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RESUMO 

Na década de 80 teve início o Programa de Desenvolvimento Integrado para o 
Noroeste do Brasil. Financiado pelo Governo Federal e o Banco Mundial sob 
coordenação do Governo Federal e execução de institutos federais e estaduais. 
Seria através do POLONOROESTE que as instituições chaves do Estado seriam 
criadas e/ou fortalecidas. O objetivo do POLONOROESTE era absorver o fluxo 
migratório de maneira coordenada e sustentável. E principalmente concluir o 
asfaltamento da BR-364. Na visão dos ambientalistas vários problemas surgiram 
a partir do POLONOROESTE. O próprio Banco Mundial chegou ã conclusão 
que o plano foi aplicado de forma precipitada, embora tivesse seus pontos 
positivos. 

Realizou-se em 1984 uma revisão de meio termo no programa. Apresentou, 
inicialmente, em versão preliminar o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico 
que seria o instrumento básico de planejamento e ordenamento territorial. A 
partir de estudos feitos pelo Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico teve início 
o PLANAFLORO. 

O Brasil não pode estagnar seu desenvolvimento em nome da questão ambiental. 
O foco não é somente estratégico, mas uma questão de sobrevivência dos povos 
da floresta amazônica. Entendendo-se como povos da floresta todos os cidadãos 
que lá habitam. 

Inúmeros países formaram Comitês Internacionais de Defesa da Amazônia com 
o pensamento de que a posse da floresta amazônica pela Guiana inglesa, BrasiL 
Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia era meramente circunstancial. Que a 
floresta na verdade era patrimônio da humanidade. Esse nível de consciência 
pelo resto do mundo tem transcendido os limites da tranqüilidade dos países a 
que pertence a Amazônia. 

Problemas sociais como a denominada "chacina dos yanomamis" em Roraima, 
servem para que as ONG's procurem mostrar a incompetência do Brasil em 
administrar esse rico território. 



ABSTRACf 

The Integrate Development Program for Brazilian Northwest - Programa de 
Desenvolvimento para o Noroeste do Brasil - had its beginning in the 1980's. It 
has been financed by the Federal Govemment and the World Bank, under the 
coordination of the Federal Govemment and the execution of federal and state 
institutions. The State' s key institutions have been created or made stronger by 
POLONOROESTE. The objective of .POLONOROESTE was to absorb the 
migratory flow in a cooordinate and sustainable way, and particularly to 
conclude the asphalting of BR -364. According to environmentalists, several 
problems have 
originated from POLONOROESTE. Even the World Bank has come to the 
conclusion that the plan has been applied in a precipitate way, although it had 
positive aspects. 

In 1984, a midterm revision of the program was accomplished, which presented, 
in a preliminary version, the Socio-Economic and Ecological Zoning that would 
be the basic instrument of territorial planning and ordering. On the basis of the 
studies carried out by the Socio-Economic and Ecological Zoning, 
PLANAFLORO has had its beginning. 

Brazil cannot stop its development in the name of the environmental questiono 
The focus is not on1y strategic, it concems the survival of the peoples of the 
Amazon Forest - by peoples ofthe forest being meant all citizens who live there. 

Several countries have created Intemational Committees in Defense of Amazon, 
having in mind that the possession of the Amazon Forest by Guyana, BraziL 
Venezuela, Colombia, Peru and Bolivia was just circumstantiaL and that the 
forest was in fact patrimony of humanity. This leveI of conscience manifested by 
the rest of the world has transcendend the limits of tranqui1lity of the countries to 
which Amazon belongs. 

Social problems as the so-called "yanomanis slaughtering" in Roraima make 
NGO's try to show the incompetence ofBrazil in managing this rich territory. 
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INTRODlTÇÃO 

o problema de terras no Brasil tem sido uma questão 
crônica que envolve um processo estrutural da sociedade de dificil mutação 
a curto e médio prazos. Existe uma luta de forças desigual que deveria ser 
inviável em um regime democrático, pois sacrifica a clacse de trabalhadores, 
principalmente rurais. Num país com as dimensões do Brasil falar que não 
existem terras suficientes para que os trabalhadores agrícolas possam 
produzir parece mentira, mas é verdade. São muitas terras ociosas 
concentradas nas mãos de uma minoria de proprietários e um crescente 
número de pequenos e médios lavradores, cada dia mais sendo espulsos dos 
lugares onde tiram seu sustento, por motivos os mais diversos. 

Com este trabalho não temos a pretensão de fazer 
nenhuma análise profundamente técnica e especializada de reforma agrária. 
Consideramos porém, que de nossa parte poderemos dar uma contribuição 
para que o leitor tenha uma idéia da enorme teia de relações que envolvem 
um problema como esse. É claro que trata-se de uma pequena amostra de 
um universo muito maior, povoado por personagens cheios de razões e de 
histórias, muitas vezes as mais desconcertantes. 

Os fal:os descritos são pertencentes a um 
determinado período mas, na verdade, repetem-se em sua essência, de 
forma mais refinada, por toda a história de conquista do homem. As 
relações de poder e submissão, sem muita chance de diálogo, os direitos dos 
proprietários mantendo-se através de legilações feitas por eles mesmos, as 
comunidades se organizando para poderem formar uma força equivalente 
com a do adversário, a luta que, no final, para alguns é só uma luta pela 
sobrevivência, enquanto para outros é uma luta para manter ou melhorar o 
padrão de vida, são objeto deste trabalho. 

Achamos que a linha de pensamento divulgada 
através das aulas de Metodologia de Pesquisa, ministrada pela Professora 
Sylvia Constant Vergara, nos deu o embasamento que estávamos esperando 



encontrar para desenvolver um trabalho holístico. Esta linha de 
pensamento, apesar de não ser nova, foi por um longo período sufocada por 
outros paradigmas dominantes, a partir de Descartes, tàzendo com que os 
desatios da pesquisa tivessem que se localizar em uma única tàce do objeto, 
numa análise profunda e restrita. Tivemos a oportunidade, no entanto, de 
nos confrontar com o resurgimento da necessidade de uma visão de 
totalidade, em oposição àquela visão de mundo reducionista e fragmentada. 

Para pesquisar o problema de terras no Brasil 
fugindo daqueles modelos de pesquisa limitados e pouco dialéticos, 
buscamos o inter relacionamento homem/espaço tangível, considerando que 
este seja mais visível, nele se concentre o relacionamento do homem com a 
natureza material. O objetivo é a reflexão sobre a responsabilidade histórica 
que cada um tem pela sua simples presença diante das situações e ainda 
mais a responsabilidade com a vida de outras pessoas, tendo em vista a 
atitude política de cada cidadão. 

Os problemas que nos envolvem são enormes e 
complexos e mesmo que não estejamos atentos para isso eles interferem na 
nossa vida, a ponto de mudar nossos destinos. Podem ser de qualquer 
natureza, desde os econômicos, passando pelos sociais e até espirituais, o 
fato é que eles fazem parte de uma teia de relações indeterminadas para a 
nossa compreensão linear. 

Um fato a primeira vista sem maiores conseqüências 
ocorrido, por exemplo, em Porto Velho, passa a fazer parte de um conjunto 
de fatos que aos olhos de outras pessoas já não é uma realidade inocente. 
Quando um colono, simples, pobre, aparentemente incapaz de qualquer ato 
desumano, corta uma árvore para utilizar a matéria prima que vai facilitar 
sua sobrevivência, o madeireiro corta muitas para comercialização, outros 
colonos cortam mais árvores para fazer pasto e assim sucessivamente, tem 
início o desequilíbrio ecológico em Porto Velho. Os outros países que 
possuem uma outra realidade, mas também com o mesmo histórico, com ° 
prosseguimento do sistema depredatório, vêem grandes possibilidades de a 
humanidade ser levada à extinção. 



Entra em cena além da questão da sobrevivência, o 
problema do desenvolvimento não-planejado. É preciso, então, planejar o 
desenvolvimento e isso é um grande desatio que quer dizer \'ontade política, 
dinheiro, organização, educação direcionada para o objetivo proposto, 
alternativas de trabalho, controle populacional. 

Tudo isso acontece sobre o solo, e o solo tem dono, e 
o dono tem interesses que são conflitantes com os interesses de outras 
pessoas. Surge um jogo de forças onde o mais forte vence, deixando o 
perdedor quase sem alternativas. Aquele axioma segundo o qual quem 
detém o conhecimento detém o poder, passa a ser regra no jogo e 
explicações, as mais científicas possíveis, são amplamente debatidas para 
provar quem está com a razão. Usam de tecnologia avançada, provas 
quantitativas para provar o qualitativo, reunem-se em eventos históricos 
nunca antes vistos pelos homens, e assim decidem a vida do colono, o que 
ele pode e o que não pode fazer, do que sempre fez. 

Neste trabalho buscamos descrever como se fonna a 
película invisível, mas fortemente sentida, das questões, sejam elas quais 
forem, do universo humano. Temos que dizer que todos os lados têm razão, 
que todos os lados tem sua margem de culpa, que todas as soluções não são 
as ideais, e que os homens têm de aprender a retirar as lições de cada 
situação. Aí entra o problema ético. 

o Estado de Rondônia faz parte da Amazônia Legal, 
mas possui aspectos naturais bastante diversificados, estando situado, em 
parte, nos terrenos da planície amazônica e outra parte no planalto 
brasileiro. Ao norte está coberto por florestas nas planícies de inundação da 
Bacia do Alto Madeira com umidade e temperatura elevadas e constantes. 
No sul, penetra na encosta do Planalto Brasileiro e suas florestas vão 
rareando à medida que o terreno vai se elevando em direção às serras dos 
Pacaás Novos e dos Pareeis, que servem de divisor de águas das Bacias do 
Madeira e do Mamoré. Entre estas duas há uma área aplainada em 
patamares entre 100 e 200 metros, cobertos de florestas. Na fronteira com a 
Bolívia, o Estado estende suas matas e campos alagáveis pela planície do 
rio Guaporé e seus afluentes. Estas características diversificadas de seu 



quadro nahlral fazem com que o Estado se diferencie do restante da 
Amazônia Legal. 

A ocupação das terras de Rondôni~ antigo Território 
do Guaporé, começou no séc XVII com umas poucas missões jesuíticas 
atraídas pelo comércio das chamadas drogas do sertão que era a borracha, 
única riqueza da região até o sec XVIII. A borracha é extraída da Havea 
brasiliensis, árvore de madeira de baixa qualidade e sem frutos comestíveis. 
Porém sua seiva tem vários usos práticos. Ainda neste século, Rondônia 
recebeu nova leva de colonizadores em busca de suas jazidas de ouro, 
surgindo daí os primeiros núcleos habitacionais como Pouso Alegre e Casa 
Redonda. O látex natural da Amazônia tinha se tomado um ingrediente 
importante da revolução industrial. 

Com a exaustão das minas houve um quase 
abandono da região até o SUl10 da borracha no fim do séc. XIX. Durante a 
euforia da borracha, construiu-se a famosa Estrada-de-Ferro Madeira
Mamoré, entre 1907 e 1912, surgindo, nos dois e~1remos da mesma, Porto 
Velho, capital do Estado, e Guajará Mirim. A Estrada-de-Ferro foi, 
praticamente, abandonada pelos ingleses que deixaram a região para 
cultivar a borracha no extremo oriente, exceto por um breve período de 
recuperação durante a Segunda Guerra Mundial. 

Foi durante o apogeu do ciclo da borracha que o 
Marechal Rondon foi encarregado pelo governo federal de estabelecer o 
Sistema de Comunicacões Telegráficas de Rondônia com o Centro-Sul, 
época em que ele aproveitou para fazer um levantamento do território. Nos 
postos telegráficos, então criados, começaram a surgir novos núcleos 
habitacionais como Vilhen~ Ji-Paraná e Ariquemes, transformados em 
Municípios em outubro de 1977. 

Após o ciclo da borracha, a região permaneceu na 
dependência do extrativismo vegetal até a década de 60, quando a 
integração da Amazônia passou a ser prioridade do governo federal. A 
partir de então o Território Federa] de Rondônia passou a fazer parte dos 
planos de ação do governo, iniciando-se a ação de desenvolvimento da 



região pela construção de uma infra-estrutura de transportes, levando aos 
centros do Sudeste, os recursos naturais do antigo Território. A Amazônia 
adquiriu uma nova importància. A vasta região seria uma fonte de matérias
primas e uma válvula de escape social onde camponeses pobres e os sem
terra poderiam começar a vida. 

Partindo dessa infra-estrutura o Território não mais 
parou de crescer aos níveis muitas vezes superiores à média brasileira, tanto 
em população quanto em produção de recursos. Esta ocupação acabou 
propiciando o desenvolvimento de outras atividades corno a pecuária e a 
indústria madeireira, levando para a região não só contingentes isolados de 
pessoas, mas empresas de outros Estados ou surgidas mesmo na região. 

Com o apoio do !NCRA, a agricultura passou a 
somar culturas novas como o arroz, o cacau, o café e a seringueira. Todas 
essas mudanças e o ritmo acelerado do progresso acabaram transfonnando 
a economia local, de mero eX1rativismo, para uma posição agroindustrial, 
depois de ter passado por urna fase agro-pastoril. 

Neste trabalho enfocamos a figura do Governador 
Jorge Teixeira de Oliveira que, após assumir a administração do Território 
de Rondônia, implementou seu programa de govenlO cuja meta principal 
seria acelerar o desenvolvimento da região, permintindo sua transformação 
em Estado da Federação, no menor e"paço de tempo possív.l Durante esse 
govenlO Rondônia deu mais um passo, no cenário nacional, conquistando 
espaço e identidade, mas para isso contou com financiamentos do Banco 
Mundial. 

Uma das obras que o governo Teixeira deveria 
coordenar seria o asfaltamento da BR-364 que, partindo de Cuiabá percorre 
1.069 km dentro do Estado de Rondônia, até a fronteira do Acre. Esta 
rodovia é a espinha dorsal do Sistema Rodoviário da região e a maior parte 
dos projetos de colonização do INCRA são ligados à esta BR por linhas de 
comunicação. Na BR-364 situam-se os principais núcleos urbanos da 
região. A mais recente chave para a ocupação da Amazônia foram as 
estradas, principalmente a BR-364 asfaltada com financiamento do Banco 



Mundial. Com a transfomlação do Território em Estado, mais municípios se 
juntaram aos já existentes, aumentando as necessidades de infra-estrutura 
urbana. 

Depois de diversas fases de ocupação assistemática 
do TelTitório, a partir do Goveno Jorge Teixeira de Oliveira e o apoio do 
POLONOROESTE, foram criadas as condições para uma ocupação mais 
racional, mais planejada e mais produtiva da região. Porém os órgãos 
tinanciadores não ficaram satisfeitos com os resultados do asfaltamento 
desta rodovia e, segundo eles, esta foi a principal causa de 30% das 
florestas terem sido derrubadas e de 600/0 deste desmatamento ter se 
transformado em capoeiras. 

O trecho de 502 Km, da BR-364, que liga Porto 
Velho a fJo Branco seria asfaltado com um empréstimo de US$ 58,7 
milhões, mas o financiamento foi suspenso devido à preocupação com o 
impacto ambiental. Desta verba US$ 10 milhões foram destinados para o 
Programa do Meio Ambiente e Comunidades Indígenas (PMACI). Como os 
resultados que o Banco esperava não foram alcançados, no final do ano de 
1987, o Banco suspendeu o desembolso do empréstimo à espera da 
apresentação de um plano de ação mais sólido de desenvolvimento. 

O PMACI, financiado pelo BID, promoveu a criação 
de nove reservas e~1rativistas, no Acre, perfazendo um total de 2,4 milhões 
de hectares. O objetivo do PMACI seria o de ajudar os seringueiros, os 
índios e os lavradores a encontrarem novos meios de viver na floresta. 

O Estado de Rondônia, como parte integrante e 
autônoma da República Federativa do Brasil, observados os princípios 
estabelecidos na Constituição FederaL rege-se também pelas leis que adotou 
na Constituição do Estado. Entre suas competências está a de estabelecer e 
executar planos regionais de desenvolvimento, estimulando e organizando 
as atividades econômicas em conjunto com o planejamento da economia 
estadual com o intuito de promover o bem-estar social. Também é de sua 
competência a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em 
quaisquer de suas formas, proteger as florestas a fauna e a flora. Mas esta 



proteção tem que andar atrelada à produção agrosilvipastoril. através de 
pesquisa, assistência técnica e extensão rural e ainda com a organização do 
abastecimento alimentar. 

A proteção ao meio ambiente não pode impedir a 
promoção de programas de construção de moradias e melhoria das 
condições habitacionais e de saneamento básico, tanto no meio urbano 
quanto na zona rural. Ao Estado cabe combater as causas da pobreza e dos 
fatores de marginalização, promover a defesa do solo e dos recursos 
naturais. O Estado é responsável por quaisquer danos causados ao meio 
ambiente, assim diz a lei. 

Essa dissertação retoma essas questões. Está 
organizada em 3 capítulos: o primeiro cuida de fazer um panorama geral da 
história do desenvolvimento de Rondônia~ o segundo trata de alguns 
aspectos gerais da região amazônica, problemas políticos, internacionais, 
militares e ecológicos, procurando estudar o interesse nacional e os 
interesses internacionais na Amazônia Brasileira; o terceiro expõe a política 
de reforma agrária desenvolvida pelo INCRA no Estado de Rondônia como 
parte da região amazônica e mostra a problemática do seringal Aliança 
como exemplo da problemática de terras na região. 

o objetivo final é demonstrar as dificuldades para a 
desapropriação de terras no Estado de Rondônia, aí envolvidas as questões 
políticas e éticas dos membros das instituições públicas responsáveis pela 
questão agrária no País. 

Como metodologia optamos por lançar um olhar 
dialético, tentando desvelar a teia na qual o seringal Aliança é um dos 
pontos. Assim tornou-se importante ter uma visão dos vários pontos de 
vista, principalmente das pessoas que politicamente são capazes de interferir 
nas decisões sobre o assunto. 

Muitas questões ficam fora do trabalho, porque a 
realidade é mais complexa do que permitem nossa racionalidade e nossos 
sentimentos dar conta dela. Todavia, consideramos as questões tratadas 



relevantes para o entendimento de tema tão polêmico e esperamos que o 
leitor também assim considere. 



CAPÍTULO I 

O Processo Migratório! 

Este capítulo tem por objetivo tratar das questões do 
desenvolvimento do Estado de Rondôni~ - dentro da atual preocupação 
ecológica -, fazendo um breve histórico da ocupação de suas terras, dar uma 
noção do perfil da maior parte dos colonizadores, do que significou o 
POLONOROESTE principalmente como introdutor do Zoneamento Sócio
Econômico-Ecológico, e do que está significando o PLANAFLORO como 
modelo de desenvolvimento sustentável que o Banco Mundial está 
introduzindo na região amazônica. 

Em alguns momentos do trabalho fomos levados a 
fazer descrições lineares, como a que se verá neste primeiro capítulo, por 
considerarmos absolutamente necessárias. Mas nem por isso deixamos de 
ter um olhar dialético, que é nossa proposta primeir~ de ver os contrários, 
buscando a superação e as mediações. 

A par de todas as suas responsabilidades o governo 
do Estado de Rondônia vem adotando ações com o objetivo de ordenar a 
ocupação do seu território, que se localiza entre as latitudes 8° e 13° Sul, na 
parte Sudeste da Bacia Amazônica Brasileir~ cobrindo cerca de 5~~ da 
região ou o equivalente a 2,8% do Paí s. 

Suas ações objetivam, primordialmente, a utilização 
racional dos recursos naturais do Estado, que são de toda ordem, numa área 
de terras em torno de 243.044 Kml dos quais 2,6 milhões de hectares 
( 11 %) são de solo bom para a agricultura, 6,4 milhões de hectares (26~~) 
são solos de fertilidade moderad~ sustentáveis somente por culturas 
perenes e agroflorestamento. 15,3 milhões de hectares (63%) são solos de 
fertilidade extremamente baixa, desaconselháveis para qualquer forma de 
agricultura e que devem ser mantidos permanentemente sob cobertura de 



t1oresta. Rondônia é o 6° maior Estado em termos de área total e tem a mais 
alta percentagem de áreas desmatadas nos últimos anos, em comparação ao 
resto do País. 

A Amazônia legal representa 60o/ó do território 
nacional. Em 1975 a área de floresta devastada em toda a Amazônia era de 
cerca de 3 milhões de hectares. Este número aumentou até o ano de 1988 
para quase 60 milhões. Ou seja, a cobertura florestal diminuiu mais de 99~'o 
da área total do Estado em 1975, para cerca de 76% em 1988. Há mais ou 
menos duas décadas Rondônia vem sofrendo um processo de ocupação 
desordenada que tem levado à utilização predatória dos seus recursos 
naturais. Essa experiência de intenso processo de ocupação territorial e 
crescimento demográfico bruto médio de 14,83% ao ano, é fruto das 
migrações provenientes de todas as regiões do País. A estimativa é de que 
cerca de 100 mil famílias chegaram a se instalar no Estado nesse período. 
Na sua maioria as famílias migrantes são oriundas das camadas rurais de 
mais baixa renda dos Estados do Sul e Nordeste do Brasil, e ocuparam 
cerca de 4 dos 6 milhões de hectares que, atualmente, formam o patrimônio 
fundiário privado. 

Além da imensa riqueza vegetal, o Estado conta com 
uma precipitação pluvial entre 1.500 mm no Sul para 2.700 mm no Norte 
do Estado, mais concentrada entre os meses de setembro e abril. São 
inúmer0s e de rara beleza os recursos aquáticos de que dispõe a região, 
incluindo parte das Bacias de vários grandes rios tributários do rio 
Amazonas. Os rios Madeira e Mamoré-Guaporé são os dois mais 
importantes sistemas de rios navegáveis~ entretanto toda a região conta com 
uma infinidade de rios menores que dão acesso parcial durante quase todo o 
ano. 

O clima é quente e úmido com curta estação seca. As 
temperaturas médias anuais são da ordem de 23°C e 26°C. Apesar da 
riqueza da região, a necessidade de sobrevivência dos agricultores migrantes 
deu início a um desigual confronto homem-natureza. Assiste-se hoje a um 
avanço desordenado sobre as florestas e já se tem 21 % da cobertura 
florestal original, cerca de 5.100 mil hectares perdidos. Devido aos restritos 
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estoques de fertilidade dos solos rondonienses, cerca de 3.2 milhões de 
hectares, na forma de capoeiras, foram abandonados após curto período de 
exploração. Isso quer dizer que 63~/o da área desmatada encontra-se 
abandonada. 

As previsões são de que mesmo com a diminuição da 

tendência migratóri~ no prazo de 20 anos não haverá mais, em Rondôni~ 
disponibilidade de terras passíveis de exploração agropecuária. Hoje, essa 
disponibilidade de terras é de cerca de 9,2 milhões de hectares. 

o Governo do Estado não acredita que esteja 
assegurada a sustentação, a médio prazo, das populações assentadas, 
mesmo que a agricultura local tenha se firmado produtora e forneça lucros. 
O temor da administração do Estado é o de que ocorra o fenômeno ruraI
urbano no âmbito de Rondôni~ ou rural-rural no âmbito amazônico. Teme
se a concentração fundiária e o avanço, em grande escala, da pecuária de 
corte. 

O Estado comporta hoje cerca de 90.000 
proprietários rurais, destes aproximadamente 60.000 são provenientes de 
assentamentos e ocupação até a década de 70, e os 30.000 restantes na 
década de 80. Coincidentemente, a maior parte dos projetos de colonização, 
desenvolvidos pelo INCRA, eram realizados ao longo da BR-364, onde os 
solos são de melhor fertili. iade e suportam explorações de atividades 
produtivas de forma intensa e sustentada. Em 1977, o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) havia assentado cerca de 28.000 
famílias no Estado. Entretanto, cerca de 30.000 outras famílias que 
esperavam por assentamentos rurais juntaram-se à população das recentes 
áreas urbanas. 

Surgiram muitos casos de meeiros nas terras de 
colonos já estabelecidos e casos de invasões de terras nas bordas de projetos 
oficiais. Mesmo reservas indígenas e reservas florestais foram invadidas. A 
situação ficou quase insustentável principalmente pelo quase colapso do 
INCRA por motivos orçamentários. 
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No ano de 1970 a população do Estado era de 
113.000 habitantes, no ano de 1980 era de 491.000 habitantes. no ano de 
1985 era de 905.000 habitantes. Taxa média de crescimento anual de 16~/o 
e 13~/ó respectivamente para os períodos de 1970/80 e 1980/85. Em 1988, a 
população do Estado tinha alcançado quase 1,4 milhões de habitantes. 

A extinção da vida na terra tomou-se uma 
possibilidade se persistir a falta de controle com relação a fatores 
importantes para o equilíbrio ecológico. Entre eles a explosão populacional 
descontrolada sobre regiões de floresta como a amazônica. Não haverão 
ganhadores quando os recursos naturais não renováveis chegarem ao fim e 
as grandes populações não tiverem como sobreviver. 
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A situação da administração política e social no 
Estado de Rondônia já esteve praticamente fora de controle, numa época em 
que não havia um processo de desenvolvimento planejado. Mas as 
mudanças sociais. no sentido de aumento populacional, ainda hoje não 
estão acompanhadas do crescimento econômico desejável. O bem-estar de 
um povo depende de como o seu goVe1110 lida com questões como habitação 
adequada, assistência médica, educação, alimentação nutritiva, oferta de 
empregos, etc. Em suma, depende de como o governo assume trabalhar 
seus problemas. No Estado de Rondônia, alguns problemas que são 
entraves para o bem-estar social, são graves e de dificil solução a curto 
prazo. 

Como foi mostrado pelos dados de aumento 
populacional, o Estado foi tomado de assalto pela migração. Um processo 
de ocupação iniciado nos anos 70 em que Rondônia f~beu massas 
migratórias em glande parte expulsas de outras regiões do País, pela 
situação de crise na economia nacional. Embora a Amazônia seja 
diferenciada e o problema da ocupação de Rondônia tenha uma história 
diferente da ocupação, por exemplo, do Amazonas vamos tentar fazer um 
estudo paralelo entre o desenvolvimento dessas regiões. 

A região amazônica, em geral, adveio de um reflexo 
inicial onde se viam grandes seringais e por sua própria natureza os 
seringais exigiam uma grande propriedade porque a eh1:ração da borra, ha 
era feita através de estradas na floresta. Estrada era o nome que se dava 
àquela direção de árvores de seringa na floresta. O seringueiro andava cerca 
de 6 a 8 quilômetros para colher o látex e isso exigia grandes áreas de terra 
pois as árvores não eram uma ao lado da outra, pelo contrário as distância 
variavam de 50 a 100 metros. A redução da área de um seringal 
significava sua falência. No entanto, entre outros fatores, a atividade da 
extração de goma acabou principalmente por ser uma atividade mais 
escrava para o homem. Mesmo que o seringueiro não fosse empregado era 
considerado um escravo pois um bom seringueiro, num bom seringal não 
conseguia tirar na média anual meio salário mínimo por mês. Este mesmo 
seringueiro tirava no máximo 350 quilos de borracha. A realidade da 
Amazônia quanto aos seringais hoje é outra, mas muitos seringais ainda 
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existem por falta de outra opção econômica. No entanto essa é uma 
atividade condenada ao desaparecimento, na estrutura atual. 

De repente. no Estado de Rondônia se verificou um 
crescimento assustador da população, que nem sempre esteve apoiada do 
setor público em tennos da infra-estrutura necessária para absorver a 
demanda. Um agravante que, grande parte desses migrantes eram bóias
frias, trabalhadores rurais e poucos ex-proprietários. Fonnava-se uma 
massa com pouca experiência da área agrícola, devido sua origem operária. 

Muitos nunca haviam trabalhado no gerenciamento 
da terra e estavam entrando numa região totalmente diferente em questão 
climatológica e ainda sem nenhum estudo das características do solo. O 
crescimento das cidades tomou-se extremamente rápido devido a limitada 
capacidade da região para sustentar a absorção dos migrantes que lá 
estavam em busca de terras para a agticultura. 

o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 
Agrária - INCRA, órgão responsável pelos assentamentos rurais, sem a 
devida pesquisa, a cada dia alocava novos colonos em novas terras. Foram 
abertos vários projetos de colonização, alguns bastante promissores e outros 
apenas balões de ensaio que não chegaram ao devido crescimento. 

o primeiro deles foi o projeto Ouro Preto que, no que 
pese algumas críticas, também teve sucessos. Outros projetos como o 
projeto Sidnei Girão, em Guajará-Mirim, não tiveram crescimento 
praticamente nenhum. 

A questão ambiental relacionada com o processo 
migratório passou a ser associada à degradação e eventual esgotamento da 
base dos recursos disponíveis. A questão racional e sustentada do uso dos 
recursos florestais passou então a ser vista com prioridade. O Goveno 
Brasileiro não concorda que a região possa ser tratada como área intocável, 
mas admite a necessidade de identificar fonnas de ocupação e uso 
planejados. 
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Diante de problemas dia-a-dia crescentes, o Governo 
do Estado tentou e as autoridades federais concederam. na época, um 
programa que fornecia infra-estrutura a essa colonização. Dele trataremos a 
segutf. 

o Polonoroestel 

o Programa de Desenvolvimento Integrado para o 
Noroeste do Brasil - POLONOROESTE, teve início na década de 80, 
quando os problemas de Rondônia se juntaram às preocupações do 
Governo Federal com a ocupação da Região Noroeste do Brasil. O 
POLONOROESTE foi financiado pelo Governo Federal e o Banco 
Mundial, e esteve coordenado pelo Governo Federal e executado por 
instituições federais e estaduais. 

o Banco Mundial é uma entidade fonnada por três 
instituições: o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento 
(BIRD), a Corporação Financeira Internacional (CFI) e a Associação 
Internacional de Desenvolvimento (AID). 

Os propósitos do Banco são: 

concorrer para a reconstrução e o desenvolvimento dos Estados
membros, facilitando a inversão de capitais para fins produtivos; 

promover o investimento de capital privado estrangeiro e, quando o 
privado não puder ser obtido em condições razoáveis, proporcIOnar 
empréstimos visando a propósitos produtivos; 

promover desenvolvimento equilibrado do comércio internacional e do 
balanço de pagamentos, estimulando os investimentos internacionais 
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destinados ao incremento dos recursos produtivos dos membros do 
Banco. 

No ano de 1944, época de guerra e de colapso da 
economia., delegados de 43 nações reuniram-se em Bretton Woods, New 
Hampshire, para criar o Banco Mundial que teria o objetivo de ajudar na 
recuperação e no crescimento globais. Hoje o Banco é o maior 
impulsionador do desenvolvimento econômico, concedendo empréstimos no 
valor de US$ 24 bilhões anuais, em geral a nações pobres como o Brasil. 
Este ano de 1994 o Banco completou 50 anos de empréstimos e uma tese 
interessante formulada por Bruce Rich3, advogado do Fundo de Defesa do 
Meio Ambiente e especialista em política de desenvolvimento internacional, 
veio à tona em seu livro Hipotecando a Terra. Ao contrário do 
desenvolvimento sustentável que apregoa, para Ric~ o Banco Mundial tem 
uma linha devastadora e o desenvolvimento, segundo os padrões do Banco 
Mundial, freqüentemente deixa de apresentar as prometidas compensações 
econômicas, como também tem sido "um cumplice importante numa guerra 
silenciosa contra a diversidade das culturas da humanidade e a herança 
biológica do planeta". 

Bruce Rich considera como uma aliança destrutiva os 
acordos feitos entre o Banco e os governos nacionais que estariam 
empobrecendo milhões de pessoas e pilhando os recursos naturais em nome 
do progresso. O Banco, no período de 1968 a 1981, kria estimulado as 
tecnologias em larga escala, de capital intensivo - como as barragens -, e 
implementado um processo de desenvolvimento de cima para baixo para 
estabelecer as prioridades de crédito. O resultado teria sido o fracasso e a 
destruição ambiental. O Banco trabalharia em segredo de forma burocrática 
e arrogante com o objetivo de fonlecer créditos a todo custo mesmo quando 
os empréstimos eram contrários à sua política social e ambiental. 

Os projetos agrícolas voltados para a exportação e 
exploração comercial dos recursos florestais e a expansão da pecuária 
teriam destruido milhões de hectares de florestas tropicais, assim como as 
barragens, rodovias e projetos agrícolas voltados para a exportação 
contribuiram para que milhões de pessoas pobres migrassem para as 
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regiões de tlorestas transformando-as em pnsloneiras da pobreza e 
destruidoras do meio ambiente. Desta forma, o Banco, com o discurso 
verde que adotou por meados dos anos 80, por imposição dos 
ambientalistas e dos povos indígenas, estaria de tàto vinculado a projetos 
destrutivos de alta tecnologia. 

Estariam colaborando para esse estado de coisas uma 
variedade de pressões internas e extell1aS, onde os próprios países em 
desenvolvimento freqüentemente buscariam através de projetos esses 
empréstimos, mas com o fim último de atender suas próprias agendas e 
elites políticas. De outro lado o interesse dos países industrializados, que 
detêm o controle do conselho de administração do Banco, é no sentido de 
que novos empréstimos sejam feitos com a finalidade de ajudar as nações 
pobres a incrementar as exportações para reduzir seus déficits do balanço 
de pagamentos. Os produtos exportados são em sua maior parte os recursos 
naturais e a agricultura dos produtos primários. Estes países 
industrializados tàriam uso do Banco para solucionar a crise da dívida dos 
países em desenvolvimento. 

Bruce Rich é totalmente contra este modelo de 
desenvolvimento centralizado em larga escala utilizado pelo Banco e acha 
que para que a ajuda aos países em desenvolvimento possa ser positiva é 
preciso que sejam fonnulados projetos do tipo "pequenos programas de 
ajuda" e utilizadas tecnologias de baixo impacto que est~latn mais de acordo 
com as condições sociais, ecológicas e econômicas das localidades. Para ele 
o fluxo de empréstimos deve ser reduzido para que possam ser minimizados 
os danos ecológicos. 

A concessão de empréstimos seria um instrumento 
das pressões intenlacionais sobre a Amazônia. E as exigência feitas pelo 
BIRD e o BID para que esses empréstimos fossem feitos seriam específicas, 
onde o "lamento ecológico" apenas tentaria esconder a tutela internacional. 

Quando o POLONOROESTE foi lançado, Rondônia 
ainda era Território Federal. Passou para a condição de Estado em 1981. O 
novo Estado, não possuía bases institucionais estruturadas para sustentar 
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projeto de tal envergadura. Seria através do POLONOROESTE que as 
instituições chaves do Estado seriam criadas e/ou fortalecidas. Seriam 
criados órgãos de pesquisa e extensão da agricultura do Estado, o Instituto 
de Florestas do Estado, a Polícia Militar Florestal, a Secretaria de Estado 
para o Meio Ambiente e o Instituto Estadual de Terras. 

Na verdade o governo estadual, sozinho, tinha pouca 
capacidade de fazer frente às necessidades de ordenamento e apoio sócio
econômico para as populações que chegavam à região. E o Governo do 
Brasil, com financiamento do Banco Mundial, passou a investir nas áreas 
de fronteiras agrícolas de Rondônia e Mato Grosso. 

A estratégia de atividades do POLONOROESTE, em 
Rondônia, tinha por objetivo absorver o fluxo migratório de maneira 
ordenada e sustentável. Mas principalmente, objetivava a conclusão e 
asfaltamento da BR-364, principal rodovia federal da região Noroeste, que 
liga o Estado do Mato Grosso ao Estado de Rondônia e esses dois Estados, 
ao Sul do País. 

o programa POLONOROESTE foi financiado por 
cinco empréstimos do Banco Mundial, os quais incluem três que apoiaram 
principalmente a agricultura, o desenvolvimento rural e o meio ambiente. 
Em 1981 foram aprovados 65 milhões de dólares para o desenvolvimento 
da agricultun e o projeto de proteção ao meio-ambiente. Esse empréstimo 
ficou conhecido como Noroeste L 

Outros 13 milhões de dólares foram aprovados 
adicionalmente no ano de 1981, com o objetivo de melhorar as condições de 
saúde dos colonos assentados em Rondônia e Mato Grosso. 

Para a pavimentação da estrada federal BR-364 que 
liga Cuiabá a Porto Velho, também no ano de 1981, foram liberados 240 
milhões de dólares. Com esses recursos deveriam ser construídas outras 
estradas alimentadoras daquela rodovia. 
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o projeto Noroeste 11, da ordem de 26,4 milhões de 
dólares, foi aprovado no ano de 1982 e estava destinado ao 
desenvolvimento da agricultura e proteção do meio ambiente no Estado do 
Mato Grosso. 

o projeto Noroeste lIl, da ordem de 65,2 milhões de 
dólares, foi aprovado no ano de 1983. Destinava-se a apoiar os 
assentamentos, ou seja, apoiar a colonização das terras não ocupadas em 
Rondônia. 

o Banco Mundial através do Programa de Ações 
Especiais para o Brasil - PAE, ainda liberou 22,8 milhões de dólares de 
financiamento suplementar para o Projeto Noroeste I no ano de 1983. 

o POLONOROESTE no período de 82 a 85 trouxe 
significativo apoio para a infra-estrutura de produção, possibilitando a 
interiorização e descentralização de serviços. Foram construídos 23 núcleos 
urbanos de apoio às comunidades rurais, escolas, postos de saúde, 
hospitais, estradas vicinais para o escoamento da produção, teve início o 
processo de armazenagem de grãos, assistência técnica, etc. Foram muitas 
as dificuldades para a implementação do POLONOROESTE. Dificuldades 
de natureza técnica, financeira e institucional, principalmente na fase inicial 
do programa. Infelizmente ficaram para trás, com exceção da pavimentação 
da rodovia BR-364, a maior parte dos serviços de apoio social e agrícola, 
meio ambiente e proteção aos índios. 

Desconhecendo estudos maiores da região foram 
colocados núcleos em locais inadequados para a ocupação. Se faziam 
necessários estudos das aptidões dos recursos naturais para que a ocupação 
das terras não ocorresse em locais com pouco ou nenhum potencial para o 
desenvolvimento sustentável. Dos 23 núcleos implantados muitos 
floreceram rapidamente outros tiveram crescimento acanhado. 

A falta de planejamento, orientação e fiscalização 
acarretou uma grida geral com a exploração das reservas florestais 
existentes de maneira inconseqüente. O único resultado era o rápido 
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desmatamento e esgotamento dos recursos. Colonos, por desconhecimento, 
queimavam madeiras nobres para fazer seus plantios, ou então 
comercializavam por preço totalmente inferior ao do mercado, não 
possibilitando levar a ele renda nenhuma. Com isso, foram tiradas muitas 
riquezas extrativistas de dentro do Estado e essa renda não foi intemalizada. 

A reação por parte dos ambientalistas ficou mais 
latente. Crescia a visão de que Rondônia precisava ter um processo de 
melhor sustentação. E o próprio Banco Mundial,que financiava o programa, 
fez uma análise do problema admitindo a maneira precipitada como foi 
desenvolvido o POLONOROESTE. O POLONOROESTE teve seus pontos 
positivos, mas merecia um trabalho de maior consistência. 

De fonna geral o programa foi amplamente criticado 
mas teve efeito na reversão do modelo de desenvolvimento predatório que se 
mantinha desde os anos 70. No passado, os insentivos econômicos e 
financeiros. freqüentemente encorajavam o desmatamento e a ocupação de 
áreas impróprias. O INCRA obrigava que o colono desmatasse parte de seu 
lote para que pudesse obter a regularização junto ao órgão. Essa é uma 
grande falha da legislação nacional de refonna agrária que classificou os 
desmatamentos como benfeitorias e incentivou o uso indiscriminado de 
produtos tóxicos llas lavouras. 

A falta de pessoal com qualificação técnica para as 
ações de desenvolvimento dos projetos foi outra dificuldade que colaborou 
para a não correspondência das expectativas. Mas já estavam lançadas as 
sementes, pois o meio ambiente foi considerado um componente importante 
no desenho do programa Noroeste, com a estratégia de desviar migrantes de 
extensas áreas ecologicamente frágeis e/ou ocupadas por índios, uma 
agricultura e uma produção florestal não explorativos que revertesse a 
tendência de derrubada de florestas tropicais, o estímulo a colonos para o 
replantio de árvores ecologicamente recortáveis e principalmente em 
propriedade de tamanho adequado para uma renda anual razoável. 

Em relação aos países do Norte, o Brasil sempre foi 
um país pobre do ponto de vista da industrialização. Sua população tem 
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uma espectativa de vida média de 60 anos e regiões com o Nordeste e o 
Norte do país apresentam uma situação de pobreza bastante grave, com 
altos graus de desnutrição, analfabetismo e outras tantas deficiências. 

As diferenças entre regiões ricas e pobres dentro do 
Brasil são imensas. Algumas conseguiram alcançar padrões de vida 
relativamente elevados afastando-se da realidade do Norte do país. Esta 
distância entre ricos e pobres, regiões desenvolvidas e subdesenvolvidas, faz 
parte de um quadro mais geral da economia nacional e internacional, mas as 
necessidades fundamentais do povo brasileiro exigem uma atenção 
preferencial do Governo principalmente no tocante a determinadas medidas 
prioritárias. Entre estas temos, principalmente, a definição de uma política 
de distribuição de renda. 

Os beneficios do desenvolvimento econômico, que 
porventura tenham ocorrido, certamente não foram compartilhados de 
maneira uniforme, restando para algumas regiões a fatia de escassos 
beneficios. No Brasil, principalmente nessas últimas décadas em que o País 
experimentou elevados níveis de crescimento, a distribuição da renda 
interna tornou-se ainda mais desigual. 

Todos esses fatores são conseqüências das nossas 
raízes históricas, onde o Brasil, colônia de Portugal, mantinha o papel de 
fornecedor de matérias-primas. Ainda hoje os produtos das nações mais 
pobres são imensamente procurados pelas nações industrializadas que 
pressionam por preços rebaixados. Sem contar a instabilidade política e 
social que também colaboram na manutenção da pobreza da maioria dessas 
nações em desenvolvimento e a estratégia de planejamento centralizado que 
apenas provoca ineficácia nas mãos de governantes com capacidade 
administrativa reduzida. 

Mas, não podemos estacionar e culpar as nações 
industrializadas pela pobreza de nosso país em busca de isenção da 
responsabilidade pelo nosso próprio desenvolvimento e desculpa para a 
ausência de nosso progresso. Nada isenta nosso País de culpa. Sabemos do 
grau de corrupção e incompetência governamental nas tentativas de 
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abordagens para o desenvolvimento orientado que já ocorreram em todo o 
País e estamos observando como será tratado pelos govemantes do Estado 
de Rondônia este assunto que também é de importância para as potências 
estrangeiras, especialmente os Estados Unidos. Vale salientar, porém, que 
não se pode rotular o Brasil de incapaz de gerenciar seu próprio 
desenvolvimento sustentável e nem de que ele seja o grande causador do 
desequilíbrio ecológico do planeta. 

o Estado de Rondônia passa por um período de 
mudanças profundas na estrutura populacional e seu governo tem buscado 
apoios financeiros internacionais bastante significativos. Para o sucesso de 
tais empreendimentos a seriedade e lisura nas ações em todos os níveis é 
fundamental. Não se trata somente do desenvolvimento de uma região e de 
um povo. Trata-se do desenvolvimento de uma Nação que faz parte de um 
continente tido como subdesenvolvido diante do resto do mundo. 
Pretendemos que a palavra Nação aqui seja compreendida nas quatro 
expressões do Poder Nacional: política, econômica, psicossocial e militar. 

Diferenças individuais entre regiões sempre hão de 
existir e para cada caso existem soluções diferentes para a diminuição da 
pobreza. No caso de Rondônia, grandes esforços estão sendo feitos nas 
áreas rurais onde se acham concentrados os mais pobres. Os 
administradores locais admitem que é preciso mais ação por parte dos 
governos para que () problema do desemprego não cause danos maiores ao 
meio ambiente. Populações desempregadas que não podem sobreviver nas 
cidades e não têm formação rural, entram nas florestas em busca de e},:trair 
madeiras, matar animais, etc. 

Um problema ainda maior, desenvolver a região da 
Bacia Amazônica sem utilizar a industrialização. Tratamos de uma região 
singular, que não suportaria a poluição industrial sem danos irreversíveis 
para a natureza. Eis uma questão que ainda vai preocupar muito no futuro 
principalmente 110 tocante elidir qualquer interferência espúria por parte da 
sociedade internacional. 
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o rápido aumento da destruição das florestas 
tropicais tomou-se cada vez mais foco de discussão em nível interno e 
externo do país. Tais discussões giram principalmente em tomo da 
Amazônia brasileira que do ponto de vista dos países industrializados deve 
ser conservada como santuário ecológico e não pode sofrer qualquer 
interferência da ação humana. Essa noção de patrimônio comum da 
humanidade deve ser repudiada para que sejam evitadas as manipulações. 

Asseguram que sua destruição constituiria não 
somente um problema climático de alcance global, ou seja, um problema 
ecológico (sobretudo no tocante à perda dos recursos genéticos), mas 
também social e, a médio e longo prazos, econômico dos países e das 
populações atingidas. 

Tomar decisões com relação à política que se vai 
adotar no Estado com relação ao desenvolvimento é sem dúvida uma função 
estafante. O administrador vai contar com uma carga inesperada de tarefas 
imprevistas e deve estar pronto para analisar os problemas e pensar no 
futuro de seu país. 

Decidir sobre o modelo de desenvolvimento a ser 
adotado na região amazônica envolve questões amplas e de dificil solução. 
Essa decisão pode tomar vários rumos e vai depender de inúmeros fatores 
intervenientes. Até que ponto se pode preservar a natureza às custas do não 
desenvolvimento industrial? Quais as conseqüências da não 
industrialização? Desempregos, analfabetismo, diminuição da produção? 

o Zoneamento Sócio-Econômico-Ecológicoi 

Decidiu-se no Estado promover o desenvolvimento 
financiado pelo Banco Mundial e aceitar determinadas imposições que nos 
fossem feitas, já que não temos recursos para financiar nosso próprio 
desenvolvimento. Isso gera outra fonte de tensão que se traduz em 
subserviência aos interesses internacionais e para o Brasil se desvencilhar 
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desses acordos terá que se iniciar um processo longo e de difícil solução. 
Estaremos sob constante cobrança dos órgãos financiadores quanto aos 
acordos feitos com os governos. 

Prisioneiros de uma lógica que pnonza interesses 
outros que não os locais ou constantemente pobres e sem condições de 
financiar nosso próprio desenvolvimento. Coube ao governo a decisão entre 
desenvolvimento/subdesenvolvimento. E nesse momento parece não haver 
como escapar a esse sistema de forças articuladas planetariamente. 

Em 1984 foi realizada uma revisão de meio termo no 
POLONOROESTE. Com essa revisão buscou-se definir as diferençss entre 
a suposição sob a qual o programa foi planejado e aquela sob a qual ele 
deveria ser implementado. Foram levados em conta as contingências que 
fugiram ao controle dos encarregados do plano, tais como: o inadequado e 
tardio desembolso de fundos de contrapartida, devido à dificil situação 
fiscal do País~ o desaparecimento de créditos, naquela oportunidade, para o 
estabelecimento de culturas perenes~ o manejo do projeto centralizado de 
forma excessiva; a ineficiente integração das agências participantes e; a 
inesperada migração em solos impróprios. Também foram analizadas as 
políticas, regras e programas de investimento anteriormente executados 
para promover o desenvolvimento da região amazônica durante as duas 
décadas passadas. 

A conclusão foi que não se poderia mais repetir 
certos erros como o da intensa construção de estradas para a entrada de 
colonos, como o desconhecimento das bases dos recursos naturais, deveria
se melhorar a fraca capacidade institucional de implementação dos órgãos 
executores chaves, das áreas Federal e Estadual, deveriam ser emitidos 
menos registros de terra e titulações para desencorajar a devastação 
florestal, deveria-se reestruturar as práticas e regulamentos não apropriados 
para a proteção florestal, deveria-se diminuir os incentivos fiscais especiais 
e linhas de crédito subsidiados que não estivessem de acordo com o 
desenvolvimento sustentável da criação de gado, deveria-se dar mais apoio 
técnico e financeiro para o estabelecimento de culturas perenes. Em suma, 
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deveria-se diminuir o número de beneficiários particulares em favor do 
desenvolvimento sustentável da Amazônia. 

Em 1986 teria fim a primeira fase do 
POLONOROESTE. O Governo do Estado, em conjunto com o Governo 
Federal, deu início a um trabalho preparatório visando a continuação do 
projeto de manejo dos recursos naturais de Rondônia. Esse trabalho seria 
realizado através do Projeto de Cooperação Técnica Especial (TCP) e do 
Programa Cooperativo F AOlBanco Mundial (F AO/CP), com a assistência 
da FAO. Em setembro de 1987 foi apresentada uma versão preliminar do 
zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico que seria uma ferramenta para a 
identificação das diferentes áreas, uma busca de racionalização da ocupação 
espacial do território rondoniense. Serviria de instrumento básico de 
planejamento do ordenamento territorial, segundo as capacidades de oferta 
ambiental dos diferentes ecossistemas e segundo as características sócio
econômicas de cada localidade. 

Essa versão preliminar ficou disponível na escala de 
1 :1.000.000 (um para um milhão). O Estado de Rondônia foi dividido em 
seis macrozonas e nomes estratégicos foram escolhidos para cada zona. Um 
seminário internacional foi realizado em seguida pelo Governo do Estado na 
cidade de Porto Velho com a intenção de discutir o zoneamento. Numa 
segunda versão seriam incluídas as recomendações relevantes que 
surgi ~sem no seminário. Em maio de 1988 aconteceu outro seminário 
intenlacional, desta vez na cidade de Brasília e contou com a participação 
das organizações não-governamentais. 

O POLONOROESTE trouxe vitórias importantes 
para as frentes institucionais, técnicas e de meio ambiente. Financiou 
estudos, consultorias técnicas e treinamentos principalmente para a 
formalização da primeira aproximação do Zoneamento Sócio-Econômico
Ecológico do Estado de Rondônia. Através do Decreto nO 3.782, de 14 de 
junho de 1988, o Governo do Estado de Rondônia oficializou o uso do 
zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico no planejamento do 
desenvolvimento. 
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o zoneamento tornou-se o principal instrumento 
norteador do Planejamento Estadual, definindo critérios de investimentos 
públicos e privados, preservação de ecossistemas frágeis e do meio 
ambiente como um todo e o ordenamento do uso dos recursos naturais. O 
Decreto 3.782 de 1988 foi transformado em Lei em 1991. 

A execução da primeira aproximação do zoneamento 
Sócio-Econômico-Ecológico sofreu muitas limitações devido à carência de 
recursos humanos, materiais e orçamentários. Contudo, como bem disse 
Magalhães 5, o mapa cartográfico ilustrativo teve produção com técnicas 
modernas de serigrafia e composição gráfica e retrata com perfeição a 
situação da região no período de julho/86 a julho/88. 

A política de ordenamento ambiental teria por 
objetivo, harmonizar a ocupação do espaço físico territorial da área rural do 
Estado de Rondônia, pela utilização racional das suas potencialidades 
econômicas e ecológicas, segundo as capacidades de oferta ambientais 
regionalizadas, atendendo seis postulados básicos. 

I - Preservar ecossistemas frágeis, refúgios notáveis da fauna, sítios de 
belezas cênicas excepcionais e amostras de ecossistemas representativos da 
diversidade ecológica regional, como patrimônio de germoplasma~ 

II Usar, em bases rreservacionistas, os recursos naturais visando 
maximizar a sustentabilidade dos sistemas rentáveis de produção, pelo 
aproveita meto integral da paisagem, com emprego de manejo adequado à 
conservação de solos, ordenamento florestal e recuperar áreas já degradadas 
pela ação antrópica; 

IH - Buscar a integração nacional da região, sob o ponto de vista sócio
econômico-ecológico; 

IV - Manter a integridade territorial das áreas indígenas, protegendo as 
comunidades, seus usos e costumes, dos efeitos exógenos; 

V - Proteger as comunidades rurais tradicionais, seringueiros e ribeirinhos; 
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VI - Segurança Nacional. 

Para a consecução da política de ordenamento 
territorial da área rural de Rondônia, sob o enfoque ambiental, o Estado 
expediu no prazo de 90 dias, a partir da publicação do Decreto nO 3.782 de 
14 de junho de 1988, o regulamento para o zoneamento Sócio-Econômico
Ecológico; executou o detalhamento do zoneamento nas áreas de melhor 
potencial produtivo e nas áreas de maior índice de ocupação, mediante 
mapeamento semi-detalhado de solos e relevos, fez reconhecimento da 
vegetação, caracterizou os níveis de explorabilidade imediata das florestas 
de rendimento e diagnosticou as unidades de conservação para consolidar a 
definição de seus objetivos; procurou iniciar o disciplinamento do processo 
de ocupação e da estrutura fundiária do Estado, procurando impedir novos 
assentamentos, seja agropecuários, agroflorestais, silvo-pastoris, 
eÀ1rativistas ou de produção madeireira, em áreas que não apresentassem 
capacidade de sustentabilidade para produção a longo prazo; iniciou a 
delimitação e demarcação das unidades de preservação, conservação, áreas 
indígenas, florestas extrativistas e de rendimento sustentável definidos no 
zoneamento. 

Em tese e de fato é inegável que os brasileiros 
tenham o direito de ocupar a região amazônica e sem dúvida é imperioso 
que os recursos naturais desta região sejam ra(ionalmente utilizados em 
beneficio da população amazônica, brasileira e até mundial. Mas algumas 
diretrizes e conceitos, a princípio muito lógicos, deveriam ser melhor 
estudados e serem motivo de mais atenção por parte do Governo do Brasil. 
É o caso de se dar mais atenção ao resguardo da autonomia nacional sobre 
o território amazônico. Ou seja, de se afastar qualquer ingerência nos 
assuntos internos do País, com fundamento na soberania, seja qual for a 
justificativa para essa eventual ingerência interna. 

Trata-se de um zoneamento muito bem elaborado, 
para uma primeira etapa de trabalho. É uma grande tentativa de racionalizar 
a utilização dos recursos naturais renováveis e não-renováveis. 
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Os esforços da primeira etapa foram no sentido de 
buscar melhor conhecer, dentro do contexto amazônico, todos os recursos 
naturais que formam o patrimônio fundiário do Estado de Rondônia. De 
posse desses dados se poderia buscar a racionalização do uso das diversas 
potencialidades de oferta ambiental dos ecossistemas. Não é plano dos 
Governos da região amazônica estagnar o desenvolvimento em nome da 
manutenção da floresta. Os governos estão trabalhando com o desafio de 
controlar o desmatamento sem parar o desenvolvimento. É um desafio 
econômico-ecológico que considera a Amazônia patrimônio soberano do 
Brasil, defende a exploração sem destruição e a ceita a cooperação 
internacional relativa a recursos e tecnologias sem se submeter a pressões 
ou interferências externas. 

o Plana floro ! 

O norteamento para o PLANAFLORO partiu 
principalmente dos estudos feitos pelo zoneamento sócio-econômico
ecológico iniciado com o POLONOROESTE. O plano foi elaborado de 
acordo com as condições agroecológicas e potenciais de desenvolvimento 
sustentável das zonas instituídas pela Lei Complementar nO 52, de 20 de 
dezembro de 1991. 

Os empréstimos feitos entre o Banco Mundial para a 
Reconstrução e Desenvolvimento e o Estado de Rondônia são 
acompanhados de acordos onde o B.M. concorda em colocar a disposição 
do Brasil uma certa quantia dentro de determinadas condições com as quais 
Rondônia concorda em assumir tais obrigações para com o Banco. 

O PLANAFLORO é composto por quatro componentes: 

a) conservação do meio ambiente, manejo e reforço (28%); 
b) pesquisa e desenvolvimento agroflorestal (36%); 
c) serviços de infra-estrutura sócio-econômica (31 %) e; 
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d) administração do Plano Monitoria e Avaliação e assistência técnica 
(5'%). 

a. CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, MANEJO E REFORÇO, 
inclui: 

regularização da terr~ zoneamento; 
estabelecimento e manejo das unidades de conservação; 
proteção ambiental; 
manejo florestal; 
reservas extrativistas e; 
apoio às comunidades indígenas. 

b. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AGROFLOREST AL, inclui; 

pesquisa agroflorestal; 
extensão rural; 
crédito rural e; 
suprimento de insumos. 

c. SERVIÇOS DE INFRA-ESTRUTURA SÓCIO-ECONÔMIC~ inclui: 

saúde; 
educar,:ão; 
suprimento de água e; 
transporte fluvial e rodoviário. 

d. ADMINISTRAÇÃO DO PROJETO, inclui: 

fortalecimento das unidades de coordenação estadual e federal para 
melhorar suas capacidades de monitoria e avaliação; 
provisão de treinamento, assistência técnica e consultoria apropriada; 
construção de escritórios e aquisição de equipamentos; - provisão de 
instalações de processamento para implementação de um sistema de 
monitoria via satélite para detectar desmatamento em concordância com 
as diretrizes federais para o setor e; 
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engajamento de um comitê de avaliação independente para avaliar o 
progresso anual do Plano e fazer recomendações com relação a estes 

progressos com a participação do MEFP. 

Os quatro componentes ª' Q, ~ e Q terão seus gastos 
concentrados nas seis (06) zonas que foram definidas a partir do 

zoneamento Sócio-Econômico-Ecológico: 

I - zona de atividades agrícolas, agropecuárias, agroflorestais, silvo-pastoris 
e florestais; 

II - zona de atividades agropecuárias; 
III - zona ribeirinha, de aproveitamento de várzeas e terras firmes marginais; 

IV - zona de extrativismo vegetal e de essências florestais, com manejo de 
recursos florestais; 
V - zona de ecossistemas florestais ligeiramente frágeis,com potencial 
madeireiro em escala comercial; 

\ VI - zona de ecossistemas muito frágeis para observação e/ou conservação 
permanente, incluindo as áreas indígenas e as unidades de conservação já 
legalizadas. 

Um Programa de desenvolvimento Zonal foi 
elaborado a partir dos estudos de cada zona sócio-ecomômica-ecológica 
com o objetivo de direcionar os investimentos no meio rural em busca da , 
melhoria da qualidade de vida do~ produtores, de uma ocupação ordenada e 
de acordo com o equilíbrio ecológico. 
As zonas e suas finalidades: 

zona 1 - Intensificação da exploração agropecuária 

Características principais: a zona 1 está inserida em 
19 dos 23 Municípios do Estado, onde há: 

\ 

intensa colonização, com projetos de assentamentos oficiais ao longo da 
BR-364; 
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concentração da maior parte da população do Estado (930 mil 
habitantes), investimentos, infra-estrutura, produção agropecuária (80~/O) e 
florestal (700/0)~ 

predominância da produção rural (55~~). 

A região é caracterizada por florestas tropicais com 
ambientes de savanas apresentando relevos planos e ondulados. O clima é 
tropical úmido com médias anuais de 23 a 25õC e precipitações 
pluviométricas de 1.950 mm/ano, com períodos secos e úmidos bem 
definidos. 

Os solos (6.195.000 ha) são classificados em: 

de boa fertilidade (41,6%); 
de fertilidade média ( 12, 9°Á> ); 
de baixa fertilidade natural (41, 5 ~~ ); 
de baixa fertilidade com restrições (4,0%). 

Nesta área estão localizados 79.304 estabelecimentos 
rurais, com 68.622 ocupando área de até 100 ha. 

42~~ situam-se sobre solos de boa fertilidade natural; 
36% sobre solos de média fertilidade e ; 
26% sobre solos de baixa fertilidade natural. 

As ações governamentais propostas para serem 
desenvolvidas nessa zona serão direcionadas a pequenos agricultores que 
exploram lotes de até 100 ha de área, em sistemas integrados agroflorestais, 
silvo-pastoris ou agropecuários. Ações principais: 

introdução de culturas mais rentáveis nas propriedades; 
estabilização do nível atual de desmatamento; 
estabilização de áreas de pastagens; 
intensificação de culturas perenes; 
aproveitamento de capoeiras; 
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concentração dos serviços de extensão rural em grupos e/ou 
associações; 
fortalecimento de organizações de produtores; 
incremento da fiscalização ambiental. 

As atividades a serem desenvolvidas serão agrupadas nos componentes: 

extensão rural e assistência técnica; 
crédito rural; 
ação fundiária; 
conservação e proteção ambiental; 
pesquisas; 
manutenção e pavimentação de estradas; 
saúde; 
educação; 
energia elétrica; 
saneamento. 

zona 2 - pequenos produtores em comunidades 
características principais: 

A zona 2 está inserida em 8 do~ 23 Munic.ípios do 
Estado, sendo composta por duas parcelas, com as seguintes características: 

no Centro-Sul e Sudoeste, caracterizada por ambientes de savanas, 
campos graminóides e floresta aberta, abrangendo os Municípios de 
Pimenta Bueno e Vilhena. Nessa sub-região concentravam-se atividades 
baseadas em pecuária, que não são objeto de ação neste Programa; 

no Norte e Nordeste, onde a paisagem predominante é a de "floresta 
ombrófila aberta e densa". Abrangendo os Municípios de Porto Velho, Vila 
Nova do Mamoré e Guajará-Mirim, sendo caracterizada por solos de baixa 
fertilidade. O clima é quente úmido, com curta estação seca. A época 
chuvosa, concentra 82% das chuvas anuais. As temperaturas máximas 
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anuais variam de 30 a 33 graus centígrados e as mínimas entre 7 e 15 graus 
centígrados. As precipitações pluviométricas são da ordem de 1.835 
mm/ano. A população residente nesta área é de 449,4 mil habitantes, dos 
quais 85,8~/ó vivem no meio urbano. 

As lavouras anuais são cultivadas por métodos 
tradicionais, com base no trabalho familiar caracterizado pela dependência 
de cultivos de ciclo curto e esgotamento de áreas plantadas. A área com 
cultivos perenes é pequena. 

A produção dessa área evoluiu de 22,3 mil toneladas 
em 1980 para 104,56 mil toneladas em 1987. Os produtos principais são 
arroz, milho, feijão, mandioca, banana, café e borracha natural, sendo a 
comercialização feita pelos próprios produtores. As vias de acesso são 
deticientesinexistindo rede armazenadora nas áreas com maior potencial 
produtivo. 

Ações a serem desenvolvidas na região: 

A meta do sistema de produção proposto está na 
implantação e incremento de áreas de cultivos perenes consorciados, que 
pennitam estabelecer cultivos de longa maturação como a seringueira, cuja 
implantação seja cHsteada por cultura de maturação precoce como o café. 

As ações na região serão voltadas a pequenos 
produtores, concentrados em comunidades, devendo os esforços serem 
diferenciados para: 

introdução e/ou intensificação de culturas perenes consorciadas, em 
solos apropriados; 
recuperação e/ou enriquecimento das capoeiras, com finalidade 
produtiva; 
intensificação das pesquisas agrícolas e florestais; 
aproveitamento de recursos florestais nativos; 
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ações de fomento para tração animal. aquisição de animais de pequeno 
e médio porte, bem como para insumos básicos; 
apoio ao associativismo rural; 
concentração dos atendimentos de e:\.1ensão rural em grupos e/ou 
associações; 
fomento tração animal, pequenos e médios animais e insumos básicos. 

As atividades que serão desenvolvidas nesta região 
podem ser agrupadas nos seguintes componentes: 

extensão rural e assistência técnica; 
pesqUlsa~ 

crédito rural~ 
ação fundiária. 

zona 3 - Ribeirinha 
caracteri sticas principais 

A zona 3 está inserida em 3 dos 23 Municípios do 
Estado de Rondônia, correspondendo às regiões ribeirinhas localizadas nas 
margens dos rios Mamoré, Madeira e Machado, totalizando 589.000 ha nas 
seguintes áreas: 

45.000 ha no vale do rio Mamoré, na altura do Distrito Surpresa, no 
Município de Guajará-Mirim; 
16.000 ha no Município de Guajará-Mirim; 
528.000 ha na foz do rio Abunã até a localidade de Angustura, no rio 
Machado, pertencente aos municípios de Porto Velho e Ariquemes. 

A região tem relevo plano, sendo constituída por: 

planícies aluviais (várzeas), sujeitas a inundações, com condições 
para cultivo adequadas para a implantação de culturas temporárias, 
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terraços aluviais antigos, bem drenados e não inundáveis. de baixa 
fertilidade, adequados à implantação de culturas perenes. 

Trata-se de uma área de frágil ecossistem~ 

caracterizada pela presença de matas ciliares. Predomina uma topografia 
plana com declividade variando de 1 a 4 ~/ô, ocupada por pequenos 
agricultores, pescadores e ex1rativistas com atividades diversificadas. 

o clima é quente e úmido, com curta estação seca. 
As temperaturas médias anuais são da ordem de 25 graus centígrados, 
umidade relativa média de 86% e precipitação pluviométrica média entre 
2.000 e 2.400 mm/ano. 

Nesta região a população está instalada em pequenos 
povoados e concentrações familiares, totalizando cerca de 2.800 famílias, 
aproximadamente 14.000 habitantes. 

As atividades econômicas são a agricultur~ 

extrativismo vegetal, pesca artesanal e garimpagem de ouro. As áreas são 
em média de 100 ha. 

Ações a serem desenvolvidas na região 
As principais ações a serem executadas: 

fomento de insumos básicos, via crédito alternativo; 
serviço de assistência técnica agroflorestal e pesqueira; 
proteção da cobertura vegetal nas margens dos rios, lagos e igarapés; 
melhoria dos serviços de transporte fluvial, comercialização, saúde e 
educação; 
fortalecimento das diversas formas de organização de produtores. 

Estas atividades serão agrupadas nos seguintes componentes: 
extensão rural e assistência técnica; 
pesqUIsa; 
crédito rural; 
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ação fundiária~ 
conservação e proteção ambiental: 
transporte fluvial. 

Zona 4 - Extrativista 
Características principais 

A Zona 4 está inserida em 8 dos 23 municípios do 
Estado, composta por 6 parcelas e constituídas como segue: 

rio Ouro Preto no Município de Guajará-Mirim; 
rio Pacaás Novos no Município de Guajará-Mirim; 
rio Cautário e Pedras Negras no Municipio de Costa Marques; 
rio Jaci-Paraná e Mutum-Paraná no Município de Porto Velho. 

Algumas áreas contam com estradas de rodagem 
(como a BR-429), porém não há facilidade de acesso entre uma área e 
outra, os rios exercem expressiva importância como via de acesso principal. 

Estas áreas são caracterizadas como florestas 
tropicais abertas e densas, apresentando relevos ondulados, como planícies 
inundáveis. 

A precipitação pluviométrica é de 2.100 mmlano, 
com estação seca. As temperaturas médias são da ordem de 24 graus 
centígrados, com uma umidade relativa de 800/0 a 85%. 

Os solos são de baixa fertilidade natural, com baixa 
aptidão para a agropecuária. 

A população que habita esta zona é pequena, da 
ordem de 500 famílias, cerca de 2.500 pessoas, ocupando áreas médias de 
400 ha. A atividade econômica predominante é a extrativa vegetal do látex e 
castanha-do-brasil. 
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Ações a serem desenvolvidas na região 
As principais ações que serão executadas: 

criar 5 florestas de rendimento extrativista. A primeira será a área às 
margens do rio Ouro Preto, cujos estudos e levantamentos preliminares 
foram concluídos: 
implantar 5 projetos de assentamento com capacidade de beneficiar 
1.000 tàmílias de tradição extrativista; 
incrementar a produção de borracha e outros produtos extrativos; 
manter a floresta e o ecossistema florestal; 
organizar a ocupação e exploração dos recursos florestais; 
preservar a fauna e flora; 
incentivar a organização comunitária; 
levantar e estudar a fauna dos rios da região. 

A criação de cada uma das reservas extrativistas se 

dará mediante elaboração de projetos técnicos e homologação pelo MlRAD, 
para viabilizar a transferência das áreas ao patrimônio estadual, seguida da 
legalização das reservas. 

Cada reserva extrativista disporá de infra-estrutura 
fisica necessária à centralização das ações de assistência, manejo, extensão, 
fomento e pesquisa florestal, e serviços sociais e fundiários. 

As atividades a serem d~senvolvidas podem ser agrupadas nos seguintes 
componentes: 

extensão rural; 
pesqUIsa; 

ação fundiária~ 
conservação e proteção ambiental; 
educação; 
saúde. 
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Zona 5 - Manejo Florestal 
Características principais 

A zona 5 está inserida em lOdos 23 municípios do 
Estado, constituída por um conjunto de parcelas dispersas, totalizando 
3.600.000 ha, identificadas como segue: 

Florestas Nacionais do Jamari e Bom Futuro; 
Reservas Florestais em Bloco (projeto piloto); 
áreas propostas para projetos piloto; 
áreas propostas para manejo florestal. 

Os 2~6 milhões de ha que constituem áreas propostas 
para manejo florestal de rendimento sustentável, são caracterizadas por 
florestas tropicais ombrófilas densas e abertas, com ocorrência de 
palmáceas, mogno, cerejeIra, ipê, angelin, cedro, faveiras, sucupira, 
maracatiara e outras. 

Estas terras estão localizadas, em grande parte, em 
regiões de igarapés temporários que secam de junho a outubro. 

A precipitação pluviométrica está entre 1.750 e 
2.750 mm/ano, com estação seca definida. As temperaturas médias são da 
ordem de 24 graus centígrados, com umidade reÍativL de 80% 

produção florestal 

O setor florestal tem grande importância para a 
economia estadual, contribuindo com 350/0 da arrecadação. Composto por 
cerca de 1,5 mil indústrias, com capacidade de produção estimada em 5 
milhões de metros cúbicos/ano de madeira serrada. Localizadas nas 
margens das rodovias e linhas abertas pela colonização. Gera 
aproximadamente 50 mil empregos diretos e 10 mil indiretos e utiliza mão
de-obra não qualificada. 
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A indústria madeireira se utiliza de técnicas 
rudimentares. com alto custo de produção, fundamentadas no processo de 
exploração da floresta de espécie de maior valor no mercado como mogno e 

cerejeira, provocando pressão sobre as áreas indígenas e de conservação. 

As áreas sob jurisdição do IBDF encontram-se com 
as atividades de manejo florestal paralisadas. A Floresta Nacional do Jamari 
foi homologada e possui plano de manejo e parte da infra-estrutura fisica 

necessária ao seu funcionamento. Quanto à Floresta Nacional do Bom 
Futuro, existe apenas o decreto de criação. 

ações a serem desenvolvidas na região 

As áreas propostas estão distribuídas em 24 Reservas 
em Blocos e 11 áreas novas, das quais 02 Florestas Estaduais de 

Rendimento Sustentado, que são exploradas de forma experimental, sendo 
uma regida pelo IEF e outras através de administração comunitária de 
pequenos produtores. As 09 restantes constituir-se-ão em Florestas de 
Rendimentos Potenciais, que incidirão sobre terras públicas e de domínio 
particular sem problemas fundiários. 

as principais ações executadas i'ierão para: 

realizar inventários florestais; 
manejar florestas nativas sob regime de rendimento sustentado; 
disciplinar o uso dos recursos florestais; 
definir o modelo de exploração seguindo o modelo de manejo florestal 
sustentado; 

reduzir o desmatamento; 
explorar a floresta de modo seletivo; 
proteger as áreas indígenas e de preservação permanente; 
incentivar a instalação de infra-estrutura para comercialização. 
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As atividades que serão desenvol\tidas podem ser agrupadas nos seguintes 
componentes: 

manejo florestal; 
ação fundiária; 
conservação e proteção ambiental; 
pesqUIsa. 

Zona 6 - Conservacão e Preservação Pennanente 
Características principais 

A Zona 6 abrange 16 dos 23 municípios do Estado 
correspondendo à cerca de 7,5 milhões de hectares, representando 31 % da 
área do Estado e sendo constituída por um conjunto de parcelas dispersas 
que incluem: 

17 áreas indígenas, com área total de 3.825 mil/ha, ou seja, 15,74% 
sobre a área total do Estado; 
04 áreas de Unidade de Conservação e Preservação, com área total de 
1.630 mil/ha, ou seja, 6,71 % sobre a área total do Estado; 
23 áreas propostas no Programa, com área total de 2.025 mil/ha,ou seja, 
8,33%) sobre a área total do Estado; 
15 áreas sob responsabilidade do IEF, com á~'ea total de 668 mil/ha., ou 
seja, 2.75% sobre a área total do Estado; 
O 5 áreas sob responsabilidade da Semaro, com área total de 919 mil/ha., 
ou seja, 3,780/0 sobre a área total do Estado; 
2 Área/Alagação, com área total de 358 millha, ou seja~ 1,47?1o sobre a 
área total do Estado; 
1 SEMARO Área/Compensação-JP, com área total de 80 mil/ha, ou 
seja, 0,33% sobre a área total do Estado. 

Total de áreas parceladas: 43 
Total em milhões de hectares: 7,480 
Total em % sobre a área geral do Estado: 30,78 
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As áreas objeto deste Programa correspondem a 2,03 
milhões de ha.. em sua maioria concentradas nas partes Noroeste e Sudeste 
do Estado. Apenas 200 ha não estão sob o domínio da União. 

A população destas áreas é reduzida, sendo de 
destaque a população indígena, estimada em cerca de 5.000 pessoas. 

Das 17 áreas indígenas do Estado, 4 devem ser 
demarcadas e 8 homologadas. 

As unidades sob a responsabilidade do IBDF são 3 
(1,53 milhões de ha) e a SEMA administra a Estação Ecológica do Cuniã 
(100 mil ha) totalizando 1,63 milhões de ha. Apesar de possuírem toda a 
infra-estrutura requerida, as duas primeiras ainda não foram 
administrativamente implementadas e a última encontra-se praticamente 
abandonada. 

Ações a serem desenvolvidas na região 

As ações nesta zona estão voltadas para a criação, 
implantação e administração de 20 unidades de conservação e preservação, 
correspondendo a: 

5 parques; 
1 área de preservação ambiental; 
9 hortos florestais~ 
2 reservas biológicas; 
3 estações ecológicas. 

São procedidas à elaboração dos projetos edição de 
decretos e/ou leis, instalações de bases administrativas, reforço policial 
especializado. 
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Nas áreas indígenas serão desenvolvidas ações de 
educação, saúde. atividades produtivas, segurança, vigilância e proteção. 
Além disso nas áreas serão ainda procedidas as seguintes ações: 

proteger as áreas indígenas e de preservação permanente; 
preservar os valores arqueológicos, geológicos e culturais; 
produzir mudas de espécies florestais; 
controlar e monitorar a poluição ambiental; 
estudar e analisar os beneficios econômicos-sociais resultantes da 
utilização racional dos recursos naturais renováveis; 
propiciar o lazer e turismo ecológico; 
proteger os mananciais e bacias hidrográficas; 
assegurar a integridade fisica das áreas de conservação ou preservação 
permanentes. 

As atividades que serão desenvolvidas podem ser agrupadas nos seguintes 
componentes; 

ação fundiária; 
conservação e proteção ambiental; 
pesqUlsa. 

Em Busca de um Modelo de Desenvohimento 

Desde o Plano Nacional de Desenvolvimento da 
época do Governo Geisel, que surgiu como uma reação à reunião de 
Estocolmo, onde ficou claro que o mundo pretendia que o Brasil estagnasse 
seu desenvolvimento para não criar problemas ambientais, que o Governo 
do Brasil assumiu a postura de continuar seu desenvolvimento. A partir de 
então no Brasil a questão ambiental não tem sido estratégica, tem sido 
apenas uma tentativa de sobrevivência. Manifesta-se em reações contrárias, 
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porém calltelosas~ diante das pressões internacionais para a preservação em 
detrimento do desenvolvimento. 

o Brasil possui quase 40% das espeCles V1Vas da 
terra, o que significa quase metade desse patrimôni07• As pressões 
internacionais para a preservação do meio ambiente têm sua razão de ser, 
embora certos limites tenham que lhes ser impostos por parte do Brasil. Não 
pode haver radicalismos como o de supor que a Amazônia se transfonne em 
um jardim ou um museu. Pelo contrário, ela deve ser preparada para 
contribuir com o desenvolvimento nacional de forma planejada. 

Foram, sem dúvida, essas pressões que se refletiram 
na Nova República e foram transcritas para a Constituição de 1988, onde 
em vários momentos de todo o texto constitucional, além do capítulo sobre 
o meio ambiente, se trata da problemática ambiental. A Constituição prevê 
a defesa do meio ambiente, afastado qualquer tipo de intervenção: art. 52, 
LXXIII cogita de ação popular e o art. 129, IH estabelece a ação civil 
pública para a proteção do meio ambiente. O art. 23, VI e VII estabelece a 
competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios para 
a proteção do meio ambiente, cabendo aos três primeiros legislar 
concorrentemente sobre a matéria ( art. 24, VI e VIII). Ainda, a defesa do 
meio ambiente é um dos princípios da ordem econômica do País, ( art. 170, 
VI) e o capítulo VI trata todo do assunto. 

Infelizmente, os problemas de meio ambiente no 
Brasil têm origem, em primeiro lugar, na insuficiência de nosso próprio 
desenvolvimento. Deficiências nas condições sociais e econômicas, tanto 
nas cidades quanto no campo caracterizadas pelo analfabetismo de 26% da 
população, saúde precária, falta de habitação condizente com o mínimo 
necessário para a sobrevivência digna de um cidadão etc. 

Nefussi8 classifica um segundo e não menos grave 
problema. São os derivados de investimentos na utilização dos recursos 
naturais, investimentos no setor de mineração, práticas agrícolas, barragens, 
entre outros, e mais os derivados de investimentos na infra-estrutura urbana 
e rural. Seriam investimentos em estradas, ferrovias, aeroportos e ainda os 
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investimentos em parcelamentos e loteamentos do solo. Segundo ele, esses 
problemas são gerados principalmente por ação dos governos. 

Uma terceira classe de problemas ambientais reuniria 
a poluição das águas, do ar e do solo. As causas desses problemas seriam a 
industrialização, geração de energia por combustíveis sólidos, líquidos e 
gasosos e pelo inadequado tratamento de disposição final dos esgotos 
domésticos e lixo urbano. 

Diante de tal contexto, infelizmente verídico, nos 
vemos obrigados a concordar com a tese de que não existe um modelo 
tipicamente brasileiro de exploração do meio ambiente. Ao longo de nossa 
história o raciocínio era de que o recurso natural era barato e deveria ser 
maciçamente utilizado. Esse modelo de desenvolvimento é originário da 
primeira revolução industrial e o Brasil, assim como todos os países do 
planeta, o reproduziu. 

Hoje· há uma tendência de mudança para esse 
modelo de desenvolvimento, o modelo de sociedade conservacionista como 
a descreve Pint09• Mas como ele não vemos que os mecanismos necessários 
para a aplicação desse modelo de desenvolvimento conservacionista possam 
existir numa escala planetária. Serão os países do Terceiro Mundo que 
estarão pressionados a se transformarem em reservas ecológicas. "As 
populações do Terceiro Mundo funcionariam quase cnmo um jardim 
zoológico e o mundo ocidental visitaria esses paraísos ecológicos, pois 
estariam saturados da poluição. 

Parece radicalismo esse posicionamento, mas não é 
nada impossível que aconteça, caso os Governos do Sul não fiquem atentos 
para as contradições entre o papel do Estado nesse processo de tentativa de 
preservação do meio ambiente e as motivações econômicas dos 
financiamentos externos. Ainda devem estar atentos às contradições entre 
este mesmo papel que deve exercer e as motivações econômicas do próprio 
Estado. Traduzindo em síntese, qualquer imediatismo seria fator de risco. 
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Em matéria de legislação ambiental o Brasil é um 
dos países mais avançados do mundo. Mas como acontece em todos os 
setores legais a prática tem sido bem outra. Planejamentos perfeitos, do 
ponto de vista formal, mas de pouca eficácia. Seria correto afirmar que o 
PLANAFLORO é um desses casos? Um plano perfeito, com metas 
tàntásticas e objetivos sem dúvida bem intencionados para no final 
verificarmos que menos da metade de tudo o que foi planejado pôde ser 
feito? 

Assim como as pressões internacionais para a 
preservação do meio ambiente na América Latina, especialmente na 
Amazônia Legal, têm em seu bojo objetivos políticos outros, o contexto 
brasileiro de interesses do setor privado e do setor político também têm 
interesses outros. O setor político forma um ambiente corporativo e de 
espiritus de corpus, como um segmento do setor privado, de onde se 
originam a maior parte dos políticos. E sabemos que o setor privado está a 
serviço dos sistema de manutenção do status quo. 

As intenções constitucionais acabam sendo 
manipuladas para fins políticos e se transformando em instrumentos 
políticos partidários. Ao mesmo tempo em que a tecnoestrutura degradada 
do serviço público federal está totalmente despreparada para assumir tal 
empreendimento. 

Como diz Willheim lO, não adianta ter um 
desenvolvimento equilibrado, preservando o meio ambiente, se for para 
beneficiar uma pequena parcela da população. A origem da situação de 
pobreza é a grande injustiça na distribuição da renda. Existe uma grande 
cumplicidade na manutenção das diferenças sociais que vão terminar nessa 
enorme fenda entre ricos e pobres. A platafonna central para o 
desenvolvimento de uma política de preservação do meio ambiente é, sem 
dúvida nenhuma, a melhoria na distribuição da renda no país. 

A relação entre o homem e o espaço é que define o 
meio ambiente e esta relação é cultural. Não se pode exigir de um homem 
que ele preserve o meio ambiente quando sua única preocupação é com a 
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sobrevivência. Quando está em jogo a sobrevivência não existem teorias 
possíveis de se tornarem mais fortes e mudarem as consciências. 

Outro detalhe importante é que o meio ambiente é 
também toda área urbana. Meio ambiente não é só o verde, as matas, as 
florestas, os índios, os animais silvestres, é ainda mais, são as cidades com 
seus subúrbios, suas redes de esgoto, bolsões de miséria e depósitos de lixo. 
É todo o palco fisico da vida urbana. 
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CAPÍTULO 11 

o Plano Estratégico de Invasão da Amazônia!! 

A maior parte do total do território amazônico fica no 
Brasil, apesar de sua extensão ser muito maior e vir desde a Guiana inglesa, 
Venezuela, Colômbia Peru e Bolívia. Esta região de floresta passou a ser 
considerada por organismos científicos internacionais como patrimônio da 
humanidade. Muitos congressos vêm sendo realizados durante os últimos 
anos por organismos científicos dedicados ao estudo das "populações 
minoritárias do mundo". 

Inúmeros países formaram seus Comitês 
Internacionais de Defesa da Amazônia, que ainda hoje, emitem pareceres e 
diretrizes para o futuro da Floresta Amazônica e chegaram a conclusão de 
que a posse dessa imensa área pelos países mencionados acima é 
meramente circunstancial. Justificam que essa decisão foi tomada por todos 
os organismos presentes ao Simpósio realizado em Genebra em julho de 
1991 e que tratou-se também de uma decisão filosófica dos mais de mil 
membros que compõem os diversos Conselhos de Defesa dos índios e do 
Meio Ambiente. 

o tema do simpósio era "I Simposium Mundial sobre 
Divergências Interéticas na América do Sul" e os líderes desse movimento: 
a) Lé Comité International de la Defese de l'Amazônie; b) Inter-American 
Indian Institute; c) The International Ethnical Survival; d) The lnternational 
Cultural Survivat e) Workgroup for Indinenous Affairs; f) The Berna
Geneve Ethnical Institute e; g) Christian Church World Council. 

Entre suas diretrizes foi assumido o dever de 
"defender, prevenir, impedir, lutar, insistir, convencer, enfim esgotar todos 
os recursos que, devida ou indevidamente, possam redundar na defesa, na 
segurança, na preservação desse imenso território e dos seres humanos que 
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o habitam e que são patrimônio da humanidade e não patrimônio dos países 
cujos territórios, pretensamente, dizem lhes pertencer". 

o nível de consciência do que é patrimônio mundial. 
por parte desses organismos internacionais, tem transcindido os limites da 
tranqüilidade dos países a que pertence a Amazônia legal. Entre os deveres 
que assumiram estão os de "impedir em qualquer caso de agressão contra a 
área amazônica, quando essa se caracterizar pela construção de estradas, 
campos de pouso, principalmente quando destinados a atividades de 
garimpo, barragens de qualquer tipo ou tamanho, obras de fronteira, civis 
ou militares, tais como quartéis, estradas, limpeza de faixas, campos de 
pouso militares e outros que signifiquem a tentativa de modificações ou do 
que a civilização chama de progresso". 

Os membros desses organismos internacionais, 
difundindo para os demais cidadãos do mundo suas idéias que 
absolutamente, satisfazem seus interesses econômicos e de pesquisa, 
enquanto assim procedem, se escusam de reflorestar e preservar o meio 
ambiente de seus próprios países. Se acham no dever de manter a floresta 
amazônica e os seres que nela habitam, como o índios, os animais silvestres 
e os elementos ecológicos, no estado em que a natureza os deixou antes da 
chegada dos europeus. Para isso evitariam por todos os meios a formação 
de pastagens, fazendas, plantações e culturas de qualquer tipo que possam 
ser considerados como agressão ao meio ambiente. 

Como dever principal se intitularam defensores da 
unidade das várias nações indígenas que vivem no território amazônico. 
Apenas os cursos d'água navegáveis estariam autorizados para serem 
utilizados como meio de locomoção. Como não haveriam estradas na 
floresta, nas trilhas que fossem feitas, apenas os animais de carga poderiam 
trafegar. E de preferência essas trilhas deveriam ser feitas pelos silvícolas. 

Seriam definidas, marcadas, medidas, unidas, 
expandidas, consolidadas, dada a independência por restrição de soberania 
às áreas ocupadas pelos indígenas, considerando-as suas Nações. Estes 
órgãos promoveriam a reunião das nações indígenas em uniões de Nações, 
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dando-lhes forma jurídica definida. Os Governos dos países amazônicos 
estariam completamente impedidos de tàzer uso da região por qualquer 
motivo que fosse. pois. a forma jurídica dada a tais Nações incluiria a 
propriedade da terra que deveria compreender o solo, o subsolo e tudo que 
neles existir, tanto em forma de recursos naturais renováveis como não 
renováveis. 

De posse completa de tais áreas com direito jurídico 
sobre tudo o que nela houver, os índios serão facilmente manipulados pelas 
Nações interessadas em sua "proteção". Essas Nações se acham na 
obrigação, em caráter de urgência, de preservar e evitar qualquer articulação 
dentro da floresta até que as novas Nações indígenas estejam estruturadas. 

As pesquisas, a identificação de simpatizantes de 
suas causas e a formação de líderes nacionais para essas Nações indígenas 
seria fundamental. Seriam deveres seus a identificação de personalidades 
poderosas, aptas a defender os seus direitos a qualquer preço e que possam 
ao mesmo tempo liderar os seus comandados, sem restrições. 

E sem meias palavras afirmam que irão usar de forte 
pressão junto às autoridades locais desses países, para que não somente 
respeitem os objetivos que eles definiram. mas o compreendam, apoiando
os em todas as suas diretrizes. Com urgência procurariam conseguir 
emendas constitucionais no Brasil, na Venezuela e Colômbia, para que os 
objetivos dessas diretrizes fossem garantidos por preceitos constitucionais. 

Completamente preocupante é o parágrafo deste 
documento que diz ser dever garantir a preservação do território da 
Amazônia e de seus habitantes aborígenes, para o seu desfrute pelas 
grandes civilizações européias, cujas áreas naturais estejam reduzidas a um 
limite crítico. 

Quanto à metodologia da ação se buscaria angariar 
(angariar = alistar para o serviço militar, aliciar, atrair, recrutar, agenciar, 
obter) o maior número possível de simpatizantes, principalmente entre 
pessoas ilustres, inclusive jornalistas e seus veículos de imprensa. Cada 
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simpatizante seria instruído para que conseguisse mais dez simpatizantes, 
esses dez e cada um deles mais dez e assim sucessivamente. até que se 
formasse um corpo de simpatizantes de grande valor. A carga de 
informações seria maximizada e aperfeiçoada para realimentar os países e 
seus veículos de divulgação com todas as informações possíveis. 

No documento, Diretrizes Brasil N° 4 - ANO "O", 
tradução datada de 22.07.1987, quarto parágrafo da folha 04, ítem c: 
"Enfatizar o lado humano, sensível das comunicações permitindo que o 
objetivo básico permaneça embutido no bojo da comunicação, evitando 
discussões em tomo do tema. No caso dos países abrangidos por estas 
diretrizes, é preciso levar em consideração a pouca cultura de seus 
povos, a pouca perspicácia de seus políticos ávidos por votos que a Igreja 
prometerá em abundância". 

É no mínimo muita ingenuidade dessas pessoas que 
possuem "tanta cultura", subestimar a capacidade dos povos de um 
continente inteiro. Quando prevalecem seus interesses, esses povos 
imensamente "cultos" usam como estratégia atacar pelo sentimentalismo -
mas não para resultados realmente humanitários e de proteção do índio - e 
ainda tencionam utilizar de pessoas ilustres e políticos de ética duvidosa e 
de outros tolos pouco perspicazes. Os veículos de comunicação destes 
mesmos países estariam a seu serviço e a coisa seria feita de tal forma que 
não deixasse espaçm; para argumentações. 

Observamos que essas diretrizes estão sendo postas 
em prática principalmente quanto às críticas a todos os atos governamentais 
e de autoridades em geral quando, pela definição deles, ocorre uma 
agressão à Amazônia. Eles têm conseguido que seus ideais continuem 
presentes em todos os veículos de comunicação do mundo. E os países 
amazônicos estão constantemente temerosos quanto às repercussões 
intenlacionais de seus problemas internos. 

Agora é hora de refletir até que ponto eles estão 
corretos em suas avaliações, embora seja diflcil conquistar autonomia 
quando se conta exclusivamente com dificuldades e pobreza. Que o 
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desgoverno e a tàlta de interesse com o social é grande não há dúvida, que 
muitos políticos governam para seus bolsos também não há dúvida, que há 
tàlta de ética e patriotismo é evidente. Porém. o que estes povos europeus 
estão articulando contra a América Latina, não é muito diferente do mau 
caratismo. É muito pior do que falta de ética, é não ter parâmetros para 
nada, é não perceber além de seus interesses. 

Contraditórios quando falam que os povos indígenas 
e a Amazônia devem permanecer como eram antes da chegada dos 
europeus e ao mesmo tempo se propõem a ensinar a ler, mesmo que em 
suas línguas maternas, incutindo-lhes coragem, determinação, audácia, 
valentia e até um pouco de espírito agressivo, para que aprendam a 
defender os seus direitos. 

Acreditam eles que os indígenas são apáticos, 
subnuttidos e preguiçosos. Os povos indígenas têm sua própria cultura, 
vivem conforme seus costumes de milênios, são valentes e corajosos - prova 
disso é que moram na floresta - é um povo simples, como a maior parte dos 
cidadãos amazônicos. 

Os articuladores do "caos amazônico" planejaram e 
estão trabalhando muito para que os índios da Amazônia vejam os demais 
cidadãos de seus países como inimigos permanentes e para que vejam os 
missionários como 3ua única salvação, nãc\ somente do índio, mas de todo o 
sistema ecológico da Amazônia. E por que só a Amazônia? E as demais 
partes do sistema ecológico do resto do mundo? A estratégia é infiltrar, em 
todas as Nações indígenas, missionários e pessoas contratadas que não 
sejam religiosos para tomarem posições e aplicar o Plano de Base das 
Missões traçadas por essas diretrizes. Outros homens tomariam posições 
em todos os setores da atividade pública. 

Conforme seus preceitos, o instinto de segregação 
racial deve ser atiçado para que cresça a consciência no índio de que ele é 
melhor que as demais pessoas de seu país. 
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Seriam feitos mapas que delimitassem as Nações 
indígenas. sempre maximizando as áreas, sempre pedindo três ou quatro 
vezes mais. sempre reivindicando a terra do índio, pois tudo pertence a ele. 
Tudo que estiyesse dentro do território indígena deveria permanecer de 
posse dos índios. tal como máquinas ou quaisquer outros bens. 

As riquezas minerais estariam consideradas reservas 
estrátegicas das Nações a serem exploradas oportunamente. Aqui não fica 
claro que Nações são essas que oportunamente iriam explorar essas 
riquezas minerais. Explorar como, sem interferir no meio ambiente 
amazônico que deveria, a princípio, ser intocável? 

Uma grande estratégia é manter sob pressão crítica 
as autoridades desses países. Verbas para o cumprimento desses programas 
por etapas foram destinadas enquanto relatórios mensais deveriam ser 
enviados aos arquivos, não estando estes relatórios liberados para consultas 
normativas do arquivo Ecumênico. 

Para a transmissão e tramitação de documentos e 
informações seriam usados códigos tais como: para verbas, o Gen. 79-3~ 
para assuntos políticos, o Gen. 80-12; para assuntos de sigilo máximo, o 
Gen. 79-7. O endereço, principalmente por causa dos colombianos(?), 
continuaria mantido sob a senha "GOTLIEB". Abaixo os nomes H. V. 
Hobberg e S. B. Samuelson. 

Este documento foi traduzido do alemão para o 
português e assinado por Walter Heinrich Rudolph Fran~ Tradutor 
Público, matriculado na Junta Comercial do Estado de São Paulo. 

O que dizer de tudo isso? Como não levar a sério 
fatos que constantemente se passam no mundo com relação a Amazônia e 
que só vêm comprovar os temores de quem tem consciência da gravidade da 
situação. Está em jogo a segurança nacional e a vida de milhares de pessoas 
que, não pretensamente, mas com todo o direito por serem brasileiros, 
usufruem da Amazônia oportunamente. 
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Há necessidade de racionalização na ocupação desse 
rico território. é necessário uma campanha de conscientização para que o 
po\"o que ocupa essa região aprenda como melhor utilizá-la e como convi\"er 
com a floresta sem destruí-la. A verdade é que os ribeirinhos ou beradeiros 
que moram nessas regiões desde que se iniciou sua colonização têm muito 
mais a ensinar de convivência com a floresta e sobrevivência do que 
qualquer membro de entidades internacionais que muitas vezes só ouvem 
rumores sobre o assunto, comentários estarrecedores do que estão, 
supostamente, fazendo esses países, chamados incompetentes, com o que 
eles intitularam patrimônio da humanidade. É uma tentativa de se apoderar 
do que, eles consideram que, esses países têm de melhor que são suas 
florestas com tudo que nela há no solo e subsolo. 

Um país que vem de um processo histórico onde os 
países mais desenvolvidos os exploravam até o limite de suas forças, onde 
estes mesmos países, até hoje, interferem nas decisões políticas mais 
importantes e sempre levam algum tipo de vantagem, povos que sempre se 
orgulharam de serem ricos porque eram mais inteligentes e mais espertos. 
Esta é a situação da América Latina inteira. 

Infelizmente esta situação ainda não mudou. 
Continuamos sendo explorados, sugados por uma dívida externa que já foi 
paga muitas vezes mais do que era devido, continuamos considerados povos 
infe<iores, de pouca cultura e sem capacidade de administrar uma área que 
é o alvo da cobiça do resto do mundo. 

o Brasil e outros países da América do Sul têm 
cometido grandes erros em muitos setores, principalmente os sociais e 
políticos, mas isso não os diminui de maneira alguma. Todos os países do 
(por eles denominados) Primeiro Mundo, cometem erros gravíssimos muito 
mais prejudiciais para a humanidade do que se possa imaginar. Mas nossa 
situação de pobreza não nos deixa muitas alternativas quando se junta a 
isso tantas pressões internacionais. Nesse momento é que podemos ver 
claramente que nossas defesas são fracas ou mesmo nem existem. 
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Até agora tudo vem sendo feito na base da 
diplomacia. Ficamos avisados da importância que a Amazônia tem para os 
demais países do mundo, foi-nos dito que essa área seria defendida a 
qualquer custo. Como não temos condições, ou outros problemas que 
afligem o país são mais prioritários em termos orçamentários no momento, 
toi-nos oferecida ajuda. 

Novos financiamentos para projetos de 
desenvolvimento regional foram feitos. Atualmente está sendo desenvolvido 
no Estado de Rondônia o Plano Agropecuário e Florestal de Rondônia -
PLANAFLORO que dá prosseguimento ao POLONOROESTE. 

A Chacina dos Yanomamis e o Desgaste do Brasil 

Este capítulo foi estruturado a partir de notícias de 
rádios, jornais e revistas, onde procuramos evidências que provem a real 
situa.ção em que se encontra o Governo Brasileiro diante de interesses 
internacionais nas terras da Amazônia. Abordamos os problemas das terras 
indígenas a partir do episódio da chacina ocorrida na aldeia Haximi-u para 
exemplificar o contexto agrário amazônico relativo às áreas de reserva 
indígena. 

o Presidente Fernando Collor de Mello, em 29 de 
maio de 1992, exatamente três dias antes de ser instalada a Conferência da 
ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, assinou o Decreto que 
homologou a reserva yanomami, com 9,4 milhões de hectares, localizada no 
Estado de Roraima. Essa demarcação se transfonnou no motivo de grandes 
desentendimentos que envolvem os interesses das diversas camadas da 
sociedade mundial. Desse assunto trataremos com detalhes no decorrer do 
capítulo pois antes é importante ter uma noção do que representou para o 
Brasil a ECO 92. 
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A Importância da ECO 92 12 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento, ECO 92, foi sem dúvida a maior conferência 
mundial da história da humanidade. Milhares de pessoas entre ecologistas, 
índios, feministas, religiosos, cientistas, políticos e até desocupados 
participaram desse grande evento que tencionou mudar a agenda para o 
próximo século. Foram muitas pessoas poderosas que estiveram reunidas 
para debater o futuro da relação do homem com a natureza. Estiveram 
presentes no Rio de Janeiro mais de cem chefes de Estado debatendo o 
modelo de desenvolvimento que produziu os estilos de vida do mundo 
industrializado, hoje considerado insustentável. O tema em discussão era 
dificil, visto que, todos estavam ali na tentativa de conciliar o choque de 
interesses de chefes de Estado, militantes ecológicos e presidentes das 
maiores multinacionais. As delegações à ECO 92 tiveram 12 dias para 
discutir os problemas ecológicos, totalmente financiados pela ONU, e o Rio 
de Janeiro viveu um verdadeiro clima de festa. 

É verdade que os ecologistas exageram um pouco 
sobre as ameaças ecológicas, mas é tàto que a ameaça existe e por isso é 
justificada a necessidade de cuidar da ecologia do mundo num trabalho 
paralelo à promoção do desenvolvimento, pois a sujeira do planeta tomou
se intolerável. Teses alannistas prevêem que o inundo atingirá um estágio 
de desenvolvimento a partir do qual seria desastroso continuar a crescer, 
devendo como única saída escolher entre a destruição total e/ou a 
estagnação do desenvolvimento. Temendo que cheguemos mesmo a esse 
ponto a humanidade passou a debater com mais insistência os problemas de 
pobreza, considerada uma das principais causas da degradação do meio 
ambiente, e todos os assuntos que o envolvem. Mas apenas debater os 
problemas que são originados da pobreza não é a solução para resolvê-los, é 
preciso saber que os países do Terceiro mundo precisam de uma folga 
material para não se verem obrigados a devastar em nome da sobrevivência. 
Desta forma, ofertas de dinheiro e tecnologia são muito bem vindas, 
devidamente acompanhadas das garantias dos países ricos de que não 
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faltará apoio aos países pobres para a elaboração e implementação do 
desenvolvimento sustentável. 

Alguns pontos de discussão nem eram questionados, 
como o fato de que todos os planos econômicos, em tese, já deveriam levar 
em conta o respeito ao meio ambiente e a tecnologia deveria ganhar uma 
dimensão econômica jamais alcançada antes. A limpeza virou sinônimo de 
eficiência e lucro, visto que, as condições sanitárias são tão, ou mais graves, 
que a poluição provocada pela fumaça dos automóveis, por exemplo. Mas 
não é somente um problema social, transforma-se também em uma questão 
ética de grandes dimensões, pois uma pessoa, em nome da sobrevivência, 
não vai pensar duas vezes em matar um animal para se alimentar, ao 
mesmo tempo em que é pobre, não tem educação familiar nem escolar e não 
tem a mesma visão de mundo que os ecologistas. 

Em suma, o problema ecológico não é fácil de ser 
resolvido e nem pode ser feito de forma autoritária, pois não se pode colocar 
em segundo plano o homem e suas necessidades básicas. A questão das 
terras na Amazônia es~ agora, na total dependência do rumo que tomar a 
política ecológica e esse é mais um motivo de inquietação uma vez que, no 
Brasil, vemos os Parlamentares votarem as matérias de relevante interesse 
nacional com o maior desinteresse. É um custo muito grande fazer com que 
haja qüorum para iniciar as votações desses temas, muito diferente das 
votações dos temas de interesse partidário que são amplamente debatid, IS e 
votados com "urgência urgentíssima". A pobreza da maior parte da 
população brasileira não tem sido tratada com tanta distinção, desde há 
muito, pelos políticos brasileiros. Aqui se gosta de festas, feriados 
prolongados, muita propaganda sobre construções monumentais e outros 
que possam servir de promoção pessoal a candidatos. 

Infelizmente a história do Brasil tem sido 
repetidamente essa, desvio de verbas, corrupção, escandalos do mais baixo 
nível que deixam envergonhados os cidadãos que têm o mínimo de 
formação moral. A pobreza maciça que envolve os brasileiros não vai 
acabar num passe de mágica e não vai partir da classe política a decisão de 
mudar os destinos da Nação. Da mesma forma que se a preservação do 
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meio ambiente depender da diminuição da miséria e da educação consciente 
do povo, o projeto de desenvolYimento sustentado já nasceu nati-morto. Por 
isso temos que encarar como necessária as pressões internacionais para a 
preservação do meio. Temos que estar preparados para a cobiça de outros 
povos já que, de fato, provamos não estarmos administrado bem nosso 
grande patrimônio. 

Durante a ECO 92 uma questão principal inquietou 
bastante. Buscava-se saber se. de fato~ os países do Sul deveriam sacrificar 
seu desenvolvimento em nome da proteção ambiental. Entretanto, uma 
resposta positiva a esta pergunta jamais seria aceita pelos países do Sul, 
mesmo porque existiam outras alternativas que já estavam sendo utilizadas 
pela ONU. Em 1990 a ONU criou por um período de três anos, o Fundo 
Mundial para o Meio Ambiente, que subsidia projetos de desenvolvimento 
com propostas de redução do aquecimento do planeta, da poluição em 
águas internacionais, da destruição da diversidade biológica e da camada de 
ozônio. Contando com um orçamento de US$ 1,3 bilhão, o fundo seria o 
primeiro passo para um acordo Norte-Sul de desenvolvimento sustentável 13 . 

Outra organização mundial de defesa do meio 
ambiente, o Greenpeace, que em 1969 era um barco de pescadores onde 
alguns norte-americanos e canadenses protestaram contra um teste nuclear 
que seria realizado pelos EUA nas ilhas Aleutas, dez anos depois, se 
transformOl! em uma grande multinacional da ecologia. Conseguiu se 
estabelecer em trinta países~ com mais de quatro milhões de doadores 
regulares, possuindo um orçamento anual de US$ 150 milhões. Empreende 
lutas pela proteção da Antártida, de espécies ameaçadas de extinção e pelo 
fim da emissão de lixo tóxico14 • 

Exitem outros colaboradores, como James Lovelock, 
que nos anos 60 trabalhou com a NASA na procura de vida em Marte. 
Lovelock fonnulou a hipótese de "Gaia", através da qual a atmosfera da 
Terra e o equilíbrio da vida não podem ser explicados somente por leis 
fisicas ou químicas. Em sua concepção o planeta é um organismo vivo em 
que todos os com ponetes, sem excessão, contribuem para seu equilíbrio. 
Acredita que o desenvolvimento da terra depende do desenvolvimento de 

49 



novas tecnologias e que não pode. a humanidade. desistir de fornla alguma 
de ser uma civilização industrial)~. 

A associação Médico Sem Fronteira, fundada em 
1971 por médicos franceses, revoltados com a indiferença intenlacional 
diante da Guerra em Biafra, se transfornlOU em uma pequena multinacional 
de ajuda humanitária. Esta organização não-governamental possui sete 
seções estabelecidas na França, Bélgica, Suiça, Espanha. Holanda, 
Luxemburgo e está se estabelecendo na Grécia. São enviados dois mil 
voluntários todos os anos para várias partes do mundo entre médicos, 
enfenneiros e operadores logísticos que contribuem para transfonnar a 
ajuda humanitária numa das grandes causas do fim do século XX16• 

Já que as autoridades de nossos países 
subdesenvolvidos não providenciam as soluções, nem para os problemas 
sociais e nem para os ecológicos, mesmo porque os recursos de que 
dispomos não estão direcionados para essas prioridades, teremos que 
aceitar as regras que nos forem impostas. Falamos de "regras impostas" 
porque nos contratos de financiamento feitos entre o Brasil e os órgãos 
financiadores, como o Banco Mundial, estão bem claras certas exigências 
que devem ser cumpridas e algumas dessas exigências deixam muito a 
desejar no que se refere aos interesses nacionais. Alguns cidadãos se 
erguem resolutamente contra o inaceitável e protestam porque sabem que o 
silêncio d~ classe política é apen 'tS um sintoma da atrofia do sentimento de 
solidariedade para com seu próprio povo e enquanto isso a situação da 
Amazônia subsiste alannante, principalmente com relação à questão da 
fronteira onde, de quando em vez, eclode um clima de \iolência sem 
precedentes. Levada de roldão a ecologia sofre danos irreparáveis mesmo 
com as enormes demarcações realizadas. A América Latina é, 
comprovadamente, o continente com a pior distribuição de renda do mundo 
e onde a pobreza cresceu com maior rapidez nos últimos anos e apesar de 
viver um período de estabilidade democrática inédita em sua história 
política a grande maioria da população do continente ficou às margens do 
progresso. 



A década de 80 é considerada como um período de 
ajuste e os anos 90 exigem uma maior necessidade de enfrentar de frente o 
problema da pobreza e do desenvolvimento social, principalmente porque a 
visão de preservação do meio ambiente está diretamente relacionada com a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Daí a preocupação dos 
participantes da ECO 92 com a política desenvolvimentista dos países 
amazônicos. A Amazônia sofre uma invasão constante de atividades ilegais 
de mineração, sofre com a ação indiscriminada das madeireiras, que 
segundo o IBAMA, somente as industrias madeireiras localizadas ao longo 
do eixo rodoviário dos Estados do Amazonas, Acre e Rondônia chegam a 
consumir 8 mil metros cúbicos por mês de madeira extraída ilegalmente na 
região, e para completar o Governo tem que se defrontar com garimpeiros 
clandestinos praticando crimes contra os indígenas. Entram em cena, então, 
os defensores dos direitos humanos, Polícia Federal, Ministérios, 
Presidencia da República, política internacional e demais interessados. 

Para discutir esses e outros problemas de ordem 
mundial, relacionados com a ecologia~ foi que estiveram presentes no Rio de 
Janeiro durante a primeira quinzena de junho de 1992, mais de 100 chefes 
de Estado. O empresário canadense, de 62 anos, Maurice Strong, foi 
escolhido pela ONU para chefiar esse encontro, visto que, este esteve à 
frente da primeira conferência mundial da ONU sobre ecologia realizada 
vinte anos antes, em Estocolmo. Strong trabalha com a tese de que devem 
haver transferências maciças de riquezas para o Terceifl j Mundo e arriscou 
até as cifras. Segundo ele durante o ano de 1992 deveriam ser destinados 
125 bilhõe de bólares aos países do Hemisfério Sul e durante o resto do 
projeto o total seria de 400 ou 500 bilhões de dólares. 

Além dos chefes de Estado, estiveram presentes as 
delegações de 170 países, aproximadamente cinqüenta equipes de órgãos 
intergovernamentais, como o FMI e o Banco Mundial, também não 
deixaram de comparecer uma infinidade de militantes ecológicos. O que 
interessava de fato era fixar quais países do Primeiro mundo estariam 
dispostos a financiar o desenvolvimento sustentável dos países 
subdesenvolvidos e quais países estariam dispostos a aceitar acordos de 
diminuição da poluição. Diminuir a poluição dos países industrializados 
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não é assunto fácil de resolver pois implica muitos interesses internos e 
cuidados que diminuiriam as regalias a que esses povos estão acostumados, 
além, é claro, de dinheiro para esses investimentos. 

o raciocínio ecológico, agora, caminha para se 
transformar em um raciocínio econômico de dados e indicadores sociais. 
Não se trata mais de voltar ao passado bucólico nem de debater, 
ingenuamente, o futuro da baleia com referências emocionais. Em tese, 
todos querem proteger a natureza e viver num ambiente saudável, mas 
sabem que as condições para que isso ocorra são mais complexas do que se 
supõe. Decisões políticas do tipo reduzir despesas com outros setores e 
aplicar mais verbas em educação, saúde e planejamento familiar são 
decisões que até hoje não se conseguiu tomar no Brasil e em muitos países 
da América do Sul. 

Sabendo de todos esses detalhes foi que o então 
Presidente dos Estados Unidos - o país mais rico e mais poluidor do mundo 
- George Buch, não compareceu à conferência do Rio de Janeiro, apesar de 
sua presença ter sido considerada decisiva para o sucesso da ECO 9217• 

Pensava-se, na época, que por onde Buch se inclinasse o resto do mundo se 
inclinaria, mas não aconteceu dessa forma. Não comparecendo ele apenas 
demonstrou não estar na liderança de um terreno de importância crescente e 
provou que o tema ecológico está seguindo um caminho sem retorno. Buch 
estava receoso de ser pressionado a assinar tratados d{~ ajuda financeira ao 
Terceiro Mundo e assinar protocolos que limitassem o crescimento dos 
países desenvolvidos. Seu interesse estava em seus eleitores que poderiam 
não achar correto fazer sacrificios num momento de recessão para ajudar o 
mundo indigente. 

Buch não estava interessado no financiamento dos 
subdesenvolvidos - principal e mais polêmico assunto da ECO 92 - e, 
também, não estava interessado na colocação de limites para o crescimento 
dos países industrializados, que na prática significaria chegar ao ano 2000 
com os mesmos níveis de poluição pelo gás carbônico que existiam em 
1990. Seria dificil manter os padrões de crescimento, queimando meiJOS 
carvão e menos petróleo, tendo que envidar esforços para melhorar o 
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desempenho das máquinas. restringindo o consumo de energia elétrica nas 
indústrias. trabalhar com campanhas para diminuir o fluxo de automóveis 
nas ruas e com tudo isso ainda conseguir melhorar a produtividade. 

Quem não devia satisfação aos eleitores, mas tinha 
interesses a serem preservados das críticas da opinião pública, precisava 
estar presente na hora da definição das regras do jogo. Sendo assim para 
defender seus interesses e mostrar que "o respeito ao meio ambiente é 
parceiro dos bons negócios"18, presidentes das 48 maiores empresas do 
mundo estiveram presentes à Conferência ECO 92. O marketing usado foi o 
do progresso econômico acompanhado da preservação ambiental e para 
mostrar que a iniciativa era séria assinaram , no Rio de Janeiro, em fins do 
mês de maio de 1992, um protocolo de intensões pelo desenvolvimento 
sustentável. Os empresários, em tese, já não estavam dispostos a patrocinar 
o descaso pela preservação dos recursos naturais e viram que se não 
estivessem carregando a bandeira da ecologia, poderiam sofrer pressões 
maiores da opinião pública e limitações por parte dos governos. Queriam 
convencer o mundo de que poderiam conseguir seus objetivos centrados no 
uso racional dos recursos naturais, mesmo que os custos dessa posição 
fossem altos, estavam apostando em lucros futuros. Pretendiam mostrar que 
estavam conscientes de que o desprezo pela preservação ambiental 
compromete o futuro de qualquer empreendimento, assim, aprendendo a 
menejar corretamente a natureza estariam contribuindo simultaneamente 
para a ecologia e (. sucesso de seus negócios. Esses empresários não são do 
tipo "fatalista" que acreditam que os recursos minerais vão se esgotar, pelo 
contrário, são "expansionistas", têm certeza de que os recursos não vão 
faltar porque o homem é inteligente o suficiente para ampliá-los e encontrar 
substitutos para eles. 

Nessa mesma época algumas notícias boas eram 
recebidas, uma delas a do Instituto Nacional de Pesquisas Amazônicas -
INPA19- que mostrava que a destruição da floresta amazônica foi estancada 
devido a alguns fatores, alguns deles programados, como a vigilância por 
satélite e múltas, outros fatores não programados como as fortes chuvas e a 
recessão brasileira. O ritmo de cortes de árvores havia diminuído para 
apenas 0,28% em 1991, enquanto, isso significa um décimo do que se 

53 



cortava de árvores nos cinco anos anteriores. E isso era visto de fonna muito 
positiva para o Brasil embora o desenvolvimento dessas regiões estivesse 
paralelamente limitado. visto que, a vocação tradicional desses povos 
colonizadores da Amazônia é o extrativismo. Agora. os estudos provam que, 
o eX1ratiYismo pode ser feito de forma racional, por exemplo, com a 
utilização do manejo florestal que é cortar a madeira de várzea - que são de 
baixa densidade e boiam nos rios - e derrubar árvores mais velhas que não 
ajudam as mais novas a crescer. Esse processo faz com que a mata fique 
mais oxigenada, ao mesmo tempo que, esse tipo de madeira tem mais 
viabilidade econômica e há em quantidade razoável, correspondendo a 17% 
de toda a cobertura vegetal. 

Os resultados da ECO 92 para o Brasil foram em 
média muito bons, foram levantados muitos créditos entre eles a 
despoluição do rio Tietê, da Baía de Guanabara e do rio Guaíba, além dos 
créditos japoneses e o projeto piloto do Gnlpo dos Sete. Com a organização 
da Conferência o Brasil, que era considerado vilão, passou a ser o anfitrião, 
ganhou credibilidade internacional e provou ser capaz de definir uma 
política para a Amazônia conseguindo levantar os recursos para alguns dos 
seus projetos20 • 

Depois de tanta discussão inteligente, justamente 
quando tudo parecia que ia muito bem, os problemas mais inesperados 
surgem para desarrumar a casa que t~ li o palco da ECO 92. Primeiro 
algumas chacinas como a do Carandiru, da Candelária e de Vigário Geral 
que já deixaram os defensores dos direitos humanos de olho no Brasil, e 
para completar acontece uma chacina em meio a floresta amazônica. Em 
todo o mundo a preservação da mata Amazônica, a segurança e 
manutenção da cultura indígena é vista como mais importante, no sentido 
ideológico, do que como a pátria de milhões de brasileiros que precisam 
utilizar do potencial da floresta tropical para sua sobrevivência. Pelos 
problemas relacionados com a Amazônia o Governo brasileiro é duramente 
criticado, e de fonna constante, pelo resto do mundo como veremos durante 
a descrição dos fatos publicados na imprensa. 
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As Re-pe-rcussões da Chacina na Impre-nsa 

A versão da revista Isto ÉZl é de que o povo 
yanomami seria um dos mais primitivos das Américas e por demais 
superticioso. Durante uma sexta-feira, 13 de agosto na aldeia Haximi-u 
(Whaxim-u-theri, na lingua yanomami), na serra Parimã, em Roraima, "há 
menos de 20 quilômetros da fronteira com a Venezuela", estaria 
acontecendo uma festa onde os índios participavam do shaura, que é um 
ritual onde os adultos tomam uma aguardente, feita à base de milho ou 
abacaxi, chamada caxiri. O massacre teria acontecido no final da tarde onde 
dezenas de garimpeiros armados com espingardas calibres 12 e 20, 
revólveres 38 e facões teriam invadido a aldeia atirando nos índios, 
matando adultos e crianças com crueldade. Ao final os garimpeiros até 
teriam comemorado a matança e se dirigido em seguida para incendiar uma 
outra maloca. 

No dia 20 de agosto o Ministro Mauricio Corrêa e o 
Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, após ouvirem o 
sobrevivente Antônio Yanomami, através de um intérprete - o sertanista 
Francisco Bezerra de Lima - viajaram até a aldeia Haximi-u de helicóptero. 
Voltaram duas horas depois com a notícia de que, de fato, não havia dúvida 
nenhuma, tinha acontecido um massacre na região. Contaram detalhes do 
que viram e fizeram críticas às invasõ{s de terras indígenas O Ministro 
Maurício Corrêa ainda fez acusações ao Estado pelo não cumprimento das 
decisões judiciais que determinaram a retirada dos garimpeiros da reserva 
yanomami desde 1989. Disseram que a responsabilidade pela proteção dos 
índios é do Estado brasileiro, que tinha havido uma destruição completa de 
duas habitações indígenas e embora não tivessem encontrado nenhum 
corpo isso não significava que não tivesse acontecido uma chacina22 • 

Além de classificar o ocorrido como uma chacina, o 
Ministro Maurício Corrêa e o Procurador-Geral da República, Aristides 
Junqueira, também fizeram utilização, com bastante ênfase, da palavra 
"genocídio" que significa, crime cometido com o fito de aniquilar um grupo 
étnico23 • Acompanhado dessa palavra fizeram crítica à ausência do Estado 
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na proteção das reservas indígenas e o Procurador-Geral chegou. até, a 
tratar da possibilidade de um inquérito responsabilizando a União pelos 
crimes. depois que estivessem concluídas as investigações. Aristides 
Junqueira ainda se achou no direito de ficar revoltado com as críticas que 
recebeu por sua postura no caso manifestando, sua falta de conhecimento 
sobre as conseqüências de seus atos. O caso era grave e merecia veemente 
condenação, mas a importância que foi dada aos fatos tomou proporções 
magníficas quando foi classificado como genocídio e não se poderia fazer 
uma afirmação dessa quando nada estava perfeitamente claro, somente a 
certeza de que havia muita divergência na burocracia e nas maneiras de 
encarar os fatos. Não se sabia a maneira certa de agir num momento tão 
delicado, pois as opiniões eram as mais diversas e conflitantes. Algumas 
pessoas, como o Procurador Aristides Junqueira, tinham a convicção de que 
havia acontecido uma tragédia, para outras pessoas como o Chefe da Polícia 
Federal. Wilson Romão, não havia crime, pois não haviam cadáveres que 
signiticassem provas materiais24 • 

A utilização da palavra genocídio pelo Procurador 
Aristides Junqueira foi de extrema precipitação, desde que, lançou o Brasil 
a críticas e colocou o chefe do Estado em situação de irresponsabilidade, 
numa análise a grosso modo, pelo fato de ter dado espaço para que 
acontecesse um massacre étnico. O genocídio é um crime contra a 
humanidade e está tipificado na Convenção de Haia, podendo qualquer país 
que integra a Convenção contestar o GovenlO brasileiro solicitando ações de 
represália. A palavra genocídio toi usada de maneira totalmente imprópria, 
visto que, os crimes não foram praticados por forças regulares, nem por 
ordem do governo. Mesmo assim, diversas organizações humanitárias do 
mundo todo enviaram cartas de protesto ao Presidente da República e ao 
Ministro da Justiça expressando profunda indignação pela matança brutal 
de índios, exigindo que o Governo encontrasse, castigasse os culpados e 
desse proteção à população indígena que já tinha sido vítima constante de 
ataques no passado. Não existiam corpos à vista mas vieram explicações 
dos antropólogos, de médicos especialistas em saúde yanomami e de 
sertanistas de que este povo segue um ritual milenar de cremar seus mortos 
e comer as cinzas, misturadas em mingau de banana, numa grande Festa 
dos Mortos. 



A reportagem da Revista Isto Ézs atinna ter 
encontrado na aldeia Haximi-u "um crânio humano, um remur. ossos da 
bacia e cabelos. exibidos por agentes federais para Maurício Corrêa e 
Aristides Junqueira". Mas não se sabia ao certo se esses ossos pertenceriam 
a algum índio ou garimpeiro, apenas se tinha a certeza de que a pessoa 
estaria morta há mais de uma semana. Com base em depoimentos de quatro 
índios sobreviventes da chacina, o Procurador Aristides Junqueira calculou 
que 73 yanomamis haviam sido mortos. A cada hora surgiam informações 
as mais desencontradas e que agravavam a situação moral do Brasil diante 
do mundo. Teriam sido tantas mulheres, tantos homems, tantas crianças! A 
própria FUNAI arriscou dar números colaborando para o aumento do 
estado de tensão que envolveu o País. 

Existe uma tese de que a ongem da invasão das 
terras dos yanomamis, por garimpeiros na fronteira entre os dois países, 
teria sido por causa da construção da pista de pouso na região indígena 
Paapiú, em 1982, pela Comissão dos Aeroportos da Amazônia (Comara). 
Algumas pessoas como o próprio índio tuxaua Davi Kopenawa, yanomami 
da aldeia Demini - que recebeu de presente do presidente Collor a caneta 
Mont Blanc com a qual este havia assinado o decreto de homologação da 
reserva - começou a apontar os inimigos dos yanomamis. Esses inimigos 
seriam govenladores, senadores e deputados em conivência com as Forças 
Armadas, que estariam desejando a morte de seu pOV026 • 

Mas as coisas não eram bem assim. O Governo 
Brasileiro, durante os últimos três anos, já havia tentado retirar os 
garimpeiros das áreas de reserva indígena e havia gasto mais de 50 milhões 
de cruzeiros nesse trabalho, sem vitória. Pistas clandestinas foram 
explodidas pessoalmente pelo Diretor da Polícia Federal, uma delas em 2 de 
maio de 1990 e ainda na ocasião do massacre muitas dessas pistas 
continuavam funcionando. O Ministro Maurício Corrêa chegou a comentar 
que essa chacina era muito mais grave do que a chacina da Candelária, 
como se pudesse haver comparação entre fatos que aconteceram por 
motivos tão diferentes. São fatos diferentes que têm a mesma gravidade e 
não podem de forma alguma serem medidos em tennos de importância já 
que todas as chacinas têm repercusão internacional negativa e 
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desmoralizam ainda mais a Nação que já não é vista desvinculada do 
carnaval. da prostituição e do jeitinho brasileiro. 

Segundo o Presidente da FUNAl. Cláudio Romero. 
antes desse massacre já estava sendo investigada as mortes de cinco índios 
na área Toototobi. que haviam acontecido também no mesmo mês de 
agosto. Pelo que consta as mortes desses cinco índios não chegaram a 
convencer o IV Pelotão Especial de Fronteira, que foi construído dentro da 
reserva yanomami pelo Projeto Calha Norte, para defender a faixa de 
fronteira como área de segurança Nacional. O general-de-brigada Gilberto 
Serra, Chefe do Centro de Comunicação Social do Exército afirmou não ter 
encontrado, até o fim da tarde do dia 20/08/93, uma sexta-feira, nada que 
denunciasse ter havido um massacre indígena21. 

Outras infonllações denunciavam que cerca de vinte 
garimpeiros massacraram 16 índios yanomamis na maloca Haximi-u. O 
garimpeiro Pedro Emiliano Garcia acusou o garimpeiro João Neto como 
autor intelectual das mortes. Segundo depoimento de Pedro Emilian02s, a 
confusão começou depois que o garimpeiro João Neto prometeu dar uma 
rede ao índio Geraldo e não cumpriu a promessa. "O tuxaua ficou furioso e 
disparou na direção do garimpeiro Goiano Doido, mas o tiro não pegou" 
disse Pedro Emiliano. Um outro gnlpo de índios teria voltado ao barracão e 
irritado os garimpeiros que lhes ofereceram comida para em seguida seis 
garimpeiros levarem os índios para o mato, matando quatro deles e ferindo 
dois. Os garimpeiros teriam enterrado três corpos, mas os índios teriam 
voltado e desenterrado para que fossem cremados a uma distância de uma 
hora de caminhada. Ainda Pedro Emiliano conta que os índios voltaram à 
pista~ matando um garimpeiro e ferindo outro e que passados vinte dias 
após esse episódio, 14 garimpeiros teriam ido até a maloca Haximi-u, 
encontrando-a vazia. Contudo encontraram os índios no caminho, entraram 
em choque, deixando um saldo de dois garimpeiros feridos e logo em 
seguida os garimpeiros teriam se dirigido ao tapiri (acampamento) matando 
12 índios. 

Até mesmo a possibilidade de que os índios tivessem 
sido mortos pela guarda policial da Venezuela foi cogitada, mas 
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imediatamente desmentida pelo vice-chance ler venezuelano, Fernando 
Gerbasi, que garantiu existir um posto militar a 10 quilômetros da fronteira 
em estado de alerta. 

Na noite do dia 23/08/93, o Presidente Itamar 
Franco, em reunião que durou mais de três horas como os membros do 
Conselho de Defesa Nacional, o Procurador-Geral da República, o Ministro 
da Fazenda, o Advogado-Geral da União e o líder do Governo na Câmara 
dos Deputados, decidiu criar uma estrutura especial da Polícia Federal em 
Surucucu, no Estado de Roraima, para que fossem feitas as investigações 
detalhadas do que havia acontecido de fato. Esta delegacia contaria com o 
apoio de recursos humanos e materiais das Forças Armadas e de outras 
agências do governo e começaria a funcionar ainda naquela semana. Na 
0pOltunidade, o conselho de Defesa Nacional aprovou em regime de 
urgência a implantação do sistema de proteção da Amazônia (SIPAM), que 
é desenvolvido pelo Ministério da Aeronautica e tem a função de fiscalizar, 
através de radares, as fronteiras brasileiras. Nesta mesma noite, também, foi 
decidida a designação de um ministro extraordinário para a articulação de 
ações da Amazônia Legal29 • 

No dia 24/08/93 o Embaixador do Brasil em 
Washington, Rúbens Ricúpero, de 56 anos, recebeu o convite para ocupar o 
novo ministério através de um telefonema que o Presidente Itamar Franco 
fez durante uma reunião onde estiveram presen~es o Ministro da Fazenda, 
Fernando Henrique Cardoso, o Ministro do Planejamento, Alexis 
Stepanenko e os Ministros Militares. O convite foi imediatamente aceito 
pelo embaixador Ricúpero que se sentiu muito honrado com o cargo que o 
Presidente lhe confiou. Homem de currículo extenso, paulist~ formado em 
Direito pela USP, embaixador com uma carreira de 34 anos no ltamaraty, 
toi Assessor para Assuntos Internacionais no governo do ex-presidente José 
Sarney, chefiou a partir de 1988, a missão brasileira junto aos organismos 
internacionais, em Genebra, foi conselheiro da Embaixada em Washington, 
participou das negociações para a criação do Tratado de Cooperação 
Amazônica e desde 1991 ocupava o posto da embaixadaJ O. 
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A criação desse ministério foi uma atitude muito 
sensata do Presidente da República, na tentativa de acalmar a situação, 
embora o Ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, tenha se 
posicionado contra essa decisão. Para o Ministro o Governo teria que fechar 
ministérios e não criar outros pois, segundo ele, o Governo não teria 
recursos nem para manter a atual máquina administrativa quanto mais para 
se dar ao luxo de ampliar ainda mais sua estrutura. Fernando Henrique não 
discutia a importância política de um ministro da Amazônia, visto que este 
coordenaria os ministérios e órgãos federais que desenvolvem atividades na 
Amazônia, inclusive os ministérios militares, além de estar incumbido de 
desenvolver um bom relacionamento entre os países com território na 
Amazônia. Fernando Henrique se opunha sim a gastos incompatíveis com a 
receita e para isso era preciso reduzir o custeio da máquina e até mesmo 
diminuir o seu tamanho. Ele era favorável que fosse aproveitada a refOlma 
constitucional para extinguir os Ministérios da Integração Regional e do 
Bem-Estar Social, ficando as atribuições desses ministérios transferidas 
para os Estados. 

o Ministro da Fazenda, na terça-feira anterior, dia 24 
de agosto, teria até recusado pedido dos ministros militares para que fosse 
aumentado o orçamento necessário para que as Forças Armadas 
prosseguissem com os projetos considerados indispensáveis. Seu interesse 
maior era com o combate à inflação e se fosse necessário usaria de 
radicalidade. Essa posição do Ministro reduziu o tamanho do minü tério 
criado que, de início, passou a ocupar apenas um gabinete no Palácio do 
Planalto e contou com poucos assessores para estar compatível com a 
realidade das contas públicas31 • No Congresso surgiu a possibilidade de veto 
à criação do ministério e as reações foram as mais diferentes por parte dos 
parlamentares, tendo o próprio Presidente da Câmara, Inocêncio de 
Oliveira, questionado ao Presidente Itamar Franco sobre a inconveniência 
da criação desse cargo de ministr03!. 

Propostas de intervenção militar na Amazônia 
também foram cogitadas, pelos mais radicais, além de terem ocorrido 
incidentes diplomáticos, como o que aconteceu com os governos dos 
Estados Unidos e do Canadá. Com autorização do presidente da FUNAI, 
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Cláudio Romero. as Embaixadas americana e canadense enviaram 
funcionários à Roraima para que esses elaborassem um relatório dos fatos 
ocorridos. Mas. ao chegarem a Surucucu, distante 20 quilômetros de onde 
ocorreu o massacre, os funcionários foram retidos pelos soldados sob a 
alegação de que naquele local havia uma base militar e não estavam 
autorizados a receber estrangeiros33 . Faltava a autorização do Itamarati. que 
segundo informou o Ministério das Relações Exteriores, não teve 
conhecimento prévio da viagem dos dois diplomatas Alain Latulippe, do 
Canadá e Diana Page, dos Estados Unidos. Depois ficou-se sabendo, 
através do porta-voz do ltamarat~ Luiz Fernando Benedini, que na verdade 
os diplomatas estrangeiros não seriam obrigados a pedir autorização à 
chancelaria e fizeram certo de pedir à FUNAI, mas teriam no mínimo que 
ter uma autorização dos militares. A obrigação da FUNAI seria consultar o 
ltamarati e já que assim não foi feito, para que no futuro fosse evitado esse 
tipo de problema, ficou decidido que agora seria obrigatório que qualquer 
pedido de visita à reserva Yanomami teria que ser fonnalizado ao 
Goven1034 • 

No dia 26 de agosto saiu publicado no Diário Oficial 
da União o Decreto, assinado pelo Presidente Itamar Franco, que definia a 
atuação do ministro extraordinário para articulação de ações na Amazônia 
Legal. Sua incumbência, em tese, seria a de "coordenar todas as ações do 
Governo Federal na região, mediante articulação das atividades, 
responsabilidades, programas e projetos de ministérios setoriais e de 
entidades federais que atuam na Amazônia Legal"3s. Muito embora os 
limites para essa coordenação não estivessem muito bem especificados, 
sabia-se que ele só não deveria interferir nas ações já implementadas pelo 
Governo, como o SIP AM - Sistema de Proteção da Amazônia -, que é 
executado por vários ministérios. 

De modo geral o ministro extraordinário para a 
articulação de ações na Amazônia Legal foi bem aceito pelos ministros 
militares, muito embora esses ministros estivessem queixosos por não terem 
sido consultados sobre a escolha do nome de Ricúpero. Tiveram que 
concordar e tecer elogios ao Presidente Itamar Franco pois o ministro 
escolhido já tinha bastante conhecimento sobre a Amazônia, muito embora, 
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todos soubessem que Ricúpero enfrentaria dificuldades para coordenar os 
projetos que seriam desenvolvidos na região. Os ministros militares. como 
era de se esperar, preferiam que o nome escolhido tivesse sido o de um 
general, que extra-oficialmente, seria o general Antenor Santa Cruz, ex
comandante militar da Amazônia36 • 

Ao assumir o cargo, no dia 26 de agosto. o Ministro 
Ricúpero adiantou que na sua gestão a Amazônia não seria vista como "um 
problema, uma dificuldade ou uma inconveniência", seria vista "como uma 
oportunidade, como um extraordinário patrimônio para o Brasil, tanto em 
termos de riqueza potencial como de diversidade natural e cultural". Sua 
posse agradou também nos Estados Unidos onde o Embaixador foi 
considerado uma pessoa excelente para o posto37• 

Em meio a tantas notícias e acusações os diplomatas 
brasileiros tiveram muito trabalho em não deixar vingar declarações oficiais 
como, a da Sub-Comissão de Direitos humanos da ONU, que solicitava 
prestação de contas, por parte do Governo do Brasil, a respeito (10 massacre 
dos índios. Isso seri.:- o pior, uma cobrança pública e oficial dos peritos da 
Sub-Comissão, que chegaram a defender o direito de auto-deternúnação dos 
povos indígenas, citado na primeira versão da Declaração Universal do 
Direito do Índio, que conta com 45 artigos. A auto-determinação poderia 
levar os indígenas ao desejo de independência frente ao governo instituído e 
assim esta~ia armado o conflito. O artigo 3 dessa declaração diz que "os 
povos indígenas têm direito à auto-determinação; o artigo 4 diz que os 
índios "têm o direito de manter e fortalecer suas características políticas, 
econômicas, sociais e culturais, além de ter seu próprio sistema legal"~ o 
artigo 24 diz que "os povos indígenas têm o direito coletivo e individual de 
possuir, controlar e usar suas terras e territórios"; o artigo 26 diz que "os 
índios têm o direito de controlar totalmente suas terras e territórios (águas, 
ar, cos~ flora, fauna e outros recursos)"; o artigo 32 estabelece que "os 
índios têm o direito de escolher sua própria cidadania"38. 

A criação da nação Y anomami ou de qualquer nação 
que possa levar as reservas indígena a se declararem territórios 
independentes não são aceitas, de forma alguma, pelo Governo brasileiro. 
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De acordo com a Constituição todas as áreas do território nacional são 
terras da União e todos os índios do Brasil são cidadãos brasileiros estando 
fora de cogitação qualquer proposta de independência frente à ordem 
instituída. O direito de auto-determinação. defendido por alguns membros 
da ONU, vai além dos direitos de um cidadão brasileiro e reflete uma 
posição exagerada no sentido de defesa dos povos indígenas. A auto
determinação quer dizer que os índios podem determinar, li\Temente, sua 
condição política e buscar seu próprio desenvolvimento econômico, social e 
cultural. 

A Sub-Comissão de minorias da ONU pode até fazer 
estudos para uma proposta de criação da nação yanomami, mas sua 
declaração não tem poderes nem força de lei e tem que ser aprovada pela 
Assembléia Geral das Nações Unidas. Ainda a ONU não pode tomar 
resoluções mandatárias nesses assuntos, dessas que têm que ser cumpridas 
de qualquer maneira, a resolução nos assuntos de defesa da autonomia das 
nações indígenas são de tipo declamatório, ou seja, uma lista de boas 
intenções que o país tem direito de cumprir ou não. Durante entrevista 39, o 
advogado Ives Gandra Martins esclarece que a corte de Haia aplica sanções 
pecuniárias, ou seja, aquelas relativas a dinheiro, no julgamento de ações de 
natureza comercial e o país condenado pode até não aceitar a decisão, 
mesmo estando subordinado aos tratados intenlacionais, e que essas 
decisões costumam tem um caráter simbólico. Mesmo sendo assim seria 
muito desagradável que o caso fosse levado a julgamentc\. 

Mas os protestos das diversas organizações de defesa 
dos direitos humanos estrondaram e mesmo com toda a diplomacia 
utilizada, os militares e políticos brasileiros foram acusados de serem a 
fonte de inspiração para o massacre dos índios. Foram acusados de "prática 
de genocídio verbal" com o propósito de criar um "clima anti-índio" às 
vesperas da revisão da constituição. O Governo foi acusado de tomar 
medidas tragicamente inadequadas e intervir de maneira indecisa e 
insuficiente para impedir o genocídio. Houveram vigilias silenciosas em 
frente aos consulados do BrasiL em Nova Y ork e em San Francisco e em 
frente à Embaixada em Washington e essas Organizações Não-
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Governamentais utilizavam com freqüência, em seus protestos, a 
qualificação de genocídio para os crimes ocorridos.\o. 

o Governo brasileiro reagiu com impressionante 
rapidez à essa grande tragédia, e assim procedeu justamente por saber que, 
se assim não o fizesse, esses fatos tomariam proporções inimagináveis. 
Enquanto isso, surgiu a suspeita de que a aldeia Haximi-u, onde teria 
acontecido a chacina dos 16 índios yanomamis e o acampamento de tapiris 
onde foi encontrado o esqueleto de uma índia, estariam localizados na 
Venezuela. Foram levados para exame, no Instituto de Criminalística em 
Brasilia, os ossos queimados, cinzas, cabelos e outros vestígios da chacina 
os quais deveriam ser devolvidos à Venezuela por intermédio do Ministério 
das Relações Exteriores. A Polícia Federal continuava agindo na área do 
conflito e ajudava na busca dos corpos dos índios, que teriam sido vítimas 
do massacre, também o corpo de bombeiros de Roraima colaborou 
enviando mergulhadores para que esses ajudassem a procurar os corpos nos 
rios das proximidades da maloca. O Governo da Venezuela, então, cobrou 
explicações ao Itamarati sobre a invasão de seu território por brasileiros e 
pediu o prosseguimento das investigações e a punição dos culpados. Com a 
utilização do aparelho GPS (Sigla Inglesa para Sistema de Posição 
Geográfica), oficiais militares e agentes federais visitaram a aldeia Haximi
u, entre os dias 28 e 29 de agosto de 1993, para determinar suas 
coordenadas geográficas. A conclusão a que chegaram foi de que a chacina 
dos índios yanomamis ocorreu na Venezuela, exatamente a 15 quilômetros 
da fron teira41 • 

Na segunda-feira, dia 30, outro oficial do Exército 
esteve no local e confirmou as coordenadas geográficas da aldeia que estaria 
localizada a 2 graus, 19 minutos e 36 segundos ao Norte e 63 graus, 46 
minutos e 44 segundos a Oeste. Os acampamentos provisórios indígenas, 
chamados tapiris - onde em um deles havia sido encontrada uma ossada, 
depois identificada como sendo de uma índia que teria entre 15 e 16 anos -
estariam localizados a 2 graus, 21 minutos e 14 segundos ao Norte e 63 
graus, 46 minutos e 32 segundos a Oeste. Isso significa que os tapiris 
ficavam 11 quilômetros dentro da Venezuela e mais para dentro ainda 
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teriam sido descobertos vestígios das fogueiras onde os índios 
possivelmente queimaram seus mortos4Z • 

A par dessas infornlações o COT - Comando de 
Operações Táticas - suspendeu as investigações e buscas no local. Não 
caberia ao Exército brasileiro operar em área venezuelana sob pena de 
violar a soberania daquele país e causar enonnes constrangimentos 
diplomáticos. Começaram então a surgir dúvidas, por parte da FUNAI, se 
realmente os crimes teriam acontecido na Venezuela, pois, apesar de a 
FUNAI estar trabalhando com mapas feitos pelo IBGE, delimitar uma 
região de fronteira é uma tarefa dificil, V1sto que não existem acidentes 
geográficos claros e a selva é muito fechada. 

O laudo do Exército e da Polícia Federal definindo a 
fronteira foi recebida pelo ltamarati com surpresa e este, num primeiro 
momento, não reconheceu competência na Polícia Federal e no Exército 
para atestar os limites entre os dois países. Para que fossem tiradas as 
dúvidas, foram enviados para uma avaliação no local peritos da Primeira 
Comissão demarcadora de limites, com sede em Belém. Quem os enviou 
foram, em conjunto, o Itamarati, os Ministérios da Justiça e do Exército. 

Ao que parece a imprensa se adiantou ao anunciar o 
resultado de um relatório interno não concluído, que tratava sobre o 
assunto, principalmente porque esse tema ainda era objeto de dúvidas 
crescentes de que realmente tenha ocorrido. Naquele momento o 
entendimento geral era o de que o mais importante não era saber de que 
lado teria ocorrido a chacina, o mais importante parecia ser não ficar 
repassando a responsabilidade de um país para o outro e por isso mesmo 
estava-se atuando conjuntamente. Mas a repercussão tanto internacional 
como interna era muito negativa para o Brasil e colocava em dúvida a 
seriedade com que estava sendo conduzido o problema da exploração 
racional da Amazônia. 

o ltamarat~ no dia 15 de setembro havia enviado 
carta ao Presidente do Parlamento Europeu, Egon Klepsch, assinada pelo 
Ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim comprometendo-se a 
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adotar todas as medidas necessanas para "coibir a violência,. apurar 
responsabilidades e punir os culpados. prevenindo, assim, sua repetição (O 
Globo, 1993/3). Já sabia o Ministro que as sanções econômicas contra o 
Brasil poderiam acontecer e por isso mesmo deixou bem claro, na carta, que 
o Governo sempre esteve disposto a dialogar com todos os organismos 
internacionais interessados no problema indígena43 • 

Parece até que não estamos falando de comunidades 
indígenas, pois ouvimos falar em compensação financeira,. quando sabemos 
que esse tipo de compensação não agradaria aos yanomamis sobreviventes 
da chacina. Eles certamente não iriam às compras para reaver o que lhes foi 
tirado, mas a compensação financeira deixaria mais tranqüilas as 
consciências dos membros do governo e colaboraria para melhorar a 
imagem do Brasil no eX1el;0r. Dentro do seu direito de fazer críticas e se 
preocupar com a violação dos direitos humanos, não viu porém, o 
Parlamento Europeu, que as violações não foram praticadas pelo Governo 
brasileiro, como acontece em algumas ditaduras, e que a suspensão da 
cooperação com o Brasil em nada ajudaria na resolução do problema 
indígena. Ainda chegou a ser votada a suspensão, mas apenas 24 deputados 
votaram a favor, contra 216 votos contra44 • 

Mesmo com todas as ameaça que sofreu o Brasil por 
parte das comunidades internacionais. a exemplo do Parlamento Europeu, 
que aprovou no dia 17 de setembro de 1993 resolução condenando o que 
ele definiu como "a matança sistemática e contínua,. a tortura, as execuções 
extrajudiciais e outras violações dos direitos humanos cometidas por 
integrantes da Polícia Militar brasileira ou por criminosos contratados, 
numa evidência de total impunidade", o Brasil estava conseguindo 
sobreviver. Chegou-se a cogitar da possibilidade de suspensão da 
cooperação econônica entre a Europa e o Brasil. Demonstravam estar 
preocupados com a nomeação, para cargos importantes do governo, de 
pessoas que pudessem participar de torturas e matanças. Foi pedido, ao 
governo brasileiro, a punição dos responsáveis, a concessão de garantias 
para os sobreviventes dos massacres e uma compensação financeira para as 
famílias das vítimas45 • 
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Caso a chacina fosse comprovada e classificada 
como genocídio o Brasil ficaria sujeito a punições do Conselho de 
Segurança da ONU. pois o BrasiL em 1952. havia aderido à Convenção 
sobre Genocídio da Organização das Nações Unidas, que foi elaborada 
após a 2a Guerra Mundial e durante os últimos 50 anos o Congresso 
Nacional ratificou a essa adesão. Para a Convenção, genocídio seria 
"qualquer ato cometido com a intenção de destruir, no todo ou em parte, um 
grupo étnico, racial ou religioso" e caso os países signatários, ou seja, 
aqueles que assinaram o acordo, não providenciassem a punição para os 
crimes eles seriam responsabilizados por esses crimes. Mas as punições só 
aconteceriam se não fosse demonstrada a intenção de preveni-lo ou punir os 
implicados. As Punições poderiam ser desde uma simples moção de 
censura até embargos econômicos e intervenção internacional e para isso 
bastaria que algum Estado membro da ONU fizesse proposta de resolução 
ao Conselho de Segurança pedindo a punição. O argumento seria o de que o 
Govemo brasileiro não estava sendo capaz de exercer a sua atribuição de 
proteger a vida de sua população, especialmente os índios, e não pode 
absolutamente haver dúvidas quanto a essas atribuições de um Estado. No 
caso dos yanomamis não seria preciso provar a intensão de destruir a raça 
pois o resultado se confundiu com o objetivo e o fato seria classificado como 
genocídio. Precisava, então, o Governo brasileiro se empenhar em mostrar 
que tinha a intensão de punir os culpados46 • 

A situação do Br:;.sil era de e~'trema vuherabilidade 
política correndo o risco de ser enquadrado como autor do genocídio, sendo 
assim, os ministros militares e a Secretaria de Assuntos Ex1ratégicos 
encaminharam ao Presidente Itamar Franco uma advertência escrita sobre o 
assunto com sugestões, principalmente, orientando para que o governo 
evitasse utilizar a palavra genocídio toda vez que tratasse do "episódio" 
ocorrido na reserva Yanomami, para que não houvessem reações contra o 
nosso País47. 

Apontado como um dos mais hábeis diplomatas 
Brasileiros, Ricúpero havia sido convidado a comandar a problemática 
política ambiental do Brasil e ao mesmo tempo articular ações para a 
Amazônia buscando a ordenação dos órgãos que atuam dentro dessa 
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política de !t)rma desordenada e. também tinha o dever de melhorar a 
imagem do País no e:\.1erior. Ao tomar posse definiu sua tilosofia de 
trabalho e tomou como principal meta, em seus discursos, a prioridade à 
população de 16,17 milhões de pessoas que vive na amazônia que, segundo 
o Ministro. se sente desconsiderada em relação à floresta e aos índios. 
Chegou pretendendo tàzer saber no e:\.1erior que em apenas duas cidades, 
Manaus e Belém, moram mais de um milhão de habitantes e que não se 
discute o interesse pela floresta e pelo índio, mas o número maior de 
pessoas que vivem na Amazônia são caboclos e muita gente que têm sangue 
índio. Essas pessoas não têm vida fácil e convivem com problemas muito 
graves por isso mesmo decidiu centralizar a política da Amazônia na 
população local e nas suas lideranças e não definir uma política de forma 
autoritária ou paternalista. Quando fez referência à liberação da caça aos 
jacarés - solicitação constante do Governador Mestrinho - disse que para os 
cont1itos a melhor política é o diálogo, "Essa é a maneira mais coerente de 
se chegar a um consenso em beneficio dos homens pois esse é o dever das 
autoridades brasileiras". Caso a política planejada não dê certo as vítimas 
serão os que moram na Amazônia e não quem mora em Brasília48. 

Partiu em defesa da presença das Forças Armadas na 
fronteira pois acreditava que, para que houvesse soberania, não poderia 
haver política externa sem uma boa política de defesa. Isso quer dizer que 
um país soberano precisa ser capaz de se proteger e defender seu território 
poi-, essa é a própria essência da noção de independência. Negou 
veementemente que houvesse conspiração internacional para transformar a 
Amazônia num protetorado da ONU, mas, a defesa deveria sempre existir 
até como instrumento de dissuasão contra o aparecimento de possíveis 
inimigos. O Brasil não pode se mostrar um país fraco e para isso precisa 
estar preparado, mostrando que tem condições de defender seu território. 
Por isso mesmo o papel das Forças Armadas na Amazônia é muito mais 
amplo do que a simples defesa do território, elas também asseguram, 
historicamente, o transporte e a comunicação através das Força Aérea 
Brasileira, o Exército contribui com a construção de estradas e a Marinha 
dá assistência à saúde. Onde o Estado brasileiro não consegue chegar as 
forças Armadas o representam e na Amazônia "sofremos de falta de Estado 
e não de excesso de Estado"49. 
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Para Ricúpero a preservação do meio ambiente no 
território brasileiro só seria garantida se os recursos que necessitamos 
viessem do e~1erior e para que conseguissemos tais recursos deveriamos 
usar do trunfo poderoso de que dispomos que é justamente esse interesse 
extemo pela região. Esses investimentos poderiam ser de toda ordem 
partindo desde a cooperação científica até ao turismo ecológico que é um 
potencial a ser aproveitado, prova é que, a maioria dos créditos que o Brasil 
recebe hoje são na área de meio ambiente. As vantagens que o Brasil possui 
não são muitas mas as que temos são ótimas e podem nos render muitos 
di\'idendos, desde que saibamos como utilizá-las bem, pois possuimos a 
maior reserva de biodiversidade e a maior floresta tropical do mundo, 
relativamente intacta. Com a experiência internacional que possui aliada aos 
bons contatos com o Banco Mundial (Bird) e o BID, Ricúpero acha que será 
mais fácil buscar esses recursos. Conta como vantagem ainda o fato de o 
pessoal do Banco Mundial estar otimista quanto à possibilidade de concluir 
com êxito os recursos do Plano Nacional de Meio Ambiente e iniciar a 
implementação do Programa Piloto para as Florestas Tropicais, que na 
primeira fase terá 250 milhões de dólaresso. 

Enquanto não se resolviam os problemas mais 
graves, o novo Ministro definia sua linha de ação e decidiu que seu 
ministério iria analisar, também, temas polêmicos outros, como a liberação 
da caça na Amazônia e e,lU outras regiões para que, por exemplo, onças e 
jacarés não exterminem rebanhos bovinos, no Mato Grosso, e ataquem 
caboclos e ribeirinhos amazônidas. Estava preocupado, além disso, com o 
recrudescimento, ou seja, o reaparecimento com maior intensidade, depois 
de um breve intervalo, das queimadas no país. Denúncias tinham sido 
feitas, através da televisão, que divulgou imagens colhidas pela nave 
espacial Discovery mostrando a amazônia envolvida em fumaça de 
queimadas. O Ministro solicitou ao INPE - Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais que verificasse se realmente as queimadas haviam aumentado de 
intensidade ou se a fumaça seria das que tradicionalmente são utilizadas 
para limpeza de áreas já desmatadas. As informações do INPE eram de que 
nos anos de 91 e 92 tinha ocorrido uma considerável redução no nível 
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desses incendios e naquele momento as imagens da Discovery desmentiam 
esses dados51 • 

o INPE, em contrapartida, mostrou que em matéria 
de sensoriamento remoto - via satélite - da floresta, estava bem à frente da 
NASA provando que eram falsas as declarações dos a5»1ronautas da nave 
espacial Discovery. Com dados acima de qualquer suspeita o Diretor de 
Relações Institucionais do INPE, Roberto Pereira da Cunha, afinnou que o 
Brasil possui tecnologia superior quando se trata de monitoramento por 
satélite da floresta amazônica e que a metodologia de análise do INPE sobre 
a região não tem similar no mundo. Os dados sobre a Amazônia são 
originados das imagens do satélite americano Landsat 5 e são utilizados por 
americanos e brasileiros com vantagens para o Brasil que os recebe com 
mais detalhes. Pelas explicações de Roberto Pereira, além de tudo isso, o 
Brasil ainda possui técnicos mais preparados para interpretar as imagens do 
Landsat pois devido ao conhecimento que têm da região conseguem 
análises mais precisas do que as análises de um computador52 . 

O INPE recebe as imagens de três canais, com 
freqüências diferentes, compondo imagem colorida e de mais definição, por 
sua vez, a NASA recebe sinais de apenas um canal do Landsat o que gera 
imagem monocromática. Os técnicos do INPE são pessoal qualificado, 
assim afirma Roberto Pereira, e não confundem pastagens naturais ou 
desmatamentos antigos com desmatamentos 110VOS, que são identificados 
pelo fOffilato das imagens associada ao conhecimento da área e a prova da 
capacidade do INPE é que as análises sobre a Amazônia são vendidas para 
vários países, inclusive para usuários dos Estados Unidos. A maioria dos 
desmatamentos têm formas geométricas dificeis de serem encontradas na 
natureza e a grande maioria ocorre em forma de espinha de peixe com uma 
estrada principal entrecortada por vias secundárias53 • 

O INPE vem acompanhando o desmatamento da 
Amazônia desde 1978 quando foi realizado o primeiro relatório sobre a 
região e a partir de 1988 o Programa Amazônico voltou a fazer relatórios 
anuais. Esses relatórios são a prova que embora a área desmatada aumente 
todo ano aquelas informações, de que nos últimos cinco anos estudados a 
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taxa de crescimento das queimadas vinha caindo continuamente, eram 
verdadeiras. Pelo que diz o relatório de 1981 dos cinco milhões de 
quilômetros quadrados da Amazônia Legal, 328 mil estão desmatados. isso 
equivale a 65%) do total da área. O rítimo anual de desmatamento que era de 
21 mil quilômetros quadrados entre 1978 e 1988. caiu para 17 miL em 
1989~ para 13 mil em 1990~ e para 11 mil em 1991~4. 

O primeiro satélite de coleta de dados brasileiro foi o 
SCD 1 que recebe informações que são coletadas por diversas bases 
terrestres que as retransmite para o INPE. São informações de temperatura, 
direção dos ventos e concentração de gases e hoje o INPE se prepara para 
colocar em órbita mais dois satélites de observação. O primeiro deles será o 
SCRl, desenvolvido no Brasil que tem previsão de entrar em órbita em 
1995 o outro é o CDERS, de alta tecnologia que está sendo construído em 
consórcio entre Brasil e China e deve ser lançado em 1996. O Landsat 5 é a 
principal fonte de dados sobre desmatamento, mas o Programa Amazônico 
recebe dados de outros satélites como o Spot, francês~ o NOAA 11, 
americano~ e o ERS 1, europeu que transmitem os dados que são lidos na 
superucie terrestre com diferentes graus de definiçã05.5. 

Mesmo lendo a superficie terrestre de forma 
diferente, os quatro satélites enviam dados binários, ou seja, uma imensa 
seqüência de números O e 1, captados pela antena do INPE e gravadas em 
fitas magnéticas de alta densidade. Cada satélite possui uma velocid:'de de 
transmissão diferente, sendo o ERS 1 o mais rápido com 100 milhões de 
informações (100 megabits), transmitidas por segundo o SPOT vem em 
seguida transmitindo 50 megabits por segundo. 

As imagens que o Brasil recebe de todos esse 
satélites são captadas pela estação do INPE, em Cuiabá no Mato Grosso, 
onde está situado o Centro Geodésico da América Latina. De lá só não é 
coberta uma parte do Sul da Argentina e Chile e uma pequena faixa no 
Norte, abrangendo partes da Colômbia, venezuela e Guiana. A construção 
da antena receptora em Cuiabá foi d\?-vido ao fato, de naquele local, ser 
possível estar o maior tempo possível em contato direto com os satélites 
quando estes estão sobre o continente pois as informações precisam ser 
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recebidas em tempo real. ou seja, no momento em que são enviadas do 
espaço. 

A montagem do mapa completo da Amazônia não é 
feita de maneira simples, para que ela se processe são necessárias 200 
imagens de áreas de 34.225 quilômetros quadrados cada, captadas pelo 
Landsat. As melhores épocas para se receber essas imagens estão entre os 
meses de junho e setembro, quando a região está sem nuvens e como o 
Landsat demora 16 dias para completar o mapeamento do continente, são 
produzidas cerca de 23 imagens por ano de cada área. Por esse motivo as 
imagens que compõem o mapa final da Amazônia são geradas até com 
meses de diferença56• 

o INPE conta com a dificuldade de possuir apenas 
uma antena receptora e quando acontece de os três satélites principais 
passarem no mesmo horário torna-se necessário optar por um deles. A 
escolha do satélite é feita pela ordem de importância que se segue: Landsat 
5, Spot e ERS 1. Mas isso é um caso entre tantas as vezes que é possível 
captar as três emissões. O satélite que tem a visão menos apurada é o 
satélite meteorológico NOAA 11, alcança apenas 2000 quilômetros de 
largura mas em compensação cobre todo o território brasileiro em apenas 
um dia indicando, com seus sensores termais, onde estão acontecendo as 
queimadas. Os dados emitidos pelo NOAA 11 são captados todos os dias 
entre 16h! 16:20hs, em seguida os dados são processados pejo INPE e até 
no máximo às 17h o IBAMA recebe as informações sobre as queimadas. 

Uma vez coletados os dados as fitas seguem para São 
Paulo de avião e para Cachoeira Paulista de carro, os dados são processados 
e armazenados no Centro Espacial de Cachoeira Paulista onde ficam 
guardados, em uma imensa sala, são mais de 10 mil fitas magnéticas com 
infonllações sobre a superncie do continente. Este é um dos maiores bancos 
de dados do mundo onde os computadores transformam dados digitais em 
imagens monocromáticas de baixa resolução, assim são identificadas as 
imagens que estão boas, sem nuvens e transcrito o resultado para a base de 
dados. Todas as imagens dos satélites estão disponíveis para os cliente do 
Brasil e do exterior57• 
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o Ministro tomou posse com grandes planos para a 
Amazônia, pelo menos foi isso que procurou demonstrar. e pretendia 
transformar a região - especialmente a zona franca de Manaus - numa 
espécie de tígre asiático, de vocação exportadora, com os olhos voltados 
para o exterior. Em vez de problema a Amazônia seria o grande trunfo 
através do qual o Brasil poderia conseguir recursos fora do País para 
implementar a sustentação do desenvolvimento da região, sob o argumento 
da necessidade de preservação da maior floresta tropical do mundo. O 
Ministro era favorável ao desenvolvimento das atividades industriais que 
menos atinjam o meio ambiente e de uma política de taxas privilegiadas, 
com insentivos fiscais, onde se pudesse importar componentes a custos 
mínimos e exportar produtos até para os Estados Unidos e Europas8. 

No dia 30 de setembro de 1993, foi acertada outra 
visita ao local do conflito, durante audiência concedida a representantes do 
Govenlo, Congresso e Ministério Público da Venezuela pelo Ministro da 
Justiça, Maurício Corrêa e Ficou acertado, també~ que todas a 
informações seriam repassadas à Venezuela. Seria necessário muita 
diplomacia por parte dos dois Governos para que este incidente não tomasse 
proporções maiores que abalassem as boas relações existentes entre Brasil e 
Venezuela. A Polícia Federal que investiga os crimes cometidos nas regiões 
de fronteiras, foi colocada à disposição das autoridades venezuelanas pelo 
Ministro Mauricio Corrêa para lma constante troca de informaçõess9 • 

A Polícia Federal, que havia aberto inquérito para 
apurar as mortes dos índios yanomami na aldeia Haximi-u, em território 
venezuelano, indiciou 23 garimpeiros (a maioria deles por apelidos). mas 
até aquela data de 30/09, 21 dos indiciados não haviam sido localizados. 
Com a chegada de tropas e aeronaves, que preparavam manobras 
programadas pelas Força Armadas na reserva yanomami, 300 garimpeiros 
que ainda não haviam saido dos locais de mineração ilegal tiveram que fazer 
uma retirada em massa pelo temor de serem alvo dos exercícios militares. 
As manobras militares cobriram uma área de 34,9 mil quilômetros 
quadrados, ao norte de Roraima e próximo à base de Surucucu. Os 
garimpeiros que se apresentaram nos postos da FUNAI na região do 
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Catrimani, perto de Surucucu foram transportados por via aérea para boa 
vista6o . 

o Sistema de Proteção da .;\]nazônia 

o Conselho de Defesa Nacional é fonllado pelos 
Ministros Militares, quatro civis, pelas Presidência do Congresso e da 
Câmara. É originário do antigo Conselho de Segurança Nacional que 
decretava medidas de excessão sob o regime de 64, ou sej~ revogava 
disposições constitucionais, como por exemplo, o AI 5. O Conselho, na 
primeira quinzena de agosto de 1993, anunciou a construção de um sistema 
de radares para controle do tráfego aéreo na Amazônia cuja compra de 
equipamentos - sem concorrência - foi estimada, por baixo, em 600 milhões 
de dólares. O nível de segurança para quem viaja no espaço aéreo da 
Amazônia Legal é zero em virtude de sua área cobrir 60% do território 
nacional e não possuir quase nenhuma fiscalizaçã061 . 

Muito embora o tráfego aéreo da região amazônica 
represente apenas 8~~ de todo o tráfego aéreo do país o sistema de radares, 
que deverá ser implantado, é absolutamente necessário por se tratar de uma 
área estratégica. Perto de 1000 aeroportos clande';tinos, utilizados por 
passageiros desautorizados, contrabandistas de anuas e drogas, garimpeiros 
e madeireiros. funcionam dentro da floresta. Chegou a ser questionado se 
esse sistema de controle do espaço aéreo da Amazônia teria sido aprovado, 
pelo Presidente Itamar Franco, apenas para agradar os chefes militares, 
visto que, em termos de prioridade o Nordeste possui 18% de todo o tráfego 
aéreo do País e conta somente com o radar Cindacta 3 que cobre apenas 
60% do seu espaço aéreo. Embora o Nordeste também conte com os 
mesmos tipos de problemas existentes na Amazônia combatemos algumas 
críticas e pontos de vista publicados sobre o assunto. A opção amazônica do 
Governo Itamar Franco não é vista, por nós, como uma conveniência com 
os ministros militares e não concordamos que a tese de que potências 
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estrangeiras estariam interessadas nas riquezas da região seja "conversa de 
caserna". 

Se generais, como SylYio Imbuzeiro e Carlos Uchô~ 
fazem denúncias a respeito de exercícios de soldados amerianos - em 
operações conjuntas com militares de países vizinhos, como a Guian~ a 
Colômbia e a Venezuela - que estariam interessados em construir bases 
militares na América do Sul, por que não levar a sério tais denúncias? 
Felizmente os militares levam a sério e procuram tomar providências para 
que a integridade do nosso território seja preservada mesmo que o 
Departamento de Estado Americano e a Embaixada dos Estados Unidos 
dêem risadas e classifiquem como patética (com objetivo de excitar paLxões 
e comover), tais denúncias. Devemos dar ouvidos a quem pretende defender 
os nossos interesses e essas pessoas merecem todo o nosso crédito. Como 
os militares não acreditamos que os americanos venham até a América do 
Sul apenas para construir banheiros, pontes. tàzer demonstrações de ações 
de resgate, ensinar técnicas de segurança, fazer exercícios contra traficantes 
de drogas e só! Eles chamam isso de cooperação e afirmam que de forma 
alguma isso representa uma ameaça ao Brasil. Pode até ser que seja assim 
mas isso não impede que estejamos atentos ao gerenciamento de nosso 
território, tomando cuidado para que não se torne limitada a soberania do 
Brasil sobre a Amazônia. E foi exatamente por isso que o Presidente Itamar 
Franco aprovou a criação do SIPAM62. 

o SIP AM é desenvolvido pelo Ministério da 
Aeronáutica e tem a função de fiscalizar. através de radares. as fronteiras 
brasileiras. A implantação do Sistema foi aprovada em regime de urgência 
na noite do dia 23 de agosto de 1993, - como já tratamos acima - , pelo 
Conselho de Defesa Nacional. O SIV AM é um projeto a ser executado em 
um prazo de cinco a oito anos, devendo estar concluído até o ano 2001, 
prevê investimentos mínimos de US$ 600 milhões - os quais o Brasil está 
tentando conseguir do eh~erior - e pelos cálculos serão gastos um total de 
US$ 1 bilhão. O financiamento para esse empreendimento tem que vir do 
exterior pois não há hipótese de se recorrer aos cofres nacionais visto que 
não há dinheiro e apesar de o Presidente Itamar tem aprovado o projeto e 
não poder financiá-lo é absolutamente necessário que ele se realize pois 
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quando o SIV AM estiver concluído ele deverá cobrir 80°0 do território 
amazônico. A participação de empresas brasileiras é permitida, como 
fornecedoras de partes e componentes. desde que associadas a grupos 
estrangeiros, através de consórcios, os outros ítens serão comprados dentro 
do Brasil63 . 

A Secretaria de Assuntos Estratégicos é quem está 
encarregada da implantação e coordenação do SIP AM. que é a base jurídica 
sobre a qual vai existir o SIV AM, como uma operação integrada. Até o 
momento em que o material para a pesquisa estava sendo coletado os editais 
para compra dos equipamentos do SIV AM ainda estavam em processo de 
preparação e a espectativa era de que os potenciais fornecedores, em todo o 
mundo, fossem muitos. Acatando sugestão do Ministro da Aeronáutica, 
brigadeiro Lélio Lobo, o Presidente da República considerou que nesse caso 
seria imprescindível que o processo de licitação não aconteça, que as 
compras tossem feitas de maneira sigilosa, sem concorrência pública entre 
as empresas. Tudo isso para que fossem preservadas as características 
técnicas dos equipamentos, principalmente dos radares, porque se forem 
conhecidas suas características fica fácil a anulação de sua ação. O fato de o 
material dos radares ser importado não significa perigo para a nossa 
segurança porque todos os radares têm princípios conhecidos no mundo 
inteiro. o cuidado é com a divulgação das infonnações de quais materiais 
foram comprados para a fabricação desses radares. 

Apesar de ter sido dispensada a licitação, o processo 
para a compra dos equipamentos deverá ter total transparência, sendo 
possível o acesso às informações básicas, desde que. a empresa interessada 
tome a iniciativa de obtê-las. O processo de compra terá início através de 
uma apresentação para as embaixadas convocando os interessados para o 
fornecimento, em seguida serão publicados os editais, as contas serão 
fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União e para finalizar será 
convocada uma organização com bastante idoneidade para tàzer uma 
auditoria final64 • 

O grande problema que interliga a questão da 
chacina dos yanomamis e o programa de defesa da Amazônia é o fato de 
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que o investimento que o Governo do Brasil tanto necessita para realizar o 
programa poderia de uma hora para outra sofrer as sanções do colegiado de 
Haia. As divulgações de informações na imprensa do ex1erior iam além de 
uma crítica à política indigenista do governo federal e colocavam em dúvida 
a capacidade do Governo brasileiro de exercer sua soberania sobre a parte 
da Amazônia que lhe cabe. Se o Sistema não for implantado. como é desejo 
dos militares, cada vez menos chances teremos de defender o nosso 
território e estaremos mais sujeitos a problemas do tipo da chacina dos 
yanomamis e mais expostos às críticas ex1emas. 

A Reserva de Faixa de Fronteira 

o Presidente Femando Collor de Mello, através de 
Portaria, delimitou a área da reserva yanomami que faz fronteira com a 
Venezuela. Infelizmente esta delimitação não respeitou a exigência 
constitucional de Reserva de Faixa de Fronteira e misturou Brasil e 
Venezuela6s • O que aconteceu de fato foi que a linha de separação entre o 
Brasil e a Venezuela foi apagada e os índios foram presenteados com uma 
quantidade de terras muito acima de suas necessidades reais. A reserva 
Yanomami cobre uma área de 94 mil quilômetros quadrados e representou 
u:na distribuição de terras insustentável e irrealista para um país que possui 
milhões de cidadãos que estão, agora, impedidos de explorar, seus recursos 
florestais. 

A Reserva de Faixa de Fronteira é destinada à defesa 
territorial e são previstos constitucionalmente 150 quilômetros de distância 
entre a fronteira e a reserva indígena. Ao baixar a Portaria, o Presidente 
Fernando Collor não observou tal preceito constitucional e incluiu como 
reserva yanomami a faixa de fronteira. Não sabemos que tipo de 
infonnações o levaram a tal atitude, talvez o fato de saber que na fronteira 
da Venezuela vivem mais yanomamis. No Brasil eles somam 8.000 e na 
Venezuela 11.000 mas, mesmo com tal raciocínio, nada justifica lançar o 
Brasil a ameaça de desintegração de seu território. Por isso, nessa pesquisa 
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procuramos investigar se essa demarcação irregular cobre algum tipo de 
interesse incontessável mascarado por uma suposta defesa dos índios c se a 
demarcação dessas reservas só le"um em conta o potencial mineral da 
região. 

Certamente que as Organizações Não-
Govemamentais tiveram grande influência nessa decisão presidencial e 
serão estas mesmas organizações que estarão prontas a dificultar que esta 
situação se reverta. Tanto para o Brasil quanto para a Venezuela esta 
situação é extremamente perigos~ pois. ninguém garante que os povos 
yanomamis continuarão, no futuro, no estágio cultural em que se encontram 
hoje. Há o perigo de eles evoluirem de uma consciência tribal para uma 
consciência mais comunitária. Na Unesco e na ONU, quando se fala em 
minorias. estas já não são tratadas como tribos no sentido que sempre 
entendemos, elas são tratadas como Nações. Conseqüentemente essa idéia 
de Nação está sendo difundida e logo os índios estarão prontos para lutar 
pela formação de seu próprio Estado. Esclarecemos apenas que o problema 
não é eles evoluírem, mas quem os está orientando para que essa evolução 
se processe, pois essas nações, que estão sob a proteção da ONU, estão 
instaladas no norte do Amazonas que tem um governo sem forças para 
modificar esse estado de coisas. 

Constitucionalmente, "o direito dos silvícolas à terra 
ce~sa perante relevante interesse público da União", isso quer dizer que nem 
todos os direitos são absolutos e que na realidade os direitos públicos ou 
privados são relativos. Mesmo assim a reserva yanomami, que hoje mede 
9,4 milhões de hectares e é maior que a Holanda e pouco menor que 
Portugal, colabora e muito para a nossa convivência com a ameaça de 
desintegração da fronteira. Prova disso é que o Governo de Roraima perdeu 
o controle sobre a maior parte de suas terras, não só pelo fato de elas terem 
sido demarcadas como reservas indígenas, mas também por grande parte 
delas terem sido transfonnadas em reservas ecológicas. As terras 
demarcadas para reserva yanomami somam um total de 94.000 quilômetros 
quadrados e estão situadas no noroeste do Estado. Com isso, ficaram 
proibidas pelo IBAMA - Instituto Brasileiro de Meio Ambiente - a 
exploração econômica de 84% das terras de Roraim~ justamente em áreas 
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de tlorestas virgens. Apenas 10° o do território de Roraima podem ser 
explorados em benetlcio econômico do Estado66 . 

A conclusão mais fácil a que se chega é a de que a 
reserva dentro do Estado não é mais a dos índios, mas sim a dos brancos 
pois o domínio sobre a maioria das terras é indígena e não do Governo de 
Roraima. Na capitaL Boa Vista, e em seus arredores, a exploração 
econômica ainda é pennitida e é onde três quartos do povo de Roraima tira 
seu sustento. Somente 0,13 habitante yanomami ocupa cada quilômetro 
quadrado em sua reserva enquanto a densidade populacional dos brancos é 
de sete pessoas por quilômetro quadrado. Mesmo assim, o Governo do 
Estado de Roraima não se mostrou contra a demarcação da reserva 
yanomami nem questionou a legitimidade das terras indígenas, mas se 
posicionou contra e questiona sim a quantidade de terras que foi demarcada. 
Quem é contra e sempre esteve contra as demarcações é o Exército, que tem 
uma visão muito mais estratégica da utilização das telTas da Amazônia. 

o contato dos brancos com os índios, não só 
yanomamis como de outras tribos, já acontece a pelo menos um século e em 
algumas malocas existem evidências de que será irreversível, por mais que 
se lute, a chegada da modernidade. Escolas, objetos domésticos e até 
televisão já estão no costume de algumas tribos e a proliferação desta 
interferência cultural é apenas questão de tempo. Ao contrário da opinião 
do governador do Estado de Roraima, Otton"ar Pinto, não achamos que 
todos os índios devam ser tratados como qualquer outro proprietário rural, 
pelo fato de a maioria deles não ter a mesma estrutura~ nem cultural, nem 
psicológica para que sejam igualados aos demais trabalhadores rurais. Isso 
vai depender muito do grau de aculturamento do grupo indígena com que se 
está tratando. 

Os índios não possuem em seus costumes, por 
exemplo, o hábito de produzir em grande escala para comercialização. Para 
eles o que vem da terra serve única e exclusivamente para a sobrevivência 
de sua tribo. Um exemplo foi a entrevista do tuxaua Davi Kopenawa à 
Revista Isto É do dia 25 de agosto de 1993, quando ele fala que "ouro não é 
comida". Isso não significa, em hipótese nenhuma, que eles sejam 

79 



preguiçosos ou apáticos, é apenas um traço cultural de sobrevivência 
aprendido unitormemente por séculos. Insistimos de que não vai poder ser 
eliminado por completo. e até mesmo diminuido substancialmente, a 
aculturação de mais e mais indígenas pelo simples fato de terem sido 
criadas reservas. O processo de uniformidade cultural entre os povos do 
mundo não deixa de tora do acelerado desenvolvimento tecnológico, nem os 
orientais. nem os ocidentais e muito menos os silvícolas. 

Sabendo muito bem o caminho por onde vai seguir a 
humanidade se prosseguir de forma desenfreada com o progresso, é claro 
que a preocupação com as florestas e o meio ambiente só tende a crescer de 
f o ffil a global. Preservar florestas, fiscalizar de forma intensiva a exploração 
de minérios, proteger os animais silvestres, todos esses posicionamentos são 
corretíssimos. Até mesmo dar condições para que os indígenas ainda não 
aculturados pennaneçam por mais tempo em seu habitat natural é uma 
sábia decisão. O que não é muito sábio é entregar enormes reservas 
florestais e minerais nas mãos de pessoas que mais tarde se transformarão, 
sem dúvida~ em cidadãos aculturados. E aí chega a dúvida, aculturados por 
quem? 

Esta pergunta surge preocupante porque o destino 
dessas reservas vai depender do rumo que tomar esse processo de 
aculturação e não podemos negar a enorme influência estrangeira nas 
comunidades indígenas. Quem serão as p(:ssoas que estarão alJtas a 
interferir nessas reserva e de que forma a farão? A questão de segurança 
nacional é assegurar a unidade territorial subordinando todos os cidadãos 
que vivem no país às normas constitucionais. Mas, atualmente, estamos 
vivenciando um tempo de descontinuidade do objetivo político que deixa até 
mesmos a constituição vulnerável. Já que as leis máximas estão a mercê de 
negociatas parlamentares e o judiciário não tem atuado com severidade no 
resguardo dos interesses estratégicos nacionais, não podemos ter certezas 
no amanhã e ninguém pode nos garantir que nossa unidade territorial não 
será abalada pela formação de uma consciência de Nação autônoma, por 
parte dos índios. 
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Muitos índios são católicos e muitos outros exercem 
o direito do voto, são portanto cidadãos plenos, no sentido político da 
palavra. Grande parte dos cidadãos amazônicos são descendentes de índios 
e hoje formam a população daquela região convivendo numa cultura mista 
que evolui passo a passo para se igualar à cultura capitalista. Mas essa 
evolução ainda não chegou ao ponto de fazer com que os ribeirinho, do 
Amazônas, por exemplo, criassem o hábito de plantar hortaliças em seus 
quintais ou criar vacas para a produção de leite ou outros animais 
domésticos para consumo. 

No caso do Estado de Roraima houve 
irresponsabilidade por parte do Governo Federal no trato com o Governo 
Estadual. Um Estado onde a arrecadação de impostos paga apenas 10% de 
suas despesas e a dependência frente ao Governo Federal é quase total, no 
entanto seu território é cinco vezes maior que o Estado do Rio de Janeiro, 
mas possui apenas 206.000 habitantes, ao nosso ver deveria ser tratado 
como um filho mais novo que necessita de toda a assistência para se 
desenvolver e não ser engessado e diminuído em nome de uma ideologia 
supostamente necessária. Qualquer chance de desenvolvimento baseado na 
exploração econômica das florestas de Roraima terá que se submeter à 
aprovação do Congresso Nacional e à vontade dos Índios67• 

Se houve intensão de afugentar os investidores da 
região dt Roraima, o objetivo logrou êxito. O Estado não pode dar garantias 
de dias melhores nem mesmo aos moradores já estabelecidos há anos, 
quanto mais aos milhares de migrantes que para lá s\? dirigem todos os anos 
e que nãe encontram indústrias para trabalhar. Com um subsolo rico em 
cassiterita,. ouro e outros minerais, mas que ficaram dentro da reserva 
yanomami e dos índios macuxis, nas serras da Raposa e São Marcos, o 
Governo de Roraima deixou de controlar cerca de 1 trilhão de dólares. 
Qualquer e},.1ração de ouro e cassiterita só é feita de fornla irregular pois 
ainda não foi feita a regulamentação da mineração em terras indígenas pelo 
Congresso Nacional e talvez ela nunca chegue a ser feita. Pelo menos muita 
gente vai lutar para que isso não aconteça. 
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Recentes descobertas dos geólogos atirmam que as 
reservas indígenas escondem quase um terço de toda a riqueza mineral 
conhecida no planeta, mais de um trilhão de dólares. O governo brasileiro já 
sabia disso e os governos estrangeiros talvez até soubessem bem antes de 
nós. Por isso mesmo existem fortes suspeitas de que forças internacionais 
interferem nos critérios de demarcação das reservas. 

É muito mineral por baixo da terra (ouro, cassiterita, 
estanho e diamante), e um enorme tesouro vegetal por cima. No Amazônas, 
maior Estado do Brasil, existem 117 reservas indígenas que somadas 
ocupam quase metade da sua área total. E em cada uma dessas reservas 
existe pelo menos um estrangeiro, com a função de antropólogo ou 
missionário, dos quais a Polícia Federal tem poucas informações. Não se 
sabe que tipo de influência eles estão exercendo na condução da vida desses 
povos e na demarcação das terras indígenas. Oficialmente se sabe, através 
da FUNAI, que organizações estrangeiras ajudam a demarcar as reservas 
enviando sugestões meramente técnicas e principalmente dinheiro, mas 
garante que não aceita pressões para aumentar o número de reservas e que o 
critério é sempre a proteção indígena68 . 

A verdade é que os índios dessa região se tornaram 
os maiores latifundiários do mundo possuindo um terço de todo o território 
da Amazônia. E segundo os geólogos, essas reservas não têm sido 
demarcadas com critérios explí'itos, por exemplo, a reserva dos Waimiri
Atroari no Amazonas, que é rica em cassiterita, dobrou de tamanho nos 
últimos dez anos. A reserva dos Macuxis em Roraima recheada de 
diamantes aumentou duas vezes e a dos yanomamis, no norte do Amazonas, 
rica em ouro, cassiterita e fosfato cresceu cinco vezes. Em 1979 eram dois 
milhões e meio de hectares, em 1985 passou para sete milhões e na 
demarcação definitiva em 1990 atingiu quase dez milhões de hectares69 • 

Segundo as denuncias da TV Globo, a FUNAI tem 
contribuido para o aumento das reservas alegando descobertas de novas 
malocas nos pontos mais distantes da região amazônica. Curiosa 
coincidência é que, na última expansão, os Jimites da reserva yanomami 
foram parar em cima de três grandes reservas minerais: ouro, fosfato e 
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cassiterita. Há desconfiança de que em alguns pontos onde o mapa da 
FUNAI indica a existência de malocas, na verdade essas malocas não 
existem, pois o repórter sobrevoou de elicóptero a área e com a ajuda do 
GPS tomou as coordenadas das malocas que estavam no mapa da FUNAI 
constatando que naquele local não havia maloca alguma e eram áreas onde 
haviam sido descobertos os minerais e algumas eram até áreas 
montanhosas. Mas justamente nesses pontos anteriormente foram 
descobertos minerais ou eram áreas montanhosas. Em suma, há suspeita é 
de que os limites das reservas são expandidos exatamente até onde são 
descobertos os minerais. 

Através do Jornal Nacional do dia 24 de janeiro de 
1994, ficamos sabendo que os geólogos suspeitam que a indicação de falsas 
malocas e a posição incorreta de outras é obra dos missionários estrangeiros 
e de organizações não governamentais, as ONGs, que agem livremente 
dentro das reservas da Amazônia. As denúncias de demarcação irregular de 
reservas indígenas chegou em Brasilia onde o Ministro do Meio Ambiente e 
da Amazônia Rúbens Ricúpero explicou que a Constituição não proíbe a 
exploração do subsolo da Amazônia, mas que esse assunto deveria ser 
regulamentado pelo Congresso Nacional. Garantiu o Ministro que as 
riquezas minerais do subsolo não são intocáveis e que deverão ser 
exploradas de forma racional, protegendo índios e meio ambiente, através 
de critérios definidos pelo Congresso. 

No entanto esta não é uma questão simples de se 
resolver pois diversas ideologias e diversos interesses estão envolvidos. De 
um lado os antropólogos estrangeiros pesquisando a cultura e os costumes 
das tribos para a partir daí definir o tamanho das áreas demarcadas - mas 
vale salientar que as reservas só são criadas depois da aprovação do 
Ministério da Justiça e do Presidente da República -, de outro lado os 
funcionários da FUNAI negando qualquer possibilidade de qualquer 
organização intenlacional interferir nas demarcações de áreas indígenas, 
ainda o próprio Ministro Ricúpero a afirmar que tem controle total sobre os 
estrangeiros que moram nas reservas da Amazônia. Nega que existam 
motivos para desconfiar do trabalho dos missionários estrangeiros, mesmo 
porque a Constituição não proibe a exploração econômica dos minérios, 
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desde que exista uma lei especificando as condições dessa exploração onde 
parte dos lucros serão revertidos em beneficio dos próprios Índios. 

Qualquer denúncia de irregularidades nas 
demarcações das terras inígenas ou a respeito de qualquer assunto que 
envolva os índios sofre imediatamente a interferência do Conselho 
Indigenista Missionário - CIMI - órgão anexo à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil - CNBB. E os argumentos são totalmente inversos, 
enfatizando os anos de luta para que o território, principalmente dos 
yanomami, fossem demarcados. Segundo a concepção dos membros do 
Conselho os motivos que levaram ao atrazo das demarcações foram 
justamente as descobertas, naquelas terras, de minérais. Fato que teria 
provocado a invasão de garimpeiros e levado ao perigo de perda dos direitos 
constitucionais dos índios. Segundo eles, durante esses últimos vinte anos 
que precederam a demarcação da reserva, 15~'Ó do povo yanomami teria 
sido dizimado por doenças e pela violência dos mineradores e garimpeiros 
que invadiram aquelas terras. 

A acusação é de que são os minerais que contribuem 
para a diminuição das terras indígenas. Citam como exemplo os Waimiri
Atroari, que teriam seu território invadido e perfurado pela Mineradora 
Taboca, do grupo Paranapanema, para naquele local instalar a mina do 
Pitinga, "a maior mina de cassiterita a céu aberto do mundo". As denuncias 
do CIMI são regidas no mesmo tom que as feita~ pela Rede Globo de 
Televisão e desde a muitos pelos militares. Fácil de se observar pois a nota 
afinna que os povos indígenas do Brasil são alvo de "campanhas 
orquestradas", quando esse tenno já vinha sendo usado para denunciar os 
interesses estrangeiros na Amazônia. Segundo o CIMI o único objetivo 
dessas campanhas é o extennínio dos povos indígenas e a Rede Globo 
estaria integrando esta campanha com a intensão de alterar o capítulo dos 
índios na Constituição Federal. Assim estariam favorecidos os interesses 
das mineradoras, das madeireiras e de todos os que cobiçam as riquezas da 
Amazônia. 

Ainda segundo a nota do CIMI, as matérias da Rede 
Globo preparadas pelo repórter Marcos Losekam, teriam sido parcialmente 
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financiadas por lobistas. O CIMI garante ter em seu poder o recioo das 
cinco horas de sobrevôo do repórter sobre a área yanomami. Este sobrevôo 
teria sido pago pela Timbó Diamantes. empresa compradora de ouro e 
diamantes eh1raídos de garimpos ilegais localizados em terras indígenas no 
Estado de Roraima. 

A Rede Globo mencionou em sua reportagem que a 
Polícia Federal estaria investigando a autenticidade de um documemto 
escrito há doze anos em Genebra pelo Conselho Mundial de igrejas cristãs 
(documento esse apresentado neste trabalho com o título de Plano 
Estratégico de Invasão da Amazônia). O documento estabelece metas de 
ação para os Missionários estrangeiros dentro das reservas indígenas, por 
eles condideradas patrimônio da humanidade. Seria a Missão Evangélica 
MEV A que estaria controlando o maior número de missionários dentro das 
reservas. Mas, quando entre\'istado, o presidente da Missão disse 
desconhecer tal documento, apenas confirmou que indicou à FUNAI a 
localização de várias malocas durante a demarcação das reservas. 

Ao que parece as diversas missões evangélicas, pelo 
que ele informou, não têm contato entre si, e todas elas prestam 
informações à FUNAI sobre a localização de malocas. A missão Meva não 
atuaria em toda a região amazônica. Cada vez mais o problema se complica 
e não são encontrados os responsáveis pelas demarcações. Uma outra 
Organização Nã:)-Governamental denominada Médico Sem Fronteira, que 
funciona em uma mansão no centro de Boa Vista, informa ser mantida por 
doações de mais de um milhão de famílias holandezas. Diz que sua missão 
é cuidar dos índios porque eles são pobres e desamparados. 

O CIMI classificou o documento do Conselho 
Mundial de Igrejas Cristãs como apócrifo e atirmou ser inexistente o tal 
Conselho Mundial de Igrejas Cristãs. Segundo a nota do CIMI o dito 
documento teria sido confeccionado em "papelucho fOljado" e já teria sido 
utilizado pelo jornal O Estado de São Paulo durante "caluniosa campanha 
anti-indígena" em 1987. Teria sido o Senador Ronan Tito (PMDB-MG), na 
oportunidade Relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, criada 
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para esclarecer as denúncias do jornal. quem teria desmoralizado o 
documento7o. 

Em 1987 estava reunida a Assembléia Nacional 
Constituinte, da mesma fonna que atualmente se movimenta o Congresso 
Nacional para o início dos trabalhos da Revisão Constitucional. Este seria 
então o momento de alardear e tentar confundir entidades fantasmas com o 
respeitado Conselho Mundial de Igrejas (CMI). Para o CIMI estariam 
utilizando da bandeira da Soberania Nacional para dar abertura de 
exploração mineral aos interesses estrangeiros e para facilitar a exploração 
por empresas brasileiras. Atualmente a exploração mineral em terras 
indígenas é restrita às empresas brasileiras de capital nacional devidamente 
autorizadas pelo Congresso Nacional. 

o Ministro da Amazônia se manifestou no Congresso 
afinnando aos Parlamentares que considerava uma falácia as denúncias de 
que as demarcações de terras indígenas estivessem sendo patrocinadas por 
interesses estrangeiros, com o apoio dos religiosos que trabalham na área~ 
com o objetivo de impedir a exploração das reservas minerais da região. 
Para o Ministro não havia nada de errado com as demarcações e as coisas 
eram mais simples do que pareciam, mesmo porque, a Constituição pennite 
a exploração de minérios na Amazônia, mesmo em terras indígenas. Ele toi 
totalmente contra que se falasse em campanhas de internacionalização e 
discordou que existisse uma conspi, ação. Para ele isso sel;a fruto da 
imaginação e as pessoas deveriam procurar ver as coisas com 
racionalidade. Chamou a atenção para que as torças fossem canalizadas 
para a busca de recursos externos com o fim de financiar grandes projetos 
ambientais. Um desses projetos, que ainda está em estudos, visa recuperar 
áreas que sofreram degradação, como conseqüência dos garimpos, e evitar 
que outras áreas sejam degradadas tanto pelo mercúrio como até evitar a 
modificação do curso de rios. Isso seria feito através do Zoneamento Sócio
Econômico-Ecológico da Amazônia que vai indicar as áreas próprias para a 
garimpagem, com estrutura auto-sustentável71 • 

É importante que esse tipo de projeto seja implantado 
pOIS pesquisadores da Universidade Federal de Brasília (UNB) e da 
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Universidade Federal de Rondônia (UNIR), revelaram que .;BOo das 384 
amostras de cabelo dos ribeirinhos que vivem às margens do rio Madeira, 
num trecho de 170 quilômetros entre Porto VeJho e Calama. estão 
contaminadas com mercúrio em níyeis considerados de risco pela 
Organização Mundial de Saúde e que das mulheres em idade fértil 
examinadas, 53% apresentaram níveis de contaminação danosos à saúde 
humana. Não é só o rio Madeira que está contaminado de\'ido ao grande 
número de galimpos existentes na região, que utilizam o mercúrio 
indiscriminadamente na extração rudimentar de ouro, também estão os rios 
Amazônas, Tapajós, Tocantins, Araguaia e Xingu, entre outros. Estão 
contaminadas as águas dos rios e os peixes - principal fonte de alimento dos 
ribeirinhos que comem peixe diariamente . Amostras de cabelo de pessoas 
da cidade de Porto Velho que comem peixe duas vezes por semana foram 
comparadas com a dos ribeirinhos e os resultados mostraram que 76o,~ 

dessas pessoas tinham níveis de concetração de mercúrio no cabelo abaixo 
de 2 PPM (partes por milhão). Acima de 10 PPM a Organização Mundial 
de Saúde já considera como risco para a saúde humana. Somente 1 % dos 
ribeirinhos tinha níveis menores de mercúrio no sangue72 . 

Outros estudos realizados pelo Centro de Tecnologia 
Mineral do Rio de Janeiro nos informa que os níveis de contaminação em 
três áreas da Amazônia Legal - Poconé e Mato Grosso, em Mato Grosso, e 
Itaituba, no Pará - são menores do que os tido como aceitáveis. Algumas 
pessoas estariam com o nível de contaminação acima do : lonnal, mas o 
número dos que realmente adoecem por esse motivo é muito reduzido, isso 
significa que ainda não chegamos a uma situação crítica mas devemos usar 
de imediato uma tecnologia que diminua os níveis de mercúrio e impessa 
que a contaminação prossiga73 • 

Muito embora estando proibido de ser utilizado nos 
garimpos do País desde 1989, o mercúrio continua sendo usado no processo 
de separação do ouro, e de outro metais, das impurezas encontradas na 
terra. Ele atrai o ouro que está misturado ao cascalho fazendo com que se 
concentre num só ponto, em seguida o garimpeiro esquenta a mistura com 
um maçarico, provocando a evaporação do mercúrio e deixando o ouro 
limpo. Durante o processo de lavagem do cascalho, o excesso de mercúrio 
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líquido escorre para os rios e no momento em que a evaporação do mercúrio 
é provocada rolo fogo do maçarico. são expelidos vapores de mercúrio para 
a atmosfera. A yerdade é que aproximadamente 350 mil garimpeiros 
despejam. por ano. 200 toneladas de mercúrio nos rios da Amazônia, esse 
mercúrio fica depositado no fundo dos rios e com o tempo entra na cadeia 
alimentar74 • 

Na tentativa de contornar essa catástrofe ecológica 
foi que recentemente o Instituto de Biofisica Carlos Chagas, da 
Universidade do Rio de Janeiro, teria firmado convênio com o Imperial 
Col1ege de Londres. Seria desenvolvido um projeto orçado em 3 milhões de 
dólares a ter início ainda no primeiro semestre de 1994, onde os cientístas 
deveriam instalar dois aparelhos, simples e de baixo custo - 30 dólares-, 
capaz de reduzir em até 95~'Ô os níveis de contaminação dos rios por 
mercúrio. De início os testes seriam feitos nos garimpos localizados à beira 
do rio Tapajós, no Pará, onde seriam instalados 30 desses aparelhos e 
decorrido um ano dessa instalação seria verificado se houve diminuição da 
contaminação dos rios. Com essa técnica se buscaria combater a 
contaminação por mercúrio na água e no ar, pois um dos aparelhos evita 
que esse metal em sua fonna líquida escorra para os rios e o outro aparelho 
joga o vapor de mercúrio num recipiente fechado para ser condensado e 
reutilizado. Ao que parece a invenção desses dois aparelhos não é recente e 
já são utilizadas no mundo todo, mas no Brasil nunca houveram programas 
c;estinados à divulgação que pudessem estimular seu uso nos garimpos. 
Num outro projeto os japoneses iriam investir 850 mil dólares para 
pesquisar os níveis reais de contaminação por mercúrio nos rios da 
Amazônia. O que os japoneses pretendem fazer ainda não foi feito por 
ninguém, que seria medir os danos causados, a longo prazo. pelo uso do 
mercúrio na e"h'1ração de ouro 75. 

A nível federal outros planos de grandes dimensões 
estariam sendo elaborados, como o PDA (Plano de Desenvolvimento da 
Amazônia), que deverá ser aprovado a nível do Condel (Conselho 
Deliberativo, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia), e em 
seguida ser encaminhado pelo Ministério da Integração Social para que seja 
apreciado pelo Congresso Nacional. O PDA deverá ser institucionalizado 
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c·omo instrumento de desenvolvimento social e econômico da região 
amazônica, fundamentado no eco-desenyolvimento, aliado à alta tecnologia. 
Já conta com proposição pafa treze convênios e termos aditivos celebrados 
entre a SUDAM e os govemos estaduais, municipais e instituições de 
pesquisa, onde está programado que sejam aplicados 39 bilhões de 
Cruzeiros Reais. provenientes do Programa de Integração Nacional. As 
regiões beneficiadas seriam os Estados do Amapá, com 2 projetos; o Estado 
do Amazônas, com 6 projetos; o Estado do Maranhão, com 2 projetos; o 
Estado do Mato Grosso, com 4 projetos; o Estado do Pará, com 3 projetos 
e; o Estado de Rondônia, com 1 projeto. Esses projetos representariam 
investimentos do Finam da ordem de Cr$ 1.542.473.387.121,00 
correspondente aos artigos 50 e 90 da Lei de Incentivos, dos quais Cr$ 
844.732.710.844,00 seriam liberados parceladamente no exercício corrente, 
de acordo com a execução dos respectivos cronogramas de implantação. 
Nesse documento do Condel constam as diretrizes para a implementação 
das quatro grandes políticas ambiental. espacial, sócio antropológica, 
institucional e de sete outros programas prioritários, quais sejam: 
desenvolvimento científico e tecnológico, infra-estrutura econômica, infra
estrutura social. educação, desenvolvimento industrial, agroindustrial, 
extrativismo mineral, desenvolvimento agrícola, pecuária, extrativismo 
vegetal e turismo~6. 

o Ministro Ricúpero aproveitando a oportunidade de 
i.!star no Congresso coi.,rou dos Parlamentares uma lei que regulamente o 
uso das terras indígenas e sugeriu que a empresa que fosse autorizada a 
fazer a lavra nas terras dos índios deveria ficar obrigada a remunerar a 
comunidade. investindo em projetos sociais na área e fazendo remuneração 
com um percentual dos lucros. Ricúpero estaria consciente da existência de 
poderosos lobbies e propostas que surgem no processo de revisão 
constitucional dispostos a dificultar as demarcações de terras indígenas. 
Uma dessas propostas estabeleceria que cada demarcação teria que passar 
pelo Congresso, tirando a autonomia da Funai, assim o processo ficaria 
burocratizado a tal ponto que as demarcações seriam obstruídas 
eternamente. Outras emendas proporia o fim da exigência constitucional de 
que a exploração nas reservas dependa de regulamentação. É correto que as 
comunidades indígenas tenham retorno das riquezas exploradas de suas 
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terras e para isso seria preciso mudar inclusive o Estatuto do índio e que, de 
preferencia. todo esse processo deveria ser fiscalizado pelo Ministério 
público--. 

o Ministro Ricúpero, no cumprimento de seu papel 
como Ministro da Amazônia, sem dúvida, foi capaz, em suas atitudes, de 
cumprir o que lhe foi estabelecido. Todos acreditavam que ele fosse um 
embaixador experiênte e que procuraria de todas as fonnas resolver os 
problemas através da melhor negociação, e isso seria muito bom para o 
Brasil. Mesmo que ele tivesse suspeitas a respeito desses conceitos que se 
manifestam sob o discurso humanitário e de moralidade - como o suposto 
dever de ingerência -, o Ministro manteria um discurso de trabalho para a 
busca de melhorias e sem conversa fiada que pudesse levar a 
desentendimentos. Mesmo porque já havia exercido o cargo de chefe da 
Divisão de Fronteiras do Ytamarati durante muitos anos. Calculava-se que 
telia, então, protlmdo conhecimento dos problemas das demarcações na 
área e por isso mesmo saberia que a lei garante que ao longo das fronteiras 
haja uma faixa de segurança. 

Esta é a atitude que coube ao Ministro Ricúpero, mas 
a atitude que cabe aos ministros militares é a de apressar a implementação 
do Sistema de Vigilância da Amazônia e cuidar da soberania brasileira 
sobre seu território. Embora nenhum país tenha condições de possuir, nos 
tempos de hoje, uma soberania absoluta, nl• t sentido de fazer o que bem 
entender com sua população, não se pode por outro lado aceitar a tese de 
soberania restrita. Esta tese, para o Ministro, teria sido tratada com muito 
exagero, pois a soberania só encontra restrições naqueles casos que o direito 
internacional admite e há certos casos que os próprios países aceitam que 
deva ser tratado como limitação, o que vai além disso é exagero. Mesmo 
assim se os militares não cumprirem com o seu papel o Brasil, com certeza, 
sairá perdendo em se autolimitar no setor de segurança desencadeando um 
processo de autolimitação de todas as suas políticas internas. Os próprios 
exercícios dos militares brasileiros que são feitos na Amazônia devem ser 
encarados com naturalidade. 
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Ao Ministro restou o dever de colaborar para definir 
que atividades seriam lícitas, ou não, dentro da faixa de fronteira da 
Amazônia. E esse trabalho, em tese, já contaria com um grande obstáculo -
para a densiiicação e inspeção dos marcos - que seria a existência de uma 
reserva indígena. Mas a Constituição prevê que uma das razões que justifica 
a intervenção nas reservas é o problema de segurança nacional. Então, o 
trabalho maior será o de compatibilizar dentro da racionalidade e da 
harmonia a necessidade da defesa com a presença de reservas indígenas. A 
comp..'ltibilização das demarcações das terras dos índios, em faixa de 
fronteira, com a presença do Exército tem que ser premiada na revisão 
constitucional, caso contrário não estarão assegurados nem os direitos das 
comunidades indígenas nem a defesa da soberania nacional. 

o Projeto Calha NOIte nasce~ em parte, da 
preocupação do Brasil com as conseqüências políticas e estratégicas do 
Pacto Amazônico. O Tratado de Cooperação Amazônica, também chamado 
de Pacto Amazônico, foi assinado em 3 de julho de 1978, como uma 
tentativa conjunta de defesa da região amazônica. O Pacto foi idealizado por 
brasileiros, elaborado com 28 artigos, como um Tratado Inter-regional de 
Cooperação Econômico-Social e assinado pelas Repúblicas do Brasil, 
Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. O 
fundamento de tal Pacto seria a cooperação, o desenvolvimento, o respeito à 
soberania e a preservação do meio ambiente. Em cooperação, com fins na 
integração, esses países teriam garantido o desenvolvimento sócio
econômico em harmonia com a preservação do meio ambiente. 

Com o desenvolvimento harmônico da Amazônia 
total se pretendia uma distribuição equitativa dos beneficios do 
desenvolvimento entre os países signatários para que juntos conseguissem 
elevar a qualidade de vida da população. A soberania de cada país 
envolvido no Pacto estaria respeitada e garantida em cinco princípios 
fundamentais infra descritos: a competência exclusiva dos países da 
região no desenvolvimento e proteção da Amazônia; a soberania 
nacional do uso e preservação dos recursos naturais da .Área; a 
cooperação regional como modo de facilitar a realização desses 
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objetivos: a ha17110nia entre o desenvolvimento econômico e a proteçi'io 
ecológica: e. a absoluta igualdade entre todos os parceiros. 

Nesses princípios fundamentais fica claro que os 
países signatários estavam interessados no desenvolvimento sustentável da 
Amazônia e tinham a finalidade de elidir qualquer intederência espúria 
internacional. Quaisquer estudos realizados na Área, realizados em ação 
conjunta ou isolada, ou que se relacionasse a comércio a varejo, a turismo e 
preservação de riquezas de qualquer ordem estariam sujeitos à troca de 
informações. A reciprocidade seria fundamental aliados a acordos com base 
no respeito à soberania dos países envolvidos. Como território amazônico 
estava considerado o território das partes contratantes na Bacia Amazônica 
e qualquer território que, por suas características geográficas, econômicas 
ou ecológicas, se considerasse estreitamente vinculado à mesma. 

o Pacto, dentro do direito inerente à soberania, que 
garantiu, também procurou excluir a atuação de grandes empresas 
multinacionais para que as soberanias não fossem "vasadas" gerando 
dependência tecnológica e saída de divisas. Infelizmente, na prática, o Pacto 
não atingiu o objetivo desejado. De organismo de integração político
econômico, como proposta inicial, ele regrediu para um Programa de 
Cooperação econômico-social. Isso se deveu ao medo que os países 
contratantes tiveram a respeito de uma eventual hegemonia brasileira 
principa: mente relativa ao incremento do comércio eÀ1"erior através do 
Pacífico. O temor do expansionismo brasileiro fez com que os objetivos do 
Pacto não lograssem êxito, ficando a Reunião de Ministros e o Conselho de 
Cooperação apenas com poderes executivos frágeis. E conseqüentemente 
não houve a criação dos poderes executivo e judiciário como existe na CEE. 
Também não foram concedidos poderes à inciativa privada, não especificou 
como seria tratada a parte bélica e não enumerou sanções na hipótese de 
inadimplência ou de desrespeito. Apesar de admitir o veto e a denúncia, e 
ainda a retirada do Pacto dos países que assim o desejassem, não admitiu 
reservas, declarações interpretativas e a adesão, ou seja, que outros países 
que não os originários ajuntassem ao tratado. 
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Mesmo que as conseqüências políticas e estratégicas 
não tenham alcançado seu objetivo. que não tenha havido a integração 
político-econômica proposta e que tudo não tenha passado de meras 
relações bilaterais entre os Estados amazônicos, nasceu, também, daí a 
preocupação do Brasil com o Projeto Calha Norte. Este Projeto emergiu 
como uma reação unilateral e tem caráter intenninisterial. Abrange 14 ~'Ó do 
território nacional e 24% da Amazônia e teve por base possíveis conflitos 
nas fronteiras da Amazônia brasileira. O Conselho de Segurança Nacional 
enviou ao Presidente José Sarney a exposição de motivos nº O 18/85 que 
pretendia dar início ao estudo de Fatores Adversos, ou seja, de pressões 
dominantes que poderiam ser obstáculo e causadores de vulnerabilidade da 
soberania nacional. Pretendiam estudar também as Necessidades 
Fundamentais que seriam as medidas prioritárias, entre elas o aumento da 
presença militar na região e a definição de uma política indigenista 
apropriada tendo em vista a faixa de fronteira. E ainda pretendiam estudar 
os Espaços Diferenciados que seriam: a faixa de fronteira entre Tabatinga e 
Oiapoque~ a orla ribeirinha dos rios Solimões, Amazonas e seus afluentes 
nas zonas ribeitinhas; e o núcleo interiorano ou núcleo regional. Por fim 
pretendiam estudar os 3 Projetos Especiais que deveriam ser criados, para 
todos os espaços, enfatizando-se a faixa de fronteira. 

o Projeto Calha Norte precisa ser reavivado dentro 
desse trabalho de delesa. A tese de que não deve haver nenhuma presença 
nas terras dos índios mesmo qu.~ essas terras tenham sido transformadas em 
reservas, como está definido e assegurado na Constituição, não é coerente. 
O Projeto Calha Norte está completamente dentro das regras de 
desenvolvimento, segurança, defesa e defesa do meio ambiente, e não 
representa qualquer ameaça aos indígenas, ao meio ambiente e nem 
pressupõe uma jurisdição extra-territorial. Com tal Projeto não fica de 
forma nenhuma eliminada a continuidade da aplicação do Pacto Amazônico 
e muito pelo contrário eles podem ser complementares. 

As pessoas que atacam os índios são foras da lei e 
para que o Governo brasileiro não seja acusado de omissão nos caso~ de 
violência aos indígenas a Polícia Federal e as Forças Armadas devem estar 
em constante vigilância no local. As pessoas que defendem que os militares 
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não devem estar presentes nas reservas ou à sua volta não podem tàzer 
acusações de omissão ao Governo, quando outra chacina acontecer, já que 
eles estão ali justamente para dar proteção ao País e à integridade t1sica. 
moral e cultural dos povos indígenasi8

. 

Uma autoridade do País que insistiu em não acreditar 
que um genocídio tenha acontecido foi o Governador de Roraima, 
brigadeiro Ottomar Pinto. Para o governador, o que havia por trás da 
divulgação da chacina era um grande complô infenzacional que pretenderia 
transformar os yanomamis em protegidos da Organização das Nações 
Unidas e uma farsa da FUNAI para conseguir mais recursos para as 
demarcações. 

Segundo ele, dia 05 de outubro seria a data fatal, 
estipulada pela Constituição, para que a demarcação das terras indígenas 
tosse definida. A FUNAI estaria inquieta e impaciente visto que as coisas 
não estariam acontecendo da forma que eles planejaram. Aproveitando de 
um disse me disse entre um índio, uma freira~ outro índio, um piloto e assim 
por diante, a FUNAI teria utilizado o boato como "tábua de salvação para 
levantar o clamor público em tomo de uma possível tragédia". Assim 
poderia ser acelerado o processo de demarcações. 

Esta demarcação que estaria enteressando tanto à 
FUNAI seria uma área de 13 mil quilômetros quadrados ao norte do Estado 
de Roraima. Pretenderia a FUNAI criar uma área indígena contínua 
denominada Raposa/Serra do Sol e tudo já estaria pronto para que esta área 
fosse demarcada. A questão, para o governador, é que os índios macuxis, 
moradores na área, não seriam povos primitivos como os yanomamis. Pelo 
contrário, seriam caboclos, índios aculturados, pequenos produtores, 
criadores de gado, muitos deles até nem falariam mais seus idiomas e na 
área existiria postos médicos e escolas. Neste local estariam localizadas as 
maiores fazendas e a maior parte dos rebanhos do Estado. 

Ottomar Pinto rebateu todas as versões sobre o 
destino dos corpos que não foram encontrados: a) os corpos teriam sido 
jogados em um igarapé que passa ao lado da maloca Haximi-u. O 
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govenlador tem a convicção de que esta versão não é verdadeira pois a água 
desse igarapé não chega à altura do joelho e praticamcnte não existe 
correnteza. E ainda, esses corpos dificilmente teriam sido carregados até um 
rio mais volumoso; b) os corpos foram cremados e as cinzas consumidas 
pelos Índios. Inverossímel, diz o governador. "Para você redu:.ir as cin:.as 
de dezenas de corpos que ainda estão com toda a estrutura nmscular. 
seria necessário um fonJO de alvenaria daqueles que se usa para fazer 
cinzas de madeira. Tinha que ser abafado para concentrar e evitar a 
dispersão do calor. Se isso tivesse sido feito ao ar livre teria de deixar 
marcas intensas no chão, inclusive cheiro desagradável. porque estariam 
queimando carne humana ainda fresca". Ainda segundo o governador de 
Roraima, o povo yanomami deixa que os corpos se deteriorem e depois 
queimam apenas os ossos, num processo longo~ c) o massacre teria 
acontecido na Venezuela ou os corpos teriam sido lev'ados para lá. Achou 
inimaginável que uma procissão macabra onde 70 pessoas calTegando nas 
costas 70 cadáveres, dentro da mata, em direção à Venezula, tivesse 
acontecido de fato. E com que objetivo esses corpos teriam sido levados 
para o outro lado da fronteira? Se realmente tivesse acontecido algum 
massacre o mais lógico seria enterrar os corpos pelos arredores. Mas essas 
sepulturas não foram encontradas~.d) a versão do Ministro Maurício Corrêa 
de que haviam marcas de ferraduras, tênis e chuteiras perto da maloca 
tam bém é rebatida pelo governador. Segundo a versão dele as marcas 
teriam sido feitas pelos sapatos de dois policiais de Roraima que estiveram 
no local, antes do Ministro. e) a versão do sertanista Francisco Bezerra de 
Lima que não apontou onde estavam os corpos e denunciou nomes fictícios, 
inventados pela FUNAI, para causar impacto na opinião pública, para o 
governador, também não cabia. 

Não se questionava o tàto de as malocas terem sido 
queimadas, e para isso o govenlador também tinha uma explicação. 
Segundo ele, quando os índios saem de uma pousada onde viveram por 
muito tempo eles a incedeiam. A explicação dos motivos porque eles assim 
procedem o governador não precisa, talvez por razões religiosas. 

o Governador é favorável que no seu Estado, onde 
mais de 500/0 das terras está demarcada para os índios, haja remarcação. 
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Roraima estaria sendo vítima de uma armação, de um crime de lesa-pátria. 
usada para uma traição nacional. Afirnla que a FUNAI não presta a 
assistência que o índio necessita (o caso dos índios macuxis). e quem 
estaria prestando essa assistência seria o governo do Estado. A FUNAI nào 
teria competência para cuidar dos índios brasileiros e mesmo assim estava 
incumbida de administrar áreas imensas, equivalentes a \"ários países 
europeus. 

Os yanomamis, na opinião do governador Ottomar 
Pinto, teriam terras demais e nem saberiam que possuem tanta terra. 
Compartilha dessa opinião o Governador do Amazônas Gilberto Mestrinho 
que afirola que nem os índios yanomamis de hoje, nem seus netos irão 
percorrer toda a extensão da área demarcada para eles, que chega até perto 
de Manaus. Os povos yanomamis, teriam vindo do Norte há milênios e 
parado naquele local onde o Brasil faz fronteira com a Venezuela. Os 
cálculos do governador Mestrinho são de que eles seriam 4.700 no Brasil e 
pouco mais de 8 mil na Venezuela. Estariam ocupando, no Brasil, 149 
aldeias fOroladas por quatro grupos diferentes de 30 a 40 indivíduos. 
Embora fOrolassem grupos diferentes, falassem linguas diferentes e 
vivessem brigando entre si, seriam todos yanomamis. 

Ambos os Governadores concordam que há uma 
grande coincidência que os interesses internacionais estejam justamente 
nessa área que fornla uma provincia mineral que é das mais ricas do 
mundo. As áreas mais ricas de minérios da região estariam nesse polígono. 
Assim, as Organizações Não-Governamentais estariam sendo usadas para 
que os países estrangeiros tenham influência nos assuntos internos do 
Brasil sem comprometer as relações internacionais entre os países. 

A questão indígena teria, então, que ser pensada de 
maneira mais real, menos emocional, segundo o Governador Mestrinho. 
Teria, o Governo, que tàzer com que a região fosse integrada ao conte:\..10 
brasileiro, visto que ela tem grande potencialidade de desenvolvimento. Isso 
não implicaria em nenhum risco de perda de identidade das características 
dos povos indígenas, mas o atraso sim, seria prejudicial e cerciaria o 
desenvolvimento da região e faria mal ao próprio índio, além de ser uma 
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política de esterilização, de despovoamento de nossas fronteiras que poderia 
ensejar problemas sérios de secessão do território brasileiro. 

A noção de desenvolvimento de uma região. 
especificamente o desenvolvimento sustentável, tal como é definido na 
atualidade, foi recriada pela Comissão Roosevelt em meados de 1983 - após 
4 anos de estudos - sob a orientação das Nações Unidas para estudar os 
problemas ambientais do planeta até o ano 2.000 e após propor soluções. 
No entanto para alguns, mais definidamente alguns empresários, a nova 
interpretação do tenno desenvolvimento sustentável, seria mais uma 
definição de puro bom senso. Por desenvolvimento sustentável entende-se o 
tipo de desenvolvimento que atende às necessidades das gerações presentes 
sem impedir que as gerações futuras também possam atender às suas 
próprias necessidades. 

Os govemadores das regiões amazônicas, os 
empresários e os moradores locais não discordam que algo tem que ser feito 
para a preservação do meio ambiente mas o desenvolvimento, sustentável 
ou sustentável à medida do possível, deve estar presente. Todo conceito de 
muito bom senso é muito fácil de ser aceito na teoria mas, quando tem que 
ser aplicado na prática passa a ser um conceito muito complexo, muito 
controversial. Há choque de idéias e visões de como se deve realizar o 
progresso na região amazônica, porém essas diferenças de opinião devem 
rejeitar qualquer tipo de coersão na defesa dos direitos brasileiros. 

Por desenvolvimento sustentável deve-se entender 
um processo de educação adaptado às regiões. Porém efetivar uma política 
de desenvolvimento regional do tipo sustentável é muito dificil. Primeiro 
pelo fato, que o leitor já deve ter percebido durante a presente leitura, de 
discordâncias de pontos de vista de como esse desenvolvimento deva ser 
implementado. Depois pelas forças políticas opositoras que interferem com 
uma série de detalhes para que não deixem de usufruir dos beneficios dos 
desequilíbrios regionais. Ainda, se fizermos uma análise, a tàlta de 
fiscalização adequada leva a que uma série de freqüêntes fraudes com as 
verbas e os insentivos destinados ao desenvolviento deixem um resultado 
altamente negativo. 

97 



Não são as pessoas comuns as que diretamente 
devem ser responsabilizadas pelo desequilíbrio ambiental. mas os 
coordenadores e os envolvidos no processo de aplicação dos planos de 
desenvolvimento e os órgãos tinanciadores que definem as linhas gerais 
desses planos. Para retomar o caminho do desenvolvimento o Brasil 
necessita prioritariamente estabilizar sua economia, acabando com a 
inflação que impede investimentos a longo prazo, como deve ser o 
desenvolvimento sustentável. Além disso a int1ação é causadora de conflitos 
distributivos que necessitam de um constante encaminhamento político. 
Tudo isso impede que se possa planejar a construção do futuro. 

As diferenças que até 1988 estavam levemente 
indicadas começaram a se aprofundar enonnemente, uma delas a idéia de 
que o desenvolvimento da fonna como vinha sendo utilizado depredava o 
meio ambiente. E esse assunto é ex1remamente controverso. de um lado 
existem pressões muito fortes no sentido de que demarcações sejam feitas, 
que a região amazônica seja resguardada dos brasileiros mais afoitos, de 
que as migrações diminuam. de que o controle populacional seja parte da 
cultura. 

Essas exigências da área intemacional não podem ser 
empurradas como modelo brasileiro de desenvolvimento só porque deram 
certo em outros países, da mesma forma que o Brasil copia planos de 
dolarização da economia. A questão amazônica é um assunto que aind 1 tem 
que ser amplamente debatido, visto que, é indiscutível que essa região, 
assim como todo o Brasil, têm um potencial de crescimento muito grande. É 
importante o crescimento que venha acompanhado de uma redistribuição de 
renda capaz de resolver problemas crônicos de desigualdade e de carência 
extrema da população amazônica. 

Falar em crescimento da região Norte é falar em 
crescimento amazônico, e como alternativa de desenvolvimeno também 
poderemos nos integrar ao processo de globalização. Para isso é preciso que 
tenhamos vantagens comparativas fortes para que possamos também 
desenvolver para fora. O destino da Amazônia será a integração 
internacional, a longo prazo, porque não tem sentido que se processe 
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nenhum isolamento, isso é inconcebível. Mas antes disso é absolutamente 
vital que tenhamos controle sobre nossa própria capacidade de produção e 
sustentação internas. 

o fato de o Brasil ter-se transfornlado a partir dos 
anos 70 em exportador múltipo, levando para fora do País centenas de 
produtos das mais diferentes características. deixou de beneficiar as áreas 
mais carentes da sociedade nacional. A idéia de racionaliza! e tomar mais 
democrática a redistribuição de renda, com uma gradativa elevação do 
salário mínimo e um amplo programa de financiamento de novas 
cooperativas e de micro e pequenas empresas na região Norte, tanto no 
campo quanto nas cidades seria prioritário. 

Os financiamentos para o desenvolvimento da região 
Norte, na opinião de alguns, são necessários e já são um direito inalienável, 
basta que os govenlOs locais tenham a capacidade de tirar o melhor proveito 
deles. O Brasil vive um momento decisivo de expectativa de retomada do 
desenvolvimento e a defragração desse processo depende de aspectos 
relacionados com o poder Executivo, Legislativo e com os setores sociais. 
Retomar o desenvolvimento no Brasil significa muito para que a região 
Norte e isso vai significar o somatório de todas as forças válidas da 
nacionalidade. Desenvolvendo o País como um todo o Norte não receberá a 
quantidade de migrantes que atualmente se dirigem para aquela região em 
busca de irabalho e um bem-estar social maior. 

A luta dos governadores. para que a noção de 
preservação do meio ambiente e de preservação dos direitos dos índios seja 
viável e adaptável à realidade, mesmo que pareça radical e defenda 
interesses organizacionais, é uma luta que deve ter prosseguimento, pelo 
bem das populações locais, para que a visão oposta - a dos ambientalistas -
não impere de forma também radical. Parece ser uma luta que queda de 
braços onde vence quem tiver mais força e, pelo menos por enquanto, essa 
batalha tem se mantido num quase equilíbrio. Nem resultados totalmente 
positivos para um lado nem para o outro. Ao final restará um meio termo 
que talvez seja a grande linha do Brasil. 
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o limite entre o nacionalismo e o desenvolvimento, 
segundo o professor Enrique Sara via. é a auto-detenninação. Nossa 
autonomia não pode ser ameaçada nem mesmo em nome do 
desenvolvimento. Para se ter certeza de que os planos de desenvolvimento 
que estão sendo aplicados no Brasil, como o PLANAFLORO, não estão, 
pouco a pouco, colocando em risco nossa autonomia seria preciso que fosse 
realizado um estudo desses planos enumeradamente. Infelizmente esta 
proposta e~'trapola os limites deste trabalho, mas tica em aberto para que 
um outro pesquisador a realize. 

Foi muito bem aceita pelo Ministro Ricúpero a idéia 
do Presidente Itamar Franco de nomear um militar para promover as 
articulações entre as Forças Armadas e o novo ministério, pois se concluiu 
que era indispensável ter alguém de vivência da área que possuisse os 
requisitos necessários para coordenar tais ações e combinar todos os 
projetos do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia com os 
ministérios militares. E um dos problemas muito graves que terá que ser 
resolvido em conjunto pelo Ministério e pelos militares é o tráfico de 
cocaína na Amazônia. principalmente na fronteira entre Brasil e Colômbia. 
Estima-se que o narcotráfico movimente em tennos mundiais 500 bilhões de 
dólares ao ano e o Brasil se transformou no corredor por onde passa a droga 
destinada à Europa e Estados Unidos e ainda foi, indevidamente, apontado 
pela ONU como o mais novo produtor de pasta de coca. Na Colômbia, o 
quilo da droga é vendido a 1.500 dólares, preço bastante acessível. No eixo 
Rio-São Paulo passa a custar 5 mil dólares e é vendido no mercado europeu 
a 50 mil dólares. A Polícia Federal, tenta reagir cumprindo seu papel e 
passa a desenvolver um trabalho inédito na região. Estaria implantando 
delegacias flutuantes na bacia do rio Amazônas para desenvolver um 
projeto ambicioso que pretende rastrear a rota do pó colombiano. Faz parte 
do pi'ojeto também controlar os postos de abastecimento de combustível de 
aviões particulares. No ano de 1993, mais de meia tonelada de cocaína pura 
foi apreendida pela Polícia Federal quando estava sendo transportada por 
avião ou barco dentro da Amazônia. Através desses meios de transporte é 
que a cocaína colombiana entra no mercado brasileiro, seguindo para os 
grandes centros consumidores do Sul e Centro-Oeste do Brasil, destinando
se, também, aos mercados americano e europeu79• 
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Intelizmente. além de muita boa vontade, os policiais 
contam realmente é com poucos recursos para enfrentar os traficantes de 
drogas. pois a Polícia Federal está desaparelhada, enfrentando dificuldades 
internas e e~1ernas do tipo, armamento e equipamentos precários. E como 
diz o diretor do Departamento Estadual de Narcóticos (Denarc), George 
Millard. é utopia acreditar que a simples repressão ao tráfico de drogas seja 
suficiente para paralizar o mercado de cocaína na Amazônia, "É como tirar 
água do mar com balde furado", além de reprimir o tráfico o governo 
deveria tàzer um trabalho preventiv080. 

A Polícia Federal está se defrontando com uma 
organização muito bem estruturada que realiza operações as mais 
sofisticadas, anterionnente comandada por Pablo Escobar, o chefe do carte} 
de Medellín, assassinado pelas forças de segurança da Colômbia, em 1993. 
Após a morte de Escobar o cartel de Medellín se desintegrou mas o 
narcotráfico prosseguiu sob o controle do cartel de Cali, antigo rival de 
Escobar. O cartel de Cali é comandado pela tàmília Guzman Ramos Garcia, 
que repassa a droga para o brasileiro Antônio Mota Graça, o "Curica", 
foragido desde 1992 de uma cadeia de São Paulo, atualmente residindo no 
sul da Colômbia, de onde comanda a saída da droga para o Brasil. Podemos 
até dizer que o narcotráfico usa técnicas de administração e estratégia as 
mais modernas, pois está associado com guerrilheiros colombianos do ELN 
e Farc e possivelmente está conectado aos traficantes do Sendero Luminoso, 
grupo guenilheiro de orientação maoista do Peru. Seria, como afinna o 
superintendente da Polícia Federal no Amazonas, Mauro Spósito "a 
terceirização da produção e da guarda da cocaína unindo-se a guerrilha"81. 

o combate ao tráfico é complicado e por mais que se 
procure evitar será impossível que esse combate se faça sem que as polícias 
dos diversos países estejam trabalhando em conjunto. Durante o governo 
Reagan os Estados Unidos realizaram operações militares de combate as 
tráfego na Amazônia, isso não é agradável do ponto de vista da estratégia 
militar, isso não agrada aos militares que vêem a Amazônia brasileira se· 
tornando cada vez mais vulnerável diante dessas intervenções. Por 
enquanto, os militares brasileiro podem ficar mais tranqüilos, pois essas 
operações deverão diminuir com o anúncio, em fevereiro de 1994, pelo 
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Presidente Bill Clinton. de que a política de repressão iria mudar. A partir 
dessa nova posição política. o Exército dos Estados Unidos resolveu 
cancelar as manobras militares que havia programado para este ano na 
fronteira da Venezuela com o BrasiL encerrando de maneira amigável 
aquilo que, no início deste ano, chegou a se caracterizar como um incidente 
diplomático entre os dois países. Os militares brasileiros estavam 
inconformados com a programação de exercícios marcada pelos americanos 
- considerando-a uma tentativa de intervenção velada na Amazônia. Este 
assunto vinha sendo objeto de negociação entre as chancelarias dos dois 
países82 • 

Os investimentos de 6 bilhões de dólares, feitos nas 
últimas décadas pelos Estados Unidos, para o combate ao narcotráfico 
tiveram resultados mínimos enquanto os contribuintes americanos pagavam 
o prejuízo. O objetivo de Clinton seria economizar recursos e aumentar a 
eficácia do combate ao tráfico atuando prioritariamente no tratamento de 
viciados. Pretenderia encolher o mercado com a diminuição do número de 
dependentes, mas para isso precisaria investir muito dinheiro na 
reintegração dos viciados à sociedade e fazer um grande esforço para dar 
chance a que um número cada vez maior de dependentes abandonem as 
drogas83 . Se essa política não der os resultados esperados os militares 
brasileiros terão que estar preparados para conviver com a presença dos 
militares americanos nas regiões de fronteira. 

Esse é só um pequeno exemplo do que acontece nas 
terras da Amazônia e muito ainda se tem para contar. A preocupação com a 
situação legal das terras amazônicas não é só do Governo brasileiro, mas é 
também a preocupação de todos os países aos quais a Amazônia pertence. 
Especialmente entre Brasil e Venezuela a preocupação maior se localiza na 
fronteira onde, ocasionalmente, surge um clima de violência insólito. 
Felizmente, os conflitos que surgiram não foram capazes de abalar as 
relações de amizade que unem esses dois países. 
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CAPÍTULO IH 

A Reforma Agrária em Rondônia 

Este capítulo foi estruturado a partir de entrevistas 
junto aos técnicos do INCRNRO, junto a advogados que pudessem dar 
esclarecimentos sobre os aspectos jurídicos do tema e com o proprietário do 
seringal Aliança, em litígio. 

Na Constituição da República Federativa do Brasil 
promulgada em 1988, no capítulo IH, DA POLÍTICA AGRÍCOLA E 
FUNDIÁRIA E DA REFORMA AGRÁRIA, Art. 184: "Compete à União 
desapropriar por interesse social, para fins de refonna agrária, o imóvel 
rural que não esteja cumprindo sua função social, mediante prévia e justa 
indenização em títulos de dívida agrária~ com cláusula de preservação do 
valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a partir do segundo ano de 
sua emissão, e cuja utilização seja definida em lei. 

Em lei complementar seriam estabelecidos os tipos 
cabíveis de desapropriações, o modo como deveriam ser feitas e os trâmites 
a serem seguidos 

É função exclusiva, é requisito, é atribuição própria 
e intransferível da União Federal a questão da desapropriação. A refonna 
agrária só pode ser feita mediante um ato especial do Governo Federal. Por 
isso, para se expropriar qualquer área específica, esta tem que ser antes 
objeto de um decreto presidencial decIarando-a área de interesse social. 

O principal dispositivo legal da Refonna Agrária é o 
Estatuto da terra, Lei 4.504, de 30 novembro de 1964. ° art. 2° do Estatuto 
da Terra prevê que a terra é passível de ser desapropriada como latifúndio 
por exploração ou latifúndio por extensão visando sua distribuição justa, 
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caso a área esteja em mãos de uma só pessoa e não esteja cumprindo sua 
função social. 

Assim sendo, o Governo deu início ao 
disciplinamento para que a reforma agrária não fosse feita de qualquer 
maneira. A partir daí surgiram uma série de novas legislações 
regulamentando os dispositivos legais do Estatuto da Terra, que dispõem 
sobre a Retonna Agrária. 

Para que uma determinada área fosse declarada de 
interesse social ela teria que ter; um baixo nível de exploração, ser uma área 
economicamente útil, ou seja, terra boa, fértil, ter infra-estrutura ou 
facilidade de acesso e ser área que estivesse nas proximidades de centros 
urbanos. 

Em Rondônia: Porto Velho, li-Paraná, Cacoal, 
Pimenta Bueno, Guajará Mirim são grandes centros urbanos e em havendo 
grandes extensões de terras no em torno, sendo elas de um só proprietário, 
que estivessem ociosas, passariam a ser objeto de reforma agrária. Essas 
terras estavam programadas para serem os grandes alvos do INeRA. 

Mais especificamente no GovenlO Sarney, 1985, com 
a chamada ''Nova República", foi criado pelo Governo Federal o Plano 
Nacional de Reforma Agrária (PNRA) e a nível dos Estados os Programas 
Regionais de Reforma Agrária, em Rondônia PRRAlRO. 

Nessa época o Estado de Rondônia foi declarado, em 
sua totalidade, através de um Decreto Presidencial, área de interesse social 
para fins de Reforma Agrária. Isso significava que todo o Estado e qualquer 
terra dentro do Estado estaria sujeita a ser objeto de expropriação. 

Dessa fOfllla o Governo Federal discriminou as terras 
devolutas de Rondônia, arrecadou essas áreas matriculando-as, ou seja, 
incorporando-as ao patrimônio da União para em seguida dar início a 
projetos de colonização e assentamento como complemento à reforma 
agrária. 

104 



Mesmo antes desse fato o INCRA já executava uma 
outra forma de administração dos recursos fundiários que denominou 
"Regularização Fundiária". Este seria o método pelo qual se reconhece e 
legitima posses espontâneas edificadas em terras públicas, desde que sejam 
satisfeitas as condições legais exigidas pelo INCRA. 

As ações fundiárias resumiam-se em duas atividades 
básicas84 : a) obtenção de terras, através de discriminatórias, arrecadaçilo 
e incorporação de terras ditas devolutas ao patrimônio da União ou de 
desapropriação por interesse social, ou ainda, via cancelamentos de 
registros irregulares, ilegais ou com vicios insanáveis. b) destinação de 
terras públicas, seja pela identificação, reconhecimento e legitimação de 
posses e/ou de áreas acobertadas por documentos fundiários expedidos 
por outros órgãos, seja pelos assentamentos humanos conduzidos pelo 
LNCR4 através de projetos específicos. 

A lei exige que só sejam desapropriadas terras onde 
há tensão social, ou sej~ invasão, conflito ou se realmente o proprietário 
não lhe estiver dando nenhuma função social nem fazendo seu 
aproveitamento racional ou, então, não esteja pagando o imposto devido. 

o grande pique aconteceu no início do Governo 
Sarney onde foram desapropriadas muitas áreas em Rondôni3 para dar uma 
parada no início do Governo Collor. 

A Constituição que ficou durante mais de seis meses 
sendo elaborada e no dia 5 de outubro de 1988 foi promulgada, no seu art. 
188 dispõe sobre a destinação das terras públicas e devolutas que deveria 
ser compatibilizada com a política agrícola e com o plano nacional de 
reforma agrária. 

Na prática, esses artigos tornaram-se não
autoaplicáveis e, por conta disso, ficaram necessitando de regulamentação. 
Esta só veio a sair em 1992 quando o Governo Collor editou o Decreto 236, 
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de 23 de outubro de 1991. Esse decreto disciplina a aquisição. por parte do 
INCRA de imóvel rural por compra e venda para fins de retorma agrária. 

Por falta de regulamentação dos 
constitucionais não poderiam ha\'er desapropriações. Como 
baixado esse instrumento que permitiu comprar para redistribuir. 

artigos 
saída foi 

A aquisição do imóvel, exclusivamente, só poderia 
ocorrer quando necessária ao atendimento de situação de tensão social 
grave e verificada a titularidade, entre outras exigências. O valor deveria ser 
pago em títulos de dívida agrária e em havendo benfeitorias seriam pagas 
em dinheiro. 

O INCRA identiticava as propriedades que, por 
alguma razão, seriam alvo de reforma agrária. Nelas haviam posses, 
conflitos, tensões sociais, invasões ou haviam grandes disponibilidades de 
terras sem a utilização estabelecida nos termos do FINSOCIAL. Muitas das 
vezes, quando não estava havendo o aproveitamento econômico do solo, o 
interesse em vender partia do proprietário que não estava em condições de 
manter a terra produtiva. 

Isso aconteceu muito no período Collor. Muitos 
proprietários manifestaram interesse em vender suas áreas pois não se 
e',lcontravam mais em condições de explorá-las em função da crise 
econômica que se estabeleceu no País. 

O Governo Collor foi uma grande crise, inclusive 
para o INCRA, onde houve um problema muito grave de desestruturação 
institucional. Aconteceram muitas demissões de servidores do órgão, 
colocação de servidores em disponibilidade, tirando-os das suas funções e 
recebendo seus salários, no ócio. 

Isso fez com que as ações do INCRA, a Ação 
Fundiária em geral, fosse prejudicada por falta de servidores e de recursos. 
A fusão de ministérios, que aconteceu no período Collor, também 
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atrapalhou muito o t1uxo de caixa e o INCRA ticou com verbas apenas para 
manutenção c sem recursos para projetos. 

Mesmo com terras para serem compradas. por 
interesse dos próprios fazendeiros que queriam vender. o INCRA não tinha 
recursos e isso impossibilitava as aquisições. 

Das vezes que houveram recursos o INCRA comprou 
grandes tàzendas que estariam ociosas, pagando a preço de mercado 
negociado entre as partes. O proprietário poderia não aceitar a venda, pois 
esta só acontecia a partir de uma negociação. 

O decreto 433, de 24 de janeiro de 1992, veio para 
melhorar o anterior. Ele também dispunha sobre a aquisição de imóveis 
rurais, para fins de refonna agrária, por meio de compra e venda. mas dessa 
vez disciplinava a aquisição de tais terras e os acordos que poderiam ser 
feitos. 

Através da Lei nO 8.629, de 25 de fevereiro de 1993 
foram regulamentados os dispositivos Constitucionais relativos à reforma 
agrária, previstos no capítulo III, Título VII da Constituição. A partir daí o 
INCRA pôde voltar a tàzer desapropriações. visto que. de 1991 até 1993 o 
processo ainda era o de compra e venda. 

O inconveniente. para o INCRA, de se fazer a 
compra era o de que, se o proprietário não concordasse a compra não 
poderia ser feita. Muito embora tivesse a vantagem de ser um processo 
muito mais rápido, pois, em havendo um acordo entre as partes, realizava-se 
uma vistoria, fazia-se uma avaliação seguida de uma proposta de compra e 
venda e a negociação se processava de imediato. 

O INCRA realizava o pagamento com títulos, no 
mesmo sistema de desapropriação, e as benfeitorias úteis, que seriam 
utilizadas pelos futuros beneficiários, eram pagas em dinheiro. Na 
porcentagem, existiam mais proprietários interessados em vender suas 
terras ao INCRA do que proprietários que não concordavam em negociar. 

107 



Isso, como já dissemos, era decorrência da cnse gerada pelo Govemo 
Collor. 

Mesmo assim não aconteceram tantas c.ompras em 
Rondônia, como se pretendia que acontecessem. E o motivo foi o problema 
de não haverem estoques de TDA disponíveis para essas compras pois. de 
qualquer maneir~ essas terras eram objeto de um processo que tramita\'a 
não só no Estado mas também em Brasília. Quem decidia mesmo se a 
compra seria realizada era o Conselho Diretor do INCRA. Somente após 
essa aprovação é que o processo seria formalizado na base, ou seja, no 
INCRAlRO. 

Hoje já estão havendo desapropriações e essa 
mudança se deu a partir da regulamentação dos dispositivos constitucionais 
relativos à reforma agrária. Estão sendo executados 22 projetos nesse 
sentido, que atingem quase todos os municípios de Rondônia, abrangendo 
uma área total de 356.102 hectares. Desses, 306.976 hectares foram 
adquiridos através de desapropriações de 19 imóveis particulares. embora 
no Estado tenham sido desapropriadas 20 propriedades rurais, totalizando 
499.498 hectares. A maior dessas áreas possui 192.522 hectares, mas 
encontra-se em fase de destinação 

As desapropriações são feitas mediante YÍstoria 
pré'via da área onde se f12 um levantamento preliminar e se constata a 
qualidade e caracterização das terras. Verifica-se se há interesse de sem
terra sobre aquela área. se já existem invasões eminentes ou não. Com os 
dados colhidos nesse levantamento faz-se um processo preliminar que é 
submetido à consideração do Diretor de Recursos Fundiários do INeRA em 
Brasília. Se ele achar que os dados que foram oferecidos são suficientes dá, 
então, a autorização para que o INCRA/RO prepare a instrução do processo 
com vistas à reforma agrária. Voltando o processo à base são incluídas 
novas informações para, em seguida, ser dado o despacho solicitando a 
autorização para desapropriar a área. 

Em qualquer unidade ou superintendência do INCRA 
o processo é feito da mesma forma. De novo o processo volta à Brasília e 
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continua a tramitar a nível da Diretoria de Assuntos Fundiários, no 
departamento que cuida de desapropriações. Os técnicos desse 
departamento analisam e se pronunciam a respeito da proposta que surge da 
regional, ou seja do Estado, para depois encaminharem o processo de volta 
ao Diretor de Assuntos Fundiários que leva à consideração da Procuradoria 
Geral do INCRA. 

A Procuradoria analisa o processo sob a ótica 
jurídica para verificar qual a origem da documentação fundiária, se a 
documentação que acoberta a área, o título, a escritura ou coisa que o valha, 
se está legalmente constituída, se tem fé pública, se é consistente. A 
sucessão da cadeia dominial também sofre análise jurídica para ser 
verificado se houve mais de um dono, qual foi a origem do domínio, se a 
origem foi a União, se a partir daí todas as negociações que houveram sobre 
aquele imóvel foram legalmente constituídas e registradas em cartório. 
Portanto faz-se a sucessão dos proprietários que foram donos daquela área 
até chegar no último que está sendo objeto da desapropriação. 

Estando tudo em ordem, como manda a legislação, 
os procuradores dão o parecer favorável, voltando o processo ao Diretor de 
Recursos Fundiários que o encaminha ao Presidente do INCRA. Este 
solicita ao Presidente da República, através do Ministério do Abastecimento 
e Refonna Agrária, que seja declarada a área de interesse social. 

O Ministro do Abastecimento e Reforma Agrária 
encaminha, em seguida, para que o chefe da Casa Civil vá à Presidência da 
República já com uma minuta do decreto. Essa minuta é analisada, dá-se o 
parecer favorável ou a adequam. se for o caso, para que seja feito o decreto. 

Uma vez o decreto pronto volta o INCRA a fazer uma 
vistoria completa na área. A vistoria preliminar já havia sido feita e essa 
vistoria final se completa com uma avaliação também final. São avaliados o 
valor da terra e das benfeitorias, e é feita outra descrição completa da 
caracterização do imóvel. 
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Tudo volta a se juntar no processo correspondente, 
atribuindo-se o preço de acordo com os dados levantados na pesquisa de 
preços das áreas públicas e particulares que se situam no em torno do 
imóvel. É feita uma média desses preço. compõe-se o processo e 
encaminha-o de volta a Brasília. 

Ele volta a tramitar na Diretoria de Assuntos 
Fundiários, vai ao Departamento de desapropriação, volta à Procuradoria 
Jurídica. Se estiverem satisfeitas todas as condições legais, vai para a 
Diretoria de Administração do INeRA. 

Da Diretoria de Administração é solicitada a emissão 
dos Títulos de Dívida Agrária. Quer dizer, na verdade os títulos já estão 
emitidos, pois eles são emitidos pelo Tesouro Nacional, o que é solicitada é 
a sua liberação, de acordo com a avaliação feita pelo INCRA. 

Finalmente os títulos são liberados em favor da 
pessoa que era proprietária do imóvel, que passou a ser o expropriado, ou o 
desapropriado. Depois disso tudo o processo volta à superintendência 
regional e é encaminhado à procuradoria jurídica da superintendência 
regional, que prepara uma outra ação, uma Ação de Desapropriação. 

Essa Ação de Desapropriação se faz com base no 
depósito preliminar do valor avaliado pelo INeRA. Uma vez que se ~ntra 
com uma Ação de Desapropriação essa vai, de novo, levantar os custos do 
imóvel e todo aquele rito já descrito acima. E quando ela é concluída, sem 
nenhum embargo, o INCRAlRO passa para o depósito final dos valores 
correspondentes à benfeitoria. que é feito em dinheiro. 

o INCRA deposita o TDA, que é o valor da telTa 
nua. Assim feito o juiz omologa a desapropriação e emite o INCRA na 
posse do imóvel, baixa um ato de emissão de posse e com base nisso o 
INCRA passa a ser dono daquela área. Ela sai do patrimônio daquele 
indivíduo que foi desapropriado quando o INCRA leva o registro de 
cartório, registra a área em seu nome e em seguida solicita uma certidão 
daquele registro imobiliário. 
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A partir daí, como proprietário da área. o INCRA 
passa a tàzer o parcelamento e em paralelo faz a seleção dos futuros 
beneficiários. As terras são divididas em lotes pequenos. em módulos, por 
exemplo. de 50 hectares. 

Para a execução de um projeto de reforma agrária, ou 
um projeto de assentamento é necessário que sejam construídas estradas, 
escolas, postos de saúde. Esse é o processo básico que se tem nonnalmente 
produzido, mas tem o inconveniente de ser muito longo. 

Nesse momento a refonna agrária está disciplinada 
pela lei 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que dispõe sobre a 
regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, 
previstos no capítulo IIl, Título VII, da Constituição, complementada pelo 
rito sumário da lei complementar 76 e instruída, orientada e regulamentada 
pe la portaria 76. 

Em função exatamente de toda a morosidade, da 
burocracia, do "vai a Brasília, volta, vai a Brasília, volta", em função desse 
rutual - que tem que ser cumprido - que é longo e que o INCRA detectou 
como entrave, surgiu a Lei Complementar 76, de 6 de julho de 1993. 

Essa dispõe sobre o procedimento contraditório 
especial, d ~ rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel 
rural, por interesse social para fins de reforma agrária. 

Rito sumário quer dizer um processo rápido. Depois 
da lei complementar 76 os processos de desapropriaçã!1 continuam naquele 
vai e vem à Brasília, nada se pôde fazer quanto a isso, mas já têm mais 
agilidade, pois agora uma série de levantamentos podem ser feitos de uma 
só vez. Os processos passaram a não ter nesse fluxo tanta demora, tantas 
idas e vindas sem prazos de retorno, na medida que tinham anteriormente. 

Os prazos toram determinados, exatamente, para que 
os processos não fiquem em uma seção, divisão, departamento ou diretoria 
infindavelmente. A partir da lei complementar 76 os processos não podem 
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mais ficar muito tempo parados. Se eXIstIr alguma coisa que esteja 
dificultando a tramitação do processo o INeRA terá que desembaraçar, 
levantando com o interessado. ou com a procuradoria jurídica ou onde 
estiver o entrave. 

Esse instrumento obriga à seleridade na tramitação 
dos processos e no caso de expirar o prazo, quem estiver com o processo 
tem que dar uma justificativa convincente, se explicar à Diretoria de 
Assuntos Fundiários ou para a Superintendência Regional. 

Ao que parece os processos demoravam 
excessivamente por não estarem disciplinados. Demorava-se no "fazer", não 
se tinha muita noção de como fazer uma coleta de preços, ou de como fazer 
o cálculo da atribuição do valor da terra. 

A pa11ir dessa lei, foi baixada pelo Presidente do 
INCRA a Portaria 283, de 18 de abril de 1994, que buscou a sistematização 
dos valores para a avaliação de terras e suas benfeitorias. Essa trata da 
instrução normativa número 8, que é a instrução que orienta toda a 
formalização, a avaliação, o cálculo e tudo o que diz respeito à intrução de 
processos de qualquer área que seja objeto de desapropriação. 

Assim, algumas coisas ficaram mais claras, pois, 
foram adotadas fónnulas para or; entar o "como fazer" e os técnicos já não 
precisam mais ficar adivinhando, esperimentando, tentando elaborar as 
soluções para cada momento. 

HaYÍa falta de coordenação e orientação e com a 
portaria normativa as ações já estão mais disciplinadas, pois junto com ela 
seguiu um manual de instruções bastante explícito, extenso, claro, que 
qualquer técnico do INCRA, mesmo sem um treinamento preliminar, 
apenas com uma leitura do tipo autodidata, consegue entender e aplicá-lo. 

Dentro do Estado de Rondônia tem havido algumas 
desapropriações desde 1975. Num hitórico rápido podemos dizer que o 
Instituto Brasileiro de Reforma Agrária - IBRA atuava em Rondônia, na 
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década de 60. quando em 70 foi criado o INCRA. Com a criação do INCRA 
se começou a fazer discriminatórias, arrecadando terras que estavam no 
Estado e que eram antes devolutas dos Estados do Amazonas e Mato 
Grosso. 

E é nesse ponto que começam os problemas do 
seringal Aliança. Os dois Estado se desmembraram para compor Rondônia 
e a partir dos anos 70, com as discriminatórias o INCRA passou a dividir a 
essas terras por áreas. Áreas 1, 2, 3, por região, que depois de estudada 
preliminarmente era feita a discriminatória~ fosse ela administrativa ou 
judicial. Depois de realizada a discriminatória a área estudada recebia uma 
denominação, dada pelo INCRA 

Com a apuração documental se excluiam os títulos 
emitidos pelo Estado do Amazonas e os emitidos pelo Estado do Mato 
Grosso ou os que foram emitidos pelo governo do Território Federal de 
Rondônia ou do Guaporé, que também titulou proprietários e deu licenças 
de ocupação. 

As áreas que eram passíveis de reconhecimento o 
INCRA estudava no bojo de uma determinada fração de terras e uma vez 
reconhecida excluía, como terras particulares. O que remanescia era 
arrecadado em nome da União, matriculado e a partir disso se deu início a 
dois segmentos básicos. O primeiro, a colonizaç?io e o segundo a 
regularização fundiária. 

A colonização oficial começou a ser exercida a partir 
dos anos 70 e a regularização fundiária desde os anos 60, com a criação do 
Projeto Fundiário Rondônia, em substituição ao Distrito de Terras 
Acre/Rondônia. Dessa forma o INCRA assumiu todo o acervo processual 
que tramitava nos órgãos que o procederam. Vale ressaltar que antes disso 
existiram as colonizadoras particulares, como é o exemplo da Colonizadora 
Calama. 

Quando o INCRA entrou no Estado, não respeitou ° 
trabalho que já vinha sendo realizado por essas empresas. Atropelou de 
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tt)rlTIa autoritária. própria do regime vigente no País, todos os envolvidos no 
processo discriminatório que o órgão pretendia implantar. Prosseguiu com 
verdadeiras perseguições aos proprietários dos seringais. querendo a 
qualquer custo arrecadar sem mais despesas todas as terras que fosse 
possível adquirir. 

A preferência era que 90~i> de cada seringal fosse 
arrecadado para o órgão, satistàzendo o seringalista com os 10% restantes. 
Não podemos esquecer que a região amazônica foi colonizada através de 
seringais, e esses seringalistas serviram ao País de forma importante. Se as 
regras mudaram de uma hora para a outra, que pelo menos se respeitasse os 
direitos dos proprietários das terras. 

Muitos casos foram como o do seringal Aliança que 
os seringalistas trabalharam nas áreas durante séculos, e talvez por falta de 
intonnação ou dificuldade de acesso às capitais, não procuraram registrar 
suas terras. 

Em seguida à criação do PF - Rondônia, foram 
implantadas agências deste em Guajará-Mirim, li-Paraná e Pimenta Bueno, 
sob a condição de Unidades Fundiárias. Essas Unidades teriam a função de 
agilizar a atividade. visto que se tornou crescente a demanda pela 
legalização de posses. 

o Projeto Fundiário Rondônia, em 22 de setembro de 
1975, devido ao constante aumento dos problemas fundiários, foi 
desmembrado em 4 projetos fundiários e sua área foi distribuída em 4, 
espac.ialmente, no Estado, para facilitar o acesso e para agilizar o processo. 

o que aconteceu foi que as Unidades Fundiárias 
localizadas nas cidades já citadas foram elevadas à categoria de Projetos. 
São eles: PF Jarú-Ouro Preto, PF Corumbiara e PF Guajará Mirim e a sede 
do PF Rondônia deu lugar ao PF Alto Madeira, totalizando nas 
arrecadações discriminatórias 18.173.164 hectares, entre eles o seringal 
Aliança, identificado como Contrato de Promessa de Compra e Venda -
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CPCV. Foi assim que os Projetos Fundiários assumiram a gestão de parte 
das terras do Estado de Rondônia. 

Ao PF Alto Madeira coube assumir a gestão sobre 
5.570.00 hectares. que significava quase o total da área do município de 
Porto Velho. Mas este contava com a colaboração das Unidades Fundiárias 
de Abunã e Calama 

o PF Jarú-Ouro Preto, com sede em li-Paraná ficou 
incumbido de administrar uma área de 5.700.000 hectares, com jurisdição 
sobre a região geopolítica que se estende desde Machadinho d'Oeste até 
Cacoal do Norte para o Sul, alcançando ao Oeste os limites de São Miguel 
do Guaporé a Alta Floresta d'Oeste. 

Ficou sob a responsabilidade do PF CORUMB~ 
sediado em Pimenta Bueno, uma área de aproximadamente 6.000.000 de 
hectares, abrangendo total e parcialmente os municípios de Cacoal, Pimenta 
Bueno, Espigão d'Oeste, Rolim de Mour~ Alta Floresta, Santa Luzi~ 
Vilhena. Colorado, Cabixi e Cerejeiras. Contou para lhe auxiliar as 
Unidades Fundiárias de Vilhena e Roosevelt. 

Com sede na cidade de Guajará Mirim, o PF Guajará 
Mirim passou a ter sob sua jurisdição uma área por volta de 7.000.000 de 
hectares que abra'lgiam os municípios de Vila Nova, Guajará Mirim, Costa 
Marques e partes de São Miguel do Guaporé, Alta Floresta, Nova 
Brasilandia e Cerejeiras. Contou com o auxílio das Unidades Fundiárias de 
Costa Marques. 

As áreas correspondentes aos Projetos Fundiários, de 
70 a 75, continuaram sendo arrecadadas e transfonnadas em Projetos 
Integrados de Colonização - PICo Algumas dessas terras que não eram da 
União foram objeto de desapropriação, por exemplo, os seringais dos 
senhores Moacir Motta e Cantanhede foram objeto de desapropriação para 
que fosse feita a colonização. 
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o INCRA, ainda nesse período de 70 a 75, criou 5 
Projetos Integrados de Colonização e dois Projetos de Assentamento 
Dirigido - P AD, nos quais foram assentadas 17 mil famílias. Em paralelo, 
iam-se tàzendo a regularização, a legitimação, o reconhecimento de posse e 
a titulação das pessoas que estivessem legalmente constituídas. 

Em 70 foi criado o PIC Ouro Preto (PICOP), 
localizado em Ouro Preto d'Oeste; e implantado em janeiro de 1971. Seu 
objetivo era assentar 300 famílias remanescentes do Projeto de Colonização 
Particular Calama, localizado na antiga Vila Rondônia, hoje município de 
Jí-Paraná. Esse Projeto adquiriu estabilidade no ano de 1988, contando com 
5.162 lotes rurais correspondentes a uma área total de 512.585 hectares. 

PIC Sidney Girão (PICSG), localizado em Vila Nova 
do Mamoré; instalado em abril de 1972, contava com uma área de 69.310 
hectares. Nele foram assentados 638 colonos, no período de 10 anos. A 
partir de 1982 o Projeto foi ampliado em mais 50 parcelas, com módulo 
rural médio de 100 hectares. 

O PIC Jí-Paraná (PICJP), localizado em Cacoal; 
criado em 16 de junho de 1972, contou com uma área de 476.l37 hectares. 
Abrangeu parte dos municípios de Cacoal, Pimenta Bueno, Rolim de Moura 
e Santa Luzia. Esse Projeto foi subdivido em 5 setores: jí-Paraná, Rolim de 
Moura, Abaitará, Tatu e Prosperidade. '\lesses 5 setores foram implantados 
4.756 lotes rurais, com módulo médio de 100 hectares, que depois de 
devidamente titulados o Projeto foi considerado estabilizado em 1988 e em 
seguida emancipado. 

O PIC Paulo Assis Ribeiro (PICPAR), localizado em 
Colorado D'Oeste; criado em 4 de outubro de 1973, implantado 
efetivamente a partir de 21 de agosto de 1974 ocupou uma área total de 
293.580 hectares. Essa área abrangia parte dos municípios de Colorado 
d'Oeste, Cerejeiras e Cabixi. Nessa área foram assentadas 3.199 famílias, 
em módulos médios de 100 hectares. Hoje o Projeto está emancipado. 
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o PIC Pe. Adolfo Rohl (PICPAR), localizado no 
município de Jarú, foi criado em 20 de dezembro de 1975. Ocupou uma 
área de 407.219 hectares, das quais foram demarcadas 3.686 lotes rurais. 
com módulos médios de 100 hectares. Nesses lotes foram assentadas igual 
número de famílias durante o período de 1975 a 1989, quando o projeto foi 
emancipado. 

Dois Projetos de Assentamentos Dirigidos (P AO) 
foram implantados na década de 70 pelo INCRA, em Rondônia. Em 1974, 
PAO Burareiro (PADB), em Ariquemes, com área total de 314.962 
hectares, onde foram beneficiadas 1.556 famílias, assentadas em lotes com 
módulos médios que variavam de 100 a 250 hectares; e PAD Marechal 
Dutra., também em Ariquemes, com uma área total de 501.314 hectares, 
onde foram a~sentadas 4.667 famílias, em lotes de aproximadamente 100 
hectares.Esses dois PADs tiveram prosseguimento até o ano de 1975. 

A diferença fundamental entre os P ADs e os PICs 
está na intensidade das intervenções do INCRA. 

Nos PICs a ação do INCRA abrangeu 12 programas, 
quais sejam: distribuição de terras; organização territoriat administração de 
projetos: assentamento; unidades agrícolas (fomento agropecuário e 
assistência técnica); infra-estrutura fisica (estradas, escolas, postos de saúde 
e outras edificações); educação; saúde e previdência social n ral; habitação; 
cooperativismo~ crédito e; comercialização. 

Nos PADs o INCRA respondia apenas pelos quatro 
primeiros programas, os quais correspondem às atividades principais do 
INeRA .. 

A diferenciação decorreu de um processo seletivo de 
parâmetro classificatório que distinguiu os colonos no âmbito dos P AOs e 
no âmbito dos PICs. Nos PICs, os colonos deveriam possuir comprovada 
capacidade financeira e gerencial para habililarem-se a aquisição de uma 
parcela de terra. 
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Com os P ADs o INCRA pretendia uma ação mais 
específica. De tàto isso não ocorreu. porque o governo do então Território 
de Rondônia, que deveria implementar as demais atividades, não o fez. Isso 

levou a que o INCRA tivesse que extrapolar de suas funções. além das 
atividades pré-estabelecidas para os PADs teve que arcar com a abertura e 
conservação de estradas, construção e manutenção de escolas e postos de 
saúde, o fomento, a assistência técnica, o cooperativismo etc. sob pena de 
ser perdido todo o objetivo do projeto. 

Portanto, apesar de terem sido programados para 
serem tratados como projetos diferentes, os PICs e os P ADs desfrutaram do 
mesmo investimento e tratamento, apenas procurou-se manter as 
proporções relativas a cada projeto. 

No ano de 1975 a colonização parou e somente no 
ano de 1981 é que os assentamentos foram retomados quando surgiu, em 
Rondônia, o POLONOROESTE que implicou no asfaltamento da BR-364 e 
veio a consolidar a integração dos Projetos Integrados de Colonização. 

o POLONOROESTE trouxe melhores condições de 
desenvolvimento aos colonos, além de ter ajudado a criar outros projetos de 
assentamento em novas áreas. Nos projetos antigos foram feitas 
interiorizações de núcleos urbanos de apoio rural, levando assistência 
téclica, fomento e crédito para o interior das áreas que antes 3e localizavam 
somente às margens da BR-364, nas sedes dos projetos do INCRA. 

Todos os projetos do !NCRA, até 1975~ localizavam
se ao longo da BR-364, com excessão do projeto Sidney Girão e de 
eolorado, mas mesmo esses ficavam no eixo de uma rodovia. 

Com os recursos do Banco Mundial, via 
POLONOREOESTE, os núcleos urbanos interiorizaram a ação do Governo 
do Estado. Contrato NQ 2353 BR-Colonização de Novas Áreas. Assim, foi 
financiada a implantação de mais 3 Projetos de Assentamento: 
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o PA Urupá, em 1981, em Ouro Preto. com uma 
área de aproximadamente 61.000 hectares, no Vale do Alto Rio Urupá. 
abrangendo terras dos municípios de Ouro Preto d'Oeste e Alvorada 
d'Oeste, onde foram implantados 1.204 lotes. em módulos médios de 25 a 
50 hectares. O tamanho dos lotes estava de conformidade com os 
indicadores pedológicos decorrentes dos levantamentos prévios da 
qualidade dos solos, combinando a existência de reserva florestal em blocos 
e na parcela, respectivamente. 

O PA Machadinho, em 1982, em Machadinho 
D'Oeste, ocupa uma área de aproximadamente 213.000 hectares, dos quais 
cerca de 3.000 hectares correspondem a áreas urbanas e o restante 
totalizam 2.836 lotes rurais, com módulos médios de 50 hectares, com 
reserva florestal em 17 blocos. A implantação desse projeto foi gradual e 
precedida por estudos de solos em cada gleba a ele incorporada. 

O PA Cujubim, em 1984, em Ariquemes, foi 
programado para uma abrangência maior e ficou limitado a 504 lotes rurais. 
Ocupou uma área total de 39.439 hectares, com módulos médios de 50 
hectares, e área de reserva florestal contida em 5 blocos distribuídos no bojo 
do projeto, cuja concepção obedeceu aos mesmos critérios do projeto 
anteror. Nesses 4 projetos de assentamento foram assentadas 3 mil tàmílias. 

Nos mesmos moldes desses projetos financiados pelo 
BIRD, o INeRA implantou em 1983, o Projeto de Assentamento Bom 
princípio, na região de São Miguel do Guaporé. Esse projeto abrange uma 
área total de 84.548 hectares, se localiza ao longo da BR-429, no Vale do 
Guaporé, e foi financiado com recursos do Governo Federal, fonte 
FINSOCIAL. Nele foram assentadas 1.354 famílias em módulos médios de 
50 hectares. 

Os P As são uma modalidade simplificada de Projeto 
de Assentamento, onde o INCRA pretendia executar 8 principais 
programas, quais sejam: distribuição de terras, organização territorial, 
assentamento, unidades agrícolas, infraestrutura fisi~ educação, saúde e 
administração do projeto. 

119 



Mesmo com todos os esforços. o INCRA não 
conseguIU. em nenhum dos 4 P As, entregar títulos detiniti\'os. Hoje os 

problemas que envolvem as terras desses prqjetos já estão equacionados e 

em fase de solução. daí a esperança de que, em breve, seja deflagrado o 
processo titulatório. 

Ainda houveram os Projetos de Assentamento 

Rápido. onde o INCRA executou três programas: distribuição de terras, 
organização territorial (demarcação) e assentamento. Eles tiveram início em 
1980 até 1982, são eles: PAR Chupinguaia, em Vilhena~ Porto Rico, em 
Pimenta Bueno; Nova Esperança,. em Vilhena~ Santa Cruz, em Cerejeiras; 

Providência,. em Cabixi; A. P. Branca em Machadinho; Prainha em Ji
Paraná; Redenção I e lI, em Presidente Médice; R. II e 8 de maio, em 
Alvorada D'Oeste; Trincheira e Urupá, em Ouro Preto; Z. Acangapiranga, 
em Presidente Médice; Uaturumbó, em Rolim de Moura; Cunha do Mal., 

em Ariquemes; Nova Colina, em Jaru; Curralinho, em laru; Gleba 6, em Ji
Paraná; Seringal 70, em Jaru; Rio do Ouro, em Pimenta Bueno: S. G. Novo 
e Horizonte, em Vila Nova do Mamoré. 

Novamente aconteceu outra parada e os trabalhos 
foram retomados em 1986 com o PA São Felipe, em Rolim de Moura, oPA 
V. da União, em Colorado, o PA Vale do Jamari, em Porto Velho, o PA 
D'Jaru-Uaru, em Jaru. 

Em 1986. 1987 o INCRA voltou a tàzer a reforma 
agrana. Em 1985 tinha havido mudança de regime pela democratização, 
havia saído o governo militar e entrado o governo civil. O Presidente losé 
Sarney, em 1985, havia criado o Plano Nacional de Reforma Agrária, e em 
1986, então, o INCRA inicia o processo de desapropriação de terras e a 
incorporação de terras públicas ao assentamento. 

De 1986 até os dias de hoje já foram executados no Estado 
30 pequenos Projetos de Reforma Agrária - PRA. Eis alguns deles: 1987, 
PRA Zeferino, em Alvorada D'Ooeste; Pirineos, em li-Paraná; Tancredo 
Neves, em Ouro Preto; ltapirema, em li-Paraná; Candeias, em Porto Velho; 
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Jatuarana. em Ariquemes: Marcos Freire. em Rolim de Moura; Verde 
SeringaL em Colorado: Buriti. em Porto Velho: Tarumã. em Jaru: Nova 
Conquista. em Vilhena: Varzea Alegre. em Cabixi: Cachoeira. em Espigão 

D'Oeste~ Emburana, em Espigão D'Oeste: R. Grande, em Pimenta Bueno~ 
Colina Verde, em Jaru~ Nova Floresta, em Jaru; Massangana. em Ariquemes 
em 1990. 

o INCRA é responsável pela abertura de estradas 
dentro dos projetos de assentamento ou de colonização, criados por ato 
oficial. Muitas vezes há uma programação de manutenção dessas estradas 
durante o período de execução do projeto. 

A partir do momento em que os projetos são 
emancipados, - como já o foram o projeto Ouro Preto, Jam, Ariquemes, 
Colorado e Sidney Girão - o INeRA não mais promove a manutenção 
dessas estradas. Essa tarefa passa para a alçada do govenlO municipal, ou 
estadual, ou até mesmo federal, mas não mais sob a responsabilidade do 
INCRA. 

Um projeto é considerado emancipado quando fica 
concluída a titulação de todos os colonos assentados pelo INeRA. Primeiro 
é emitida uma autorização de ocupação, que é um título provisório, somente 
depois é emitido o título definitivo que é a documentação final. Por 
exemplo, no projeto Ouro Preto. todas as 5.520 famílias já estão titlladas, 
isso significa que não há mais razão para que o INCRA esteja na área. 

Se todas as estradas estão abertas, assim como todas 
as escolas e postos de saúde, todos os colonos estão titulados, então a 
missão do INeRA está encerrada. A partir daí a manutenção do projeto é 
transferida do INeRA para os govenlOS. 

Nonnalmente, o INCRA transfere todo o acen'o do 
projeto para o governo municipal, casas, equipamentos e o governo dá a sua 
seqüência. Muitas vezes o município não consegue manter o projeto a 
contento, mesmo assim eles têm assumido. Os técnicos e os funcionários do 
INeRA são redistribuídos para outros projetos que estão sendo criados. 
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o recurso humano do INCRA não fica em todos os 
casos. Somente algumas vezes algum técnico permanece na sede do projeto, 
depois de o projeto ser considerado emancipado. para dar assessoramento 
aos governos municipais. estadual e entidades de classe que trabalhem na 
área. 

Entretanto, a mmona dos projetos que vão sendo 
emancipados não ficam mais sob nenhuma responsabilidade do INCRA e 
nem qualque atividade que envolva investimentos. Pois~ quando um projeto 
é emancipado o INCRA fecha a rubrica que foi aberta para aquele projeto. 

A capacidade de programar, investir, manejar, 
manipular recursos e qualquer dinheiro naquela área fica restrito, fica 
eliminada. Com isso o INCRA não tem mais condições da dar 
prosseguimento na assistência da manutenção daquele projeto. 

Isso se parece com um rompimento do processo, 
entretanto, de 1972 a 1986, todas as 29 mil famílias assentadas, quando o 
INCRA sai da área, elas já estão com seu imóvel implantado, já têm cultura 
efetiva, morada no imóvel ou na cidade em que surgiu o imóvel. Não têm 
mais aquela carência de apoio do IN C RA. O apoio de que eles necessitam é 
de assistência técnica de órgãos como a EMA TER e EMBRAP A, crédito, 
fomento, as vezes estradas de escoamento, mesmo que todas as estradas 
planejadas para serem abertas pelo INCRA tenham sido concluídas. 

Somente depois de todo o projeto pronto é que os 
govenlos passam a fazer a manutenção e a EMA TER passa a fazer a 
assistência técnica. Mesmo em projetos emancipados, uma vez que a 
prefeitura apresente uma proposta embasada em projeto técnico, ü INCRA 
repassa recursos para a manutenção de estradas, construção de escolas, 
manutenção de postos de saúde, abertura de novos postos, mas somente 
através de convênios com a prefeitura. Isso se chama ação conveniada. 

Esse tipo de convênio tem um assessoramento, um 
monitoramento, um acompanhamento, por parte do INCRA, que dá a 
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orientação de como fazer. Algumas vezes o INCRA faz parte da 
documentação para melhorar o layout dos documentos apresentados pela 
prefeitura. 

Esses convênios não são a nível de empréstimos ao 
município, eles são a fundo perdido e o INCRA não tem nenhum retorno 
dessas verbas. São feitos somente a nível de manutenção e fazem parte da 
atividade social do govenlO federal. A verba vem de Brasilia, do próprio 
INCRA e das fontes que o INCRA utiliza para a manutenção da atividade 
da ação fundiária. que vão desde a reforma agrária até a legitimação e 
regularização. 

Essas fontes são, por exemplo, o PIS, o PIN PRO 
TERRA o CONFINS, (que é um fundo social que as empresas e os órgãos 
comerciais pagam de 0.12%», são recursos do próprio Imposto Territorial 
Rural, (que uma pequena parcela desta, 12 0.1>, vem para o INeRA), 
atividades da iniciativa de terceirização, que em todo o INeRA tem uma 
rubrica que é arrecadada. 

Toda essa arrecadação é convertida no orçamento do 
!NCRA, e esse é redistribuído pelas superintendências regionais através de 
convênios. Então. o INeRA trabalha através de convênios com as 
prefeituras, pagando assistência técnica à EMATER, paga ao DER de 
Rondônia para fazer estradas e ,:ssim por diante. 

o !NeRA está, no momento, com 11 processos 
tramitando para fins de desapropriação com vistas à Reforma Agrária. Só 
em 1991: Porto Franco. com 32.682 ha~ Providência, com 6.160 ha: São 
Sebastião lI, com 41.61 O ha~ Cabeceira, Urupá, B. Horizonte e S. Salvador, 
com 51.771 ha~ Aquidabam, com 17.448 ha; totalizando 258.874 ha e 
capacidade de assentamento de 5.189 famílias. Desses 11 processo quatro 
deles estão com problemas de litígio, mas não com os sem-terra, mas litígio 
com a questão ambiental. 

A área do Aquidabam que já foi decretada para ser 
desapropriada é uma delas. O processo está na procuradoria da 
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superintendência de Rondônia que está pronto para entrar com a ação de 
desapropriação. Entretanto. existe sobre essa área uma ação civil pública. 
de nível popular. impetrada por órgãos govemamentais impedindo a sua 
desapropriação. 

Com o surgimento, em 1988 da pnmeua 
aproximação do zoneamento sócio-econômica-ecológico de Rondônia. 
algumas áreas foram classiticadas como de uso restrito, uso expecífico, para 
e:\.1rativismo, por exemplo. Essa área do Aquidabam é uma delas. 

Existem determinados projetos que foram realizados 
em áreas da União. através de arrecadação e outros que foram realizados 
em áreas desapropriadas. 

Um exemplo de área arrecada é o imóvel 
denominado Gleba Cujubim, que teria sua origem na União. Foi 
denominado PA Cujubim. possui uma área de 83.770.000. Nesse caso não 
houve um expropriado. Esta área está registrada na comarca de Porto 
Velho. sob o número 15.867, ficha/fls. 289, livro 2-BG, data 25.07.83. 

Um exemplo de área desapropriada é o seringal 
Cajazeira. Esse diz-se que teve origem no INCRA, foi denominado P AD 
Burareiro, o expropriado foi João Arantes e outros, está registrado na 
comarca de Porto Velho, sob o número 3.795, fichaffls. 256, livro 3-F, 
datado de 30.09.75. 

o INCRA então. trabalha com terras públicas, que 
arrecadou e matriculou em ~ome da União, ou terras desapropriadas. 
Existem muitos projetos que foram criados a partir de desapropriações, que 
vêm acontecendo desde 1975. As paradas foram interrupções de criação de 
projetos, entretando os projetos criados foram trabalhados e mantidos 
durante o período programado. O que houve foi limitação de recursos para 
a implantação de nm'os projetos. 

Para que se crie projetos de refonna agrária, projetos 
de assentamento, projetos de colonização é preciso que existam muitos 
recursos, pois eles dependem de um estudo preliminar do solo da área, de 
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uma demarcação topográfica do perímetro da área e finalmente do 
parcelamento da área. Essas demarcações tem. inclusive. que prever as 
linhas que vão ser transformadas em estradas. Os projetos dependem da 
abertura dessas estradas e elas têm um custo altíssimo. 

É necessário, ainda. que sejam feitas as instalações 
tlsicas da sede do INCRA. Algumas vezes esta não é feita quando o projeto 
é muito pequeno. Porém em projetos grandes depende-se dessa instalação 
para o gerenciamento do projeto. Este denomina-se prédio da executoria, 
que é a administração do órgão. Aind precisam ser construídas as 
residências para os servidores que vão ser locados para aquele projeto. 

Isso tudo é um arcabouço muito grande, com um 
custo muito alto, e esse é um dos motivos que fizeram com que, por alguns 
detenninados períodos, o INCRA tenha parado com a elaboração de novos 
projetos. 

A primeira parada foi em 75, 76, voltando-se as 
operações em 81, com recursos do Banco Mundial e contrapartida de 
recursos nacionais. Em 86 foi feito no Cujubim, com recursos do 
FINSOCIAL, hoje CONFINS, depois nova parada. Hoveram dificuldades 
para a alocação de recursos para cada etapa dos projetos. O INCRA veio a 
fazer em 86, com recursos do Programa Nacional de Reforma Agrária, o 
Programa da terra, p: rtindo do governo Collor. 

Esses já eram recursos alocados especificamente para 
a execução da refonna agrária. Em paralelo foram feitas regularizações 
fundiárias, através de projetos fundiários, mesmo onde se legitimam posses 
espontâneamente instaladas em terras públicas federais. 

Com o advento do programa de refonna agrária, o 
programa da terra, o INeRA está com uma ação emergencial desde 93. 
Para esse programa emergencial foi feita uma alocação orçamentária que, 
gradativamente, está sendo suprida financeiramente. 
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Agora mesmo no mês de agosto. quando foi realizada 
essa pesquisa junto ao INeRA, estava sendo realizada a programação para 
o a110 vindouro e para a complementação esse ano de 94. Isso decorreu da 
préYia aprovação do orçamento da União, de tal maneira que a alocação da 
cota para o INeRA e sua utilização, já estava podendo ser programada. 

Seguramente algumas paradas ainda "ào ha"er. O 
INeRA, no momento, não está realizando, mais, projetos de colonização e 
de assentamento. Está realizando, apenas, projetos de refonna agrária nas 
áreas que estão sendo desapropriadas. 

Alguns projetos não deram certo. Por exemplo, o 
projeto Sidney Oirão, que foi de 500 famílias. Hoje ele não tem nem 100 e 
voltou a ser reaglutinado. Um proprietário comprou 10 lotes, o outro 20. 
Esse projeto foi realizado em área de baixa fertilidade, em área de pouco 
fluxo e pouco acesso, pouca demanda social, que é a região de Guajará 
Mirim e Vila Nova do Mamoré. 

Esse é um exemplo de projeto insuce.dido, pois nele 
foi programada a implantação de culturas perenes para estabilizar o colono 
e a implantação não foi bem conduzi~ não foi bem monitorada. E o 
próprio INCRA não teve condições de contar com o apoio da pesquisa, da 
assistência técnica, embora tivesse convênios com a EMATER e com a 
EMBRAPA. 

A EMBRAP A auxilia o INCRA quando existem 
recursos para a pesquisa. Assim, o órgão implanta campos esperimentais 
em várias áreas. No projeto Sidney Oirão, foi indicado o plantio de 
seringueira, de dendê e guaraná. Em paralelo foi feito o esforço de 
implantar fomento a essas culturas, foram distribuídas sementes e mudas 
para os colonos. 

Infelizmente não houve a maturidade necessária por 
parte do INeRA para que fosse dada continuidade a esse trabalho. Não 
houve persistência ao nível de se ter o rigor que se precisava para que os 
colonos não abandonassem as parcelas. 
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Muitos colonos pegaram financiamentos para o 
plantio de seringueira e em vez de plantarem compraram carros, gado e 
outras coisas mais. Houve um desvio dos recursos. e depois tornaram-se 
inadimplentes, tendo que vender as parcelas para o próprio Banco para 
cobrir o financiamento. Essa foi uma falha gerada pela inespeIiência. 

Embora alguns projetos não tenham dado certo 
outros, expontaneamente, íoram um sucesso absoluto, onde as fàmílias 
estão assentadas até hoje. São eles: Ouro Preto, Cacoal, Paulo Assis Ribeiro 
em Colorado que se estende a Cerejeira. 

Esses projetos foram realizados em terras boas, 
estruturadas, solos extremamente férteis. Portanto havia pouca razão para 
que o colono não se fixasse. 

Em áreas de teITas de baixa fertilidade não é muito 
recomendado que sejam feitos assentamentos, embora o INCRA ainda 
assim proceda. muitas vezes, por impulso do próprio colono sem-terra que 
invade essas áreas. 
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Um grande exemplo de terra de baixa tertilidade é a 
região do Vale do Guaporé que, por isso mesmo, tem uma problemática 
eÀ1remamente complexa. É uma área com um ecossistema frágil. 
insustentável para assentamento de colonos de baixa renda. Ela não é de 
todo infértil, tem fertilidade natural, mas de baixa qualidade. E esse nível 
baixo de fertilidade do solo impede que o INCRA assente colonos de baixa 
renda, mais claramente, colono pobre. A justificativa é que aquele tipo de 
solo exige tecnologia, insumos, cOlTetivos, fertilizantes para que seja bem 
aproveitado. E o colono de baixa renda não teria recursos para arcar com 
esse tipo de despesas, nem tampouco para a contratação de técnicos que lhe 
dessem assessoria tecnológica, e aquele tipo de solo exige tecnologia. 

Segundo os técnicos do INCRA, o uso de fertilizantes 
nessa região, desde que orientado tecnicamente, não significa problema 
ecológico. Dosagens não excessivas seriam absor"idas pelo sistema 
radicular da planta que seria cultivada pelo agricultor. O excesso é que seria 
prejudicial. 

Terra, qualquer uma produz, por mais fracas, por 
menos férteis que sejam, mas dependem de insumos e tecnologia. Por isso o 
INeRA procura não fazer colonização na região do Vale do Guaporé 

Em decorrência do PLANAFLORO foram criadas 
unidades estaduais de conservaçãü, de uso direto e de li -;0 indireto. Além 
dessas existem as unidades federais de conservação, que são as áreas 
indígenas, os parques nacionais e as reservas biológicas. 

Também a partir do PLANAFLORO teve início a 
atuação, na área ambiental, por parte do governo estadual. Essa ação 
estadual pela preservação do meio ambiente foi decorrência dos recursos do 
PLANAFLORO, que exige que o fluxo de liberação de recursos só continue 
no caso de o governo do Estado manter o compromisso de preservar as 
áreas frágeis. 

Onde ouveram invasões de áreas indígenas, de 
reservas biológicas, estações ecológicas ou em áreas estaduais decretadas 
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como unidades de conservação de uso direto. se íl)nnOll uma ação integrada 
pela SEDAM. Polícia Militar. Polícia CiviL Ministério Público e outros 
órgãos estaduais para a retirada de itl\'asores. 

As invasões nessas áreas são expontâneas. e o 
INCRA não regulariza invasões expontâneas. No momento das entrevistas. 
estava-se com uma equipe de técnicos do INCRA realizando um 
levantamento ocupacional das áreas do Vale do Guaporé, ao longo da BR-
429, que não haviam sido demarcadas. 

As terras demarcadas. dentro do Vale do Guaporé, já 
haviam sido tituladas pois estas foram ocupadas antes da edição do decreto 
que regulamentou o zoneamento de Rondônia. Mas a partir do zoneamento 
as ocupações que foram acontecendo o govenlO retirou os invasores. 

Algumas vezes, alguns desses invasores têm suas 
áreas regularizadas, em decorrência de pressões políticas. O !NCRA, 
infelizmente, tem agido de maneira não muito correta em relação ao 
zoneamento. Há uma visão no sentido de que, enquanto era um decreto 
estadual, ele era inferior à legislação que rege o !NCRA, que é uma 
legislação federal. 

A lei estadual do zoneamento ainda não foi analisada 
por parte do INCRA, a nível federal, para que seu acatamento seja 
obrigatório pelo INCRA'RO. Quer dizer. ainda não existe a obrigatoriedade 
de que ela seja obedecida por parte dos órgãos federais. Mesmo assim 
começaram a se preocupar com a questão ambiental. 

Nos projetos anteriores não havia a preocupação com 
o meio ambiente, mas por orientação do Banco Mundial o Estado, como um 
todo. passou a se preocupar e buscar controlar esse problema. 

Mesmo assim, tanto quanto possível, se tem 
procurado obedecer a lei estadual de zoneamento. Mas há casos e casos. 
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Existe muita pressão política de Senadores. 
legisladores, que deveriam estar obrigados - por força do cargo que ocupam. 
pela função que exercem - a respeitar a lei. Estes obligam que o INeRA 
regularize suas áreas de posse. É quando se manifesta um grande conflito 
de interesses. 

Interesses econômicos, políticos e sociais no Vale do 
Guaporé. Por sua vez, as organizações não-governamentais de assessoria 
aos ribeirinhos, seringueiros e moradores da floresta, defendem a posse 
dessas áreas que primitivamente, ao longo dos séculos, esses extrativistas 
adquiriram. Acontece que para o INCRA todos eles não passam de meros 
posseiros e muitos deles ou nenhum deles possuindo o título definitivo de 
suas terras. 

Muitos são eis seringueiros de algum seringalista que 
por sua vez foi um grande posseiro, pretendente a áreas que não foram 
tituladas. Todos estando com uma situação fundiária irregular. Ainda, sobre 
essas pretensões aconteceram muitas vendas de terras. 

Inclusive alguns políticos de grande monta, como 
senadores da república, que estão regularizando áreas dentro do Vale do 
Guaporé. A superintendência regional do INCRA em Rondônia sofre 
pressões de senadores que têm pretenções em cima de àreas da zona 4. 

A zona 4 já foi estudada pelo Instituto de Terras do 
Estado de Rondônia - ITERON, através de um convênio com uma 
organização denominada Instituto de Defesa da Identidade Amazônica -
INDIA Juntos estudaram todas as áreas propostas para estabelecimento de 
reservas ex'1rativistas com base na demanda social dos ex'1rativistas. 

E é dentro dessa área que o INCRA está 
regularizando parte de uma ocupação de um senador da República. Esses 
senadores fazem pressões enormes que o INCRA não tem como negar, até 
porque são senadores que ajudam a capitaniar os recursos para os trabalhos 
doINCRA. 
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Por exemplo. o superintendente regional do INCRA 
de Rondônia é indicado por um senador da república. E há barganha, troca 
de tàvores entre senadores e o superintendente regional. É o "toma lá dá cá". 
"você tàz isso para mim que eu tàço aquilo para yocê", "você vota no meu 
projeto que eu voto no seu". você pede para teu representante do INCRA em 
Rondônia regularizar minhas áreas que quando você tiver matérias no 
senado eu voto nas de seu interesse". 

Todo esse processo de interesses políticos e 
econômicos têm levado a que o próprio INCRA aja, talvez, de maneira não 
muito ética, não muito legal, não muito lógica na regularização de áreas no 
Vale do Guaporé. 

Tanto quanto possível tem-se procurado reslstlr e 
manter os princípios da legislação ambiental estadual. Existe, até, um 
funcionário dentro do INCRA/RO que está elaborando um dociê com todas 
essa denuncias. 

Também é uma falha do govenlO do Estado, que é o 
guardião do zoneamento. O ITERON é o responsável pela manutenção da 
integridade fisica das unidades de conservação programadas no contexto da 
primeira aproximação do zoneamento e nem por isso tem mantido uma 
vigilância e fiscalização eficientes. Nem tampouco utiliza os recursos 
tecnológicos que t.xistem no laboratóri" de sensoriamento remoto da 
SEDAM, que possuem imagens de satélite novas e a todo tempo pode ter 
novas imagens. Esses aparelhos vão monitorando a alteração da cobertura 
vegetal. 

É importante para o INCRA que esse monitoramento 
da alteração da cobertura vegetal seja realizado, pois as posses existem na 
medida em que existem benfeitorias. O INCRA só pode regularizar as áreas 
quando nelas existem benfeitorias e as benfeitorias decorrem de 
desmatamentos. Para se implantar uma pastagem, por exemplo, uma grande 
área precisa ser desmatada. Se não houverem desmatamentos os processos 
de pedido de reconhecimento seriam analisados e o INCRA teria como dizer 
que o indivíduo não faz jus à área que requer. 
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A legislação atual que permite que o mCRA 
regularize áreas é com base na lei 6.383, que é uma legislação de dezembro 
de 1976. Essa lei. no artigo 29. diz que uma área só poderá ser regularizada 
depois de um ano e um dia em que a pessoa esteja de posse dela. Então, 
depois que o cidadão passou do prazo de um ano dentro da área, ele pode 
ser regularizado. 

Para que alguém tenha entrado nas áreas da região 
do Vale do Guaporé a um ano atrás, quem permitiu não foi o INCRA e sim 
os responsáveis pela condução do zoneamento. Estes são, a SEDAM, o 
ITERON, a Polícia Militar Florestal, o IBAMA a FUNAI. enfim, são os 
órgãos ambientais. 

N a medida em que a pessoa já esteja na área, e 
diante do fato de ela ter consolidado o direito que lhe assiste de requerer a 
regularização da posse que ocupa, e em sendo a terra pública federal que 
ainda não foi repassada para o Estado, o INCRA tem o dever de acatar o 
pedido e, tanto quanto possível, regularizá-la dentro do direito. 

Aí está o conflito. Se o pedido do cidadão estiver 
embasado nos tennos da legislação federal em vigor o INCRA não poderá 
se negar a atendê-lo. O decreto lei de 24 de novembro de 1987 pennitiu ao 
Estado requerer terras da União, mas tem todo um procedimento. 

O Estado tem requerido, mas sem observar esses 
procedimentos. E se o requerimento não atender os requisitos legais o 
INCRA não pode repassar terras para o Estado. E, não repassando as terras 
para o Estado, elas continuam no patrimônio da União Federal. Em estando 
no patrimônio da União o INCRA tem, por obrigação, que regularizar as 
pessoas que a requerem por posse constituída. Esse é o problema. 

Então, por mais que o INCRA queira respeitar a 
legislação, as vezes é levado a desrespeitar. O que acontece, de fato, é que o 
INCRA trabalha com dois pesos e duas medidas. Outro exemplo de pressão 
política de senadores são as áreas que agora estão sendo desapropriadas na 
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região de Campo Novo. Essas areas estão sendo desapropriadas por 
exigência de um senador. 

Existem áreas que estão sendo ocupadas, naquela 
região, por grandes grupos econômicos de propriedade de políticos e 
executivos do govemo estadual. O governo do Estado de Rondônia. na 
pessoa de alguns deputados candidatos à reeleição, também desrespeita seu 
próprio zoneamento, quando insentiva a invasão de terras na região de 
Campo Novo. 

Muitas vezes o INCRA para não dar as terras para 
os grandes que pretendem não um, dois, ou três, mas cinco, dez mil 
hectares de terras, prefere desapropriar as áreas e regularizar pequenos 
colonos com cinqüenta hectares cada. Em vez de regularizar um regulariza
se cinqüenta numa área de mil hectares, por exemplo. 

Então, as vezes, forçados pela própria ação de 
políticos estaduais, altos secretários do PLANAFLORO, que também são 
invasores de terras em Campo Novo, que agem mandando seus imediatos 
oferecerem terras para prefeitos usarem nas campanhas, o INeRA prefere 
regularizar os pequenos a ver os grandes depalperando, degradando a área 
por desmatamentos grandes, simplesmente para formar pastagens que não 
vão ser tão produtivas quanto poderiam ser pelo pequeno produtor rural. 

O governo do Estado está recebendo dinheiro do 
Banco Mundial para executar o PLANAFLORO. Isso significa que os 
futuros governos irão ílcar engessados quanto a futuros atos se não for 
respeitado o que o atual governo de Rondônia acordou com o Banco 
Mundial. 

E muito do que foi acordado não está sendo 
respeitado por parte do atual govenlO. O que pode acontecer de imediato é a 
suspensão dos recursos do Banco. Além disso, nos acordos têm cláusulas 
que trazem punição ao Estado, uma delas é a suspensão dos recursos, a 
outra é o pagamento de multas. O dinheiro que vem do Banco Mundial não 
é a fundo perdido, é empréstimo com 20 anos de prazo, com juros 
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governamental federal e intemacional, tipo 8~·o de juros, mais taxa de prime 
rate e outras exjgências dos empréstimos internacionais. Prime rate, são 
variações de câmbios internacionais 

o que se vislumbra mais à frente do que pode 
acontecer. pois esse tipo de desrespeito, ao que tudo indica, vai continuar 
acontecendo é a qualquer momento desses o Banco Mundial suspender o 
financiamento, não liberar mais recursos. 

Na verdade o Estado de Rondônia não precisa de 
dinheiro do Banco Mundial. Esse dinheiro veio por incompetência do 
Estado em gerenciar os próprios recursos que possui. 

Esse recurso não era necessário se o Estado tivesse 
um programa de desenvolvimento sustentado na base da eh'Pioração 
racional dos recursos minerais. não só cassiterita e ouro, mas todos os 
outros, se o Estado tivesse um ordenamento e um disciplinamento da base 
de exploração dos recursos madeireiros, em planos de manejo florestal, 
tecnicamente conduzido, não só papel elaborado, pois é costume elaborar o 
plano de manejo, aprovar e o cidadão explora madeira de outro lugar, não 
executa o plano, não tàz reposição, não faz enriquecimento nem 
adensamento, não tàz nada do planejado. 

E s.~ tem um papel dizendo que é um plano de 
manejo e o cidadão acaba sendo beneficiado, pois naquela área ele não paga 
as taxas, mem mesmo a do Fundão. Mesmo porque, não era importante 
pagar o Fundão porque este é pago ao IBAMA e o IBAMA nunca revelteu o 
Fundão para Rondônia. Mas de qualquer maneira o plano de manejo 
racionalmente conduzido orienta o produtor florestal a como e>..1rair madeira 
de determinada área que tenha oferta de madeira. 

Desta forma seria feita uma exploração seletiva em 
função do potencial de madeira comercializada que tivesse o diâmetro 
recomendado e que pudesse ser economicamente exploradas, depois 
repostas na clareira deixada por essas árvores 6 árvores para cada metro 
cúbico daquela área tirada. Nada disso está sendo feito. 
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Se o Estado tivesse um plano de desenvolvimento 
baseado na exploração mineral, exploração florestaL condução do processo 
de política agrícola em cima de polos de cultura de desenvolvimento através 
do sistema de industrialização de um processo agroindustrial, tudo andaria 
mais correto. Por exemplo, se se cria um polo de algodão, é necessário que 
se crie uma industria de algodão no seu em torno. São esses complexos 
industriais que permitem a ligação do que é produzido para ser beneticiado, 
industrializado. 

E isso, não necessariamente, implica na energia 
elétrica. pois existem fontes alternativas como a energia solar que é 
implantada através de baterias ou placas solares. 

Pode ter, também, a micro usina de energia elétrica 
que é com base em fontes de pequenas quedas d'água, que pode ser feita 
para utilização localizada, pontualmente tàlando. para uma só usina 
funcionar, por exemplo. Esses recursos disponíveis não estão sendo 
utilizados. 

Com certe~ o Estado pode, completamente, abrir 
mão dos recursos do PLANAFLORO tendo uma política de arrecadação 
séria e uma política de desenvolvimento coerente. Não precisa fazer 
nenhuma espécie de empréstimo ex.1erno para nos endividar ainda mais. 
Principalmente porque esses empréstimos que estão sendo feitos estão 
sendo mal gerenciados, estão sendo desviados, estão sendo fonte de 
corrupção. 

Teoricamente o Banco Mundial tem o compromisso 
de resgatar sua ação in observada no financiamento do POLONOROESTE 
que veio para consolidar a ocupação do Estado e cuidar do meio ambiente. 

o Banco investiu na abertura da BR-364 e na 
abertura de muitas estradas vicinais, na manutenção de estradas, ajudou a 
criar uma série de novas cidades, mas ajudou a degradar o Estado. Onde 
tem estrada tem desmatamento. Não aconteceu um monitoramento uma 
fiscalização dos desmatamentos e do controle das condições ambientais. 
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Essa mesma degradação ambiental levou o Banco a 
justificar um novo investimento, de aporte de recursos grandes em 
Rondônia, para reparar a ação não bem acompanhada, não bem reparada 
do Banco no financiamento do POLONOROESTE. 

Então, se tez um estudo de seis anos do 
PLANAFLORO, foi um estudo cansativo que exigiu critérios, condições, 
exigências, uma após outra, condicionando a uma série de requisitos para 
que o empréstimo fosse feito. 

o Estado e a União prometeram tudo aquilo que foi 
exigência do Banco e não estão cumprindo a contento. E novamente o 
Banco está fazendo vista grossa e não está acompanhando o desempenho 
dos projetos. Se há COlTUpção, sem dúvida existe o corruptor. 

Ainda a pouco aconteceu o primeiro relatót;o de 
avaliação feito Comitê de Avaliação Independente - COMA!. O Estado e a 
Unão contrataram um consultor do PNUD para coordenar esses estudos e 
este consultor elaborou um relatório da realidade dos desmandos do Estado. 

Entretanto, esse consultor foi conduzido, orientado, 
dirigido para desvirtuar as verdades. Elaborou um relatót;o ao sabor do que 
o Estado e a União queriam para apresentar ao Banco Mundial, portanto 
um relatório falso. Em função dessa arbitrari{:dade, este senhor qu : era 
funcionário do Ministério da Integração Regional - MIR, hoje é consultor do 
PNUD. E tàtos dessa natureza continuam acontecendo em Rondônia com as 
verbas do PLANAFLORO. 

O Banco Mundial, com certeza, tem uma vasta 
experiência nesse tipo de empréstimo e sabe que muito dinheiro é fonte de 
corrupção e, no entanto, não tem feito nada para verificar as denuncias que 
estão sendo feitas. Embora sabendo de tudo o que acontece, o Banco 
oficialmente, fonualmente foi informado a nível de documento que todos os 
projetos estavam se desenvolvendo a contento. E continua a liberar 
recursos, apesar das denuncias das ONOs e de outras entidades. 
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Existem fortes suspeitas de que o Banco Mundial 
como instituição esteja financiando a corrupção no Estado. esteja sendo 
conivente com ela. Certamente existem indi\'íduos. funcionários do Banco 
que tem esse tipo de responsabilidade. esse tipo de comprometimento. Pelo 
menos é isso que os fatos indicam. já que o Banco tem recebido 
informações que lhe permite cancelar esse contrato a qualquer momento, e 
quanto às denuncias não fez nenhuma averiguação. 

Quando estava sendo previsto o programa ficou 
acertado que haveria um acompanhamento, um monitoramento mais direto 
no Estado e o Banco não está cumprindo. 

Um bom exemplo do descumprimento dos planos foi 
a primeira aproximação do zoneamento que foi feita em mapas muito 
bonitos, foi muito bem feita no papel, mas em termos de aplicação não foi 
feito o que se pretendia. De fato não aconteceu. 

Se a segunda aproximação do zoneamento será feita 
da mesma forma é dificil de prever, mas já estão acontecendo 
desentendimentos do que seja a segunda aproximação. 

Infelizmente, o Estado, gestor do PLANAFLORO 
não está sabendo o que é a segunda aproximação. Está querendo contratar a 
segunda apJ ,~ximação com empresas. As empresas seriam contratadas para 
a execução dos serviços, com vistas a levantamento de dados. coleta de 
infornlações, reunir subsídios, coleta de informações em campo, estudos 
primários. 

A esses estudos pnmanos se daria um tratamento 
científico, um tratamento técnico, elaborá-los, tabulá-los, mapiá-Ios e 
fonlecer o resultado estatístico, gráficos, cartográficos ao Estado. 

Com base nessas informações a comissão técnica do 
zoneamento faria a segunda aproximação, cruzando essas informações, 
utilizando os dados, podendo inclusive utilizar a assessoria de quem os 
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levantou. de quem os produziu, ou outra assessoria para gerar a segunda 

aproximação do zoneamento. 

Mas o Estado, infelizmente. está entendendo que 
contratar a segunda aproximação é contratar quem vai fazer os estudos, 
todos os mapas e o cruzamento de todos os dados. Mas não é isso que 
precisa ser feito. As empresas vão apenas gerar mapas temáticos, relatórios 
temáticos, temas específicos: hidrologia, geologia, geomorfologia, 
pedologia, flora e tàuna. São inventários o que vão fazer, levantamentos, 
estudos. Tratar esses dados, dar-lhes um layout, uma roupagem científica, 
traduzÍ-Ias em relatórios, em cartas e fornecer essas informações ao Estado. 

Com base nesses dados, o Estado os cruzaria, os 
utilizaria e geraria a segunda aproximação do zoneamento. E isso não está 
sendo entendido a nível de Estado. Por isso, até agora a segunda 
aproximação não saiu, apesar dos recursos existentes. 

Quanto ao seringal Aliança, essa é uma área que o 
Projeto Fundiário Alto Madeira vem trabalhando há anos. O Aliança é uma 
disputa entre o senhor Antônio Leite, que comprou a terra, que era uma 
posse, o INCRA e o Governo Federal. 

Na compra, realizada no ano de 1969,foi adquirido o 
título de posse justo e COITeto. Bu: cou junto ao cartório o registro das teITas 
e como isso se tornou dificil, requereu que fosse feita uma ação 
demarcatória, que serve para delimitar a área, de modo que em seguida 

pudesse ser obtido o registro. 

A 19 de março de 1971, portanto, ainda na vigência 
do anterior Código de Processo Civil, foi proposta a Ação de Demarcação 
visando demarcar o seringal Aliança, que confina com a cidade de Porto 
velho. 

Antônio Leite possuia o direito de posse daquela área 
e com isso poderia registrá-la. A posse era legítima como demonstra de 
forma cuidadosa o levantamento da longa cadeia dominial que emergiu 
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desde 1885. Estaria garantido aí o direito de propriedade. garantido pela 
legislação especial do Estado do Amazonas. sob cuja jurisdição ticou o 
citado seringal a partir do julgamento peJo Egrégio Supremo Tribunal 
Federal da questão de limites entre os Estados do Amazonas e Mato Grosso. 

o seringal era um dos mais conhecidos e tradicionais 
da região, justamente porque nele. seu antigo proprietário senhor José 
Martins Álvares Affonso, que era engenheiro, havia construído um canal de 
1.200 metros conectando o rio Candeias com o rio Madeira. evitando o 
longo contorno do rio Jamari. Esse canal ainda hoje pennanece aberto e é o 
conduto melhor de aproximação dos dois rios. 

Falecendo José Martins Álvares Affonso, o bem foi 
inventariado, e, de sua viúva senhora Maria Amorim Álvares Affonso, 
Antônio Leite e sua mulher o adquiriram. 

Tão tradicional e conhecido era o seringal que os 
confinantes não se opuseram à demarcação e os entes públicos interessados 
- o município de Porto Velho, o então Território de Rondônia e a União 
Federal- disseram nos autos nada ter a opor à pretensão demarcatória. 

Depois de muitas alternativas~ foi tal processo 
(Apelação Cível 57.009 - Rondônia - registro número 31782699) julgado 
em caráter definitivo e unânime, vencederes os requerent ~s. 

A primeira sentença, a concernente à verificação do 
domínio, transitou livremente em julgado e só sete anos depois do 
ajuizamento da Demarcatória, inspirado por motivos políticos e 
aproveitando-se da demora natural dos processos a esse tempo naquela 
região, interveio o INCRA para intentar uma oposição a destempo, alegando 
ser o bem do domínio da União e contra a pala"Ta da própria Procuradoria 
da República. 

Propôs, o INCRA, uma Ação Discriminatória 
visando desconstituir, por via oblíqua, a sentença proferida na Ação 
Demarcatória, apropriando-se do mesmíssimo seringal Aliança. 
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o suplicante agiu correto ao entrar com uma ação 
demarcatória e ganhou a ação em juizo. O juíz autorizou a demarcação para 
que fosse definida a ex1ensão da área. Mas mesmo com isso. o juíz 
considera que não confere a propriedade ainda. E a partir do momento em 
que a União surgiu com interesse. através do INCRA, que é o órgão 
governamental que e titula essa responsabilidade. o caso foi para o Supremo 
Tribunal Federal. 

Os suplicantes desenvolveram a sua defesa 
tecnicamente e entre outros argumentos arguiram a litispendência pelo fàto 
de a ação versar sobre o mesmo bem - seringal Aliança~ sobre o mesmo 
direito - o direito de propriedade e entre as mesmas partes. 

Não obstante, a ação prosseguiu e veio a ser julgada 
procedente, mesmo tendo chegado o recurso até a última instância do 
Supremo Tribunal Federal da primeira região, em Brasília. 

É evidente que os dois processos se antepõem e que a 
situação da tardia Ação Discriminatória, proposta com 7 anos de atraso, é 
insustentável face a proclamação de coisa julgada pelo Egrégio Tribunal. 

Por dois motivos, além de outros, não poderia ter 
prosperado o processo discriminatório: de um lado, por se verificar a 
ausência de constituição e de desenvolvimento válido e tegular do processo; 
de outro, pela evidente litispendência em relação ao processo anterior e pela 
existência de coisa julgada, ambos do al1igo 267 do Código de Processo 
Civil. 

A discriminação do INeRA incindiu tão só e 
exclusivamente sobre o mesmíssimo selingal Aliança de propriedade dos 
Suplicantes ficando assim a decisão posterior na Ação Discriminatória 
incompatível, em face da Ação Demarcatória. 

Tal incompatibilidade é inconstitucional pois agride a 
coisa julgada e a demarcação final exigível no processo não poderia ficar 
suspensa porque resulta de decisão transitada em julgado. 
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o resultado da Ação Discriminatória dá ensejO a 
propositura de Ação Recisória por otensa à coisa julgada. na t(1nna do Ítem 
IV do art. 485 do Código de Processo CiYiI. 

Legalmente não é possível, a mesma corte de justiça 
reconhecer a propriedade de um bem a dois tihllares que se opõem. E no 
caso em questão, deveria desaparecer a prevalência da Ação Discriminatória 
sobre a Demarcatória. pois a decisão com relação à Demarcatória foi 
anterior. 

Nessa hipótese, a época da propositura da Ação e do 
trânsito em julgado da decisão é fundamental, porque o mesmo órgão do 
poder judiciário não pode decidir, de fonua antagônica, sobre uma questão 
entre partes idênticas e idêntico objeto após qualquer lapso de tempo. 

Hoje, em matéria de recurso, não existe mais como o 
Suplicante recorrer. O que se pode tàzer é outro tipo de ação, a já descrita 
acima, Ação Recisória. justamente porque as decisões são conflitantes. A 
recisão seria uma outra luta muito grande, como se fosse começar tudo de 
novo. E o problema é todo político. 

Alguém decidiu que não queria que o senhor Antônio 
Leite fosse o proprietário da área e deu diretrizes ao !NCRA para que assim 
fosse feito. Como j:', sabemos, o !NCRA age com barganha e ainda procura 
detàmar as atitudes morais do requerente. Divulga aos quatro cantos que o 
título que ele possui é viciado e que a quantidade de hectares requerida não 
correspondia à verdade. Sendo assim o requerente, junto com seu advogado, 
teriam adulterado a documentação do referido seringal. Mas a verdade é 
que toda a parte que se pediu para demarcar era de justo título. tanto que a 
Ação Demarcatória foi ganha. 

O conflito está na decisão de uma ação que deu o 
direito ao Suplicante de demarcar a àrea, a outra, a União confere o direito 
de discriminar a mesma área e dizer que esta é de sua propriedade. O que 
terminou acontecendo foi que a Ação Demarcatória ficou no ar, e foi 
esquecida toda a história anterior favorável ao proprietário. 
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Em tese o jogo está empatado. mas apenas em tese, 
pois o INCRA já está regularizando os posseiros que durante o litígio se 

apossaram das terras. A situação atual é de que Antônio Leite ainda é o 

legítimo proprietário da área e se o INCRA está regularizando os posseiros. 

está agindo com atitude arbitrária e irregular. 

o Suplicante está lutando contra a União, que tem o 

interesse coletivo, o interesse público. Com isso a União tem mais poderes, 

considerando a Ação Discriminatória mais forte que a Demarcatória ganha 

em primeira instância. Resta-nos perguntar: por quê a decisão da 

Discriminatória é muito mais forte que a da Demarcatória? Casos de litígio 

como esse conteceram muitos em Rondônia e O !NCRA já registrou a 

propriedade como sua. 

Segundo o INCRA o requerente deixou de fazer bons 

acordos para por fim ao litígio. Essas conversações não constam do 

processo, são ações paralelas que só depois de assinado e firmado vão para 

os autos. Enquanto os acordos não são feitos o processo continua 

tramitando normalmente. No caso do Aliança esse acordo não aconteceu. 

No INCRA tivemos a informação de que em um 

primeiro acordo foi proposto que o requerente aceitasse 15 mil hectares em 

área próxima ao rio Candeias, de uma área de 83.000 hectares. Em não 

sendo aceita a proposta, o tempo foi passando e posses foram sendo 

instaladas à revelia de ambas as partes. Infelizmente ninguém tinha como 

controlar a área em função de ser grande e com limites com o Município de 

Porto Velho. Com isso havia total facilidade de acesso, por se tratar de área 

de expansão urbana. 

Todos esses tàtores condicionaram a um imenso 

desenvolvimento da ocupação daquele território. E a indefinição por parte 

do INCRA e do acordo com o proprietário causou um fluxo muito grande de 

comercialização daquelas terras, uma grande rotatividade, de tal maneira 
que muitas pessoas compravam especulativamente. 
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No curso do processo. apt1s essa suposta negativa de 
um acordo onde se poderia legalizar o proprietário dos 83.000 hectares em 
uma área de 15.000 hectares. bem longe da área urbana do município. o 
INeRA teria ficado sem condições de sustentar a oferta anterior e teria 
oferecido em seguida legalizar 3.000 hectares. Segundo ele esse era o limite 
máximo por tronco tàmiliar. por indivíduo que se poderia legalizar. 

Assim, diante de nova negativa o requerente, no dizer 
do INeRA perdeu toda a área. Segundo o próprio INeRA reconhece, 
Antônio Leite era o legítimo proprietário, tanto que o órgão tentou acordos. 
Ele era o legítimo proprietário ainda pelo critério de legitimação, que 
possibilitava abrir mão do registro anterior, transferir a área como terra 
pública, incorporá-la ao patrimônio da União para em seguida legitimar o 
proprietário. 

Era desta íanna que o INeRA, na época, conduzia os 
processos em junção de poder transfonnar a área, cancelar o registro feito 
anterionnente em nome do seringal Aliança, passá-lo para terra pública 
federal com base na lei 6.383. Entretanto, de qualquer maneira, o INeRA se 
apropriaria da maior parte das terras sem qualquer indenização ao 
proprietário, que ainda teria que agradecer por não lhe terem tomado tudo. 
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CONCLllSAo 

Estudar o problema de terras em Rondônia, hoje, é 
entrar na problemática do desenyoh-ünento sustentável. Teve início na 
década de 80 o Programa de Desenvolvimento Integrado para o Noroeste do 
Brasil. tinanciado pelo Governo Federal e o Banco Mundial. Foi coordenado 
pelo Governo Federal e executado por instituições federais e estaduais. 
Através do POLONOROESTE as instituições chaves do estado ( que 
dariam as bases para a sustentação do Projeto ), seriam criadas eíou 
fortalecidas. A estratégia de atividades do POLONOROESTE, em 
Rondônia, tinha por objetivo absorver o fluxo migratório de maneira 
ordenada e sustentável. Mas principalmente, objetivava a conclusão e 
asfaltamento da BR-364, principal rodo\'ia federal da região Noroeste. 
Apesar de terem havido muitas dificuldades para a implementação do 
Programa, o POLONOROESTE no período de 82 a 85 trouxe significativo 
apoio para a infra-estruhlra de produção. mesmo que a maior parte dos 
serviços de apoio social e agrícola, meio ambiente e proteção ao índio 
tenham ficado para trás. Segundo os ambientalistas e depois com a 
concordância do Banco Mundial, cresceu a visão de que o Programa teria 
sido realizado de fonna precipitada. 

Uma das principais contribuições desse Programa 
para o Estado de Rondônia foi a introdução do Zoneamento Sócio
Econômico-Ecológico. O Zoneamento tornou-se o principal instrumento 
norteador do planejamento estadual, definindo critérios de investimentos 
públicos e privados. Mais importante para o nosso enfoque, procurou iniciar 
o disciplinamento do processo de ocupação e da estrutura fundiária do 
Estado. 

O PLANAFLORO é o novo modelo de 
desenvolvimento sustentável que o Banco Mundial está introduzindo na 
região amazônica. Em 1984 foi realizada uma revisão de veio tenno no 
POLONOROESTE, onde se buscou definir as diferenças entre a suposição 
sob a qual o programa foi planejado e aquela sob a qual ele deveria ser 
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planejado. Muitas variáveis foram levadas em conta. chegando-se à 
conclusão de que não se poderia mais repetir no PLANAFLORO o que os 
especialistas consideraram erros do POLONOROESTE. Em resumo, dever
se-ia diminuir o número de beneticiários particulares em favor do 
desenvoh'ünento sustentável da Amazônia. Com o fim da primeira fase do 
POLONOROESTE. em 1986. teve início o trabalho preparatório visando a 
continuação do Projeto de manejo dos recursos naturais de Rondônia. O 
PLANAFLORO teria sido elaborado de acordo com as condições 
agroecológicas e potenciais de desenvolvimento sustentável de cada uma 
das 6 zonas que foram detinidas a partir do Zoneamento. 

Preservar o meio ambiente é uma questão complexa 
pois deriva da relação entre o homem e o espaço. Essa relação é 
fundamentalmente cultural e não está a altura de competir com a 
preocupação básica de sobrevivência. 

A comunidade brasileira deve estar atenta para 
qualquer plano de desenvolvimento que esteja sendo introduzido de forma 
planejada com financiamentos internacionais. Preservação do meio 
ambiente na Amazônia é problema do GovenlO brasileiro e assim deve ser 
assumida essa responsabilidade. A idéia de que a Amazônia é patrimônio 
da humanidade deve ser abandada. A região não é um museu e seus 
habitantes não são instrumentos que possam ser manipulados sob qualquer 
justificativa. Aceitar a cooperação intenacional com vistas à integração, 
desde que seja respeitada a soberania nacional é uma idéia que deve ser 
cuidadosamente amadurecida. Como bem disse Adherbal Meira Mattos na 
Revista Brasileira de Estudos Políticos de julho de 1990: o deselflJolvimento 
deverá se vincular à segurança ecológica (ecossegurança). 

Problemas políticos como a chacina dos yanomamis, 
com a qual se tentou comprometer as autoridades brasileiras diante das 
comunidades intemacionais, também devem ser analizadas de forma muito 
crítica. Nesses momentos é que se sente a fragilidade do País diante da 
ameaça que representa não andarmos de acordo com as regras 
internacionais. Não se pode esquecer que o raciocínio ecológico, hoje, é o 
raciocínio econômico. O Brasil deve estar mais preparado para esses 
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acontecimentos e não procurar resolvê-los diplomaticamente de fonna 
ponhlal. As instituições estão enfraquecidas pela desmoralização política 
que em forma de escandalos jornalísticos tomam os brasileiros de surpresa. 

Para defender as fronteiras nacionais, através de 
radares, aumentando o nível de segurança no controle do tráfego aéreo na 
Amazônia foi criado o SIP AM. Ele é a base jurídica sob a qual vai existir o 
SIV AM como uma operação integrada. Esse trabalho sob a coordenação da 
Secretaria de Assuntos Estratégicos e do Ministério da Aeronáutica se faz 
urgente principalmente por causa da delimitação da área da reserva 
yanomami que faz fronteira com a Venezuela. A delimitação de tal área não 
respeitou as exigências constitucionais de reserva de faixa de fronteira e 
misturou Brasil e Venezuela. A reserva de faixa de fronteira é destinada à 
defesa territorial. 

Constitucionalmente, o direito dos índios à terra 
cessa perante relevante interesse público da União. Isso quer dizer que nem 
todos os direitos são absolutos e que na realidade os direitos públicos ou 
privados são relativos. O maior prejudicado com a delimitação dessa reserva 
foi o Governo de Roraima que ficou proibido de explorar economicamente 
84°/ó de florestas virgens. Apenas 1 O~'Ó de seu território podem ser 
explorados em beneficio econômico do Estado. Com isso perde também o 
povo brasileiro. 

Uma guerra fria se tàz mais intensa diante da 
possibilidade de regulamentação dos dispositivos constinlcionais relativos à 
exploração do subsolo das reservas indígenas. Interesses de grandes grupos 
econômicos nacionais e internacionais ou até, talvez, transnacionais diante 
de interesses, justificados, científicos, das ONGs, dos colonos e de 
govenlOS. Nenhuma dessas questões é simples de se resolver pois não 
acompanham raciocínios lineares. As ideologias são as mais diversas e os 
interesses também. 

o choque de visões de como alcançar o progresso 
ainda está longe de encontrar uma estratégia comum. Existem na verdade 
brigas de foice sobre quem vai ter o poder de dirigir os destinos da 
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Amazônia e para determinar quem vai estipular os valores sociais sobre ela. 
Para tanto a opinião pública deve ser bem conduzida. Enquanto isso se 
tenta mudar o prisma pelo qual o mundo vê os problemas dessa região 
quando se coloca em marcha uma abordagem mais glogal de pensar. 
Querem que se pense como se essa fosse uma questão-chave da 
humanidade. O ponto de partida comum foi: discutir e procurar aplicar um 
modo de impedir que a população brasileira tenha acesso a essas áreas. 
Grande palte da população brasileira vive abaixo das condições mínimas de 
sobrevivência mas contanto que se consiga o intento, detalhes como esse 
são irrelevantes. 

o Estado de Rondônia aceitando financiamentos 
internacionais para seu desenvolvimento aceita a fonna mais fácil de 
administrar. Não se dá ao trabalho de planejar seu desenvolvimento 
buscando recursos próprios. Governos de quatro anos querem mostrar 
trabalho pois a eleição para outros cargos está logo à frente. A população 
comum ( que é a que elege de fato), não se prende a análises nem estudos 
de onde o financiamento surgiu. A distribuição de terras diminuiu, ficou 
mais dificil. Também os cidadãos comuns que moram nos lotes não sabem 
explicar os motivos. Se o governo brasileiro está se prestando à taretà de 
executar o plano internacional de dificultar o acesso às terras da Amazônia 
isso nós só iremos saber no futuro. 

Em suma, o desenvolvimento da região amazônica, 
do Estado de Rondônia e o futuro de suas gerações está se enquadrando nos 
moldes do Plano Internacional que foi elaborado com o consentimento das 
autoridades nacionais. 

Como sugestão para uma nova agenda de pesquisa 
sobre a problemática de terras na região amazônica indicamos a área do 
Vale do Guaporé. Com o estudo desse tema certamente muito se teria a 
conhecer sobre Rondônia tanto no aspecto geográfico quanto ao que se 
refere à ética política. 
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