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No Brasil, o debate ecológico e as políticas ambientais dei 
xaram de ser uma excentricidade de alguns poucos para mobilizar 
boa parte da sociedade pensante; mas, ao mesmo tempo, somos um 
país que faz conviver o debate amadurecido com crimes ecoldgicos 
ou descuidos trágicos que criam contratempos inimagináveis para a 
natureza. 

1 
''A modernidade exige uma nova tutela cio meio ambiente"< Pau 

lo Sirgio Pinheiro). 

A América Latina abriga 58% das florestas ~micias existentes 
no planeta e só o Brasil tem 33% do total mundial~ quase toda es 
sa massa verde concentrada na Amaz8nia. Pelo rio Amazonas flui 
diariamente a quinta parte da água fresca da Terra~ acrescido de 
qus na selva amazônica encontra-se tambim um quinto das espécies 
silvestres existentes no mundo. ! : 

1' , . 

t 
A necessidade de estabelecer política para a utilizailo de 

solo das florestas tropicais, de forma a estabilizar o cultivo 
das áreas já desmatadas; e a necessidade de aporte de tecnologia 
apropriada que garantam a produtividade e o meio ambiente, soma 
das, implicam numa terceira necessidade: a da consolidaç;o de pó 
los de conservaçio estratégicos, gue supram de pesquisa e even 
tualmente tecnologia as outras áreas que exer,am atividade econ8- 
mica compatível com a preservaç;o do meio ambiente, que j de on 
de, ac fim e ao cabo, siem todas as riquezas e a gera,;o de va 
lor. 

? 

A Comisslo Mundial Ambiente e Desenvolvimento da ONU reco 
nhece que a preservação do meio ambiente nio i apenas uma questio 
e~ e e> 1 6 s :i. e a ·- é t a m b é m u m p r o b 1 e ma cl e e e o n o m í a • " U m P 1 a n !~: j l:'\ m <~ 11t e> 
econom1co que nio considere a preserva;io ambiental poderá resul 
tar em prejuízos a m&dio e longo prazo, traduzidos em desertifi 
ca,io do solo, contaminação dos mananciais e polui~ão atmosf,ri 
e a ,, • S e 9 L\IHI e> o d o e um e n t o i n t i t u 1 a d o " 1~ o s s o f u t u 1· o e o m um " , o s 
países em vias de desenvolvimento tem dividas enormes e diminui- 
G: ão d ,i\ p ,- od u dfr> 1?...1:a:_J::.r.1.1ü..t.ii'l., m .,'\ s f l:'\ZE m e'\ n ua 1 mente a d e r r u b a d a d e 
11 milh6es de hectares de árvores e florestas. Com isso, regis 
tram uma perda anual de 6 milh5es de hectares de terras produti 
vas e pro~ocam a contamina~io das iguas subterrineas e de solo 
por resíduos q~Ímiccs tóxicos. 

''\" 
fll 
1 
1 

lt: 
i 

,, 
i 



Os problemas ambientais atingem praticamente todo o territd 
rio btasileiro. Na.faixa' litorânea do país o fen6meno da degrada 
ção ambiental é mais grave nas regi5es entre os estados do Rio e 
Sio Paulo, e entre as cidades de Recife e João Pessoa. O resulta 
do é a migraçlo de pescadores e caiçaras para as periferias das 
cidades próximas, enquanto a ocupação desordenada e os projetos 
imobiliirios à beira mar~ construidos à margem das restriç5es am 
bientais, causam grandes prejuízos a manguezais e outros ecossis 
temas locais. No Maranhio, a área metropolitana de Sio Luiz fuma 
das que mais tem crescido no país < 6% ao ano entre 1970 e 80 ). 

[)' 
il 

1 !~. ,, 

Na Bahia, a Baía de Todos os Santos banha uma reg1ao que 
abriga 1.500 ind~strias, cujo n~cleo está no centro industrial de 
Aratu. Ali concentram-se ind~strias químicas, petrcquímicas,de 
cimentos e outras, que despejam nas Jguas elementos altamente po 
luentes como merc~rio, cobre, chumbo, cidmio~ zinco, etc. Ainda 
contribui a emissão de esgotos sem tratamento. Mas ao sul, na 
Baía de Vitdria, a faixa litorinea é assolada pela maior taxa de 
crescimento anual ( 9,5X ) entre as áreas metropolitanas brasi 
leiras, segundo dados do censo de 1980 do IBGE. No pólo indus 
trial capixaba concentram-se as ind~strias sider~rgicas e de pa 
pel, al~m de detergentes~ soda cáustica e fosfato. Ali também es 
ti o complexo portuério de Tubarão, que recebe petroleiros e ex 
porta minirio de ferro~ cuja peletizaçio produz partículas scili 
das que poluem as iguas da baía. 

·1 · 1' 1: 
1 
1 

'!: 1' i: 
il' 
1l' 

A Baia de Guanabara, antigo cartão postal, vive problemas 
ambientais graves ocasionados pela concentração de cerca de 10 
mil ind~strias e pelo lan~amento de esgotos não tratados, além 
dos resíduos de petróleo, plisticos e borracha sintitic~. No es 
tuário Santos-Cubatio~ concentra-se o maior parque industrial li 
torineo do Brasil, com ind~strias classificadas entrE as altamen 
te poluidoras e que atuam principalmente nos setores químicos e 
petroquimicos. Os resíduos sólidos da produ,lo regional atingem 
perto de 2 milh5es de toneladas/ano, dos quais 70X sio de origem 
industrial. O estuirio estJ se transformando em um deserto biold 
gico. 

. ' 
'i 

l; 
i: 
! : 
1. 

1' 

Na irea do Pantanal Hatogrossense, uma das maiores reservas 
biológicas do planeta, o limite leste~ já é fustigado por largas 
faixas de terras desmatadas onde a agricultura em escala gradual 
causa o aisoreamento dos rios, pelos quais descem resíduos de 
herbicidas e fertilizantes inorginicos de efeito cumulativo nos 
animais, plantas e microorganismos que se alimentam de igua. O 
Pantanal é uma região de terras baixas e de declividade quase im 
perceptível. A diferença de cota entre Cuiabi e Porto M~rtinho, 
tomados como extremos norte e sul, é de apenas 80 metros. 

1 . 
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Os exemplos sic intlmeros, como intlmeras sio as den~ncias de 
crimes ecoldgicos e de técnicas de manejo predatdrias ao meio am 
biente inserido na atividade econ&mica. No entanto, ainda ares 
peito dos mitos que se criam em torno dessa discussão, falar de 
equilíbrio entre a sociedade e a natureza é reforçar a mitifica 
,ic. Todos os elementos da natureza exercem PErmanentemente efei 
tos recíprocos, de forma que a estrutura das suas rala,5es está 
constantemente em mcdifica,lo. Os argumentos de caráter genirico 
limitam-se a exercícios de estilo e à proposição de modifica~5es 
circunstanciais. Não há equilíbrio natural, mas uma infinidade de 
equilíbrios possíveis; e cada sociedade, com as mesmas condi,5es 
com que criou um dEsequilíbrio~ poderá estabelecer um nove. ~ 
prec:i~;o introduzir a variável" í novac õe s te-cnológic:,:1.s" na equ.1.· 
~lo ecológica~ d8 modo a contribuir para a preservaçio e utiliza 
~io das fontes de mat~ria prima e energia. 

Aquilo que se poderia chamar de" consci~ncia ecoldgica ''~ 
no Brasil, caminha para uma fase de profissionaliza<;io. A degra 
dação do meio ambiente já aparece nas pesquisas cerne uma das 
preocura,5es principais da popula<.:io. O mundo começa a prestar 
mais aten,io ao Brasil, E o impacto dos grandes projetos oficiais 
sobre o meio ambiente e as poptllaç5es come<;am a ser considerados 
cada vez mais seriamente pelas grandes agincias multilaterais de 
desenvolvimento, como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento. Grupos internacionais de defesa do meio ambiente 
afirmam que o Brasil não toma medidas sérias para evitar proble 
mas na implantaçio de arandes projetos hidrelétricos, e pressio 
nam para que as organiza,5es internacionaii condicionem novos em 
préstimos a medidas de prevenção por parte do govErno brasileiro. 
O peso político de entidades como a World Wildlife Foundation~ 
Environmental Defense Fund, Greenpeace E o Natural Resources 
Council cresceu bastante nesta tlltima década~ atrav~s de acompa 
nhamento sistemitico, aç5es e trinsito de informaç6es sobre pro 
jetos de desenvolvimento sem politicas sensíveis ao impacto so- 
cial e ambiental. 

,: 
il 
,; ,, 
:1 i; 
:, 
1: 

,. 
!' 

Dada a natureza complexa da questão ambiental e do aprovei 
tamento (digamos) racional das fontes Je energia e mat&rias pri 
mas, o que nossa contEmporaneidade parece indicar é o aparecimen 
t o d e 1..1. m ;::i, e 1; p & e i e d (~ x:.~i:.t.l .. i.J.Wh",;t __ J;;.!;;:..oJ.Ó.9.:U:jJ. • As p e s q u :i i; as d (;.- o p :l n :i. J o 
indicam uma preocupação mais acEntuada da chamada sociedade civil 
com esta á~e~ de interesse. Noticias como a do enven~namentc do 
rio Taquari, um dos rios de grande calha da regiio do Pantanal 
Matogrossense, repercutem e impressionam a opinião p~blica. As 
pessoas sio instadas a aprender que o Pantanal & a maior planície 
inundável de mundo e suas Jguas tem uma das maiores produtivida 
des pesqueiras ji registradas. 



B 

Tomada deste ponto de vista de sua inser,io econ8mica, a 
questão ecológica & pr6diga em contabilizar prejuízos. Em 1987 
foram atingidos relo fogo 7.5X dos 243 mil km2 de Rond8nia, quan 
do queimaram 24 milh5es de hectares, dos quais 40X ocupados por 
mata nativa. Isso destruiu 65 milh5es de metros c~bicos de madei 
ra comercializável que, a pre,os de 86, correspondiam a uma re 
ceita de C~$ 400 bilh5es. 

Sem informaç6es e sem referencial técnico disponível, conti 
nuam em uso os mesmos critérios arcaicos de aproveitamento da 
terra, promovendo queimadas desnecess,rias, retirando indiscrimi 
nadamente madeiras nobres da mata e queimando o resto para conse 
guir novas ireas de plantio e explora~io da pecuária. 

Um caso típico de descompasso legal está na castanheira. Es 
ta árvore monumental ~ protegida por lei. O uso constante da 
queimada acaba "esquentando o p6 11 da castanheira: a base do 
tronco fica tio comprometida que a árvore transforma-se em um ca 
dáver em pé. Em ireas de queimada a espicie fica amea,ada, pois 
os insetos que fazem sua poliniza~~º desaparecem junto com a ma 
ta~ e aí nio hi rerroduçio. 
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A pergunta que se faz é: porque desenvolver um projeto eco16- 
gico para a Ilha do Bananal? 

A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial, da era quatern,ria, 
existente no mundo. Representa um patrim8nio brasileiro em termos 
de recursos de flora e fauna, tem relevantes belezas, c&nicas na 
turais e seu valor em termos culturais e sociológicos - ligado às 
culturas Caraji, Javaé e Ava-canoeiro - & inquestionJvel. ~ fun 
damental nio esquecer que por ser uma ilha fluvial com 20 mil 
qui18metros quadrados, com clima tropical e tlmido, tem um patri 
m8nio genjtico peculiar~ variado~ e que~ exatamente por isso~ de 
ve ser preservado. 

Além disso, hoje esta ilha abriga dois dos maiores parques da 
União: o Parque Nacional do Araguaia e o Parque Indígena do Ara 
guaia. O desenvolvimento de um projeto eccldgico que tenha base 
social e econom1ca é a melhor garantia de preservaçio desses dois 
parques E da própria ilha, como reserva biológica, indígena, geo 
lógica e, inclusive~ ecoturistica. 

Partindo dessa realidade, o jovem governe do Estado de Tocan 
tins~ respondendo ao anseio da população da regiio e às necessi 
dades reais da Ilha cio Bananal, resolveu apresentar às autorida 
des da Uniio um projeto ecológico para preservar e recuperares 
te patrim6nic nacional .. 

O Projeto Ecoldgico para a Ilha do Bananal ganha peso na me 
dida em que vem de encontro à preocupaç~o crescente de grandes 
parcelas da populaçio brasileira e internacional com a preserva 
çio do meio ambiente. Neste sentido, o projeto que ora apresen 
tamos, a maior resposta concreta que nosso país pode dar aque 
les que nos acusam de omissão frente às quest5es fundamentais da 
defesa e preserva,io ecológica. 
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Fatores Biofísicos 

Aspectos Genlis 

A Ilha do Bananal é a maior ilha fluvial de mundo. Seus habitan 
tes nativos são índios Carajis e Javafs, que nela se estabelece 
ram desde o 1:,É'Culo Xl.)I. I-la cb;)oca de-:-'. i;;ec,:1 a Il h a apre.senta b e l a s 
praias em toda a sua extensio. ~ dividida por dois parques: o 
Parque Nacional do Araguaia, criado em 1959, de aproHimadamente 
460.000 ha.~ situado na Parte norte da ilha até o paralelo 10~50' 
de latitude sul; e o Parque Indigena do Araguaia, que ocupa toda 
a parte sul da ilha. 

Climc"\ 

Seco nos meses de abril a outubro, a jpoca de cheias ocorrendo 
de novembro a mar,o (mais de 70% das chuvas acumuladas durante o 
ano). 

A temperatura média anual é da ordem de 24!C. A temperatura max1- 
ma absoluta ide 422C e a mínima absoluta é da ordem de a~c. 

Extc;:-nsão 

Sua extens;o é de 20 mil qui16metros quadrados. /. 
'j 
! 

Podem ser encontradas jrvcres de até 30 metros de altura, de co 
pas redondas na regilo de mata seca, ou de cerca d~ 18 metros de 
altura e copas fechadas no cerrad;o. No cerrado, mata inundada e 
campo a nun d ado , com ve~;Jetr.1.ç:ão de pequeno p o r t e e alw.ndante. üc or-: 
rem ainda fcrmaç5es vegc;:-tais regionais em que se nota transi,ão 
de vegeta~;o: Floresta Perenitdlia Higr6fila Hileiana Amaz8nica, 
Floresta Subcaducif61ia Amaz6nica, Floresta Estaciona] Subcaduci 
fólia Tropical, Cerrados~ Campos~ Complexo do Pantanal, Complexos 
do Cachimbo e do Xingu. 

Faun a 

Sio encontrados suçuaranas, cervos, veados, cachorros do mato vi 
nagre, tamanduás, tatus, emas, perdizes, garç:as reais, curiacas, 
colhereiros; irerês e mutuns. 
E:.s.1?-~:.c:.i~.llL. ••.• 1;:..1n.. • .li1i.tj,1l.G:.íio. : 1 o b o ·•· g l.l a r á , t a t u ·- e a n a s t r a , o n ç: a p i n t a d a <~ 
j •. ,gu. 



Principais ecossistemas 

Terrestre- terra firme: mata seca, cerradão, cerrado; 
Terrestre- inundivel periodicamente: campo, cerrado, mata 
da, mata ciliar inundada; 
Aquitico: Rio Araguaia~ Rio Java&s, demais rios e riachos, 
~ nascentes. 

Lnun d a-: 

Loc a l izaç:ão 

A Ilha de Bananal situa-se no Estado de Tocantins, às margens dos 
rios que a formam: Araguaia (braço maior) e Java,s (braço menor). 

Todo o acesso à Ilha do Bananal deverá ser controlado pela cidade 
de Gurupi, Estado de Tocantins. O acesso via Gurupi se dá pelas 
cidades de Formoso do Araguaia, Dueré e Cristalindia. 

O aeroporto de Gurupi será reformado e aparelhado para receber 
aviões de grande porte. ··-n:\ crh1.c- ·· 1 .. ,h,:1 p~·rma1-1 te entre 

'7 G._urupi r:::· () ~':\el·oporto de San:~.;, Isalrn·l dq Mrn··.-,·l, rn~ j'lha c1,, Bana .... 
, ..!2!1, que esb~ e.'quip<.':!,dO para i .. e c eb e r aviões d e pequeno porte.', como 

o Ban d e i n,1.11 t (.::'S • 

Os planaltos que cruiam no s€ntido latitudinal e centro-sul d€ 
Goiás penetram a oeste em Tocantins e Mato Grosso, indo ati as 
proximidades do Pantanal. E operam como um divisor dos rios da 
regiio~ os que nascem ao norte pertencem à bacia amaz6nica, os do 
sul e oeste integram o sistema do Paraná. 

Na vertente setentrional do planalto, na serra dos Caiapós, 
principia o rio Araguaia (2.630 km>, que marca quase toda a divi 
sa oeste de Goiás e Tocantins e termina mergulhando suas iguas no 
rio que deu nome ao Estado, na conflu&ncia dos limites de três 
estados: Tocantins, Pari e Maranhio. 

O Araguaia é navegável em metade de sua extensic. Seguindo pa 
ra o norte, pouco mais de 500 qui18metros, antes de alcan,ar a 
fronteira do Pari, suas iguas dividem-se em dois braços, formando 
uma ilha fluvial. Como braço maior, a oeste, k que marca a divisa 
cem o Mate Giosso. Tecla a ilha, a maior ilha fluvial do planeta 
está em territdrio do Estado de Tocantins. 

Os bra,os do rio s6 voltam a reunir-se 500 km ao nort~, o que 
dá ~ilhado Bananal uma extensio de 20 mil qui18metros · quadra 
dos, ou seja, ela é do tamanho de Israel, maior que rep~b1icas 
independentes como Chipre, Jamaica e Gimbia. 

li 
1. 
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Seu nome provém dos extensos bananais nativos que proliferaram 
em virtude do clima quente E Gmicio, sem que, no entanto, hoje se 
jam objsto de exploraç~o econ5mica. 

A ilha conta com rios prciprios, evidentemente afluentes do 
Araguaia. Alguns com extensão superior a 300 qui18metros. Possui 
uma lagoa, a Lagoa Grande, das maiores cio Estado de ~ocantins. 

Tradicionalmente a ilha do Bananal fez parte do habitat índio 
(presente no local desde o século XVI), localizando-se quase ao 
centro da irea dominada por tribos Jis, Tupis e Carajás. Desde 
1910, com a criaçlo do Servi,o de Prote,io ao índio CS.P.I.) pelo 
Marechal Cindido Rondon, os primeiros habitantes da regiio foram 
defendidos da pressio civilizatdria que os brancos levaram ac Ba 
nanal. 

--------------~·-·· - ·-· .,_ . 
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Este projeto visa recuperar a Ilha do Bananal~ ecoldgica e so 
cialmente, criando condi~5es para que no futuro tenhamos restau 
rado os ecossistemas da ilha, fauna, flora, hidrografia - buscan 
do a integra,io do índio E dos posseiros a esta politica ecoldgi 
ca proposta pelo Governo de Tocantins. 

A estrutura do projeto implica nc desenvolvimento de vJrias 
etapas de trabalho. Sio elas: 

1-Levantamento do potencial ecoldgico para ela 
bora~•º dos pro~etos espec~~icos a serem desen 
volvidas 

O Brasil ainda não tem, por meio de legisla,ão Específica ou 
por declaração política, uma estratégia para áreas de alto valor 
ecolcigico, come & o caso da Ilha do Bananal. O Programa Nossa Na 
tureza, proposto pelo Governo Federal, pode ser o primeiro passo 
neste sentido. 

Assim, os objetivos primários de conserva,ão e categorias de 
manejo ainda nio foram formalmente dEterminados. Nesta primeira 
fase, mostra-se necessirio fazer o mapeamento geo-eco16gicc da 
ilha, a fim de se chegar a tarefas objetivas, como é o case da 
prote,io das amostras de toda a diversidade do ecossistema da re 
giio, prote~io de espé~ies raras, em perigo ou ameaçadas de ex 
tin~ão, comunidades bidticas, forma~5es geológicas e geomorfo16- 
gicas de relevante valor~ objetivando garantir a auto-regulaçio 
do meia ambiente, como também um meio diversificado. 

Dentro desses objetivos, que ficarão claros apcis o mapeamento, 
está a prote~âo dos recursos de flora e fauna, quer seja pela im 
portincia genética ou pelo seu valor econ8mico. 

O levantamento do potencial eco16gico permitirj tamb&m definir 
condi,6es para o monitoramento ambiental~ proporcionando meios 
para estudos E investiga,ão sobre os recursos naturais da região. 
E~ por fim, fomentar o uso racional desses recursos~ atrav,s de 
Jreas de uso m~Itiplo, permitindo assim a manuten,lo dos ecossis- 
temas da ilha. 

l 
li 
i, 
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2- ProJetos espec~Ficas de recupera~ãa das esp~ 
cies animais extintas ou em vias de extin~ãa 

A fauna da ilha tem em muitos dos seus aspectos característi 
cas que lembram a fauna do Pantanal de Mato Grosso, sobretudo 
quando se compara à microfauna da regiio. As diferenc;:as mais mar 
cantes ocorrem em relação à ictiofauna. 

Segundo 
contrada na 

estudos recentes, as principais esp&cies da fauna en 
ilha sio: 

ESF'r:1CIES HABITAT 

Cachorro do mato vinagre 

Ar :i. ranha Rios grandes, com barran 
co~ e lagos 

On c a Cerradio, mata seca e 
grandes matas de galeria 

Baixos alagados, brejos~ 
margens de rios e lagos 

Boto Grandes rios e lagos maio 
res 

Preg u. :ii:;: :::i. Mata seca e mata de gale 
ria 

Garc;:,i· .. ·moura Margens de rios e lagos, 
brejos e pJntanos 

Pomba·~p(-z·drgs Cerrados, mata seca e mata 
de galeria 

Buritizais e mata seca 

l.Jrut au Matas secas e de galeria 

Bacurau Campos e campos cerrados 

Cerradão e matas de gale 
ria 
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An amb é·-b r an e o Mata seca e mata de gale 
ria 

Uirapuru Mata de s a l e r í a 

Garc;:a azu l 11 ar s e n s d € g r an d € s r i o 15 P. 
lagos 

Soe Ó·-d o r mi n hoc o Margens de grandes rios, 
lagos e brejos 

Ar ap ~1p á Margens de grandes rios, 
lagos e brejos 

Tuiuiu Margens de grandes rios e 
lagos 

Co 1 h er e í 1·0 Margens de grandes rios, 
lagos e brEjos 

Margens de rios e lagos 
grandes florestados 

! 
' ·1 
' 

Ur ub u+r e i Mata seca, mata de galeria 
e cErradio ., 

i' !: Grandes matas de galeria e 
matas secas 1 

jr ., 
AtJacamim Grandes matas de galeria e 

matas sEcas, cerradio 

e igan ~- Mata de galeria~ de gran 
dP.s rios e lagos 

~ 

~ 
1 ; 
~ •• -- = 4 
i4 
4 _. 
14 :. 

Co l e í r a Vegetação de brejo e cam 
pos alagados 

Füos e lagos 

Jaca r é·-a<;: u Grandes rios e lagos 

~ 
' 

-·----- ••. ----- •.• --,--....--~...., .•••. r- ••.•...•.•.. '""'l'""'\~'""·"f·,.. 
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Em extin,io encontram-se os jacarés, veados e cervos, o lobo 
guará, a on,a pintada~ o jagu, o tatu-canastra, o tapir~ antas e 
capivaras. 

A Ilha do Bananal i uma mostra expressiva da transi,lo en 
tre a província do cerrado e o domínio amaz8nico, ~onstituindo 
uma Área rica em fauna~ que terá projetos de recupera~ão dases 
pécies em vias de extin;io ou Ji extintas. 

·1 
;· 

1 
•I 
•j 
,, 
I• ,. 
', 
' Ji 
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3- Const1-uç:ão de Centros de Pesquisas Ecológicas 
para Intercâmbio com Entidades Nacionais e In 
ternacionais 

Estes centros científicos terão como objetivo a pesquisa e e 
estudo dos ecossistemas, funcionando também como postos avançados 
de defesa da ecologia. 

Suas atividades serie a proteção do ecossistema de transi,ão 
entre o Cerrado e a Floresta Amaz8nica; do ecossistema aquático 
de rios, lagos, ipucas, campos e florestas inundadas; das áreas 
de nterras altas'', utilizadas como ref~gio da fauna nos períodos 
de inunda,ão; de espjcies raras, amea,adas, ou em perigo de ex 
tin,io. 

Os Centres de Pesquisas Ecológicas terio, também, a fun,io de 
guardar e acompanhar o trabalho de recompcsi~io ecol6gica da 
ilha. Serio um elemento de integra,lo entre os projetos desenvol 
vidos~ a comunidade científica e a popula~io que vive no Bananal, 
tanto índios como posseiros. 



4- Guarda e Prese.-va~ão da Fauna e Flora 

A partir dos Centros de Pesquisas Ecolcigicas, a equipe que 
atua neles~ assim como indios integrados ac projeta (e que exer 
cem funç5es específicas, como a de guias, mateiros ~, inclusive, 
de guardas preservacicnistas), cuidarj para que a reccnstru,io de 
habitats, o florestamento e reflorestamento não sejam ~gredidos e 
depredados. 

Todos os projetos de conserva,ão e manutençlc serie efetuados 
em conjunto~ através de conv&nios~ com os órgãos federais compe 
tentes. 

As propostas de antigo IBDF de zoneamento do Parque Nacional 
do Araguaia serio respeitadas e generalizadas para o restante da 
ilha, a fim de que se tenha crit&rios objetivos e científicos pa 
ra o manejo e desenvolvimento da regiio. 

Te r emo s , a s s í m , para e> c on.i un t o d a Ilhe'\ cio Bananal, Z.Q.f.UilJ;L.._:i,.n:·· 
.t .. iilJ.9..Í..Y..~; .. ;i.J~. <onde i:1. pr i mi t :i. v i d ad e d ,i n at u. r e:a:~. perman,.;-c •'2 i n t •. ac t c1.) ;: 
zon .. r.1 .. s. __ J.?.J:JJJi.;LtJ.Y..ati. C a que 1 "' s que s o P r e r am pequenas inter ven i;: ê'.ies h u·-· 
manas e contém espécies de fauna e flora, ou fen6menos naturais 
d e s r i:\ n d a· v e'\ 1 o r e: i e n t :í. ·F i e o > ; .Z..Ofüã .. $ i;l.f. •• J.!..1~.o t::..Kt..r.rn.s .. :i...Y. .. Q. < "' que I as que 
s o Pr e r am í.n t e r venc ão hum:::1.na e: o-F"c:::·n~c,:.:-m ac e s s o e -r-<1c :i 1 í d ad e s pÜ··· 
b 1 i e: as p a r "" 1~ i n s e d Ll e i:\ t :i. vos t:: r e e 1· e a t i vos ) ; z.011.êi...c.l- ....• cLr;; •...• l.l..!i~ .. o .... ...:i.1).t.fa'lUÜ. ·•· 
:X.o. (aquelas já a Lt e r ad a s p~rlo homem, ma s qu,e ainda têm à1·<···.:1.s na ... 
turais, senda ideais para a construçlo de espa,os destinadas a 
t u r i s t as e e o 1 ó g i ,:: (:> s !' m u s ~'.:" u s , e t e • ) li i:r.:i.lHl.1~ ..•.. ~t~ ..... l: . .e-...:.!.J.li!.~l:.~i-'.ÍO. < a que 1 :as 
ireas parcialmente destruídas, que deverão ser restauradas e no 
vamente Lnc or p o r ad a a <':l. uina das z on a s pe·rma1Te11t,.=-s); •E· :a:Q11,;.-i.s •.•• d.!~-.!.J..Sj:i. 
~?..SJ~-~..C.Í.il..l. (.,'\qll<..'lêl~:i- definidas c omo ideaii;; pare,,:\ Lmpl an tac ão de 
projetos administrativos e, inclusive, habitacionais, de forma a 
que provoquem o mínimo impacto no meio ambiente). 

:) 
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5- Fla1-estamenta e Re-FJa.-estamenta das Espécies 
Nat:ivas 

Partindo da vegeta~io que encontramos na Ilha do Bananal 
cerrado, cerradio. mata seca/transiçlo, mata inundada, campo 
inundado, mata ciliar inundada, vegeta,io das encostas secas e 
vegataçic de bancos de areia - o trabalho de florest~mento e re 
florestamento partirJ das espicies nativas, entre as quais cita 
mos: cajuí, pindaiba, brutus, guatamb~, almecega, ip& do cerrado, 
piqui, piranheira, sambaibinha, lixeira, sambaiba, mamoninha, 
trema, garatia, jatobá, barbatimio, pau-d'alho, orelha de macaco, 
sucupira preta, baru, erva de passarinho, mata-da-buritirana, pau 
brasil, cajá, maracujá, genipapo, pau d'água, pau-terra, uva-de 
murundum, parreira e tarumã. 

Sempre que possível, florestamento e reflorestamento come;ario 
nas regi5es próximas aos Centros de Pesquisas Ecológicas, para 
que estes possam mais facilmEnte exercer a atividade dE guarda e 
prote~~o das espJcies recém plantadas. 
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6- Explara~ãa em Escala Comercial da Piscicult:u 
ra das Espécies Nat:ivas 

Uma das finalidadEs do projete consiste em melhorar as ccndi 
ç5es de vida da população que vive hoje na Ilha do Bananal, sem 
que isso agrida a natureza. 

Essa postura nasce das prdprias possibilidades econ6micas da 
ilha, ji que a ictiofauna~ por exemplo, j uma das mais ricas do 
mundo, apresentando espécies como o pirarucu, o tucunaré, e pin 
tado, o surubim e a corvina. 

A exploraçio da piscicultura em escala comercial~ desde que 
respeitada a racionalidade da cria,ão em cativeiro, protege as 
esp,cies ameaçadas de extinçio~ mantendo o equilíbrio da ictio 
fauna~ preservando os seus habitats da a~ão predatória do homem. 

1 
< 

l 

1 
f 
r 
l 

1 
! 

Alevinos dessas espicies - dentro de um projeto racional de 
aproveitamento econ8mico - serio retirados dos rios e lagos e 
criadas em cativeiro, possibilitando~ assim~ o surgimento de no 
vas fontes de renda para os habitantes do Bananal e, por exten 
são~ para o prciprio Estado de Tocantins. 

. 1 

1 
1 

--------· ~--. .. ··-··-- - .. 



O índio faz parte do ecossistema do Bananal. 

7- Convênio com a FUNAI para a Preserva~ão e Re 
cupera~ãa da Cultu1-a Indígena e Integra~ãa com o 
Projeto 

A Revista Atualidade Indígena n! 13, de 1978~ di~ do artesa 
nato Carajá: "i nctciria - explica o antropcilogo Antonio Pereira 
Neto - a riqueza visual de determinadas peças utilizadas em ri 
tuais e festividades. Também são para uso: potes, panelas, ~ ou 
tros utensílios dom~sticos confeccionados de barro". Alkm desses 
objetos, a arte plumária dos Carajás i considerada como a mais 
exuberante entre as diversas nações indígenas do Brasil. 

Através de desenYolvirnento de um projeto ecolcigico abrangen 
te, apoiado em conviniios e pesquisas de ecdlogos, socidlogos e 
antropdlcgos, ombro a ombro com os t&cnicos da FUNAI, recuperare 
mos e preservaremos a cultura indígena. 

l\ 
t: 
J ,. 
·'· 

Portanto, seu artEsanato, suas festas, suas atividades serio 
defendidas e respeitadas. Lembrando que a restauraçio do ecossis 
tema da ilhai a maior garantia de preserva,io da cultura indíge 
na (~ d e sua 1:n· Ópr i~i ~=-Cll:ll·(~V i vên eia. 

;, 

fl 
t, ·: 

'l 

!' ,l 
- ·-- ·------------ ...• - ....••••.•••.•.•.•• __ ..•..••• , •..•.... ,, 1.~,j~··,· 



24 

B- Construç:ão de Alojamentos para Cientistas e 
Turistas Ecológicos 

Partindo de conceitos arquitet6nicos de integra,io à nature 
za, serio construídos espa~os para alojar cientistas e turistas 
ecológicos que necessitsm ou queiram conhecer o projeto em ques 
tão. Estes espa~os serio construidos junto às ,reas. destinadas 
aos Centros de Pesquisas Ecológicas e estaria sob responsabilida- 
de da coordenaçio do projeto. 

A constru,io destes alojamentos obedeceri critérios como a 
utiliza~ão de madeira para matéria-prima das constru~5es~ a fim 
de n~o quebrar o equilíbrio estético da região. Teremos dois ti- 
pos bJsicos de construç5es: 

i. Ecoldgica - com alojamentos, sala de administra,io eco 
municação, biblioteca, laboratório~ estufas com virias alturas e 
ambiente para preparo de material de estufa. (, 

' 1 
2. Turística - acomoda,5es nos parimetros de hotelaria, com 

ambientes de estar~ ambiente de TV, suites, sdtios com beliches e 
piscinas em deck, aproveitando as ~guas de rios ou lagos. 

.:·1 
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9- Projet:os de Abertura de Caminhos que sei-virão 
para Expedi'7Ões dentro da Ilha 

Nio estamos falando de estradas pavimentadas~ que poderiam 
amea,ar o ecossistema, mas de caminhos de terra, aplainados e com 
manutençao periódica~ a fim de possibilitar a passagem de jipes 
e, inclusive, caminhaes de m~dio porte. 

Aproveitando a facilidade que a ilha proporciona atravis de 
seus rios, lagos e áreas inundadas, utilizaremos como meio de 
transporte barcos e voadeiras~ que servirão nio somente às equi 
pes que trabalham nos projetos, mas tamb&m aos turistas eco16gi 
cos. Nos estudos cientificas e na prote~io das ireas rsfloresta 
das utilizaremos também ba15es de observa,io. 

As trilhas para o turismo ecológico levarão em conta a se 
quência paisagística cie cada percurso, procurando uma varia~io 
entre os tipos de paisagens, aproveitando as vistas das virias 
posi;5es de observação, de forma a evitar áreas de menor valor 
turístico. 

. -- - ·-- -- --· -··---·· --·-- .. ~---~-.,.·-~-,~,....,.,...,.~, .... ,,_ .. ·:· ... ,,., .. ~ ! 



26 

RESENHA HIBTdRXCA 



Rela~o de uma expedi~ãa cientí~ica 

Em 1946, o geográfo Tibor Sekelj exp6s em conferincia numa 
expedi~io que reali~ou à regiio da Serra do Roncador e à Ilha do 
Bananal. De seu relato, publicado posteriormente pelo Conselho 
Nacional de Geografia, extraimcs alguns trechos~ os quais ilus 
tram as características da ilha em estado mais inexplorado: 

"Como, sabido, essa ilha fluvial é a maior de mundo. ( .•• ) 
Est~ quase completamente desabitada. Somente em sua margem 

ocidental sobre o rio Araguaia há cinco aldeias Carajás, com um 
posta do S.P.I. e dois n~cleos de religiosos. Na margem oriental 
da ilha h' duas aldeias Javaés, e uma no meio da ilha, sobre o 
rio 23~ ou Riozinho. Toda a popula~io da ilha talvez nio ultra 
passe 400 habitantes." 

Margeando o Araguaia até o sul, a excursio encontrou uma re 
g1ao de lagos: ''Os 200 qui18metros que cruzamos representam uma 
formosíssima regiio de lagos com vegeta~lo alta em suas margens. 
Muitos deles se interligam e outros estio em comunica~io com o 
rio. 

''CardumEs de piranhas há em todas essas águas e muitos peixes 
pequenos, raros e coloridos que bem poderiam estar em qualquer 
aquJrio. 

Peixes como o tucunaré e o bagre abundam no rio. Se bem que 
em todos os lados da ilha haja jacarés~ foi no Riczinho onde vi 
mos um de tamanho mcnsfruoso. Tinha mais de 6 metros de compri 
mento e o formato do crinio apresentava todas as características 
do crocodilo africano. Vimos tambim algumas arraias de 50 a 60 
centímetros de diimetro, com ferrio negro e venenoso na cauda. 

Nlo passamos um sd dia na ilha sem ver uma dezena de veados e 
cervos, algum tapir e várias capivaras. ( ••• ) O rio e os lagos 
estio acompanhados por uma faixa de vegetaçio alta, qu€ pecas 
vezes ultrapassa os 20 metros, atris desta faixa há um campo com 
capim alto is vezes at& com 2 metros~ interrompido somente por 
pequenos bosques. Num destes encontramos orquídeas de aspectos 
bem raros.u 

! . l 
1 
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Grupos Ind~genas 

Seguindo em frente, a expeciitio avistou uma pequena aldeia de 
Java&s, cujos hibitos o cientista descreveu da seguinte forma: 

''Os habitantes nio tinham visto homem branco havia muitos 
anos. N~o falam portugu~s E nio usam objetos de civilizados, a 
nlo ser alguns colares, facas~ um facio de mato e uma tesoura. O 
idioma deles & o mesmo dos Carajás~ com ligeiras modifica;5es. 
Cultivam mandioca e milho e abastecem-se dos bananais existentes 
na parte oriental da ilha. Vivem sem sal, e é talvez o ~nico be 
neficio que a civiliza,ão poderia dar-lhes. ( ... ) 

O Javaé é altivo, sincero e desembaraiado, ao mesmo tempo que 
é humilde, astuto e desconfiado seu irmão~ o Car~j~. Aquele é um 
verdadeiro senhor e dono da selva e do rio. Este, ao contrário, 
transformou-se em escravo da civilizatlo, pois aprendeu a usar os 
seus produtos, entretanto nio aprendeu a produzi-los nem a ganhá 
los honestamente. Eis aqui o efeito do avan,o atropelado da nossa 
cultura. ( ••• ).~uma semente segura para o mal-entendido entre o 
selvicola e a civilização ocidental e talve2 o caminho mais segu 
ro para o desaparecimento do indígena americano. 

Quanto aos costumes, língua e maneira de vida, estas se asse 
melham tanto idos Carajis, em sua forma primitiva, que podemos 
falar ao mesmo tempo de ambas as tribos. 

A tribo dos Carajás pertence à familia dos Gis. Está desapa 
recendo, pois nos Jltímos 20 anos diminuiu de 3.000 indivíduos 
para 600. Vivem em pequenas aldeias durante o inverno seco nas 
margens do Araguaia e durante a ipoca das chuvas em seus barran 
cos altos. ~ um povo essencialmente aquático. ( ••. ) O arco e a 
flecha lhes servem para pescar, entretanto para abater qualquer 
animal da terra servem-se do cacete ou bordic.( .•. ) Pode-se reco 
nhecer com seguran~a o Carajá E o Javaé por um círculo tatuado 
nas bochechas dos homens e mulheres chamado 'omaruro'. 

No interior do rancho atualmente a Jnica vestimenta da mulher 
é uma faixa feita do tecido que se extrai de debaixo da casca de 
uma árvore e que depois de uma volta na cintura esconde o corpo. 
O homem, ao contririo, usa sd um barbante com que amarra os dr- ,.., 
s ac s • 

Ao ent~ar na aldeia, nos circundam pássaros domesticados, 
garias, merg~lh5es, jaburus e as formosas araras azuis e verme 
lhas, estas ~ltimas de alto apre~o para eles. Seu valor é igual 
ao de um par de dentes de capivara~ com o qual fabricam adornos 
de orelha para as crianças, e o de uma canoa. Sio estes lris os 
maiores valores que conhecem. 
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Apraz-lhe pescar com sua flecha, levantar-se de noite para ca 
,ar tartaruga, pela madrugada percorrer as praias à cata de ovos 
de tartaruga e trepar nas irvores para colher mel ou filhotes de 
papagaio. E assim, no remanso da habitaç;c, com paciência ~nica~ 
fabrica as próprias flechas, trania os canastros e arranja os en 
feites para a cabeça, orelhas, bra~os~ pernas e ljbios. 

!I 
1 A mulher sabe fiar o algodio e fabricar com ele as indumentá 

rias que slo usadas pelo homem e a crian~a. 

A mulher também se incumbe da cerimica, não sd da fabrica;io 
de pratos, ca,arolas e jarros, como também da criaçio de bonecos 
em cujo estilo típico conseguem trabalhos originais. 

A linguados Carajás esti pejada de guturais e vozes aspiradas 
e parece, especialmente em boca de mulher, mais uma língua gemida 
do que falada.~ ainda de notar-se que a língua falada pela mu 
lher nio é a mesma do homem, embora a diferen;a nic seja muito 
grande.( .•• ) 

"Aprendeu a 
'Aruani'. Este 
crep~sculos, a 
achado dos ovos 

executar as danças e a entoar os cintices do 
i o nome da festa eterna do CaraJi. Festejam os 

boa pesca, o come,o e o fim da esta,io chuvosa, o 
da tartaruga e as alegrias da dan~a.n 

~ de ressaltar esse ~]timo trecho pelo fato de atualmente as 
festas dos Carajis serem consideradas exclusivamente de cariter 
religioso. 

O cientista Tibor Sekelj termina: "O chefe da aldeia é eleito 
e governa a sua aldeia assistido por um conselho de tris membros. 
Esta fun~lo, naturalmente, vai sendo reduzida com o avan,o da ci 
viliza;lo e esta redu~ão pode aplicar-se a tudo o que acabamos de 
ver, tanto dos costumes come também do n~mero de componentes da 
tribo pois~ como ji dissemos, a civilização nio consegue adaptar 
~ste selvícola ao quadro EconSmico e cultural do nosso tempo. O 
Caraji~ o Javaj, o Tapirapé, continuarão vegetando sob o jugo da 
'civiliza,lc benfazeja1at& desaparecerem algum dia por completo.'' 

Para que esse nalertan nio se agrave e se torne uma realidade 
definitiva é que este projeto concebE planos de integra~lo do ín 
dio com os projetos específicos necessários para a preserva~io da 
ilha, que virio a garantir a sua sobrevivincia, haja visto que já 
~ uma realidade a destrui,io cada vez mais crescente do local e 
habitantes natºivos por falta de medidas urgentes como as que aqui 
propomos. 

. 
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Situaç:ão atual 

O PrEsidentE JuscElino Kubitschek criou, a 31 de dezembro de 
1959, o Parque Nacional do Araguaia, que compreendia toda a ilha. 
Em 5 de julho de 1971, o Presidente Emílio Garrastazu Médici re 
duziu essa área para 460 mil hectares e criou o Parque Indígena 
do Araguaia. Os limites dos deis parques voltariam, ser altera 
dos pelo Presidente Joio Figueiredo em junho de 1980. 

O Parque Nacional de Araguaia localiza-se no ter;o norte da 
Ilha do Bananal, no Estado de Tocantins, abrangendo parte dos mu 
nicípios de Pium, Cristalindia e Formoso de Goiás, entre os para 
lelos 90!50'5 e ii!10'S e os meridianos 49!56'W e 50!30'W. 

No dia 22 de setembro de 1977, através do decrete n2 
ficou definido que o restante da ilha seria destinado ao 
Indígena do Araguaia. 

ó<r. E~é3, 
Par qu(~ 

Sendo limítrofes, Parque Indígena E Parque Nacional, tornou-se 
necessário um equacionamento para definir exatamente os limites 
entre os dois parquEs. O que foi levado a bom termo, a nível mi 
nisterial, resultado do esforço conjunto do IBDF e da FUNAI~ com 
o Decreto 84.844, de 24 de junho de 1980. 

A presen~a de posseiros por toda a Ilha do Bananal~ uma rea 
lidade. Estes possEiros que mantém consider,vel n~mero de gado 
bovino no interior da ilha nio tem títulos de propriedade da ter 
ra. O bom senso recomenda, no entanto, que sejam integrados ao 
projeto ecológico a sdr desenvolvido pelo Governo de Tocantins. 
Ao mesmo tempo, a entrada de novos posseiros deveri ser definiti 
vamente contida, a fim de se preservar esse patrim8nio ecológico 
e geoldgicc nacional. As unidades do Centro Ecolcigico, atuantes, 
deverão emanar normas tlcnicas de manejo e conserva;io, de tal 

forma que a presen,a destes posseiros sirva como elemento de pre 
serva,io e nio de depreda,~o do m~io ambiente. 
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Publicada no dia 03 de julho de 1986, a Lei Federal de nz 
7.505 disp8s sobre benefícios fiscais na área do Imposto sobre a 
Renda concedidos a operaç5es de cariter cultural tornando-se me 
dida atualmente significativa para o estimule e apoio à cultura 
em geral. 

A presente lei, no seu art. 2g, item XVI, especifica o que 
vem a ser atividade cultural no campo da ecologia: 

''Criar, restaurar ou manter jardins botânicos, parques, zoo 
ldgicos e sities ecológicos de relevincia cultural." 

No dia 06 de mar,o de 1987, cite meses apcis a publica,~o da 
Lei n! 7.505 o então ministro da cultura, Celso Furtado, baixou a 
portaria ns 181, no qual relata, agora de uma forma bastante de 
talhada, as doa,aes e patrociníos em favor de sítios ecol6gicos 
de relevância cultural. 

Os itens abaixo espelham o texto da portaria: 

I> Sio considerados sítios ecológicos de relevin 
eia cultural as seguintes categorias de uni 
dades de conserva;;o de acesso ao p~blico, 
como tais declarados pelo Conselho Nacional 
do Meio Ambiente - CONAMA: 
a) estai5es ecológicas; 
b) reservas ecoldgicas; 
e) áreas de prcte,io ambiental, especialmente 

suas zonas de vida silvestre e os corredo 
res ecoldgicos; 

d) parques nacionais, estaduais e municipais; 
e) reservas bio16gicas~ 
f) florestas nacionais, estaduais e municipais; 
g) monumentos naturais; 
h) jardins botinices; 
i) jardins zooldgicos~ 
j) hortos florestais. 
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II> O contribuinte do I.R. teri direito aos benefi 
cios da Lei n~ 7.505/86, em razio da prática 
dos seguintes atos, em favor das referidas u 
nidades de conserva,io: 

a) DoaçSes em espécie para a manuten,io deu 
nidades de preserva~ao; 

b) Doaç5es de exemplarEs da fauna e flora para 
incorpora~io de acervos; 

e) Doa~aes de bens para uso nas unidades de 
cons~rva,io~ 

d) Doa~5es ou patrocínio para pesquisas; 
e) Patrocínio de campanhas de concientiza;lo 

ou mobiliza,io da sociedade para preserva 
;io de sítios ecoldgicos de valer cultural. 

O projeto Ilha de 
exp5em, e dos objetivos 
f~itamente cerno projeto 
Lei Sarne~, sob forma de 

Bananal, diante de que os textos legais 
a que se prop5e alcan;ar, situa-se per 
apto a receber os incentivos fiscais da 
patrocínio e doa,~o. 

Os incentivos fiscais da Lei Sarne~ 
A .12$..:i?..S.O.l:L~Lu.i::.i.r.l.;i.J;;_a. q u e e f <~ t 1.1 .,, .,, p 1 :i. e ,:\ e: rS e s d e n .,'\ t u r c-:: z .,'\ e u 1 t u r i:\ 1 

através da Lei ng 7.505/86 (Lei Sarne~) e sob forma de patrocínio 
e doaçio, e que objetiva usufruir dos seus baneficios, deveri 
proceder da forma a seguir: 

I - PoderJ deduzir como despesa operacional o montante dos 
patrocínios e doa,5es efetuados em cada período-base de apura;io; 

II - Sem prejuízo do procedimento de que trata o item ante 
rior, a pessoa juridica poderi deduzir do imposto devido~ como 
benefício fisca1, a impcrtincia cm1cu1ada mediante a aplica,io da 
alíquota do imposto de 30X sobre o valor total das doa,aes e 80% 
do valor dos patrocínios. 

Observações: 

i) A deduçlo rEferida no item "II'', nio poderã reduzir o im 
posto devido~ em cada período-base~ em parcela superior a 2% 
do imposto devido. O excesso, eventualmente apurado em cada 
período-base, poderá ser compensado, observado o limite men 
cionado, ·nos 5 períodos-base imediatamente posteriores ao da 
sua apuraçlo~ por seu valor corrigido. 

2) O decreto n! 95.485, estabelece quE os benEfícios· previs 
tos na Lei 7.505/86 são assegurados às pessoas jurídicas que 
realizarem patrocínios ati a data fixada para a entrega da 
declaraçio de rendimento. 
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A possibilidade de ccnversic da divida externa brasileira em 
recursos para a imPlanta,io de projetos ambientais, na conjuntura 
atual, , bastante promissora. Este mecanismo ji foi utilizado pe 
la Bolivia e Costa Rica~ quando entidades de defesa do meio am 
biente daqueles paises foram ao Banco Mundial comprar uma parcela 
de suas respectivas dívidas e as transformaram, via renegocia~io 
com seus governos, em verbas para projetos ecológicos • 

•• 
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