina concordaram com o estabdeci 
mento dó estado-tampão da República do Uruguai. Em 1850, seria criada a Pro 
víncia do Amazonas, destacada do Pari, e, em 1853, a Província do Paranã, des 
membrada de São Pãulo, ficando, assim, o país dividido em 20 Províncias, às quais 
foi acrescido o Município Neutro em 1854. 

2. PROJETO V ARNHAGEN (1849). Este foi, sem dúvida, o primeiro projeto de 
reorganização territorial brasileiro, apresentado em 1849 por Francisco Adolfo de 
Varnhagen, Visconde de Porto Seguro. Por ele, o Brasa ficaria dividido em 21 
Províncias e um Distrito Militar na fronteira gaúcha, sendo que as regiões Norte e 
Centro-Oeste seriam divididas em 8 Províncias: Centro-Amazonas, Madeira, Rio 
Negro, Paraguai-Xingo, Pará, Novo Piauí (onde se situa o Amapá), Goiás e São 
Luís do Maranhão. Este projeto possui um grande mérito, pois, respeitando em suas 
linhas gerais, parcialmente, as tradições capitaníaís, ateve-se mais à redivisão das 
regiões Norte e Centro-Oeste, muito embora tenha sido prejudicado pelo desejo de 
inovar mediante a mudança das denominações históricas, tradicionais, do Ceará para 
Jaguaríbe, de Mato Grosso para Paraguai-Xingu, ficando Alagoas e Sergipe na Pro 
víncia de São Francisco; eliminou, ainda, as antigas províncias da Paraíba e Rio 
Grande do Norte, e conservou a mediterraneidade de Minas Gerais, contrariando as 
velhas aspirações adânticas das Alterosas. 

3. PROJETO FAUSTO DE SOUSA (1880). A reforma política do Império seria 
novamente apresentada por Fausto de Sousa, que propôs a sua divisão em 40 
Províncias, com sensível redução das áreas tradicionais, reordenando o país inteiro 
com graves e profundas ai terações nos quadros p~ íticos-institucionais. A Região 
Norte e o Centro-Oeste ficariam divididas em J 7 Províncias; a região Nordeste em 
12; a região Sudeste em 7 e a região Sul em 4. A Amazônia e o Centro-Oeste 
ficariam com seu espaço político reorganizado com a criação das Províncias de 
Japurá, S~mões, Madeira, Mato Grosso, Diamantina, Araguaia·,--Goiás, Tocantins, 
Urussuhy, Maranftão, Turíassu, Pará, Xingu, Tapajós, Pínzônía, Amazonas e Rio 
Negro. 

(88) "Díarío de Pernambuco", edição de lQ 9. '16 

(89) As principais fontes bibliográficas consultadas para elaboração da súmula desses projetos 
foram os trabalhos de Antônio Teixeira Guerra, Subsídios para uma Nova Divisão Política, 
separata da Revista Brasileira de Geografia, editada pelo conselho Nacional de Geografia, 
Rio, 19,'.;0; Memorial Orgânico, de Varnhagen; Problemas do Brasil, de Everardo 
Backheuser; R~ivuio Política do Brasil, de Teixeira de Freitas. Os mapas foram 
reproduzidos da moaografia de A. Teixeira Guerra; então reduiidos e· anexados n~-ftnal 
deste capftulo, a fim de proporcionar uma melhor visualização gráfica. 
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Ao amanhecer da Primeira República inúmeros projetos foram apresentados, 
antes e depois do movimento de 1889. Antônio Teixeira Guerra cita entre outros o 
de Quintino Bocaiúva, que, na sua propaganda republicana, lutou pela redivisão 
territorial, assim como J.P. Magalhães propôs a criação de territórios em áreas 
despovoadas; Costa Machado, Felisberto Freire, Tomãs Delfino e Pinheiro Guedes 
propuseram uma equitativa distribuição de área e cnação de novas unidades, sem 
que os projetos e debates alcançassem acolhida pela Constituinte Republicana de 
1890, da qual resultou a Constituição de 24 de fevereiro de 1891, que acabou 
consagrando a divisão imperial das 20 Províncias e o Município Neutro, que se 
transformaram nos 20 Estados e no Distrito Federal, na forma fixada pelo art, 2.º {90) 

Consagrado o "status quo", os Estados Unidos do Brasil somente iriam acolher o 
Território Federal do Acre por força da Lei n.0 1.181, de 25.2.19<», resultante do 
esforço da Revolução Acreana sob o comando do Coronel José Plácido de Castro, 
confirmado pelo Tratado de Petrópdis, datado de 17.11.1903, através das gestões e 
negociações diplomáticas do Barão do Rio Branco. 

Nas três primeiras décadas, o movimento reorganizador do espaço pdítico ficou 
amortecido até que a Revolução de 30 vd tasse a agitar o problema com a institui· 
ção da 2.8 e 3.3 República, em 1934 e 1937, conforme já analisamos. Nesse ínterim 
vdta ao debate a redivisão territorial, e inúmeros projetos foram apresentados, 
como segue: 

equilíbrio nas possibilidades, o que é o mais alto ideal da justiça social ... o país ainda 
está se formando, e a civilização não o ganhou em toda a extensão. O Estado pobre 
e despovoado será amanhã tão populoso e rico quanto o mais rico de agora". 

De acordo com o seu esquema de redivisão, o Brasil ficaria dividido em 19 
Estados e 10 Territórios, além do Distrito Federal, dos qu;ps 18 Estados e Territó 
rios ficariam localizados na Região Norte e Centro-Oeste: Amazonas, Rio Negro, 
Sd.imões, Acre, Puros, Madeira, Mamoré, Guaporé, Mato Groso, Araguaia, Tapajós, 
Xingu, Tumucumaque, Araguaia, Pará, Maranhão, Tocantins e Goiás. 

6, PROJETO BACKHEUSER {1933). Everardo Backheuser retomou os estudos 
de geopolítica brasileira no seu livro Problemas do Brasil, publicado em 1933, e 
apresentou o problema da redivisão territorial dentro do conceito geopolCtico da 
equlpotência deflnída como a situação em que "as diversas partes constitutivas do 
todo devem ser mais ou menos equivalentes, não 'apenas em área mas em eficiência 
econômica e polftíca", Entre todos, o seu projeto é o mais extremado na defesa dos 
seus princípios de reorganizaçilo do espaço político, "parcelando o mapa "f!sico do 
Brasil sem de nenhum modo atender aos atuais limites Interestaduais, tanto no 
presente como no futuro". Propunha, então, uma divisão geodésica, apoiada nos 
paralelos e meridianos, em 64 unidades fundamentais cada uma, com uma área 
média de 120.000 km2, que seriam distribuídas em 28 unidades com 16 Estados, e 
36 unidades com 6 Territórios. No mapa anexo vísualíza-se a tese do autor. 

4. PROJETO SEGADAS VIANA (1933). O Major Segadas Viana propôs uma 
redivisão radical do quadro político em 69 Estados, distribuídos em áreas propor 
cionais e relativamente iguais, desconsiderando os aspectos históricos de sua deno 
minação, formação e integração no conjunto pdítíco, atingindo todo o território 
brasileiro. A região Norte e o Centro-Oeste ficariam constituídos por 38 Estados, a 
saber: Boa Vista, Rio Negro, Alto Rio Negro, Rio Branco, Codajás, Solimões, Javari, 
Juruâ, Puros, Acre, Guaporê, Jamari, Arinos, Pareeis, Mato Grosso, 'faquari, Rio das 
Mortes, Goiás, Alto Xingu, Médio Xingu, Alto Tocantins, Baixo Tocantins, Ara 
guaia, Grajaú, Maranhão, Gurupí, Pará, Xin8U, Codajás, São Manoel, Tapajós, Ama 
pá, Óbidos, Amazonas, Madeira, Parintins, Manicoré e Tefé. 

7. PROJETO SUD MENNUCCI. Embora menos ambicioso e divisionista, este 
p-ojeto propõe a criação de Estados, Províncias e Territórios. Seríam ao todo 7 
Estados [Nordeste, Bahia, Porto Seguro, Minas, São Paulo, Iguaçu e Rio Grande do 
Sul), 5 Províncias (Campo Grande, Planalto, Parnaíba, Pará e Amazonas, com áreas 
bastante limitadas), e Territórios que não chegou a discriminar, mas que, no mapa 
correspondente, deveriam ser localizados no mediterrâneo brasileiro do Planalto 
Central e da Amazônia interior. 

8. PROJETO ARI MACHADO GUIMARÃES. O autor propõe a divisão territo 
ríal em 35 departamentos de 243.177 1cm2 cada um, segundo os acidentes geográ 
ficos, do! quais 23 estariam localizados na Regíão Norte e Centro-Oeste, havendo 
wn departamento neutro - D. Pedro II - localizado no Planalto Central, em 
equidlstincia relativa com as cidades de Recife, Belém, Manaus, Cuiabá, Rio de 
Janeiro e o extremo sul, conforme assinala o mapa. 

5. PROJETO TEIXEIRA DE FREITAS {1933/1948). Através de conferências, 
artigos e demais trabalhos publicados a partir de 1932, Teixeira de Freltasmodífí 
cou o projeto de Segadas Viana tomando-o mais realístico e menos ambicioso e 
radical. Lançou a tese da "equivalência territorial" e do princípio do "equilíbrio das 
possibilidades", afirmando, segundo cítação de A. Teixeira Guerra: "Não haverá 
igualdade de situação, é certo; nem seria isto desejável. Mas existirá por seguro 9. PROJETO JUAREZ TÁVORA. O Marechal Juarez Távora apresentou, na 

década dos anos 40, a debate, o seu projeto de divisão em 32 unidades federais, que 
também alterava significativamente a nomenclatura tradicional dos Estados, sendo 
que 15 unídades seriam constituídas e lo.calizadas na Amazônia e no Centro-Oeste 
(JUo Negro, Javari, Juruã, Purus, Amazonas, Madeira, Guaporé, Cuíabã, Tàpáj6s;· 
Araguaia, Xingu, Pará, Tocantins, Mearim e Gotãs), 

(90) "Cada uma das antigas províncias formará um Estado e o antigo munidpio neutro consti 
tuíra o Distrito Federal, continuando a ser a capital da União, eqquanto não se der 
execução ao disposto no artigo seguinte". Art. 3$1: Fica pertencendo A União, no Planalto 
Central da Republica, uma área de 14.400 quüometros quadlados, que será opórtunamen 
te demarcada para nela instalar-se a futura Capital Federal 
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10. PROJETO ANTÔNIO TEIXEIRA GUERRA. Na Revista Brasileira de Geo· 

grafia, abril/junho de 1960, publicada pelo Conselho Nacional de Geografia, o prof, 
A. Teixeira Guerra propõe, com o seu projeto, de estilo conservador e pragmático, a 
redívísão territorial apenas naquelas zonas fracamente povoadas da Amazônia e do 
Centro-Oeste, e assim o justifica: "A nossa atenção esteve realmente voltada para a 
zona mais fracamente ocupada. Nos diversos territórios que sugerimos, suas áreas se 
encontram inteiramente largadas para o mais lento desenvolvimento ••• a nossa suges 
tão exige arrojo e meticuloso estudo de planejamento regional para a instalação de 
um Ministério e uma hierarquia na criação de diversos Territórios, em número de 
16, e restabelecimento dos dois Territórios extintos (Ponta Porã e Iguaçu) •.• quanto 
aos Estados· do Nordeste, Leste e Sul o sentimento regionalista e o próprio efetivo 
humano já existente não permitem que divisões sejam feitas ••• ao traçarmos os 
limites dos diversos territórios, procuramos, na medida do possível, fiÇ.arfresos,aos 
divisores das bacias hídrogrãflcas ••• e respeitar os limites munícípaís" l91 • Fígüram 
no projeto os 16 novos territórios a saber: Monte Alegre, Trombetas, Rio Negro, 
Japurã, Javarl, Juruã, Purus, Aripuanã, Pareeis, Alto Tapajós, Alto Xingu, Araguaia, 
Tocantins, Barreiras, Gurupi e Alto Parnaíba, além dos já existentes Territórios de 
Rondônia, Roraima e Amapá. Ao iodo seriam 22 Territôríos e 21 Estados, 

11. PROJETO SIQUEIRA CAMPOS. O projeto do Deputado Federal Siqueira 
Campos, atual presidente da Comissão da Redivisão Territorial e Política Demográ 
fica da Câmara dos Deputados, defende a criação imediata de doze Territórios 
Federais: o de Trombetas, na fronteira com o Surinam; o do Rio Negro, na fronteira 
com a Colômbia, o do Juruã, na fronteira com o Peru, além dos Terrítôrlos do 
Puros, Madeira, Tapajós, Xingu, Tocantins, Gurupi, Aripuanã, Arinos e Araguaia. 

12. PROJETO FREDERICO AUGUSTO RONDON, Na Revista SEGURANÇA 
E DESENVOLVIMENTO, o autor sugere um projeto que combine uma estrutura 
ecopolítíca municipal, com área máxima de 5,000 1cm2, a divisão da 'Amazôrúa em 
3 (três) regiões geo-econõmicas (Baixa Amazônia, Média Amazônia e Rondônia), a 
criação de 3 (três) territórios - Tapajós, Xíngu e Tocantins - e a criação futura de 
5 (cinco) Estados com área equivalente, aproximada, de 600.000 1cm2, e que seriam 
Acre, Amapá, Rondônia, Rio Negro e Araguaia. 

13. PROJETO AMAZÔNIA LEGAL. Em decorrência do artigo 199 da Consti 
tuição de 1946; cujo despontar viria a ser regulamentado pela Lei n.0 1806, de 6 de 
janeiro de 1953, o Congresso Nacional, ao discutir a delimitação da área amazõnlca 
para fins de planejamento, adotou um critério misto político, fisiográfico e geodé 
sico, passando a Amazônia Legal a abranger a região compreendida pelos Estados do 
Pará e Amazonas e pelos Territórios Federais do Acre (atado do Acre desde 1962), 

(91) GUERRA, A. Teixeira, op cn., pg. 63/64 e 197 
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Amapá, Guaporé (atual Rondônia), e Rio Branco tatuai Roraima), e ainda a parte 
do Estado do Mato Grosso ao norte do paralelo 1 tP, ~ do Estado de Goiás ao norte 
do paralelo 13º, e a do Estado do Maranhão a oeste do meridiano de 44º (art, 2P, 
Lei 1806). 

Esta delimitação do espaço polftíco para fins de planejamento tem proporclo 
nado a muitos a idéia simplista de se transfonnar em Territórios Federais a zona do 
norte goiano, a região setentrional de Mato Grosso, e a parte da Pré-Amazônia 
Maranhense, acima e a oeste das linhas geodésicas definidas na lei, deixando into 
cados os vastos latifúndios pol!ticos territoriais da Amazônia clássica dos Estados 
do Pará e Amazonas, que representam 33,04% do território nacional (cada um, 
respectivamente, 14,66% e 18,38%). 

Outros ilustres brasileiros têm, ultimamente, trazido a debate em conferências e 
artigos publicados em revistas especializadas a redivisão política, sendo de destacar a~ 
contribuíção do General Rodrigo Octávio Jordão Ramos, que foi Comandante Mili 
tar da Amazônia e atualmente exerce as altas funções de Mirústro do Superior 
Tribunal Militar, Tem ele feito pronunciamentos em favor da tese de reorganização 
do espaço político brasileiro, à semelhança do que ocorre no Exército, que, à 
medtda 'em que o desenvolvimento e a segurança nacional exigem; vai criando novos 
órgãos de comando, regiões militares, e, já possivelmente, pré-montando o s.0 
Exército para melhor distribuir as tarefas, funções, atribuições e objetivos organiza· 
clonais e administrativos. 

14. PROJETO SAMUEL BENCHIMOL (1966). Venho, hã duas décadas, repen 
sando e reciclando o projeto brasileiro do desenvolvimento amazônico. Acredito 
firmemente que a incorporação e integração do espaço inter-amazônico à economia 
nacional constitui o natural desdobramento da luta hístôrlca aqui travada pelos 
bandeirantes e ser.anístas amazôrúcos nos séculos dos 600 a 700. As onze capitanias 
de conquista criadas na Amazônia e no Centro.Oeste constituíram o primeiro esbo 
ço de reorganização do espaço político, Dessas onze capitanias (Maranhão, Pará, 
Cabo Norte, Cumá, Caeté, Camutã, Maraj6, Xingu, Goiás, Mato Grosso, e a última, 
a de São José do Javari/ São José do Rio Negro) somente sobreviveram ao tempo da 
Independência 4 (quatro) províncias (Maranhão, Pará, Mato Grosso e Goiás). Trinta 
e oito anos decorreram até a criação da Província do Amazonas, em 1850; espera 
ríamos outros cinquenta e quatro anos até a constituição do Território do Acre, em 
1904; de 1904 até 1943, quando foram criados os Territórios de Rondônia, Ro 
raima e Amapá, passaram-se mais trinta e nove anos, de modo que a evolução 
polítíca está sendo demasiadamente lenta, retardada e diferida para um futuro 
incerto e longínquo, 

A manutenção desse tradicionalismo histórico, que vem preservando os vastos 
latifúndios políticos amazônicos e do ce(\tro-0este, na chamada Amazônia dos 
Nove, que representa 64,08% do território nacional, constitui, a meu ver, um dos 
principais entraves ao desenvolvimento 'regional. Tenho que repetir uma vez mais 
que mais perigoso que o inecúmeno demográfico é o inecúmeno·político, pois nas re 
giões não desenvdvidas o fato político-administrativo tem que preceder a ocupação 
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econômica, pois esta decorre de um ato e de uma vontade pol(tica promocional, 
pioneira e de vanguarda. Assim como o forte foi anterior à aldeia, e o bandeirante 
precedeu ao droguista do sertão, isto é, o esforço e a ação política se antecederam à 
colonização e ao povoamento, na história de quase todos os povos M sobejas razões 
para se acreditar que o vazio político, em grande parte, é responsável pela inércia. 
ociosidade e retardamento da ocupação humana e econômica; a ausência de uma 
estrutura social e organizacional para apoiar e servir de logfstíca à população, em 
barga o esforço produtivo, inibe a lnícíatíva privada, destrói os laços de solidarie 
dade humana, impede os efeitos de Irradiação e expansão, desfaz a trama e urdidura 
do complexo inovador e da criatividade. As comunidades criadas pela geografia 
volunthia tendem à dispersão no espaço, e na medida em que essa pulverização de 
recursos humanos se alonga no campo, perdem os vínculos de integração e não 
aproveitam os efeitos sínétgícos gerados pela combinação e interação das forças 
sociais, econômicas e pol!ticas, cujo resultado final é superior à soma das partes que 
o compõem. k. perda de produtividade da{ resultante e a ausência de economias 
externas que são propiciadas pela ação política comunítãría, através dos ínvestí 
mentas sociais de educação, sa6de, habitação, transporte, energia e equipamentos 
bãsícos, ao se defasarem pela inexistência de um quadro ·põl(tico territorial de maior 
envergadura e porte no conjunto da Federação, conduzem a sociedade ao recesso, 
senão ao retrocesso, dentro daquele conhecido quadro do círculo vicioso da estag 
nação e da pobreza dos países subdesenvolvidos, tão bem descrito por Myrdal. Não 
se forjam novas lideranças políticas e econ6mlcas, o espírito criativo e inovador 
schumpeteriano não surge, os métodos de trabalho tendem a se rotinlzar no tempo, 
o trabalho humano se avilta, e o incentivo se anula na distância estéril do esforço 
sem recompensa. Então, quando o centro burocrático do poder írradlador est4 
bastante distanciado dos ermos, bolsões e módulos econômicos dispersos, tênues e 
Isolados, o quadro se torna mais desolador, pois o fonnalismo burocrãtíco, ao viver 
deslocado da realidade da vida, se apega a regulamentos estireis, f6nnulas vazias e 
símbolos mortos para se auto-proteger das críticas e das reinvíndicações. A economia 
envelhece e se rotiníza, os nücleos humanos emigram para os grandes centros, as 
poupanças duramente acumuladas não retomam ao lugar onde foram geradas, acen 
tuando-se ·dessa maneira o êxodo e a expulsão rural rumo à cidade grande dos 
alagados, dos mocambos, das favelas, das palafitas, dos flutuantes, O vazio humano 
e econômíco assim criado serve para justificar a ausência da ação polltlca cataliza. 
dora; raciocinam ·ôs·tecnocratas que não adianta estruturar a área politicamente se o 
governador, o juiz, o médico, o pároco, o vereador, o professor, o delegado de 
polCcia, seriam figuras decorativas numa terra sem gente. No entanto, esquecem aue 
a sobrevivência e evolução de qualquer sociedade, como assinala Hélio Jaguarib~(92) 
dependem da criação e estruturação de quatro sub-sistemas: o pol{tico, que 
produz comando e se expressa pelo poder; o econômico, que produz bens e se 
expressa pelo dinheiro; o cultural, que produz slmbolos e se expressa por valores; e 
o de participação, que produz atores e se expressa pelo prestigio e pela liderança. 

Destaco entre esses quatro sub-sístemas, nas áreas vazias e pioneiras, o papel do 
fator político, pois a alavancagem do processo social e humano dele depende como 
fonte germinativa e promocional para dar partida e desencandear a reação dos 
outros sub-sistemas. Claro que o sub-sistema político precisa estar dotado de uma 
carga estratégica de incentivos e recursos, de poder decisório para agilizar manobras 
setoríaís tãtícas e logísticas e para bem executar os seus objetivos dentro do plano 
gíobal das macro-decisões nacionais. Se, no entanto, a macro-decisão não for toma 
da, o processo de encarnpação do espaço poHtico perde significação e conteúdo, e 
necessãrío, pois, chegar a um consenso nacional e local, eis que, no caso amazônico 
e do centro-oeste, as deformações geradas pela hipertrofia histórica dos seus latífün 
díos territoriais constituem um óbice a ser vencido pela vontade de romper as 
estruturas estabelecidas que reagem às mudanças institucionais. 

Já percorremos uma longa caminhada histórica de quatro séculos, e o país vem 
expandindo a sua gente e a sua fronteira interna ao mesmo tempo que incorpora 
novos valores, atitudes e reflexões crftíces e dialéticas; e jã tendo criado na região 
Sul e Sudeste centros dinâmicos e tecnológicos de porte, que podem, hoje, dar 
apoio financeiro, institucional e polftico à conquista e-ocupação da Amazônia e do 
Centro-Oeste, aliados aos contingentes humanos aqui radicados, que conseguiram, a 
duras penas, manter a soberania brasileira na área, e, por isso também, têm o direito 
de participar com as suas lideranças na formulação das alternativas e opções com 
que nos defrontamos. Encontramo-nos, hoje, amadurecidos para oferecer à Nação 
~a contribuição da experiência regional que nos conduz ao projeto de reorganí- 
7.&Çã'o territorial, como um dos pressupostos necessários, embora não suficiente, 
para promover o desenvolvimento da área. 

O meu projeto inicial, datado de 1966, foi esboçado nos dois volumes de minha 
obra, Estrutura Geo.Social e Econônúca da Amazônia, e posteriormente justificado 
em trabalhos subseqüentes, Política e Estratégia na Grande Amazônia Brasileira e 
As Oito Amazõnfa.s dos 24 Estados e Territórios: Uma Reformulação. O esboço 
cartogrãflco, precário e imperfeito, dessa reorganização do espaço político o repro 
duzo no mapa anexo, na sua forma original, como o entendia naquela altura, Límíto 
a reorganização do espaço político à grande área da Amazônia Legal e parte do 
Centro-Oeste, onde a hipertrofia latifundiária detém 64% do território nacional; 
com abrangência dos Estados do Amazonas, Pará, Mato Grosso e Goiás, 55,05% da 
área brasileira, o problema se torna mais agudo e urgente. 

Outrossim, a reorganização desse espaço nas outras áreas brasílelras do Nordeste, 
Sudeste e Sul, não se justificaria no momento, pois além de seus territórios estarem 
melhor dimensionados para receberem o desempenho polítíco-adrnínístratívo, qual 
quer tentativa nesse sentido seria irreal e politicamente inviável ~da a natural 
resistência popular e das lideranças políticas e ecenôrnícas, Na Amazônia e no 
Centro-Oeste, creio, as resistências históricas seriam mais facilmente vencidas; 
excetuando as naturais pressões das -suas regiões metropolitanas, as populações 
interioranas receberiam o projeto reorganizador e autonomista como uma forma de 
libertação das amarras do passado extemporâiieb e anacrônico que as subjugam aos 
interesses radicados na manutenção do imobilismo do "status quo ex-ante". 

,1:,./.:' 
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Por este projeto, as unidades federadas seriam constituídas dos três atuais Esta 

dos Pará, Amazonas e Acre, que teriam as suas áreas remanejadas politicamente na 
forma a seguir indicada; dos três Territórios já existentes, Rondônia, Roraima e 
Amapá; e, a criação de 18 (dezoito) novos Territórios Federais, todos com represen 
tação política na Câmara dos Deputados, e cujos limites e dimensões variariam de 
tamanho em função das zonas fisiográficas dominantes, servindo a calha central do 
Rio Amazonas como eixo principal balizador, e os vales setentrionais e meridionais 
dos seus afluentes como limites naturais do desdobramento terrítorial, O quadro 
assim delineado e cartografado no mapa anexo, de forma imperfeita por se tratar de 
um esboço inicial, ficaria assim constituído: 

1. Território Federal do Oiapoque (zona do Oiapoque, Amapá e 
Calçoene); 

2. Território Federal do Amapá (lírnltado à zona de Macapá e Ma 
zagão); 

3. Estado do Pará [limitado às zonas Marajoara, Guajarina, Bragantina 
e do Salgado); 

4. Território Federal do Mearim-Pindaré (zona do Alto e Baixo Mea 
rim e Pindaré); 

S. Território Federal de Tocantins (zona do Alto e Baixo Tocantins, 
Jacundá e Pacajá); 

6. Território Federal do Baixo Amazonas (zona da calha central de 
Gurupá e Santarém); 

7. Território Federal de Araguaia (zona norte goiana e Médio e Alto 
Araguaia); 

8. Território Federal do Xingu (zona de Altarnira e Médio e Alto 
. Xingu); 
9. Território Federal do Tapajós (zona Tapajônia); 

l O. Território Federal do Maicuru (zona do Paru, Maicuru ~ Curuapa 
nema); 

11. Território Federal do Trombetas (zona de Cuminã, Trombetas e 
Mapuera); 

12. Território Federal do Uatumã (zona do Uatumã, Jatapu e Nha 
mundã); 

13. Estado do Amazonas (límítado à zona do Baixo Rio Negro e da 
calha do Médio Amazonas, de Parintins até a boca do Purus); 

14. Território Federal do Rio Negro (zona do Médio Rio Negro, Uaupés 
e Içana); 

1 S. Território Federal de Roraima (zona do rio Branco e Catrimani); 
16. Território Federal do Japurá (zona do Japurã e do Maraã); 
17. Território Federal do Sdimões (zona de Coarí, Tefé e Ponte Boa); 
18. Território Federal do Alto Amazonas (zona do Tonantíns, Içá, São 

Paulo de Olivençc1, Tabatinga e Benjamin Constant); 
19. Território Federal do Juruâ (zona do Javari e Juruã); 
20. Território Federal do Purus (zona do Médio Puros-Madeira); 
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21. Terntório Federal do Madeira (zona do Médio Madeira, Baixo 

Aripuanã e Canurnã); 
22. Território Federal de Aripuanã (zona do Médio e AI to Aripuanã e 

Juruena); 
23. Território Federal de Rondônia (zona do alto Madeira); 
24. Estado do Acre Oimitado à zona do Médio e Alto Purus). 

A idéia central do projeto de reorganização desse espaço pdítico parte do 
eixo-mediatriz da calha central, que constitui a via natural de penetração no grande 
vale. Dada a sua importância histórica e ao fato de às suas margens se encontrar a 
maior concentração demográfica da p.anície, é importante manter ou criar ao longo 
desse eixo seis unidades básicas: o Estado do Pàrâ e o Território do Amapá, com 
sedes em Belém e Macapá, no delta atlântico; o Território do Baixo Amazonas, com 
sede em Santarém; o Estado do Amazonas, com sede em Manaus; o Território 
Federal do Solimões, com sede em Tefé; e o Território do AI to Amazonas, com 
sede em Benjamin Constant. 

O objetivo principal, de ordem geopdttíca e econômica, seria o de criar, ao 
longo do eixo do grande rio, seis unidades federadas, perfeitamente viáveis no prazo 
curto, pois já dispõem de infra-estrutura social e econômica, equipamentos básicos, 
população, malha urbana, liderança indispensável e estabelecimentos industriais de 
porte, que fortaleceriam extraordinariamente a ocupação e exploração dos seus 
férteis varzeados, Ao mesmo tempo, esse desdobramento permitiria preparar a 
Amazônia do Grande Rio para, nestes próximos vinte e três anos que nos separam 
do ano 2.000, montar uma forte estrutura econômica e humana, bem como criar 
seis grandes pólos urbanos de um milhão de habitantes cada um, nas cidades de 
Belém, Macapã, Santarém, Manaus, Tefé e Benjamin Constant, que constituiriam a 
malha urbana.de apoio logístico e de irradiação do desenvdvimento, dotando-os de 
um sistema polítíco, econômico, cultural, e de representação popular, bem 
estruturado e de fácil acesso, para prover as suas populações de recursos, tecnologia 
e facilidades bem localizadas, com certa equidistância entre si. Nos afluentes 
setentrionais e meridionais, igual mente, outros territórios seriam organizados, 
segundo os divisores naturais dos vales e as zonas fisiográficas, ou micro-regiões que 
os identificassem nas suas potencialidades e características. 

Repensando esse projeto sobre a forma original de 1966, chego à conclusão de 
que na sua essência continua atual, embora sujeito a adaptações decorrentes do 
processo integrador dos grandes eixos viários que se implantaram na Belém-·Bra 
súia, Cuiabá-Santarém, Cuiabá-Porto Velho-Acre-Cruzeiro do Sul, Porto Ve 
lho-Manaus-Boa Vista, Transamazõníca e Perimetral Norte, bem como dos 
grandes projetos de mineração, de geração hidrelétrica, e do programa do 
Polamazõnia, atualmente em curso. Alguns territórios propostos, como os do Xingu 
e Tocantins, estão superdimensionados, talvez conviesse um novo desdobramento, 
face à existência dos grandes projetos agropecuários no norte goiano e matogros 
sense. Por outro lado, os atuais Territórios Federais de· Rondônia, Roraima e 
Amapá, criados em 1943,' já possuem estrutura e oferecem condições de viabilidade 
oara se constituírem em novos Estados da Federação. Portanto, parece-me 
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indispensável que o projeto reorganizador lhes conceda imediata autonomia 
estadual, o que lhes asseguraria, de pronto, uma maior representação política na 
Câmara de Deputados e admissão no Senado Federal, bem como participação nos 
recursos tributários da União, além da própria receita gerada pelo incremento e 
expansão de suas atividades econômicas, que atualmente ocorrem em função do 
aumento de sua densidade demográfica e da fixação de empreendimentos 
agropecuários e industriais, atraídos pelas facilidades rodoviárias. 

No caso do Estado de Mato Grosso caminhamos rapidamente para um 
consenso político, com a criação do Estado de Mato Grosso do Norte, com sede em 
Cuíabâ e o Estado de Mato Grosso do Sul, com capital em Campo Grande; e 
possivelmente o Estado do Pantanal, com sede em Corumbá. No que se refere a 
Goiás prevalece uma forte pdítica no sentido da criação do Estado de Tocantins, ao 
norte de paralelo 13.0 

Os Estados do Amazonas e Pará, que teriam as suas áreas consideravelmente 
diminuídas, não seriam muito afetados, eis que conservariam o espaço mais 
dínãmíco de seus territórios naquelas micro-regiões e zonas fisiográficas de maior 
importância em ,termos de receitas e localização de suas principais atividades 
produtoras. 

A necessidade de atualização do nosso projeto original, de 1966, levou-nos a 
uma reformulação, inovação e adaptação, por força do processo integrador da 
malha viária, da criação do programa Pàamazônia e do remanejamento das áreas a 
serem politicamente territorializadas e desmembradas dos Estados originais. Agora, 
creio que o projeto reflete melhor as necessidades da reorganização do espaço 
político da Amazônia Legal, a partir da ~stratégia básica do eixo-pívot da calha 
central. Tanto quanto possível, procuramos fixar os limites e contornos dos novos 
territórios dentro dos vales interfluviaís dos tributários boreais e austrais do rio 
Amazonas, e conservar as áreas dos atuais Territórios que se transformarão em 
Estados, evitando a fragmentação excessiva do projeto primitivo. Compatibilizar os 
fatores históricos, oíkopolítícos e geo-estratégícos do desenvolvimento regional foi 
o nosso propósito. Assim, este novo projeto, conforme esboço cartográfico anexo, 
propõe que o espaço da Amazônia Legal seja assim reorganizado: 

S ESTA~S 14 TERRITÓRIOS FEDERAIS 

Pará 
Amapá 
Maranhão 
Amazonas 
Roraima 
Acre 
Rondonia 
Mato Grosso do Norte 

Marajó 
Trombetas 
Rio Negro 
Japurá 
A1 to Amazonas 
Solimões 
Juruã 

Purús 
Madeira 
Baixo Amazonas 
Tapajós 
Xingú 
Araguaia 
Tocantins 
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Admitida a hipótese de validade, urgência e necessidade inadiável do processo 
reorganizador, restaria resolver o principal problema político de sua institucionali 
zação e operacionalidade. Como a Constituição deixa em aberto o problema da 
criação de novos Estados e Territ6rios, diferindo a sua solução para lei 
complementar, na forma do art. 3!> da Emenda Constitucional n!> 1, de 17.10.1969, 
a solução aventada estaria normarnente contida em projeto de iniciativa do Poder 
Executivo ou do Congresso Nacional. Dado o caráter pdêmico e controverso da 
matéria, que, por isso mesmo, geraria resistências a serem vencidas, seria importante 
debater o problema em nívd nacional e estadual, na busca de um consenso a ser 
promovido pelas lideranças políticas federais e estaduais, o que também poderia ser 
alcançado mediante consulta popular através de plebiscito. Na hip6tese ou na 
impossibilidade de sua instituição por via parlamentar, que seria ideal do ponto de 
vista democrático e pdítico, restaria apenas o gesto heróico de sua institucionali 
dade por ato revolucionário, mediante a edição do Ato Institucional n!> 6, o último 
ddes, que completaria o ciclo da Revdução de 31 de Março de 1964, ou aguardar a 
AssemNéia Constituinte da 7~ República, que deveria inscrever explícitamente no 
texto de suas disposições gerais e transitórias a criação desses novos Territórios 
Federais, como aspiração do povo brasileiro, para corrigir os erros históricos 
acumulados ao longo de um passado bem distante, desde os tempos da Constituição 
do Império de 1824, e que se manteve, praticamente, inalterado durante as seis 
Repútiicas. . 

O tempo de manobra é muito curto para se aguardar uma longa espera. Muito 
embora este projeto possa se, acusado de ambicioso e irreal, salientamos que a sua 
elaboração e o seu tratamento geopolítico permitem uma escala flexível de 
prioridades eventuais para desdobramentos territoriais. Admitimos mesmo, no 
elenco de sua hierarquia, pelo menos a criação mais imediatamente necessária do 
Territ6rio do Alto Amazonas, na área da fronteira de Benjamin Constant e 
Tabatinga, abrangendo os vales do Japurá e do Içá, por óbvios e justificados motivos 
da Segurança Nacional. Os demais territórios propostos são evidentemente 
contingenciais, dependentes, portanto, de oportunidades políticas, administrativas, 
financeiras e econômicas. 

A marcha da história e a urgência da reorganização do espaço político brasileiro, 
iniciado por ocasião da Partilha do Mar-Oceano em 1494, exigem, de todos nós, 
coragem, audácia e espírito criativo para vencer a inércia e o anacronismo da nossa 
atual divisão territorial, que encarcera e inibe o processo do desenvolvimento 
amazônico e do centro-oeste. Quanto mais cedo disso nos apercebermos e nos 
conscientizarmos mais próximos estarão os dias do alvorecer desta geopolfüca de 
libertação brasileira. Que venha logo, ainda a tempo: Um pouco-antes do quase-hoje 
e mais-aquém do além-depois. 
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CARTAS DAS DIVISÕES POUtlCAS DO BRASIL()) E PROJETOS DE 
REDIVISÃO TERRITORIAL, DESDE O DE VARNHAGEN, DE 1849, ATÉ O 
DA REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO POLfTICO AMAZÕNICO, DO AUTOR 
SAMUEL BENCHIMOL, DESTE ANO DE 1977, EVOLUÍDO A PARTIR DO 
MODELO ORIGINAL DE 1966. 
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