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!~FORMAÇÃO N{Jl:3 l/SUAF/89 
Assunto: ÁREA INDÍGENA URU-EU-WAU-WAU 

Ref.: Processos: 

FUNAI/BSB/5020/77 - Interdição, Identificação e Delimitação. 

FUNAI/Bsi/bdjo/85 - Regularização Fundiária 
/ ' 

FlfNA I/BSR/ 1990/85 - Demarcação 

FUNAI/BSB/3693/88 - Governo do Estaôo de Rondônia Contesta 

Demarcação. 

FUNAI/BSB/0954/89 - Homologação da Demarcação. 

Senhor Superintendente da SUAF, 

No sentido de subsidiá-lo quanto ' a regularização 

Fundiária da área indígena em questão, procuramos fazer um 

estudo analítico dos processos referenciados e, através de um breve 

histórico, enumerado por tópicos, expor a tramitação relativa ao reco 

nhecirnento ao terYitório desse grupo indígena pertencente ao tronco 

linguístico Tupi-Kawahib, com a edição do Decreto N2 91.416/85, decla 

rando-a de ocupaç5o indígena, no Estado de Rond6nia. 

I - Interdição da Área 

1. As referências mais antigas sobre os Tupi-Kawª 

hih datam de 1797, segu~do Curt Nimuendaju, localizando-os entre os 

Juruena, Arinos e a foz do são Manuel; dentro de um amplo território 

que segundo Galvão (1979), considera::1o "área cultural" de povos de 

origem Tupi, quP. se estendia entre os rios Tapajós e Maõeira, distin 

guindo ainda, duas sub-áreas formadas pelas tribos Kawahib e l'lunduru 

ku; 

2. Uma das principais características da região 

séculos XVIII e XIX é a grande mobilidade espacial desses povos, 

terminada mais pelos conflitos intertrihais; 
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3. Entretanto, no final do s~culo XIX e início deste, dif&. 

rentes segmentos da sociedade nacional começam a entrar e ocupar ar~ 

gião e os confJitos com os Índios tornaram-se constantes, sendo exter 

minados diversos grupos na corrida por minerais ou extração da borra 

cha; 

4. Lévi Strauss (1948) compara informações colhidas por Ron 

don, de um grupo que em 1915 somavam 300 pessoas e, em 1938, restavam 

apenas sete pessoas; 

5. Em 1946, o S.P.I já solicitava a interdição da bacia do 

rio Jamari e do rio Nova Floresta, até a Serra dos Pacaas Novos, ten 

do o Governo do Território de Rondônia emitido parecer favorável, po 

rém nenhuma medida foi tomada; 

6. Quase 20 anos.depois, em abril de 1964, o S.P.I. interdi 

tou a região do rio Pacaas Novos, logo após o massacre do grupo Oro 

win, onde está situado o Seringal são Luís; 

7. Os conflitos entre Índios e brancos continuam em toda a 

região e, em 1966, o S.P.I. propõe a ampliação da interdição da área 

interditada, incluindo o rio Sotério e o Cantério, este a partir de 

sua foz, mas nenhuma provid;ncia foi tomada no sentido de assegurar 

esse território para os Índios; 

r> 8. Através da Portaria N2 508/N, àe 26.06.78, a FUNAI inter 

dita a área proposta em 1973, com uma superfície de 879.800 ha. com o 

objetivo de garantir um mínimo de segurança para que pudessem iniciar 

os trabalhos ae contato com os Índios Uru-Eu-Wau-Wau; 

9. Os ataques dos Índios continuam na defesa de seu territó 

rio, morrendo vários colonos no rio Nova Floresta, 

pelo INCRA no Projeto Burareiro, em 1979; 

, 
recem assentados 

10. Os trabalhos de contato com os Índios são iniciados em 

1980; 

11. Em 11.02.80, através do OF. N20099/8ª DF/80 a 8a.DR/FUNAI 

solicitava providências da Coordenadoria Especial do INCRA em Rondôn;1 

nia, no sentido de paralizar qualquer atividade desenvolvida nas p~ . 
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ximidades dos rios Jamari e Nova Floresta, advertida da possibilidade 

de ocorrência de novos ataques de Índios; 

12. Nessa época o I.B.D.F. cria o Parque Nacional dos Pacaas 

Novos, Decreto N2 84.019, de 21.09.79, cuja área superpunha-se ao ter 

ritório tradicional indígena, com uma superfície de 800.000 ha.; 

13. O objetivo do Parque era preservar uma importante região 

de transição ecológica, entre o cerrado e a floresta tropical, abran 

gendo as Serras dos Pacaas Novos e Uopianes, e as nascentes formadQ 
r> ras das principais bacias hidrográficas de Rondônia: Guaporé, 

e Madeira; 

Mamo ré 

14. Em 1981 são estabelecidos os primeiros contatos com os Ín 

dios, mas somente dois anos depois, o conhecimento sobre a ocupação 

do território e de sua população foi se tornando possível, através de 

intérpretes das tribos Parintintin e Karipuna; 

II - Identificação da Área 

1. Em ·1981, começa a ser implantado o Programa Integrado 

de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil, - POLONOROESTE, que abran 

gia Rondônia e parte do Mato Grosso, financiado parcialmente 

BIRD - Banco Mundial; 

pelo 

r: 2. O objetivo principal era financiar o asfaltamento da BR- 

364, Cuiabá-Porto Velho e a construção de estradas vicinais, 

mento de colonos, com a criação de infra-estrutura para os 

de colonização; 

assenta 

projetos 

3. Em contrapartida, o Governo Brasileiro assumiu o comprQ 

misso de dar assistência às comunidades indígenas e demarcar seus ter 

ritórios na área de influência do Programa, bem corno a avaliação per 

manente do impacto ambiental na região; 

4. Em 1983, a equipe da FIPE-Fundação Instituto '<de Pesquisas 1 
Econômicas, que pres:av~ consulto~ia a~ POLONOR~ESTE, come~a.os ~r~b&~, 

1 
lhos com esse grupo 1nd1gena e evidencia, atraves de relatorio d1r1g / 

do à FUNAI~ a urgência de sua demarcação; 
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5. Através da Portaria N2 1767/E/84, de 24.09.84, é designa 

do o Grupo de Trabalho para proceder os estudos de identificação e 

definiç~o dos limites, bem como fazer o levantamento fundiário, nos 

termos do Art. 22 do Decreto 88.118/83, constituído de servidores da 

FUNAI, do INCRA/RO e um representante do POLONOROESTE; 

6. t importante ressaltar que em 1984, já com 3 anos após o 

contato, o conhecimento do grupo e da ocupação territorial era bem 

maior que em 1978, quando da interdição para finalidade de atração; 

7. Com o auxílio de intérpretes o GT conseguiu localizar ai 
gumas aldeias e saber quais eram as principais áreas utilizados pelos 

Índios contatados nas suas atividades de subsistência; 

8. Outro dado importante que levou-se em consideração foi a 

referência à existência de outros sub-grupos, ainda isolados, e mesmo 
de grupos de etnias diferentes, dos quais se obteve notícias; 

9. O conjunto dessas informações formava um novo quadro so 

bre a situação dos Uru-Eu-Wau-Wau e da área ocupada que, 

com os dados históricos pesquisados, permitiram delinear 

juntamente 

os princi 

pais limites e até mesmo discutÍ-los com os Índios contatados; 

r>. 

10. A proposta de área apresentada pelo GT correspondia a uma 

superfície de 1.888.000 ha., definida como indígena, principalmente 

pelos ataques daqueles Índios aos invasores, em vários pontos ao lon 

go desses limites; 

11. Entretanto, devido à construção da Rodovia 429 pelo DER, 

havia ocorrido grande fluxo migratório e o limite sul, região de Nova 

Fronteira, estava ocupado por cerca de 350 famílias de colonos, lib.ê_ 

rou-se em favor do processo de colonizaç~o uma área de 57.700 ha.; 

12. A Área 

88.118/83, recebeu 

com uma superfície 

Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, apreciada pelo GTI-Dec. 
\ 

o Parecer Favorável N2 043/85, ficou, portanto,) 

de 1.832.300 ha , e um perímetro de 865.153,01 m-~L 
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III - Demarcação da Área 

1. Em 09.07.85, é editado o Decreto N2 91.416, publicado 

no Diário Oficial da União-DOU, em 10.07.85, declarando essa área de 

ocupaçao indígena e determinando sua demarcação administrativa; 

2. A <lemarcação foi iniciada em 1985 e concluída em 1986, 

em conformidade com o Convênio N2 001/000 (091-FUNAI) de 09.12.80, 

através do qual a FUN~I solicita à Diretoria do Serviço Geográfico do 

Ministério do Exército - DSG/Mex., que elaborou o Plano de Operação 

N2 21-DSG, de 03.06.85, e executado pela SEDAI/la. DL; 

3.Essa demarcação, deve-se lembrar, cumpria compromissos 

da contrapartida do Governo Brasileiro junto ao BIRD, por ocasião dos 

empréstimos para o asfaltamento da BR-364. 

IV - Homologação da Demarcação 

1. Concluída a demarcação, esta SUAF, encontra-se empe 

nhada na edição do Decreto Homologatório, conforme prevê o parágrafo 

12 do Art. 19 da Lei 6.001/73; 

2. A área indígena já se encontra registrada em nome da 

União Federal, nos Cartórios de Registro de Imóveis das Comarcas de 

Porto Velho-RO, sob a matrícula n2 2903, Ficha 01, livro 02 de 23/02/ 

,,.-. 87; do Presidente Médice-RO, sob a matrícula n2 2231, Fls. 031, Livro 

2-L de 23/02/87; de Ouro Preto do Oeste-RO, sob a matrícula n2 1892, 

Fls. 111, Livro 02-J de 09/03/87; JarÚ-RO, sob a matrícula n2 1571, 

Fls. 2-C de 27/02/87 e de Guajará-Mirim, sob a matrícula n2 3304,Fls. 

119, Livro 2-P ne 20/03/87; e no Serviço do Patrimônio da União-SPU, 

do Estado do ~mazonas, sob o Processo n2 10283. 

22/03/88; 

008573/87-31, de 

3. Entretanto, o Governo do Estado de Rondônia (Proc. 

3693/BB- Originado pelo OF.GM/SA N2 02622/86, de ll.07/8~) contesta a 

demarcação, considerando-a como uma ampliação, argumentando que o ~) 

INCRA respeitara os limites estabelecidos pela Portaria N2 508/N, de 

26.06.78 (que apenas definira limites provisórios para fim de atr~.' 
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ção), considerando-a, portanto, como limites definitivos, expedindo 

títulos definitivos para os colonos do Projeto Burareiro; 

4. O MIRAD, através do OF/MIRAD/GM/N2 320, de 15.12.87, 

encaminha o Processo NQ 1733/P, que trata de sugestão concernente ao 

reaimensionamento da área indígena, sendo informado através da CT N2 

0015/88-SUAF, de 20.01.88, que o corpo técnico da SUAF, após análise 

da proposta do Exmo. Sr. Governador de Rondônia, emitiu parecer con 

trário à redução da área indígena, fundamentado na defesa dos intere2 

ses indígenas e considerando-se a legislação em vigor; 

5. Entretanto, em 08.06.88, através da Portaria PP N2 

0630/88, da FUNAI, é designado um Grupo de Trabalho Especial - FUNAI/ 

MIRAD/GOV; RONDÔNIA, "para propor medidas a serem adotadas para a so 

lução permanente dos conflitos hoje existentes na Área Indígena 

Uru-Eu-Wau-Wau"; 

6. O Relatório desse GTE, está apenso ao Proc. 3693/88, 

das fls. 196. a 217, datado de 19.08.88, 11conclui pela supressão de 

excessos havidos na anterior identificação ... como forma primeira de 

reestabelecer o equilíbrio e a harmonia, principalmente nos pontos 

drasticamente afetados pelo seu contorno, levando em consideração, an 

tes de tudo, a possibilidade concreta e real de se reorientar a ação 

da FUNAI na área, interiorizando-a, devendo, pois, contar com a pre 

sença ativa e permanente do Estado de Rondônia na garantia e defesa 

da Área, no interesse e na segurança dos Índios que lá habitam"(o gri 

fo é nosso); 

7. Esse relatório não tramitou na SUAF e foi apenso ao 

processo sem as devidas assinaturas, entretanto, pareceu firmado e 

autenticado no 162 Tabelionato de Notas da Cidade de São Paulo (Fls. 

220,221 apensas também ao processo), tendo aparecido nesta SUAF por 

"vias do destino"; 

8. Na folha 222, foi anexado pa~te de um mapa firmado 

lo GTE, com uma superfície de 1.648.657,8 ha. e um perímetro 

787.408.85 m., o que representa urna diminuição da área indígena 
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183.ry43 ha. e 77.744,16 m. em seu perímetro; 

9. Gostaria, entretanto, de eximir-me da análise do cita 

do relatório, mns deter-me na apreciação do PARECER ANTROPOLÓGICO SO 

BRE OS LIMITES DA ÁREA INDÍGENA URU-EU-WAU-WAU, apresentado à Secreta 

ria de Estado de Agricultura e Abastecimento do Governo de Rondônia, 

como parte dos trabalhos do GTE-FUNAI/GOVERNO DE RONDÕNIA/MIRAD, cria 

do pela Portaria PP N2 630/88, da FUNAI, de lavra da Sra. MARIA LÚCIA 

DE MACEDO CARDOSO, como perita designada pelo Governo de 

r°'· datado de fevereiro de 1989; 

Rondônia, 

10. Antes de entrarmos nos detalhes importantes do referi 

do parecer, que ao nosso ver, são isentos de parcialidade, mas imbuí 

dos da busca da veracidade científica, antecipar parte de sua avalia 

çao técnica, extraída de sua conclusão: "Todos esses fatores apontam 

para uma evidente manutenção dos atuais limites da Área Indígena 

Uru-Eu-Wau-Wau, com um total de 1.832.300 ha., que já se encontram de 

marcados, faltando apenas a homologação". 

IV - Parecer Antropológico 

1. Foram realizados 3 viagens a área, perfazendo um to 

tal de 30 dias, entre os meses de julho e setembro de 1988; 

2. Cinco dos seis postos da FUNAI foram visitados, tendo 

contato com alguns membros de cada sub-grupo Uru-Eu-Wau-Wau 

dos; 

contata 

3. Na primeira viagem foi feito um sobrevôo de helicópte 

ro, com o objetivo de plotar no mapa as malocas e roças conhecidas e 

fazer uma vistoria para localizar outros possíveis aldeamentos; 

4. Entretanto, as dificuldades foram muitas, pois o tipo 

de aldeamento consiste apenas em uma ou duas malocas, com um 
, . 

m1n1mo 

de desmatamento ao redor, e além do mais, os tapiris utilizados 

acampamentos são impossíveis de serem vistos, pois ficam abaixo 

copa das árvores; 
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5. A Última viagem restringiu-se a averiguar a ocupaçao 

efetiva dos colonos na parte do PAD BURAREIRO, criado em 21.01.74 e 

implantado em 1975, que se sobrepõe em parte na área indígena (18.000 

ha.); 

6. Cabe ressaltar que apenas no limite sul, onde foram 

suprimidos 55.000 ha. havia ocupação efetiva de colonos, confirmando 

a verificação da época da identificação da área; 

7. Os demais projetos de assentamento do INCRA 

tes na região não demonstravam uma ocupação de fato, embora 

de títulos de posse já houvessem sido distribuídos; 

inciden 

dezenas 

8. No relatório do Chefe do DFT/INCRA, Altamir Wolmann, 

de 04.06.85, com relação ao PAD BURAREIRO, verifica que foram expedi 

dos 113 títulos definitivos, mas reconhece: "a atual ocupação desses 

lotes, face a ausência de acesso, é muito precário, e, pelo sobrevôo 

que tivemos ocasião de realizar sobre a área, podemos afirmar que o 

processo de desmatamento nessa região apenas se iniciou": 

9. Até 1985, apenas 18 lotes possuíam alguma área culti 

vada, o que significa que a maioria não era composta de colonos que 

necessitassem de uma terra para plantar e morar; 

10. ~pesar das dificuldades de acesso, a maioria dos "ocu 

pantes" retirou as madeiras de lei de seus lotes, abrindo diversas e~ 

tradas, sem contudo implantar benfeitorias; 

11. Por outro lado, afirma a perita, pude observar, atra 

vés de conversas informais, que muitos desses titulados são comercian 

tes, funcionários públicos e profissionais liberais de Ariquemes e 

Jaru; 

12. Foi constatado que apenas 6 ou 7 lotes ~stão 

dos, sendo que nem todos os proprietários moram no local; 

13. Pode-se observar várias áreas que foram desrnatadas 

posteriormente abandonadas, onde a capoeira já tomou conta; 
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14. A extração da madeir~ é que parecP. ter sido a ativida 

de mais frequente e, até o ano passado haviam madeireiras atuando no 

local, inclusive bem próximo do Posto Indígena Nova Floresta; 

15. Uma a~gumentação sempre presente nos documentos dopo 

der público estadual e municipal que reivindicam essa área é o fato 

de ser uma das poucas regiões de solo bom que ainda resta em Rodôn 

nia; 

16. E os Índios não têm direito de uma faixa de terra 1::x:>a, 

,.,-..,. e se ver privados da Única área de terra fértil em seu território?; 

17. Sobre as características físicas da área, é uma re 

gião de transição entre o cerrado e a floresta amazônica, ainda inal 

terada pelo homem. Uma extensa área de mais de 100.000 ha. é composta 

de campos com vegetação rasteira, como solo extremamente pobre, inuti 

lizável para a agricultura; 

18. Também as partes altas, nas serras, estão cobertas de 

vegetação rasteira, mas diferentes dos campos; 

19. Existem grandes extensão ~e afloramentos rochosos na 

área, denominados "lajedos'', que alcançam mais de 100.000 ha.; 

20. As áreas de alta declividade perfazem um total de cer 

ca de 30% da área indígena, constituindo barreira naturais para a ocu 

paçao indígena, devendo ser preservada pela incrível beleza da região 

(Compreendida pelo Parque Nacional do IBDF, correspondendo ao ·centro 

da Área Indígena, gerida em conjunto com a FUNAI, através de Convênio, 

21. Referidas áreas totalizam cerca oe 40% do território 

indígena; 

22. Donde conclui-se que apenas cerca de 60% do territó /' 

rio pode ser desfrutado efetivamente pelos Índios, quer.nas ativid~' ) 

des sedentárias, como os aldeamentos e roças, quer em atividades d~ 

perambulação, onde caçam, pescam e coletam; ~ 
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23. Constatou-se também a existência ne outros grupos 1n 

dÍgenas não contatados, o que aumenta a responsabilidade de manter-se 

e vigiar a área de novos invasores; 

24. No que se refere à colonização, está cada vez mais 

evidente que o modelo de desenvolvimento da Amazônia tem que ser ré 

visto, face aos desastres ecológicos e sociais que, Rondônia 

palmente, tem servido de palco; 

princi 

25. A nova política que o Governo Brasileiro está implán 
rr-. 

tando, visa justamente por fim aos incentivos a projetos 
, 

agropecua 

rios; 

26. O PAD BURAREIRO é um exemplo marcante desse modelo ul 
trapassado de desenvolvimento, tendo parte de seus lotes incidindo na 

área indígena, nos rios Jamari e Nova Floresta, onde comprovadamênte 

é área innígenR tradicional; 

27. É uma região piscosa, de solos relativamente 

portanto de valor econômico e cultural para os Índios; 

bons, 

28. Os possuidores de títulos na área em sua grande maiQ 

ria não ocupam efetivamente os lotes e se dedicam a outras atividades 

econômicas; 

29. No que se refere ao PAD BURAREIRO, o INCRA deve tomar 

medidas urgentes para retirar os poucos ocupantes efetivos, bem como 

fazer com que cessem os trabalhos das madeireiras; 

30. O assentamento desses colonos foi de inteira responsa 

bilidade do INCRA, que deve assumir todos os Ônus da sua retirada; 

31.· i necess~rio que sejam tornadas medidas ·urgentes 

sentido de vigiar e preservar a área de invasões, principalmente 

_garimpeiros, para evitar-se novos conflitos sociais e dist~rbios 

lógicos; 

no 

de 

,,-. 

32. A instalação de postos de vigilância em locais 

tégicos é uma das soluções mais prementes; 
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33. Considerando que esta área não~ apenas indígena, mas 

uma importante região de Rondônia que deve ser preservada inalterada, 

tem que ser objeto de uma ação conjunta entre a FUNAI, Governo do E~ 

tado, IBDF (hoje IBAMA) e Polícia Federal, para a garantia de sua pre 

servaçao e a sobrevivência daqueles que nela habitam; 

34. É importante lembrar que encontra-se em vigor o Dec.n2 

94.945/87, que em seu Art. 72, declara: 

"Enquanto na.o forem concluídos os trabalhos -de de 

marcaçao da totalidade das áreas indígenas, 

serão objeto de exame as propostas de a 1 teração 

limites de áreas já demarcadas". 

- 'I> na o-, 
,; 

de 

35. A perícia antropológica é concluída nos seguintes ter 

mos:11 além dos fatores de ordem histórica, cultural, ecol6gica e soei 
al, a ~rea Indígena Uru-Eu-Wau-Wau, por lei, não pode ser alterada". 

Brasília., ·unho de 1989. 

AO Assessor 
Dr. CORNELIO VIEIRA DE OLIVEIRA 

Estamos plenamente de acordo com sua informação - inegavelmente, 
a integralidade da área demarcada deve continuar a ser~ dos aborí 
genes (URU-EU-WAU-WAU), sem prejuizo de, após o prazo constitucio 
nal, buscar-se retornar ao mérito - eis que pode haver a ocorrên 
eia de outros i11dÍgenas, perfazendo-se em aldeias, tribus ou at~ - 
nações, no momento incógnitos por arredias e ou isolados. Na con 
figuraçao da hipótese, dever-se-a argllir o acréscimo da área. 

BRASÍLIA l~ de junho de 1989. 
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