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DiSTRUIÇÃO DA REBIO. GUAPOR! 

: E• 25 de Junho de 1961 o Decreto Presidêneial N~ 51025 
cria• a RESERVA FLORESTAL DAS PEDRAS NEGRAS coa uaa 
área aproxiaada de 1.100.000 heotarea, ao Sul d• esta 
d~ d~ Rondenia. 

: Em 20 de Setembro de 1982 o Decreto Presidência! N~ 
87587, revogou• decreto citado anteriormente e cria a 
RESERVA BIOLOGICA DO GUAPORt, reduzindo a área para 
600.000 hectares. Abraage terraa dea aunio!pioa àe A! 
ta Floresta Doeste e Costa Marques. 

CAHACTER1STICA3 RELEVANTES: 

: Abriga grupo indígena não oontaotado de nação ainda / 
deeetnheoi4a ( poesivelaente SIRIONO ); 

: Congrega inúaeraa nascentea e iaportantes rios trt.butj; 
rios de Hio Guapori; ~ 

: Abriga cinco foraa9Ões vegetais distintas {Floresta/ 
OmbrÓfila Densa Tropical, Foraaçiee Pioneiras, Flores 
ta ,t;stacional Sem.idecidual Tropical, FloJ:-esta 0.11brÓfi 
li1. Aberta TrG»pical e Sa,rana; 

: I!lclui parte do RefÚgio d.o Pleietoceno ( ilha fioreatal 
do Gu.aporéi baseado•• lepidopt•ra segundo K. s. Brov; 

: Ahriga grande ri qaesa de Flora • .t'auna 01111. inúmeras es 
pnoies e• extinção; 

RETALHOS DA DESTRUIÇÃO DA REBIO. GUAPORi: 

-~ Fim de 1982 o topografo J41.oé Nunes ( aa época .- iraba- .. 
lhando para o INCRA) abria "linhae11 ( invadindo a Re 
serva) marcando e veAdend0 loteai 

: E• 1983 a preaen9a de •utros grileiros pretia11enaia / 
aceler•• a oc•paçãe da Rebl• Guaporé; 

z Por TOlta de 1986 inicia-e• e •• foraa maia aiatemat1 
ca) e roubo de madeira de "lei,. •o 1aterier •a Rebio 
Guaperi; 

: Instalação à• pevead• d• Izidelandia há 1.200 aetroa / 
da diTiea 4a reserTa; 

: Instalação de 7 aerrariaa aargean•• os lados Nerte,ft·o! 
• 
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deate e Leste da divisa da liebio. Guaporé; 
: Em início de 1990 a situação da Rebio. Guaporé era aª!. 

guinte: 

- 400 posses deaareadaa coa 20 faa{liaa aoraa ...• 
do no l•cal ( a grande aaieria dos "poaseirea" 
eraa afortunados da região de Alta Fl0reata / 
Doeste, Rolim de M0ura, Cacoal, Pimenta Buea•, 
Ji-Paraná , e te ••• ) ~ 

J 
- Uma área de 7.500 hectares de derrubadae ce• 

ou se• plantio; 
- 45.000 árYeree ( aogno e cerejeira) fora• ab! 

tidas e roubadas e toda madeira' dou igarapés/ 
Conauelo, Maasaoo, Centr• Grande, Sete Galboa, 
Sete Voltas. etc e regiões que circunda• taia 
igarapé• já foraa roubada•); 

- Sete linhas penetra• na Rebi•. Guaperé, !orRa!,! 
do uaa aalha viária de aproximadaaeAte •20 K• 
de estradas; 

- Duas p~tas de pouso clandestinàs; 

- Duas fazendas às aargens do Rio Branco dese11-/ 
volvendo a pecuária, coa cerca de 200 cabeças 
de gadG; 

- Seringal Centro Grande e~• 09 calooa1i;Õea e• / 
funcionaaento ( ao lado Sul da Rebio. ); 

- Quatro oelocaçõea, ea funcionaaento, àa aar- / 
gens do Ric Branco, u•a no Igarapé Colorado e 
cinco nm Ri• são Miguel ( diYiaa eeste da R••/ 
serva Bielmgica ); 

- Povoado ( Vila de Santo Antonio) de extrati-/ 
vistas que ocupa• o extre•• sudoeste, na Fez/ 
do Rio sã~ Miguel no Guapori. 

FISCALIZAÇÃO NA R~BIO GUAPORi 

Durante o perí•io que a Equipe de Localização dea Indi 
og Isolados da Reserva Bi~l•gica do Guaperé - l'UNAI- /. - esta atuando na Rebio. Guaporé ( o4 anoa ), temo• conh! 
oiaento de 09 fiacaliza9õea realizadas no interior da/ 
citada reaerva. Ea todas obeervou-ee o Taaaaento de ia 
formaçêes. Nenhuma cuapriu com o rigor da lei, são expg 
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radicas e os infratores são penaliaadoe coa multae que 
não pagaa; 

i Sende 1111a unidade de conservação Federal, conforae seu 

deeret• de criaoã•, COMPETE ao IBAMA a eu.a proteção e 
manejo. No entanto este orgão só fu.ncicma quando pres 
sionado pelaa "0ags": 

: A título de exeaplo, temos o caso da fiscalização ocot 

rida, por ocaetão ela ''Operação Aaazonia" , nos di•,s / 
21 e 22/09/91~ Participaraa dois aembrQs da FUNAI, 01 
de IBAMA { C•ordenador da Operação amazonia ea Rondon! 
a) e um policial civil. Flagrou-se 02 indivíduos acaa 
pados no interior àa Rebio. Guaporé. Estes, para che~ 

re• ao local, imprevisaraa uma pista ie pouao ( aone - 

aoter ). Fora• presoe e conduzidos pata Rolim de Moura. 
Lá, foram liberados pelo delegad• de polícia federal/ 
de Vilhena ( Rivaldo Silva) que integrava a operação 
aaazcnia. Poateri&r•ente. o piloto do helicoptero { Sr. 
Caailo Gaedea, da empresa Heliaul - de Fos~do Iguaçu/ 

que prestou serviços à Opera9ão A11azo11.ia ) ae informou 

que ganhou ua "REVOLVER" calibre 38 ( que fora apreeg~· 
dido dos oitadoe infratores, juntamente coa várioa ou~. 
troe •ateriais). O caso aorreu por ai. Ea jezeabro ! 
presentaaoa a fita de video ( do sobrev•o e FLAGRANTE) 
ao Superintendente Regional do IBA.MA ea Rondonia ( Sr 
Haailtoa Casara). Este, surpreso. perguntou-nos: "O 
que foi feito coa este aaterial apreendido?" 

INDIOS HÃO CONTACTADOS: 

: Há quatro ànos a Equipe•• Localização doe lndios Iso 

lados da neserva Biologioa do Guaporé ( FUNAI ), tese~ 
volve trabalho na região. O objetivo é realizar levant1 
•ento ( em caapo) que peraitam cempor ua quadro ( ge - 
ral) acerca do grupo nãa contactad~; 

s Ua grande acervo de dados ( efetuados in lGcu•) escri- 
tos, f0t&grafado e !ilaado, aposta• 03 subgrupos / 
( entre 70 a 100 indioa) coa~ eende da Nação S1rioao. ~ 

: J)e dois anos para cá, basicamente paramos o trabalh& 4e • 

looalizaçãe d~s iaoladoe para executarmos o trabalho / 



04 

de fiscalização da Reserva Bielogica do Ouapori, devido 

a ausência do IBAMA. Sea estrutura sufieieate, correaoa 
feite "loucoe11 na tentativa de impedir o retc,rno doa in 
fratorea; 

, Neatie ano ea cv.rso desenas.deaaoa 12 grandes· opera;õea. t 
~ inúaaraa de pequen• port•• t0das cen o objetivo te 
"protegerº a Rebio. Guaporé e oonsequente11en,t• : •aivs 
guardar fJ terri tóri• indígena • E• termos gerais, o r·e• 
aultado foi o seguinte; 

- iapedimos ~ retorno de posseiros ne lado 

Leste da Reb1o. Guapori; 

- Retirada de 10 pesquisadores de ainério/ 
e madeira; 

- «etirada de 17 pescadores; 

- Proibição io retorno de firaaa aadereira 

: Para tal, moatamea 03 aeaapaaentas em locais estratégi 

eoe da aebio. Guaporé ( lados Noete, Leste' e Sul); 

: Apesar deste esfor90, dia 09/10/92 oonstataaos que a M! 

dereira N. G. Olovaski, adentrou a Rebio Guaporé, pele 

p8lo lado Nordeste e estava rouband~ madeira. Coaunica 

•oe o fato ao IBAMA de Rolia de Moura ( no dia 10/10/92) 

Lamentavelmente, apenas, no dia 22/10/92 o IBAMA junt& 

mente coa a Folíoia Florestal de Alta Fl0resta Doeste/ 

deslocaraa-ee até a sede da citada madereira. Apesar.). 

desta estar funcionando totalaente irr~gular ( fora e! 

bargada no ano passado pala Polícia Florestal de Alta/ 

Floresta Doeste, sea que até agGra a~reeentass• 4oou••n 
ta9ão para a regularizaçãe) •ão paaaliearaa os eevi9oa/ 
aesmo tGndo constatado cerejeira (nova} aendo serrada. 

: O aaie gra~ é que qliando da alnha pasaagen pel0 Ibama/ 

de Roli.11 de Moura-R•, para denunciar os fatos io !tea / 

anterier, aproveitei para informa-los de que grande v.,_ 
lWle de madeira estava saindo da Ãrea Indígena Rio Bra~ 
co, através da Fazenda Furnas Ricas ( Alta Ffleresta/ 
Doeste) de propiedade do Sr. Antonio Fernandes Cunha/ 

Machado. No dia seguinte, este senhor procureu o aerv! 
dor da FUNAI ( Francisco Carlos Benigno ) em sua reei-/ 

dência, aaea9ande toda a equipe da FUNAI. NG dia 29/10/ 
de 1992 este mesmo senhor , dentro da Agencia do Bra-/ 
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desoo ( em Alata Floresta Doeste), interpelou publ! 
aamente, em tom aaeaçadort ~Sr.Altair Algayer ( ati 
almente prestando servi9oa à equipe da FUNAil,,acuaaa 
do-noa de estar plantando "•aconhan no interior da Rs 
serva Biologica do Guaporé. Informou, ainda, que não 
podereaes maia, usar a estrada que cruza sua propied~ 
4e para termQe aoeaso ao aoa•pamento do lado Norte da 

reserva. Declaro~, ea alta vezt que funcionários do/ 
IBAMA de Roli• de Moura haviaa telefonadÓ-lhe, avi-/ 
sandG-G da minha passagea pelo POCOF ( IBAMA te R•-/ 
lia de Moura} denunciando-e. 

SITUAÇÃO ATUAL DA REBIO. GUAPOR~ 

: O IBAMA continua ae• atuar na área, além do que info~ 
ma aoa madereiroa, aqueles que, no cumpriaento da/ 
lei vão d&nunciar as infrações; 

: Dentro da Rebio. Guaporé ainda existes 

-,··- Duae fazendas coa cêrca ele 200 cabeça, te 
gado; 

- Dez ooloca9Õee de .. serin~~Je• funcionamento; 
- Uaa vila C. St2 Antenio) coa uaa populaçã• 

\ 
de '.108 pessoas den'tro da Rebio; 

~ -. ·- - - 
Gran4e inoidencia de pescadores no lado Q. 
este ( Rio são Miguel); 

:....-- Madereira M. a. Ol&vaski roubando aadeira 
no lado Nordeste. 

- frequen temen.,e recebe.11021 denuncias ( e con§ 
tatamoa veet{gios) de invasao de pesquie! 
dorea de ainério • madeira no interior da/ 

reserva. 
: A situação é essa. O r•ubo de aadeira é generaliaado. A 

tualaente acho que é impossível encontrar waa unidade/ 
de conservação que esta livre da ação madereira • 

.. _ if ~ Kv-eie J~. 
Antenor Vaz 

Chefe Frente Contat Guaporé 


