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i 
Este documento é apresentado pela Fundação Nacional do Indio 

FUNAI - à Procuradoria Geral da República, em Santa Catarina, no sentido de ofere 

cer subsídios para o estabelecimento de valores e benefícios que indenizem inte 

gralmente 2 Comunidade lndigena "Duque de Caxias~ do Posto lndígena ]birama, juri~ 

dicionaco b Ad~inistração Regional de Chapecó/ARCA pelos liquidantes jo Departame! 

to Na~iona~ cie Doras e Saneamento/DNOS em função da áre& sujeita a al •gamentc oe!~ 

Barragem Norte, nc rio Hercilio ou rio Itajaí Norte, municioic oe Joi &citeux/ S~ 

E~ oerr assim, em funç~c de outras perdas decorrente~ ds obr~ . 

A FUN~l, através da su& Suoerintendencia Erecutiv& a& !ª Regiãt . 

co~ seoe e~ Curitiba, formou um grupo técnico encarregado oos traoa]hc! oe camoQ E 

elaboração de um relatório contendo um diagnóstico avaliatjvo, divid~do e~ sei! 

distintos setores, articulados entre si. São eles:a questão humana, situação fundi 

ária, a questão econômicê, danos ambientais, as benfeitorias e a situação juridl 

Có. 
,! 

j.\ 

I
;\ 
1, 
i' 
1 

/: 

Cada qual é apresentado em capítulo próprio, por tratar de maté 

riê característica com esoecificos procedimentos metodológico~ ae campo, bem come 

c r oo o s í ç õ e s p e r t í n e n t e s é cada un dos enfoques. Finrdmente É cada é ron c Lu s ã o auar 

de tajs setoreE são mostraacs effi uma correlação integrada, buscanoG-~- enfeixar E 

complexiciaoe das situações-problemas e formas de encarninnamentc cara ~aluções.' 

Ressalte-se que o oresente traoalho n~o oretenOE esgota; a oues 

tão, mas. estabelecer bases objetivas para postericr definiçãc oe parãmetros ou! / ' 

l 
i 

informem às instâncias decisórias sobre o justo resgate dess& divida social Pare 

com 2 população indígena diretamente afetada. 

1 :, 
1 
r 
1 
i . 
1 I 
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INTRODUÇAO 

1 
1 

1 

., 

A comunidade indígena Duque de Caxias localiza~se a nordeste do 

Estado de Santa Catarina, no alto do Vale do Itajaí, especifjcamente no 

Hercilio, antes denominado Itajaí do Norte. Seu território abrange os 

de José 8oiteux(até 1990 um distrito de !birama) e Vitor Meirelles. 

Vale do 
1 

munic~oics 
1 

A população da área indígena em tela é composta oredomjnanteme~ 

te de índios Xokleng, uma pequena parcela de Kaingang, relativamen•e miscdgenados 

com cs primeiros, algumas familias Guarani e uma comunidade de fam"lla§ cafusas 

não integradã na dinâmica interna das relações sociais aue vige no restante oaoue 

le oovoado . 

O grupo indígeryê XokJen~, o~ 8oto~ud~. hatltavê u~ amole ter~itf 

rio compreendi~o entre o litoral do Paraná e cercar:ias OE Porte cJegre,nc Rio Lra~ 

de do Sul. Com a expansão oas frentes de colonizaçâ~ e é ação de extermínio prom~ 

vidã pelo próprio governo, o grupo foi reduzido e seu espaço foi se restringinoc, 

oefinindo-se desde o início oeste século até os limites atualmente conhecidos. 

Na década de 70, o Governo Federal realizou estuoos sobre a cons 

tru~ãc oe urna barrageffi no rio Hercílio(entao denominado Itajaí do Norte) para solu 

cionar os problemas das freqüentes enchentes aue afligiam e arrasava~ as âreas u, 

1, 

o a r,: s E r u r a i s d a r e g i ã e . As s i rn , d e e i d i u - s e p e 1 e e mo r e e n d i m ~t e , · u _; a s o b r a :: e: r .=. 
lirr~nares iniciaram-se em 1974. Sua localização distaria ~5k~ do n,:nicipiG de Jb~ 

. ----·------·-- ·-·----------··------·--------- 
ra~e e, malsinadamente. abrangeria parte oas terras inoigenas Duout oe :a>iEs, po: 
--------- __ _._..••..-----·--·--- --·--·•--•-r•• --••••••• --· •••• •••- •••------------ • 
sinal.sua parte mais fértil, ou seja: justamente as fecundas ma:gens oaouel! ric ---------------------·- - 
se incluiriam na bacia de alaoamentc para contenç~c das águas as r~ores~. --·· -----·-------·-·-- -·--- -··. ··--- .... --- 

Contuoo. na ocasião, n ã o f o í levada en c orvs í ce r a c ê c é pc,ssir',j_:._ 

da de de se ouvir a comunidade diretamente afetada, ou sequer seu ó rç ã c t ut o r., 

1 

1 
l 
1 
l 

L 
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ruNA:. 

obra. aliás, 

Também não houve estudo do impacto ambiental que decorreria 

coerente com a postura governamental predominante à época,conforme o 

da 

contexto político que vigia. 

A Barragem Norte possui 17 anos de construç~o e foi inaugurada 
--------- --- - -· .. ·-·--····--·--- -- ----· --·-·--·---- . 

em março de 1990, embora sem a plena conclusão oas obras. 
- - -----· -- -----------·- 

período iniciou-se a aguda manifestação dos efeitos prej~ 

outra diciai~ oa obra junto aos índios. ~ tranferência de parte da pooulação para - ------·-- . - ·- 
reoião(Aldeia Buaioj sem condições aaricultávei~ e até mesmo com djf·culdade de a -----·- --------- : ...:.---- ...•. .....:--------------- ·--·--··--------··------ ------·- - - ·-----· -·-------- 

oe 1.iaer;r cesse, deixou tais famílias isoladas e encarapitadas, gerou a divjs~, 

e éfs 'que -resultou --na a t it ~~~ --f a e c-i~na 1, r ;~-~;:-; a _d~ . ~- --{-r ~~-;:e ;~-~t~e : .. l er:o--. 
.,----·. ·- .. . - ---- -· --··-- - - - --·-·- ~ -~. ---·" - -- 
to oficial, a comunidade se lançou à exploração da madeira - ricc filão de seus re 

. - -- ---- .• - 
c on s e n t in1er 

cursos florestais - extrapolando as especificações técnicas admitidas. 

Com o agravamento da situação, buscou-se estabelecer negociõ 

cões entre a comunidade indígena, através da FUNAI(seu órgão tutor) e o DNOS, 
t 

nc 

sentioo ae se obter, pelo menos , a justa indenização àqueles índios, já que os es ,- 

t Ti:IQC:ê mostravaffi-SE irreversíveis. 

Nesse sentido, foi celebrado o Convénio nR 029/1981 entre o 

DN8S E FUNAl com oos·teriores Termos de Re-ratificação, sendo o ~ltimo de 198~- Um 

anr antes. P~ }Ç~~. ~ firmado contrato de construção entre FUNAJ e um;; empresa 

construtora PéTê ~ execuçãc Of unidades habitacionais previstas no p imeirc Convé 

nio. mas tal emo r e í t e í r a logra concretiza: apenas parte ao compromi·so e é acionõ 

da Juc1cialmentE pela rundaçãc . 

A exp}oraç~o florestal continus, oor oart~ d0s índios. O me i e, 

físico sofre danos visíveis . 

A extração clandestin& de madeira favorece e !õurgimentC' OE 

vas lideranças ligadas à retirada e comercialização de madeira. O lucro fáci:. ne: 

entanto, sai fácil. O dinheiro é gasto em bens supérfluos, há o acesse à diversão 
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Pode-se dizer que o problema se configura tomo um, fina teia de' 

1 
1 

1 r. 
i 
j 
1 
1 
1 

1 
/: 
t 
' ! 
• 
1 

urbana em sua pior versão: beoida, prostituição, etc. Aparecem as düenças venéreas. 

Há o primeiro caso da Sindrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA/AIOS) em indig~ 

na, detectado em 1988 com óbito em 1990. Este é o novo totem da modernidade perveL 

saque marcará para sempre "os Xokleng de !birama". 

As relações humanas também estão enfermas. 

E perpetrado o sacrifício final aos Botocudo que outrora domin~ 

vaw. as florestas em seu pleno viço ecológico, rica em caça, pesca, frutos,mel,água, 

ar e espíritos. 

,ariáveis, de grande complexidade. 

A relação biótica do índio com a natureza que veJc orogressiv~ 

mente sendo negaaa é, então, impedida. Resta-lhe escarpas inóspitas oaré morar e 

cultivar. A floresta empobreceu. Seu grupo está d í v í d I o c em çr uo o s cl àn í c o s hegem.ª- 

nices mas mestiçados com "brancos", geralmente oriundos do! sep~enLo5 menos notres 

da sociedade envolvente. 

O ethos tribal é perdido no tempo e n~o é atribuído a quaisquer 

de seus membros os papéis tradicionais que costuravarr o equiJioric psíquico e. cul 

tural dos indivíduos e da tribo. 

Uma particularidade chama a atenç~o: em 1981 alguns indivíduos 

,, 

XQ•ienç enviam urr abaixo-assinadc ~ FUNAJ solicitando sua emancipaçac, mas a oetl 

çãa e indeferida, visanoc õ preservação do gruoo. 

Dentre desse contexto, a equipe técnica da FU~Pl ~ignatéria oe~ 

te documente, parte do pressuposto que a realidade é indivisív~: ~ sf conforrre õ 

través de urr conjunto de fenômenos conectados entre si. com aJgume5 determina~tes 

históricas que extrapolam os limites comunitários. 

Mas o corte serve para aoroximação de concreto rea:. resoaJoa~ 

ao-se em par~metros de diferentes disciplinas técnicas, aceitas cientificamente. 

Com efeitJ, concebeu-se o estudo em três campos rjo conhecimento 
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humano: 

a) - no campo das riquezas naturais: estrutura fundiária ou 

terras, solo, relevo, manancial hídrico, flora e fauna; 

b) - no campo sócio-cultural - relações tribais: a identidade, 

a oraanização sócio-política, as tradições étnico-culturais, a opinião frente á. O· 
- 1 

bré da Barragem Norte, a produção econômica antiga e atual, a higidez individual e 

coletiva, a educação e as relações externas com a sociedade; 

e) - no campo das benfeitorias existentes na área, bem como a 

coroas e ajustes entre as instituições gevernamentais que atuaram r.aquelas terras 

indígenas. 
i 

oferecer algumas suge- tôes que .ccn t r j Espera-se, desta maneira, 

buarr- para o fim a aue !e propõe nesta empresa. 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
l 
1 
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Estabelecer bases para o resgate de dívida social 

' ) 

J ..• 

B . 

do Estado 

frente à comunidade indígena Duque de Caxias, referentes aos danos causados pela, 

Santa Catarina. 

Barragem Norte no rio Hercílio - ou ltajaí do Norte - no município de José Boiteux 

· .. , 
~ ; 1 
' ;) 
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III. CAPITULO l - A QUESTAO HUMANA 

Jorge Alberto Scolari 

1. DBJET.H'O{DD:::ESTUDO 

Analisar a dimensão das mudanças ocorridas no meio sócio- econõ 

miro e cultural da comunidade indígena Xokleng do Posto 1ndígena lbirama,por oca 

sião da construção da Barragem Norte, no rio Hercilio(ou Itajaí do t~orte) pelo De 

partamente Nacional de Obras e Saneamento-DNOS. 

2. DESENYDLVIMENTO 

Com o oresente estude sócio-amb5ent2:. estamos }ev~ntõnOc sut$: 

dias que permitem clarificar a dimensão e relaCão de causê:icaoe oa~ ruoanças nc! 

níveis coletivos de vida(organização social; produção. saóde, educa;:: e culture ' 

de popuiação Xokleng e outros grupos humanos daquela região, anLes e cu:é~tf ê 

construção dê Barragem Norte no município de José Boiteux/SC. 

Para a realização de um estudo ambiental e humano cestê natur~ 

z2, tomamo~ come marco legal o Artigo 231 da Constituição vigente que conside,f: 

terras i oc í o e oe s , en t r e outras, aouelas imprescindíveis e pr e s e r v a ç ê o dos r e cur s o s 

ambient2if necessários = seu bem-estar e as necessárias a sua reoroauç .e ffsicé E 

cultural segundo seus usos. costumes e tradições, comoetindo e "Uniãc .emarcé-lês, 

Protege: e faze: respeita: tooo~ os seus bens~. En tese, a~ alteraç5e~ n~e 

tradicionais ae uso e ocupação das terras indígenas sempre ocJrrerr cuê-.oc h~ o e:: 

tato com a civilização. 

Para u~ eouacionamento da problemática ambiental e humana cria 

oa nas terras indígenas Duque de Caxias o contato com a civilizaç~o tem signifi:~ 
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do a inviabilização, a curto prazo, da próprié sobrevivência, se considerarmos as 

mudanças bruscas por parte das obras de engenharia da Barragem no contexto de urba 

nização e desenvolvimento regional civilizatório. 

Dito equacionamento, exige preliminarmente procurar entender e 

construção da lógica interna da cultura Xokleng,o grupo mais populoso, que explica 

o assincronismo sócio-culturais{aspirações coletivas) para as necessidades sócio - 1 

econômicas(obrigações da União de garantir sua reprodução material a 

liar). 

nível fami 
( ,' ... 

Dados demográficos mais recente9 indicam uma popu1ação indígena 

assi~ distribuioa: 

ETNIJ\ F AM!LlA POPULAÇJ\O 

Xokleng e Kaingang 200 1. 21 O 

Cafusos 27 H; 

Guarani é 3é 

Mes ti çc é 3é 

TOTAL 239 l. 44 7 

1 ,, 

Esses dados s~o aproximativos, sendo 60% constituída por 

ii'í 
I' 1 
1 • 
i t .. ; 

me no 
! 
1 ;,··1 

/1 ·, ; . 
1 • 't. 

res d~ 15 anos. Destes, aproximadamente 250 encontram-se frequentando as escolas 

of )ª ê bs sériP existentes na área. 

~ situação das mudanças demográficas, significativas no passado 

oElas aoenças ao mundo otidenta2 lD90 depois do contato, effi 1914. sr estendem até 

192~. ~ oartir aa década o~ 30 a mortalioad! infantil e outras ooenc~5 sãc decor 

rentes e as m&s condições as saneamento e s l i me nt aç ãc , j un t am e n t e c on e a t e nd i me o t c 

médico esporádico. Melhoramentos nas condições sa~itárias(imunizaç~c. exames ore 

ventivos. diagnósticos, etc.) OE alimentação. e d= mudança o e r c e o t í v s da nnnu La ç ã c 

Xokleng com relação as "doenças da p o o r e z s v , foram orejudicaocs cem ." construçãc 

da Barragem principalmente porque a região a ser alagada atinge as melhores terras 
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agricultáveis da área, de onde, com muito sacrifício era obtido o sustento das f! 

milias. Hoje observamos um aumento da subnutrição e doenças sexualmente transmissi 

veis, DST; sendo constatado um caso de SIDA em 1988 na região, mas após dois anti 

HlV não foi registrado mais nenhum caso (Scolari,J.A.1988) . 

Temos como referente empírico, quase cinco anos de convivência 

social e serviço com diversas familias Xokleng, acompanhamento e investigação epl 

demiológica durante 1988 no Programe Nacional de Controle da SIDA/AJDS (Scolari,J . 

A, 1988). para trabalhar nesta questão humana e ambiental escolhemcs trés unidades 

'. t 
' ? )l 

;; 'I 11 
. '! 

e níveis ne análise: através de observação participante, e n t r e v í s t a s com jovens.! .... 

dultos e idosos, além de sessões de grupos de discussão e levantamer o o~ soluções 

surgidas no próprio grupo. 

As ouestões trabalhaoas purante e estudo foTarn: 

a. Ew que incomodou mais a Barragem na sus vid~? 

Sendo que a maiorja das famílias entrevistadas, aoontou parõ 

a perda progressiva das melhores t~rras(várzeas) aptas para o plantio anual. As oe 

mais familias consideram o aumento de doenças, difituldades de locomoção, estradas 

difíceis, ter aue deslocar e construir as moradias em áreas ~ais altas,dificulta~ 

te principalmente os mais idosos e doentes. 

b. se a Barragem não tivesse sido construíd2. as famílias esta 

ria~ ew melhor, jgua1 ou oior situação atual? 

A maioria o e s familias e n t r e v í s t a d a s entende OU= 'sta!'ia en mo: 

lhor situação. 

e. Quais os planos e proposta~ oue voe~ sugere cara cs _1ovens 

Xokleng prosperar come adultos e cidadãos responsáveis nos próxjmos anos? 

- Entre as propostas apresentadas temos: cursos profissionall 

zantes, aplicação aos recursos provenientes de indenização em benfeitorias das mL 

l•;l, 
;: 1 
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radias e meios de produção agropecuários como: gado bovino, suíno1 aves,arame faL 

pado, construção de galpões, estufas e chiqueirões. Alguns propõem que sejam abeL 

tas cadernetas de poupança para os filhos. Outros apontam para aumentar as plant~ 

ções de fumo, vista sua rentabilidade por área plantada. 

Em 08.02.91 realizamos uma primeira sessão para discussão da 

l 
1 

situação que atravessam as famílias Xokleng e a forma como os jovens visualizam 

algumas soluções assim como da participação na tomada de decisões junto a lidera~ 

ça indígena. Algumas explicações visivelmente majoritárias apontam para o fracas 
i- 

so dos "projetos comunitários~ para toda a comunidade usufruir; expressões co 

mo: "nunca funcionou, eu sei e posso provar, máquinas, gado, etc, nette posto é 

diferente". "D lugar drobrado, é mais sacrificado, áreas boas de plantio não exis 

te mais, em outras áreas indiQenas tem meio, aqui é diferente". Numa segunda ses 

são os jovens analisaram err forma independente e privativa sua proposta e redigl 

ra~ um documento contendo as conclusões que foram lidas no encerramento da re~ 

nião com os técnicos (ver anexo 4). No mesmo dia realizamos uma reunião com a li 

• ~ l 

! ; 
'1'. 

:< 

oerança indígena e comunidade esclarecendo sobre o trabalho desenvolvidc e as di 

ficulóades de locomoção pele equipe interdisciplinar. Caaa técnico aoresentou sir· 

teticamente os estuoos dos imoactos da Barragem nas áreas resoectiv2s(fundiáriê . 

florestal. ecológica, agropecuária e sócio-cultural) com s cooróenacão de indig~ 

nista Sr. Nil~ Paulo Morás. 

Posteriormente, o indigens Ed0 Pr1-Pr~ d& aldeia ~igio,aprese~ 

tou a posição que todas as lideranças indígenas defendem e~ consenso:" querem ser 

jndenizados em dinheiro pelas terras", entendem que esse seja e ~desejo de sai da 

comunidade~. A aplicação seria individual com a supervisão do 6rgão."As experiê~ 

cias frustantes dos projetos comunitários: todos não podem ser responsáveis pela 

! ., f 

1/' ' r 
:lt\ 
' : 
' l 
í ' ' 1 ,,! 

,! 

administração ou cuidado dos bens; a comunidade julga.ser prejudicada sem mere 

t 
1 
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cer". 

Com referéncia ao gado, foi esclarecido pela equipe técnica 

aos 

que o mesmo foi adquirido atendendo um anseio da comunidade Xokleng. Ainda que a 

liderança indígena sempre será respeitada na decisão que tomar em çonsenso com re 

lação às "formas de aplicação dos recursos"; foi salientado que corresponde 

técnicos do órgão de assistência, como está sendo feito, alertar quanto ao bom ~ 

so oos recursos para que amanhã não existam lamentações ou queixas desnecessárias 

alegando Que não tiveram por parte desses mesmos técnicos, nenhuma orientação a 

respeito. 

lsto foi frisado levando em consideração que essf comunidaoe 

já passou por uma desgastante experiência de ter que administra; re'. irsos advindG 

de indenizações, antes, resultando em gastos supérflucs ses deixar u~ s~ i nv e s t ; 

mente familiar para a trano~ilidaoe do futurD. dispensanoo E suoeslimandr e orec! 

rio porém continuo atendimento do órgão de assistência. 

O indigena João Patté quis saber "como vai ser organizadc 

pois do dinheiro estar no banco~ sendo que o EngD Agõnomo Alexandre apresentou 

ma alternativa em fase de discussão surgida na comGnidade indígena que serie: 

20~ oarã atender as necessidades imediatas de custeio de cada familia e, os 

restantes seriam destinados a projetos estratégicos visando a auto-sustentação 

aoricultu - - Foi sugerida a inclusão do plano dcs jovens para a 

r~. anexaoo às proocstas resultantes da primeira reuniãc de 08.02.9). 

Crianças e jovens representam, aproximaaamente, r~r de 

ne Xokleng e Kainganç;, s ennc em idaoe escolar, cerca ne 250 í nd í v í ouo s . f- maio: 

parte deles freoüenta escolas de 1ª ~ 4§ série oc 19 graL na~ terra~ indigenas,e~ 

instalações existentes. Na sede, pratica-se com cert~ esforço o ensine t~)inQL.'E' 

Xokleng/Português, através de monitores ainda em formaçãc por missão religiosa e~ 

conjunto com a FUNAI. Uma pequena parcela freqüenta escola municipal dE José Bo: 

. j,. 
· l · 
'j' 

oe 'i 
~ 

OE 

8051:: 

. 
1 

' 

! , ., 

l 
1 

' 

' 1 f ! 
' 
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teur., para cursar da 5~ à 8~ série do }Q grau(antigo ginásio). Não há aluno indi 

gena daquela localidade cursando 2Q grau. 

Com relação ao impacto da barragem na organização social da CE 
munidade indígena Xokleng, observamos que, mesmo considerando a característica 

faccional estar presente há tempo na história política do grupo, como explica Ur 

ban G.(1978), no presente, esta obra de engenharia veio acelerar um processo de 

desintegração social da vida comunitária, aumentando as tensões entre os diversos 

grupos étnicos residentes na área indígena(Xokleng,Kaingang, Guarani, Cafuso, Mes 

tiço), processo de desorganizaç~o já colocado pela situação de dependência e ex 

ploração em relação aos regionais, vivenciado historicamente pelo Xc•kleng,segundc 

Muller.S.A.(1987). Consta que existe um cemitério com os restos rnor1ais do~ ance~ 

trais daqueles índios, sujeito ainda a verificação centro ce condições técnicas~ 

dequadas. 

Destacaremos como prognóstico sócio-cultural as seguintes i~ 

plicações do processo de desorganiz•ção social e individual entre os Xokleng e 

Kaingang miscigenados: 

- aumento das taxas de delinqüência e criminalidade entre os 

jovens e adultos; 

- surgimento ou exacerbação de vícios, prostituição (fora do i: 
espaçe sócio-cultural), toxicomania, alcoolismo; 

- aparecimento das doenças mentais tratadas em casas de sa~de, 

stress, demência e outros n~c tratados que poder~o levar ac suicídi , etc.(Werner 

C.1985;; 

- possíveis decilidades físicas e problemas geracionais Ji 
vens e velhos) frente às formas oe sobrevivênc~i; 

- mudanças no papel da mulher Xokleng na vida comunitãria E 

política; 
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estratificação econômica, política e ocupacional na estrutu 

ra faccional interna criando grupos clânicos rivais, com pouco espírito comunitá 

rio; 

- maior complexidade nas formas de controle social(grupos e li 

deres) e governo federal; 

- maior evasão escolar das crianças e adolescentes afetando o 

nível educativo das gerações futuras. 

As atuais condições de sedentarismo,expectativas com· relação 

às decisões dos órgãos gevernamentais envolvidos na política indigenista somadas 

às frustações de programas sociais sem a participação efetiva da p~p1,laç~o Xo 

kleng, caracteriza os efeitos dissociativos e acumulativos que invia· ilizaraffi pr~ 

gressos e mudanças sociais básicas. 

A exploraç~o dos recursos florestais, come expectativa criaoa, 

a partir da abertura de estradas, iniciadas as obras de Barragem, foi sen dúviaa 

: .. 
1 

i 

a mais frustada tentativa de auto-gestão indígena conhecidõ na região sul oc :Brõ 
I,' 

sil. Um saldo de espoliação e expropriação de um patrimônio florestai esvaziadc 

seletivamente por empresas madeireiras da região que demonstram um nível ético e! 

oresarial descompromissado com as recomenóaçêes do órgão de assistência fornecidc 
'' ., 1 
1 1 

: . ~ : ···: 
~· 1 ',' 
:: ! 

aos Xok1eng/Kaingang. 

Sabe-se que a episódica abastança gerou a cobiça dos comercian 

tes vizinhos que vendiam geladeira$ e enceradEiras quando eles ainda não oossuía~ 

energia elétrica. 

A dilapidação dos recursos ambientai~ come cor.seoüênc:a aõ 

construção da barragem, acelerou a desorganização social e política Oõ culturê xo 

kleng e demais grupos indígenas locais. 

O assincronismo das mudanças sociais entre si ou seja, o atr! 
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so das mudanças de costumes e mentalidades em relação as condições materiais de 

vida como principal dano moral a ser reparado pelas futuras gerações ou qualquer 

ação com agente externo que se pretenda naquelas terras indígenas. 

A percepção das mudanças sócio-culturais e meios de auto - s~..? 
tentação, acontecendo de forma "assincrônica" por causa da construção da Barra 

gem, dificultou ainda mais qualquer iniciativa associativista, comunitária ou de 

cooperação, pelo menos na geração Xokleng/Kaingang atual. 

O prolongamento do drama comum e das expectativas para uma so 

lução do caso, exige a designação de uma equipe de especialista idôneos e comp~ 

tentes, multiprofissionais, creditados pelo Ministério Público e Comunidade lndí 

gené XoKleng/Kaingang haja visto as características complexas do si ,tema social 

faccional atual determinante das decisões em negociações eficazes e representatl 

v a s. 

CONCLUSJiO 

Observa-se entre alguns jovens interesse em iniciar ou retomar 

os estudos profissionalizantes que lhes permita instrumentalizar acesso ao traba 

lho produtivo viabilizando a auto-sustentação (ver anexo 4). 

Sugerimos também, a realizaç~o de um recenseamento de todas as 

familias residindo na área indígena com a finalidade de subsidiar um planejamento 
'' ' 

e s t r a t é g i e o a u e garanta a a u t ~=-~ç ã a pro d u t i v 2 e os s e r v i ç os esse n e i ais , r e~ 

guardaoas as pautas culturais e afastando progressivamente as compPnsaç5es assis 

tencialistas que despreparam para a vida e cultiva~ a criminalizaç:.c motivada P! 

la pobreza material. 

No ~ltirno mês de fevereiro, a comu~idade indigeni. através de 

su6 liaerança, reuniu-se no sentido de estabelecer sua posiç~o frente ~ indeniza 

ção a serre-negociada com os liquidantes do DNOS. Conforme aocumento oue deL er. -----= 
trada na 11! SUER d=.91, o grupo manifesta seu interesse: err r e c e b e r 
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diretamente o; recursos em moeda e de form2 rateada entre as famílias. 

Cada chefe de fa~ilia,eotão, deverá receber seu montante em c~ 
r - 

derneta de poupança, com acesso direto a 20% para u~ilização conforme sey arbí 

trio, os outros 80% poderão ser utilizados, mediante plano de aplicação, com as '-.:..__ - 
sessoramento de profissionais como agrónomos e outros que contribuam para diferen 

tes alternativas produtivas. 

Bibliografia. 

URBAN,G. A Model of Shockleng Social Reality. Chicago,IL:PHD. 

D. Dissertation, lhe University of Chicago. 1978. 

SANTOS,S.C. lndios e Brancos no Sul do Brasjl: ~ Dramática [Y 

periência dos Xokleng. Florianópolis.se. Edeme, 1973. 

WERNWR,Dennis. Psycho-Social Stress and thE Constructior or 

a Flood-Control Dam in Santa catarina,Brazil. "Human Or9ani 

zation,44(2):161-167,1985. 

Constituição da República Federativa do Brasil, Brasilia,1988 

Art. 231. 

SCOLAR: ,J.A. Relatóric· de v í açem , SAES/ARC~/f IIJAl. 1988 



- 

• • • • • • • • •• • •• • • • • • • • • • • • 

i 
i 
i i 
I 1 

1; 
1 

·:...:· . .:... ~ 
~ 

FUNAI 
fund.l,.to NM IOOdl do lrid,o 
MINISTERIO 00 INTERIOR 

18 

1 V. CAPITULO 2 - SITUAçno tUNDIARIA 

tlávio Luis Corne 

No ano de 1914, às margens do córrego Platê,afluente da mar 
1 ,. gem esquerda do rio Hercilio, inicia-se a pacificação dos Xokleng pelo SPI ( Ser 

viço de Proteção ao lndio) neste local foi levantada a sede do Posto Indígena que 

recebeu·c nome de Duque de Caxias, no município de Ibirama. em Sant, Catarina. A 

partir de então, os Xokleng passam do estágio de semi-nomadismo para sedentáric 

d e caça dores e co 1 e tores t r a n s f º.!!!!sU:.am.-s.e---em-----a-~-r-i cultores. --·--- 
Atualmente, os Xokleng são um grupo classificado come j nt e 

grados, cujos remanescentes habitam na terra indígena de lbiramê, qua s e s5tuadê 

que em sua totalidade no município de José Boiteux/SC. Ali também 
---------- 

grupo Xokleng, membros das etnias Guarani e Kaingang. 

v i v em , a l é m do 

Em 03 de abril de 1926, é expedido pelo Governo de Santa Ca ',t 
' ,'· 

t a r Ln a , o Decreto de n9 15, delimitando e re~_e_;r.'!~~_dQ . .P.-ª1:-ª--J,JSUfruto dos indígenas -- aldeados no Vale do Rio Platê um perímetro com uma área de aproximadamente 20.000 
J;· 
il, 
,1' ,· 

ha. Em 05 de novembro de 1952, o Estado de Santa Catarina através da Secretaria 

f:! 
'·, 

da Viaçãc Obras Públicas e Agricultura e D Serviçc de Proteção ao lndio, celebram 

um acordo quanto~ loc~lizaçãa e situação definitiva dos índios nos municípios de 

Chapecó e Ibiramé, como se segue: 

~Tãc logo sejam tomadas as providências aue se fizere~ neces 

sárias para a medição de demarcação das áreas destinadas aos índios e apresenti 

dos nesta D.T.C os processos de medição devidamente autenticaaas serãc expedidos 

os respectivos titulas definitivos . i' 
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As áreas a serem demarcadas obedecerão as delimitações cons 

lantes dos anexos nQs Dl e 02, sendo o primeiro com referência às terras situa 

das no município de Chapecó, e a segunda às terras do Posto "Duque de Caxias"., 

que tem como município de situaç~o o de !birama. D anexo de n6mero 02,também da 

tado de 05/11/1952, modifica os limites descritos no Decreto Estadual de n2 15 , 

reduzindo consideravelmente a área da terra indígena de !birama situada à noroes 

te, passando dos aproximados 20.000 ha para 14.156 ha. Dados extraídos da demar 

cação realizada no ano de 1956. Decorridos 30(trinta) anos dessa demarcação,no ! 

no de 1987 a FUNAI atual órgão tutor dos índios, procedeu a aviventação das divi 
s a s da terra ind 1geifa-· d~· i-~-r-:-:-~--~-~~--- s~-us li mi ~-e s----~~---;;-;-pe i t o-.~;···~a-~d-~=-;;-; ~ -- ma área de 14.084,886 ha e um perímetro de 54.872,90m. Verificou-s~ nesss aviven 

tação das divisas de respeito, que a terra indígena de !birama, foi alteradõ D! 

rô menor no seu limite ao sul, em relação aos limites estabelecidos nc Decreto 

Estadual nº 15 e anexos 02 de 05 de novembro de 1952, conforme Memorial Descrit'. 

vc da demarcação executada pelo extinto SPJ no ano de 1956, e encon:re-se regi! 

trada às fls.159 do Livro 3-1 sob o nQ 21.150 na data oe 26 de outubro oe 1965 . 

no Registro àe Imóveis Luiz lsolani, Comarca de lôirama Estado de Santa Catarina, 

co~ área oe l4l.565,886,08m e um_perimetro de 54.805,00m~. : ! '. '., 
\' 
/.' .: . DfVOONSlRUÇJ;\0:;1DA::rBARFU\GEM 

Por volta de 1974, nas imediações da terra indígena de Ibi 

ramé. mais precisamente nc Distrito de José Boiteux(hoje municipic,).iniciaram-se 

e~ estudos para a construção da Barragem Ncrte, no rio Ilaja! do Nr·te ou Hercí 

I í c . Barragem esta que integra um complexo de três b a r r ap em t Lt uno r e nç e e iaié) 

o e s t í nada s ao controle Cl~a-:1e de Itajai. D Pro_ieto í n í c í a l n r e v í e 

a jnundação de 817,4270 ha de terras indí~~~as consideradas como férteis e proo~ 

:ivas, cujo ressarcimento feito à época foi apenas das culturas atingidas pelas 

águas acumuladas da Barragem' conforme e ri t é r ío s es t abe í e c i.d~-s- rÍo-C~~ r;, •UNAj 
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DNOS de nQ 029/81 Processo 04888/81. No entanto, esse projeto so~reu várias alte 

rações, culminando com a cota de coroamento da Barragem elevada em 3,0 metros 

passando da cota 306,50 metros para 309,50 metros. Essa alteração no Projeto inl 

ci a l , r e sul to u num aument ~-~-~---~-:-~ ª da_b.acj__ª_Q~a::c::u:.· m::.:.:u.:l.:o:_:q:i_:u~e=-:s:o.:.l:.:i:.::c::.:i:..t:.a=d:=.o.-::a,..o~CL-N. O. S, 

através Telex 014/DAFI/l~ SUER de 06/02/91. Fomos informados pelo engQ Carlos Jo 

sé Bauer, chefe de residencia da Barragem Norte, que essa alteração, não te~e o 

necessário levantamento topográfico, para se poder saber a área alagada,resulta~ ---- . 
te oo Projeto Final. Pelo fato do D.N.O.S encontrar-se em extinção,solicitatemos 

oportunamente esses dados da Secretaria do Desenvolvimento Regional, que passará 

a responder oelo D.N.O.S. 

A preços de fevereiro oe 1991, a título de eslabelecim~nto 

de oarâmetros referenciais, dentro oo mercado de compra e vend2 das terras(Fonte 

ACARESC/MAR,91), o valor estjmado da terra de média fertilidade. não mecani 

zâvel é de~$ 108.125 por hectarE.lomando-se comG base este referencial e valo~ 

montante das terras alagadas perfaz um total de~$ 88.383.537,5. 

i: 
11 ,, 
; 
/ 

;I 
l 
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V. CAPITULO 3 - DANOS NO CAMPO DA PRODuçno AGRICOLA E DA ECONOMIA XOKLENG. 

Alexandre Leite Rosas 

1. DBJHH'D5 

1. Efetua~ estudo expedito sobre a aptidão de uso do solo da 

terra indígena Duque de Caxias; 

2. Analisar os prejuizos causados à comu~idad~ Xnkleng pela 

construção da Barragem Norte no rio Hercilio, no campo da produçã~ agrícola ~ ecc 

nomia comunitária; 

3. Propor alternativas de projetos económicos para sustentação 

daouele grupo, respeitando o~ aspectos etno-culturais e preservando as rioueia~ 

naturais da reserva; 

4. Apresentar um Programa de ação institucjonal para a terré ir 

dígena, no campo oa organização produtiva. 

A terra indígena !birama (PIN Duque de Caxias) encontra-se loca 

lizada no recém emancipado município de José Boiteux/SC, às margens do rio Herci 

lic, no Alto Vale do Itajai. A reserva se estende pelo Vale do Hercilio, aesde e 

arreie DenecKe até o Dollmann. 

A região caracteriza-se por éreas de relevo ondu,aoc e fortemer 

te onoulado, principalmente nc Vale do Hercilio(primério~ e nc Val• ao Platê~ se 

cundériol oue ocorre~ na reserva. Existe~ extensas áreas oe varjões hoje aoanooné 

das em virtude da inundaçâú. 

Os solos ocorrentes ali sãc apenas regulares, com aptidão res 

trita para o cultivo de lavouras anuais devioo ao relevo. à susceptibilioade ê ~ 
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ros~o e à baixa fertilidade natural, à exceção das várzeas que mencionamos anteri 

ormente. 

Nas margens do Hercilio ocorrem manchas de solo Cambissolo Glei 

coassociado a Podzóljco Vermelho Amarelo. Devido a deposição de sedimentos e re 

siduos orgánicos provenientes das encostas,estes solos são medianamente profundas 

possuem boa fertilidade natural, devido ao equilíbrio já alcançado.Apresentam mal 

or resistência à seca e microclima favorável à exploração de culturas como arroz, 

milho, feijão, mandioca,etc. Estas várzeas foram intensamente cultivadas pelos i~ 

dígenas em décadas passadas. São elas, que à jusante da Barragem, garante~ o sus 

tento e o sucesso dos colonos alemães e italianos da região, pela sua aptidão 02 

ra a agricultura mecanizada e maior produtividade. 

A~ áreas de encostas(relevo ondulado) com declividaoe suoeri,2 

resa 25% ocupam a maior extensão da reserva. São compostoE basjcamente por assr 

ciação de solos Podzólicos, Combissolos e Litólicos(afloramentc de rochaj.~ exces 

ção do PVA estes solos não são recomendados para o cultive oe lavouras anuais.se~ 

do sua aptidão restrita devido à declividade extrema, alta susceptibilidade ~ err 

são, baixa fertilidade e deficiência de água, sendo recomendada: para manutençãL 

oe reflorestamento e ~astagem. O solo Litólico(pedregoso) possui maiores limita 

ções devido à sua composição, sendo sua aptidão primeira a manutenção de cobert~ 

rç florestal nativ~. 

Estas éreas encontram-se na sua maioria cobertas rom floresta 

remanescente na reserva. 

Além das áreas oe relevo onoulado ocorre~ ainoa ,-eas de encos 

tas escarpadas(rocnosas), acima oas auais se localizam os di~iscre! 02s baciaf a~ 

drenagem onde oco~rem manchas de solo Poozólico e Combissolos extremamente ácioos. 

Outras áreas apresentam relevo suave ondulado, mas apesar disse 

ocorrem inúmeras restrições à apricultura devido à acidez extreme E à baixa fert: 
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lidade, sendo recomendados para cobertura florestal e pastagens nativas. 

Como podemos observar apenas 10 a 15% das terras da reserva 

1400 a 2100 ha) possuem boa aptidão para o cultivo de lavouras anuais de subsistên 

eia. São áreas localizadas às margens do Hercílio e do Platê, e também as áreas de 

meia encosta da reserva com solos mais profundos. Estas terras es:tao hoje na maio 

ria cobertas com capoeiras, capoeirões, pastagens e principalmente por manchas de 

cobertura florestal muito irregular e alterada, devido ao desmatamento seletivo e 

ao cultivo de pequenas roças de coivara{toco) em pousio. 

D restante da área possui aptidão apenas para o r e fl orestamen 

to, a formação de pastagens naturais e artificiais, a fruticultura, parê a piscl ,-- 
cultura, para o quê são ne c e s s.ár í o s planejamento e recursos e s p e c í L' c o s . 

l ~--- - -~--- -- - . -- 

3. mY.AL!l'AÇr:\D/DDS!liP.REJUlZ:DS'.::SDCID~EODliJOMIDOSH:DJ:\l:JSACIEIS",iFcDMUI\JHJA[JE' ·;' i::XOKLENG'.·i · PEL ~ 

CDNStRUÇADIDA18ARRAGEMtNDR1ElONOS 

Sem dúvida alguma a construção da represa de C' o n t e n_Ç ã C· oas 

cheias do rio Hercílio,inundando as terras indígenas alterou e nível de 
. ----------------·-· -·- ------------·---- .. -.-. ·-··- ··- 

~ão e de equilíbrio da comunidade Xokleng no PIN !birama. Senãc vejamos: 

- ···-- l. os· in-aTgêna-·s· de·sde-···J914··uc·uiram as margens d.o r í o liercílio 

organizé 

cultivando as várzeas férteis para a produção de alimentos básicos para sua subsis 

tência. Viviam ali mais de cinco dezenas de famílias indígenas; 

2. ~ produção econômica da reserva baseou-se durante décadas na 

produçãc de alimentes, organizada pela chefia do Posto, arregimenta•,do mão-de-obré 

indígena; 

,1• 

3. Até 1965 a cobertura florestal estava oraticamente virgem 

Co~ a exploração ao palmito(euterpe eoulis) po: empresas os região.implantou-!e na 

área um ciclo de exploração de mão-de-obra indígena,remunerando-a conforme e Qu=~ 

tidade de palmito que entregava aos palmiteiros; antes disso os indigenas usavam é 

mata apenes esporadicamente para caçadas; 
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4. A agricultura praticada pelos indígenas baseava-se no uso 

da mão-de-obra e na exploração do potencial produtivo das várzeas férteis do rio 

Hercílio, onde reuniam-se; 

5. Com a pressão exercida pela sociedade envolvente, sobretudo 

dos grandes madeireiros, os indígenas passaram a explorar a madeira em meados de 

1970, em sucessão ao processo de extraç~o do palmito; 

6. Há relatos de que durante muitos anos a reserva produzia a 

limentos como arroz, milho, feijão, batata, mandioca tendo inclusive abastecido o 

mercado local com os excedentes da reserva que garantia à comunidade além do ab2s 

tecimento recursos para compras no mercado regional. 

Com a desapropriação de aproximadamente 850 hecta:!s de terras 

agrícolas, alagadas pela represa construida pelo DNOS em final da décaaa de 70, tE 

do o frágil eauilíbrio da sociedade Xokleno do PTN Tbirarnê sofreu ----------· Uffiô ru~nl 

maginável Quando da implantação do Projeto. Ruptura essa oue seque~ ú DNOS ov QJi.r 

verno Federal à época dispuseram-se a avaliar, - ,,----· 
ciedade regional. 

frente às inumeras oressões da 
~-- ---------~~~~~~~~- se 

Uma vez que suas terras estavam na iminência de ser alagadas p~ 

las águas do Hercílio, as fam~lias indígenas ribeirinhas não tiveram outra alterna 

tiva se não se mudarem para regiões mais altas da reserva Duque de Caxias, como as 

áreas ao alto vale do Platê e do Bugio, buscando a partir daí implantar novas ro 

ças cara sua subsistência. 

A exploração da madeira dÉ lei, de esoécies nobre como e cane 

la e e sassafrás surgiu então como meio fácil o e garantir a s ob r e v i v rnc â a . Os ma 

oeireiros da região aproveitaram a experiência deixada pel& exploração ao oa1mitc. 

arregimentaram os indígenas, fomentando o extrativismo indiscriminado oa f Lo r e s t a 

em troca de pagamento(empreitadõ). 

As novas terras onde os indígenas passaram a localizar-se1 
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laram-se pouco produtivas, extremamente ácidas e de decli~idade acentuada. O traba 

balho na agricultura tornou-se muito mais penoso, o rendimento da mão-de-pbra me 

nos compensador,a produtividade das lavouras caiu bastante. A venda da madeira a 

firmava-se como um mecanismo fácil de obter o dinheiro de que os indígenas .precis2 
vam para efetuar seus negócios. A dependência dos indígenas para com o mercadq lo 

cal aumentava dia-adia. Muitas famílias abandonaram a agricultura e as criações de 

dicando-se somente a exploração madeireira. 

P comunidade que outrora colaborava com a chefia do oosto nas 

lidas dê agricultura, rompeu com os planos traçados no pa~ado, passando~ guiar 

se somente pelos interesses pessoais de cada indivíduo, empurrada ce u~ laoc pel& ··--- ___.. 
dependência da economia dos brancos(alimentos, roupas, r e mé d í o s ç e t c . j e de outro ----- 
pela ilusão do enriquecimento fácil, pois a venda de madeire tornou-seu~ negócic 

lucrativo para índio~ e brancos. 

Há que se salientar oue houve erros tambén por parte oa FUN~l , ----. 
quer por omissão ou por falta de recursos, quer quando eouivocadamente autcrizou e 

------ 
exploração madeireira na reserva. 

lodos estes fatos levaram a comunidade Xokleng a um& s i t ua ç ã c 

de fragmentação do ponto de vista social e econômico. Hoje a grande maioria das f~ 

mílias encontra-se numa situação de miséria, pois com a proibição da explo_ração 

florestal pelo IBAMA e pela __ F.U..!i_Al, a comercialização da madeira sofreu retrocesso c : 
fantástico, com a comunidade despreparada pare as atividades básicas à sua sobrevi 

vênc í s . Com a impcssibilidaoe de explorar as terras férteis às ma r o en s do Herc: 

lio, a orodução· agrícola restringe-se agorE a peouenas roças dE co1vara.cultivaa25 

de forma familiar ou comunitária, bastante desorga~izaaas, nas terraf menos favori 

veis. 

Por outro lado não hé recursos pare implementar um programa oe 

agrjcultura mais agressivo e que permita ocupar a terra e e mão-de-obra do~ índi~5 
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de forma sistemática. Faltam recursos para a melhoria dos solos, para o aumente da 

produtividade do trabalho, faltam equipamentos agrícolas, sementes,galpões, arma 

zéns. Devido a estas circunstâncias a comunidade Xokleng pas~_ome __ . __ 
. - 

No nosso entender a construção da Barragem pelo DNOS contribuiu '-----·-----~--------------- ----·~ ···- 
d e c is i v ame n te para a fragmentação. da estrutura produtiva dos Xokleng, acelerando o ------------- 
processo de desestabilização daquele grupo. 

Assim sendo, levando em conta as experiéncias anteriores nos 

projetos comunitários e a utilização dos recursos de indenização parcial anterior 

e a própriõ aspiração da comunidade Xokleng, sugerimos a implementação de algumas 

atividades de caráter produtivo e econômico, organizadas de forma familiar( indivl 

dual) ou comunitária(coletiva/cooperativa) conforme o níveJ das n~ressidades e as 

pirações daquele grupo e segundo parámetros técnicos a serem avaliaaos em profu~ 

dioade, oportunamente. 

3. l. PRL:JU[ZDS 

l. Redução da área cultivada com culturas alimentares, como m' 
- 

lho, mandioca, arroz, feijão, de 300 ha para aproximadamente 200 ha; 

2. Redução das áress de pastagens, com conseqüente redução oc 

rebanho comunitário; 

3. Exploração de áreas de menor aptidão agrícola com conseque! 

te redução na produtividade das lavouras; 

4. Diminuição da oroduçã~ oe alimentos; 

S. Maior oependência do mercaoo local de proout s básico5 come 

farinha de milhc. arroz,feijão e dô própriõ =arne; 

6. Reduçãc da área explorada corr fruticultur~. Houve perGê d! 

oés de oanana, laranja, mamão, entre outras espécies oue vicejavarr nas várzeas 

oue não se adaptam nas encostas de solos fracos da reserva; 

i.lndividualismo exarcebado entre os indí9enas.rracatsc dos pr 
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jetos de iniciativa comunitária, o que levou ao descaso para com estes projetos 

8. Desorganização/fragmentação social do grupo, divisão politl 

cada comunidade; 

9. Desvalorização e desmotivação para o trabalho na agricult.!:! 

ra; 

10. Dependência da venda da madeira para obtenção de recursos e 

conômicos, tendo em vista o imediatismo reinante entre os índios; 

11. Destruição do meio ambiente da reserva, influenciando os ir. 

teresses e posicionamento dos jovens. 

4. l. AGRICUl!IURA:'.iDEí$l:18SISTENC!,:,. 

Como forma de modificar o ouadrc de miséria e fome oa populaçã~ 

Xokleng do PIN !birama propomos maior apoio à implantação de lavouras 

de subsistência beneficiando um total de 200 famílias indígenas. 

Existem em toda a reserva um total de aproximadamente 500ha de 

familiares 

solos com aptidão oara o cultivo. Essas áreas originam-se de capoeiras e caooei 

rõe~ exoloradas pelos indígenas e áreas recém desmatadas, onoe, pela ação do fogo 

e das foices foram abertas novas roças. Estão localizadas nas encostas onduladas 

Próximo à sede de poste e nas localizadas da Paca e do Platé, sendo somente aptas 

para o cultivo manual e C' uso eventual de tração an í ma ; . sendo inviável sua mecanj_ 

zação. 

Nestas terras há urn potencie: imediato de culti,o de culturas ê 

limentares como o milhc, ê mandioca. e feijão e & batat& doce e ou~ garantiri~ e 
•.•....•. ·-·· --· -·-·· -··-- - ·---·· --··- --· .•. _ 

abastecimento do grupo XoKlenç. 

A fim oe incrementar a produtividade do trabalhe, recomendamos, 

o uso da tração animal, para o quê sugerimos a aquisição e manutençãc oela comuni ! 
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dade/posto de 20 juntas-de-boi. 

Além disso, existem cerca de 100 ha de áreas ·agrícolas com 

clividade menor e que podem ser destocadas com auxílio de tratores de esteira 

mina) para permitir o uso de equipamentos mecanizados de plantio e tratos cul1 

rais. Sugerimos uma intégração com a Prefeitura Municipal, ACARESC/C10ASC, Secre1 

ria da Agricultura de Santa Catarina e FUNAI, a fim de viabilizar-se o aproveit 

Um total de aproximadamente 1500 hectares da terra indígena 

' ,1 
l 

. i 
e :1 
I' 
'1 

corte , 1 - 
. ! : 

menta racional destas terras, garantindo a assistência técnica 

tos. 

aos empr1endime ·: · 
1 • ·.1.· 

ous tns: Aquisiçao de sementes e, 5.500.000,00 

Conservação de solos íi 3.000.0GD,00' 

Realização de destaca ú: 2. 000. OC.·O, DC 

Tração animal li 4.000.0úu,OO 

Mutirão comunitário fl 4.000.000,0(: 

lotal D. 18.500.000,00 

A produção e comercialização da safra agricole, assirn como e 

atividades de destaca e conservação de snlos deverão ser administradas por ume CG 

perativa ou associação comunitária a ser constituída pelos familiares indígenas. 

4.2. P.EOUAR[~!'.:[EiffiEilrnH:!:l:DE:::GDIU:E 

oue de Caxias apresentam um grande potencial para a pecuária leiteira e de 

Sãc áreas ocupadas por capoeiras e capoeirões, corr. relevo ondulado e forte 

da, extremamente ácidos e de baixa fertilidade, onde as lavourF anuais sãc 

veis. Pooemos salientar a existência de terras localizada~ no &ygic, no Platê. 

Paca e nc Tolde. 

As terras ácidas e fracas destas localiaaoe~ ooden sEr aoeouac;;: 

mente exploradas com o plantio de pastagens adaptadas, a~ quais poaerão ser 

veitadas para a bivinocultura leiteira ao nível familiar. 
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Cabe salientar que a comunidade indígena dispõe de milhares 

de palanques estraviados, pela reserva, necessitando apenas de recursos para aqui 

mente dos indígenas para o trabalho com o gado, a 

siçào de arames, pregos e das matrizes e reprodutores. Com a garantia de treina 

contratação de trabalhadores e~ 

perientes e a assistência veterinária adequada, o potencial da pecuária num perí~ 

como a mineralização, a vacinação, desvereminação, 

do de 5 a lo anos na reserva supera as 750 cabeças. Com a implantação1 de práticas 

suplementação alimentar de in 

este potencial pode chegar à casa das 1500 cabeças, tanto de aptidão verno, lei 

teira como as raças jersey e mestiço holandês, quanto para corte come· as 

de nelore, charolês, entre outras. 

cruzas 

Cabe salientar que ao lado da bovinocultura abre-Le um espaço 

l Q ANO - CUSTOS. 

para a implementação da ovinocultura e da caprinocultura a nível familiar: 

Implementação de 250-ha de oastagens . 

Aquisição de 100 matrizes . 

Construção de piquetes/potreiros . 

Mineralização, Assistencia veterin~ 

ri a ................•.................... 

Total . 

A partir do 29 ano o projeto deverá ser 

(I: 5.00C.000,00 

W.5.000.000,00 

CdO. 000. 000, 00 

l:R 2.000.000,00 

CR32.0DO.OOO,OO 

auto sustentado,deve~ 

administrado pela cooperativa ou associação comunitária í nd í p- na que reuni oo se: 

r~ ó produção das familias indígenas envolviaas. 

L;.;. 

O fato da áreé indígena estar localizada tio centro de uma 

gião tradicionalmente fumageira parece não ter despertado nos índígena~ a atenção 

aue merece. Os Xokleng considera~ o cultivo do fumo uma atividade extremamente 

I' 
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trabalhosa e por isso não existe entre eles experiência no cultivo da mesma. 

Realmente, para cultivar o fumo o produtor rural precisa de 

mão-de-obra abundante e treinada, tanto para o trabalho de preparação e tratamen 

to de canteiros, semeadura e transplante ,das mudas, destoca e controle de pragas 

e doenças, como para a colheita e beneficiamento da produção, seja ela em galpão 

ou estufa. 

Há exemplos dentro da reserva de produtores cafusos que culti 

varn cerca de 8000 pés de fumo de galpão(0,6ha) por família. Contam oara isso 

mente com mão-de-obra familiar. 

·SO 1 - 

A produção esperada por eles é de 80 arrobas(10 ariobas/ JODO 

pés) ao preço médio de~$ 5.000,00/arroba, o que lhes garantiri, aes·:ontados os 

recursos de custEio repassados pelas empresas fumageiras, em torno de ú200.000,00 

(valor líquido) ao final da produção, com sete meses de trabalho. D potencial de 

produção de cada família varia dependendo da mão-de-obra disponivel oodendo che 

gar até os 2400 pés/safra. 

Além da tecnologia e da mão-de-obra intensiva, o fumo exige u~ 
cuidado especial com seu beneficiamento, exigindo por isso, a construção oe gal 

pões rústicos para sua armazenagem, amarrio e cura. 

No nosso entender o fumo é uma cultura extremamente viável p~ 

ra os agricultores indígenas, aesde que lhes sejam garantidas a assisténcia técnl 

e~, o~ recursos par~ custeie e investimentG en. infra-estrutura e a comercializa 

çào da safra. o que poderé torná-la uma alternativa económica de curt prazo pará 

o grupo. 

Como forma de implantar esta ativioaoe e~ caráter ex~e,imentaj 

somos favoráveis a organização de grupos de produtores indígenas, e~ quais efetua 

riam cultivas familiares, sendo a produção beneficiada e comercializada de formã 

coletiva. 
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O objetivo inicial seria a implantação de lavouras de fumo 

grupando 20 famílias indígenas em torno de 03 galpões para beneficiamento. 

proposta deverá ser discutida com técnicos das empresas fumageiras locais 

melhor dimensionamento de sua viabilidade técnica e econômica . 

Esta 

para 

CUSTO DE IMPLANTAÇ~O . 

Galpões(03 unidades) ü$ 2.000.000,00/unid. 

Total. ................•..... 12'$ 6.000.000,00 

Cultivo do fumo Cd 1.000.000,00/familia 

Total(5000 pés/família . 

100.000 pés) .••............. ~20.000.000,00 

' '! 
( 

TOTAL GERAL Cr.$26.000.000,00 

A assist~ncia técnica~ implantação da atividade de~erd ficar 

sob responsabilidade das empresas fumageiras, com assessoria e aooio direto da 

FUNAI e Prefeitura Municipal. 

A.A. ~GRDINOOSJRIA 

Conforme manifestado em item an~erior a reserva possui um p~ 

tencial agrícola ainda pouco explorado em virtude de aspectos diversos.Grande PªL 
te da pequena produção de milho e mandioca ao nível familiar destina-se a alimen 

tação humana e oara sua transformação os indígenas são obrigados a recorrer a moi 

nho$/tafonas localizadas nos municípios próximos. pagando cerca de 201 do valor 

dú croouto pela moagem. Estes alimentos poderr ainda ser largamente e• oreçadO$ r.a 

alimentaçãc animal . 

,, 
,; ,, 
' l ,. 

Para que isto possa ocorrer, no entanto, além do .ncremento na 

área cultivada com estas culturas, consideramos fundamental a instalação de pea~! 

nas unidades beneficiadoras comunitárias de milho(tafona) e mandioca(engenho).Há, 

além disso, um grande potencial de produção de cana-de-açucar que pooerá ser ot: 
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mizado com a implantação de um engenho de açúcar mascavo, me)ado,etc. 

O potencial produtivo da reserva gira em torno de 10.000 sacos 

de milho, ~000 toneladas de mandioca e 2000 toneladas de cana-de-açúcar ao ano, 

que poderá ser ampliado caso haja maior apoio às lavouras familiares. 

CUSTO DE IMPLANTAÇAO. 

Instalação engenho de farinha de mandioca 

Tafona(moinho de milho) 

ex$, 5.000.000,00 

[z$ 5.000.000,00 

~ 1.000.000,00 

os 11. 000. 000, 00 

Engenho cana-de-açúcar 

TOTAL GERAL 

,.~. PE~BENAS~'INO~SIR[~S~COMUN[JARlASW 

A reserva apresenta um grande potenci~l para a in~ alaçãc de 

pequenas unidades industriais de marcenaris e olaria. Estas micro unidades benefi 

cjadoras seriam responsáveis pelo aproveitamento e transformaçãc dê madeira e 

argila sedimentaoa que se encontram na bacia de inundação d~ barrage~. lante o 

Oê 

proveitamente da made~ra como da argila dependem contudo de estudo mais aprofunO! 

do tanto dos aspectos dos prejuízos que sua exploração pode causar ~ barragem 

quanto do inventário quantitativo do material existente e disponível parê explor~ 

ção. Cabe salientar que a exploração irracional d-a cobertura floresta] remanesce~ 

.,. 
1 

,. 
' 1 
i 
i' 

te nas margens da bacia de inundação pode levar ao assereamento precoce da repr~ i ! 

sa e conseq~ente elevaç~o da cota oe a]agamento, acima dos 306,5 metros previstos 

no projeto inicial. 

Segundo podemo~ constatar existem aina& na bacia 0~ alagamento 

granoes quantidades de madeiras que podem facilmente ser utilizaoas rara é faori 

caç~~ ae móveis(cadeiras, mesas, banco), utensilios(caoo o~ en~aoes. Dás, vêssou 

ras) e outros objetos. este material florestal com certeza ser~ perdido co~ os s~ 

cessivos alagamentos, trazendo inclusive riscos oe entupimento e danos aos verte 

douras da represa. 
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Assim sendo somos favoráveis ao aproveitamento racional deste 

potencial de matéria-prima florestal, cuja liberação depende de aprovação de: pr~ 
jeto a ser encaminhado ao IBAMA/SC. Há que se salientar que o usufrutq da reserva 

florestal remanescente na bacia de inundação pelos índios faz parte do Convênio 

029/81/FUNAI-DNOS(cap.5) e sua implementação esbarra em aspectos de Legi~lação Am 

biental Brasileira. 

A olaria comunitária possui um potencial a ser dimensionada de 

produção de tijolos, telhas, cerâmicas, baseada especialmente no solo argiloso(s! 

dimentar) encontrado as maroens do Hercilio em toda a bacia de inunda-ão.Além dis - .,. - 
soa grande disponibilidade de mão-de-obra indígena na reserva é outrn aspecto de 

cisivo para a implantação de uma atividade desta natureza. 

Uma pequena olaria seria capaz de produzir cerca de 100.000 ti 

jolos a partir do 2Q ano, alcançando um produção média de 300.00Q t~jolos/anc, õ 

partir do bQ ano de instalação. Esta receita contribuirá decisivamente parê õ me 

lhoria da qualidade de vida e fixação dos Xokleng na reserva indigenõ. 

Cabe ressaltar que ao lado da olaria e da marcenaria, funciona 

riam unidades de aprendizado onde os jovens Xoklen~ se familizariam com os aspef 

tos ao trabalho. Além disso, o aproveitamento das matérias-primas existentes( baL 

ro. madeira) permitem ô instalação de unidades produtoras de artesanato em cerãmi 

ca(vascs, potes,etc) e entalhe e escultura em madeira. 

Existe ainda nas margens do Hercílio grande potencia! de aptf 

veitamento de bancos(depósitos naturais) de areia que poderiam ser e,o}orados Sé 

zonalmente(em virtude de inundações eventuais) para consumo da comunldaae indígf 

na e eventual comercialização. Cabe salientar que o DNOS efetuou grande exolo:é 

ção dõ areia no rio Hercílio, aproveitando-a na construção da Barraçerr., disponde 

oe máquinas adequadas para sua exploração. 

CUSTOS: Olaria - tratores p~ra retira da matéria-prima,forncs, 
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secadores, galpões para secagem, galpões para armazenagem,instalação elétrica, mo 

tores, fita para corte, formas,etc. Ce$ 50.000.000,00. 

Marcenaria - galpão, serra fita, serra circular, tornos, moto 

res, instalação elétrica, equipamentos diversos. (6 10.000.000,00. 

Porto de Areia - dragas(cedidas peloDNOS), caminhão caçamba . 

r.6 l0.000.000.00. 

TOTAL GERAL: Cli$70.000.000,00 

4. 6. PRDGRAM,;\i::DE'.1iP.Ç~Dr!!NSII1UCIDNA[tNDWCAMP.O\mLORGANIZAÇIWIPROOUH!t'A 

Esta proposta está baseada no estudo anteriormente apresentado 

e embora sucinto visa contribuir na melhoria das condições de· assi~tência à co 

munidade Xokleng do PIN !birama. 

o objetivo principal deste Programa é' ê djnamização da econE 

mia tribal da comunidade Xokleng, reconhecendo-se seu direito de usufruir do meic 

ambiente que ocupõ, sem degradá-lo,.garantindo que toda a renda gerada pelo traba 

lho indíg.ena deverá ser orientada e utilizada em sue favor. 

A fim de viabilizá-la é necessário garantir ê ação integrada e 

programada de todo o corpo de funcionários do posto, aliaoa ainda a uma equip~ i~ 

terdisciplinar de caráter pedagógico~ administrativo e executivo de diversas enti 

daoes. Pressupõe a manutenção dos serviços básicos necessários à dinamização dê 

$Ociedade indígena e a sua sobrevivência(educação, saúde, trabalho,alimentação,oL 

ganização social). 

METAS. 

l. Orientação e assistência técnica permanente ~as projetos aE 

senvolvidos pelos Xokleng no campo das atividades produtivas: 

2. Apoio financeiro para a implantação das projetos; 

3. Dinamização do trabalho familiar e indi~idual,fomentando a 

necessidade de organização e cooperação para o trabalho coletivo; 
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4. Organização a médio prazo de uma cooperativa de produção e 

consumo destinada a comercializa__r_.a.-~~~--rnã1gena, a garantir o fornecimento 
.,._,,. ..... - i 

dos bens que necessitem e a administrar um fundo coletivo de capital, bem como a 

infra-estrutura da comunidade; 

5. Valorização e aperfeiçoamento da mão-de-obra indigena; ini 

ciação dos jovens no domínio de técnicas de trabalho e conhecimento básicos à vi 

da no campo. 
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VI. CAPITULO 4. A QUESTAO AMBIENTAL. 

Cristina Kazumi Nagata 

Sandra Aparecida Ayres de Paula 

l. CDNCE:ITUAÇAO 

A legis,lação atual que trata das responsáoilidades, dos cr!t! 

rios básicos e diretrizes gerais na questão da Avaliação do Impacto Ambiental de 

obras e atividades modificadoras do meio ambiente, entende que os estudos a sere~ 

realizados de modo a caracterizar a situação ambiental da área devam rontemplar e 

meio físico, o meio biológico e os ecossistemas naturais e o meio sócj0-econ6micc. 

Trata-se neste capitulo, apesar de mantido o titule, da ouestgc 

restrita aos meios físico e biótico, suas caracterização e alteraçõe: sofridaE p~ 

la construção e operaç~o da Barragem Norte, sem que ficasse~ esouecidaE as correl~ 

ções com a ~uestão sócio-econbmica e cultural, tratada nos outro~ capítulos. 

Estas correlações são ainda mais profundas quando se sabe 

a população indígena que fez deste meio natural seu habitat fez dele também 

oue 

SUé 

história e cultura. 
,. 

2. D6JEJIV05 

Os estudos relativos à questão ambiental objetivaram avaliar, a 

par:ir e~ ievantamentc oa~ características ambientais atuais e dos levantamento5 

anteri0rmenre realizados na terra indígena de Ibirama(Duque de Caxias·.as ! 
' ' ções que a construção e operaç~o da Barragem Norte vem acarretandc no meio~ r:~: 

coe biótico no interior de$té terra. 

Estas alterações foram avaliadas considerando-se a susceotic::~ 

daoe do meio natural à ocupação humana e as alterações nessa ocupaç~o face à B2::2 

ge~ Norte e suas implicações. 

3. CARAC[ERIZ~Ç~O~:CDIME[O~~MBIENlE~BEGiONA[ 
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3 .1. Vegetação 

A região do Vale do Itajaí-Açu caracteriza-se pela presença da 

formação vegetal denominada Floresta Perenifolia Higrófila Densa que é encontrada 

ac longo do litoral sul, recobrindo as planícies costeiras e as encostas orientais - dê Serra do Mar e da Serra Geral, em altitude Que atingem até 700m. 

Esta floresta é formada por uma vegetação bastante exuberante. 

alta e desenvolvida, composta por espécies que pertencem e várias f o r ma s bioló9i, 

case estratos. Em muitos locais apresenta-se imponente, com árvores ~ue a ti n9e1r, 

mais de 35 metros de altura, com troncos grossos e copas densas e largas aue jnte: 

ceptam grande parte da lu~, razão pela qual o estrato arbustivo aoresen:õ pouca e: 
versidade de espécies . 

3.2. RrHevo 

Região de terrenos ·sedimentares, faz parte da extensõ áreê Oê 

Bacia Sedimentar do Paraná. Localizada entre as planícies costeiras e o Planalto f 
cioental faz contato com o Planalto da Araucária através de uma escarpa, ~ Serra 

Geral. 

As altitudes chegam a 1200m, e o relevo foi bastante dissecaoc 

pelê erosão flu\'ial oue oeixou nas vertentes abruptas, um sucessivo • scalonamentc 

oe patamares estruturais. 

Ocorrew aindê nê região relevos residuais de tooo I lano.face ê 

presençê do arenito, material mais resistente à erosão. 

3.3. Clima 

h região apresenta uma distribuição uniforme das chuvas corr· ~ 
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ma precipitação anual variando de 1250mm a 2000mm, sem carência de chuvas. 

Localizada em latitudes subtropicais, sujeita à invasão 

tante de massas frias de origem polar. 

Possui pelo menos um mês no ano com temperatura média 

rior a l52c1 com inverno multo sensível e sujeito a geadas. 

3.4. Ridragtaf.is 

cons 

inf!_ 

O rio Itajaí do Norte ou Hercilio que corta a área indígena de 

!birama compõe a Bacia Hidrográfica do Itajai-Açu. 

A expansão dessa bacia se deu com a captura pelo ltajai-Açu de 

rio que se dirigiam para o rio Paraná.A presença de filitos e quartzitos( 

veis) facilitou o trabalho do rio de erosão remontante. 

"f r í é i. 

A definição dos passos metodológicos atendeu õ pré- requisitos 

impostos pela característica do trabalho que ora se desenvolve. O p~imeiro pré-r~ 

quisito foi o tempo exíguo que se dispunha face aos prazos de reinício dê cons 

trução das obras aa Bãrragem Norte. 

Outro pré-requisito é o da necessária objetividade e Drofundi 

~de com aue deve ser tratado o tema ainda que alguns aspectos possam vir a ser 

objeto de detalhamento posterior. 

Neste sentido e devido a grande extensão da área(l4.D8~, 8860 

na' fc~ imorescindivel o uso do sensoriamento remete utilizando imagr~ orbital~ 

auiriCE oc INF~-lnstituto Nacional de Pesquisas Esoaciais. par& pror-~r=ionar ~ 

ma v5s~o global e o cálculo de áreas seffi o quê, no temoo disoonivei, seria invi 

ável. 

Contou-se tambérr com a observação visual oa paisage~, oara o 

reconhecimento das caracterís~icas ambientais, no maior n0merc pcssível o e J e 

cais no interior da reserva, como complemento aos dados secundários u~ilizados 
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(mapas, relatórios,etc.). 

Li. 1. [nterµretãçãi::Ui~fi:si:iaii!:t:1e:iiDái:!c5';iCJbt±i:'.li:i&:1n:1trilivês::'i:lo:;rSensclliat11ento_ :Rematonota,! 
1 ta 1. 

1 

. / 

Utilizou-se a imagem orbital Landsat (TM,canal 5, órbita 220/ 

79, banda3, passagem de 14/maio/68, escala 1:50.000) recobrindo 11.732 ha,corre! 

pendendo a 83,30% do total da área indígena, o que otimizou a execução do traba 

lho. 

Face à presença de algumas nuvens na ;magem o percentual de á 

rea intrepretado foi de 7~,96%. 

Os restantes 25,04% foram complementados com as informaçpes 
1 

oe campo e o mapa de demarcaç~o executado pela AEROOATA S.A, 1987, r~ escala· 1: 

25.000. 

A interpretação visual da imagem foi executada err transperê~ 

eia com os limites da reserva na escala 1:50.000, resultando em maca prel1minar 

dos padrões de vegetação e do uso e ocupação da terra. 

Através deste mapa pode-se efetuar a deljmitação das diferen 

tes tipologias vegetais existentes, permitindo a demarcação prévia das unidades 

amostrais definidas aleatoriamente dentro de cada tipologia. 

u . 2. rrtai:ielhc:F:i:JeCCampb 

Durante reconhecimento das características ambientais e da c~ 

bertura vegetal existente na área, foram localizadas as unioades ou amostras nos 

diferentes estratos. 

Cada amostra utilizada neste trabalhe, oossuia 111om:.: de · área 

e forma auadrática. As i~formaçbes obtidas a partir de sua instalaçãc, forarn re 

gistradas em fichas de campo, contendo a identificação da parcela e a descrição 

individual das espécies com circunferência maior que 15cm.Considerou-se o norre 

popular da essênc~a,a altura total e comercial, a posição sociologica, a oualioa 
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de fuste e a forma da copa, 

A heterogeneidade das espécies por tipologia, determinou a 

quantidade ou parcelas instaladas na área. 

4.3. Ati~li§ernaasma~aas 

4.3.1. Análise Estrutural da Floresta: 

Esta metodologia procurou obter argumentações qualitativas b~ 

seadas em parâmetros da estrutura vertical e horizontal da floresta. 

Através das informações fornecidas pela instalação das unida 

des amostrais, foram realizados os seguintes cálculos. 

a) Cálculo de abun~ãncia 

No sentido quantitativo, abundáncis é definida e •mo sendo o 

n~mero de individues de cada espécie dentro de uma associação vegetal e, é se~ 

pre referido err. uma unidade de superfície. 

Realizou-se cálculos para oeterminação de aoundância absoluts 

que indica o número total de indivíduos por hectare e, de abundância relativa 

que permite conhecer a participação de cada espécie em percentagem do número te 

tal de árvore levantados da mesma tipologia. 

ABABS - n/ha 

n/ha 

N/ha 

X 100 

onde: ABABS :o abundância absolut2 

ABREL : abundância re.lat!va 

n/ha ,: númerc de árvore de caaê espécje p o :- h e e '- a r e 

N/hé : númerc, total de árvore Dor hectare 

b) Cálculo de Domináncia 

Constitui-se na medida da projeção tota: do corpo da pianta.P 

oomináncia absoluta É calculada através da soma das áreas basais aos individuas 
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a uma determinada espécie. A.dominância relativa é calculada em percentagem da 

soma total das dominâncias absolutas e seu valor correspondente à 

em percentagem na expansão horizontal total. 

participação 

DABS = g/ha 

DREL = g/ha 

G/ha 

x 100 

DAaS - dominância absoluta 

DREL - dominância relativa 

g/ha - área basal de cada espécie por hectare 

G/ha - área basal total por hectare 

c) Cálculo da Freqüência 

A freqüência indica a dispersão média de cada compenent~ veg~ 

tal, medida pelo número de subdivisões de área em oue se apresenté.E pcrtanto.urr 

onde: 

conceito estatístico relacionado com a uniformidade da distribuição das espécies. 

Determinou-se a freqüência absoluta das espécies, através da 

porcentagem das subparcelas de ocorrência. E a freqüência relativa é calculada 

co~ base na soma total das freqüências absolutas de uma parcela, que se conside 

ra i9ual a 100~. 

ír ABS =%de subparcelas oue ocorre uma espécie 

F"r REL - Fr ABS 

Fr ABS 

:X 100 

onde: Fr ABS = freoüênciç aosoluté 

1r REL ~ freqüência relativa 

d) Cálculo do Indíce do Valor de Importância 

Visa integrar os três dados estruturais citados anter~crmente 

e combiná-los em uma expressão única e simples, ou formá a abranger asDEcto= e~ 
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truturais em sua totalidade. 

Obtem-se este indíce através da seguinte fórmula: 

IVI - ADREL + DREL + Fr REL 
,, 
' 

IVl = índice ou valor de importância 

ABREL = abundância relativa 

DREL = dominância relativa 

Fr REL = freqüência relativa 

e)Cálculo do Valor de Cobertura 

1 
'1 

Efetuou-se este cálculo através do somatório de abundância e 
1 

dominância. 

vc •• 

onde: VC - valor de cobertura 

A6REL = abundância relativa 

DREL = dominANcia relatava 

~na:1:1.: se1:d:1 b I Gr.i!il'.E!'i:!eiH!legt Eia a ç ~arn:101:. Me iit.FERfüót:ibo 

Utilizando-se de métodos descritivo para o estudo das formas 

oe relevo encontradas, buscou-se também identificar os agentes erosivos atuantes 

4. 3. 2. 

na áree e a litologia local, a partir da comparação com referências bibliográfl 

ces ca repiã~, obtendo dados qualitativos da paisagem. 

Foram efetuados cálculc oe oeclivioade de 68 ve·~entes utili 

:ano0-se as cartas topográficas executadas pelo IBGE,1980, f!s:SG::·~-Z-~-Vl-b e 

SG 2~-Z-A-Vl-3 aa $eguinte forma: 

diferenca de njvel x 100 obtenac-se e resul~ad~ err per~e! 

tual. distância norizontal 

Dois perfis do relevo foram utilizados para efeito de compar~ 

ção entre o local tradicionalmente ocupado pelos indígenas e e local parê onae 
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foram transferidos pela construção da Barragem Norte. 

4. 3. 3. Anâ:Iisêi1H;Juaratna:u~atds'.HCtl:sfiü:baiçsé::6spaciar::das''.:rr:émas;1n:1Abblr:a:laaas .. 
! 

A partir dos mapeamentos efetuados das classei de vegetaç~o, 

do uso e ocupação da terra e do percentuaJ de declividade das vertentes 

planimetradas, obtendo-se o resultado pela média de três leituras. 

foram 

5. ClHWNOSHCD 

O patrimônio florestal existente na éreu i,digenn Ibirama é 

caracterizado, quase na sua totalidade pela Floresta Perenifólia Hlgrófila Cos 

teira, ocupando uma área de 12878,386 ha, o que representê 9l,~3i r:a superfície 

total da reserva. 

Com a análise realizadê na área, constatou-se a ausência dE 

porções intocadas nesta formação florestal, uma vez que problemas sócio- econôml 

cos culturais causados por fatores externos, contribuíra~ parê ê ocorrêncis de u 

ma acelerada ~xploração predatórja das riquezas florestais. Ressalta-se oue a e> 

tração seletiva da madeira, permitiu a manutenção parcial dõ floresta. 

Através da elaboração de um mapa do uso e ocupação da t e r r e 

(pg. 56 ), definiu-se as tipologias vegatais da área indígena como sendo: a) fl~ 

restê perenifÓlia higrófil& costeira-alterada, b) floresta perenifÓlia higrófila 

costejra-muito alterada.e: áreas agropastoril e, d) caooeira e capoeireinhas. 

P capoeirinh& constitui-se no estágir ini:ial d~ ocuoa;ãc en 

terrenos aoanoonados pela agricultura. NestE estágio verificou-se·, aparecimenlc 

aos primeiros arbustos, principalmente representantes da família Compositae.~oós 

um período de aoarente dinamismo de 5 a JO anos. as Comoosita~ ca~eçararr a se~ 

substituídas por espécies arbóreas de rápido cres~imentc formanoo associações 

densas e homogêneas, definindo-se a capoeira. 

Estas duas fases da sucessão vegetal foram encontradas e~ 
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3,40~ da reserva indígena, perfazendo um total de 479,00 ha. Capoeiras e capoeitl 

nhas não se ·tornaram objeto de estudos mais aprofundados neste trabalho, por con~ 

tituir áreas de descanço da agricultura itinerante. 

Para melhor caracterizar a situação em que se encontram as , 

reas cobertas pela Floresta PerenifÓlia Hiarófila Costeira e estabelecer um cómpa - ' - 
rativo qualitativo entre a situação florestal atual e anterior à exploração p~ed~ 

tória, analisou-se estruturalmente as duas tipologias definidas no mapeamento. 

A Floresta Perenifolia Higrófila Costeira - alterada ocupa umc 

área de 932,50 ha e representa 6,62% da cobertura vegetal existente na área. 

Com a instalação das unidades amostrais·nesta tipoJ.igia pode-se 

constatar a presença de 51 essências florestais, enumeradas em ordeffi ,.1 r abé t í c e s , 

com os respectivos valores encontrados através de cálculo dê estrutura horizont~l, 

(QUADRO N2l). 

Esta tipologia apresentou pequenas variações decorrentes dê lo 

calização em funç.ão do relevo e se caracterizou pela presença de três estratos ni 

tidos, dois arbóreos e um arbustivo. 

No estrato superior foram encontrados a bicuíva, canelas, ceoro 

guamirirn, pau-ólec, perobê, tanheiro, farinhâ seca, e maria mole. 

No segundo estrato predominante o bacubari, fumo bravo,gabirova, 

entre outras. 

No estrato inferior destaca-se a presença do xaxi~ .. da grandi~ 

vê, além oas plantas jovens de oossel superior. 

Ocupando a maior porção aa superfície total Oê éree indiger.a 

com 11.945,886 ha e representandv 8~,81~ da coberturõ vegeta~. atioologia oefinics 

52 como Floresta Perenifolia Higrófila Costeirê mui~o alterada apre$entou 

cies. O resultado da estrutura horizontal encontra-se no QUADRO 2. 

Os diferentes estágios de alteração da floresta, pode ser justl 
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ficado pela maior ou menor facilidade de acesso uma vez que a área indígena locali 

za-se em uma região de topografia muito acidentada. 

Analisando-se o estudo qualitativo do Inventário Florestal dos 

Postos Indígenas dos estados do Paraná, santa Catarina e Rio Grande do Sul,elabor~ 

do através de um Convênio firmado entre FUNAI/SUOESUL/Universidade Federal do Para 
' 

ná, no ano de 1973 e, comparando-se com a realidade atu~l, constata-se prejuízos 

significativos no que se refere a estrutura da formação florestal, uma vez que as 

espécies anteriormente encontradas no dossel superior foram extraídas da floresta. 

Observou-se que apesar da modificação na estrutura, a floresta conserv~ praticame~ 

te todas as essências originais. Houve um aumento no número de espécie decorrer. 

tes da extinção do estrato superior, fato este que possibilita a oasse.,em de luz 

no interior da mata e o conseauente desenvolvimento de novas plantas. 

Relativos aos prejuízos ambientais, o empobrecimento aa flores 

ta, pela modificação ae sua estrutura original, gerou grande afugentaçâo dé fauné 

silvestre. Considera-se o maior dano causado ao meio ambiente desta &rea indígenê, 

o processo de extinção em que encontram algumas essências florestais, como o sass~ 

frás, Que não houve comprovaç~o de nenhum exemplar entre as uniaades amostrais e 

outras espécies. corno o palmito e a canela que foram encontrados em pequenas 

porções. 

Como não houve total devastação da floresta, apesar da ocartên 

eia oe significãtivé alteração, o meio físico da área indígena não foi grandemente 

prejudicado,pois o solo oa área encontra-se praticamente todo recobert · corn vegeta 

ção florestal. 

A ouantificaçãc do~ danos econômicos somente poderá ser aboro~ 

da com a realização de um in..ent á ri o flor esta l aprofunda de, forneça estimativas oue 

de perdas volumétricas específicas e por formação florestal. 

5.2. :M8JJOHl:.'.AB10:T.ir.D0H 
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O relevo nesta área indígena, resultante da superimposição de 

sistemas climáticos combinados com condicionantes de natureza litológica e estrutu 

ral, apresenta-se com altitudes que vão desde 300m no Vale do rio Itajaí do Norte 

ou Hercilio até 966m na região do Oleo e Bugio onde há topos relativamente mais 

planos. 

De topografia bastante acidentada apresenta em 73,59% da área 

vertentes com declividade média de 24,92%. De relevo montanhoso possui patamares 

intermediários frutos de erosão diferencial e depósitos sedimentares fluvial,confl 

gurando encostas de declive heterogêneo onde, em sua parte mediana, há um declive 

menos acentuado, em média 15,51%, como pode ser observado nos perfis. 

As encostas, convexas,tém declividade acentuada na !·ase err mé 

diê 40,73%, como atestam os vales em V. Areas planas são totalmente inexistente~ 

na reserva. 

Na região do Bugio e conjunto montanhoso apresenta altitudes~ 

levadas de 600 a 966m, com topos planos, encostas convexas e oeclividades mais ho 

mogêneas. 

Os topos relativamente mais planÓs citaoos anteriormente paré 

as regiões do Bugio e Oleo, para onde foram transferidas as familias que habitd 

vaw as margens do rio Hercílio ou Itajaí do Norte, não significa que sejam adequ~ 

das à ocuoação humana. :arentes Of fontes de água com lençol freátjco mais profu~ 

de. clima local mais frio E ómido agravado nela altitude elevadE, tê~ rlificultado 

a soorevivênciã das familia~ indígenas. 

A rede de drenagem dentritica, bastante ramificada, ~ resulta~ 

te de impermeabilidade do terreno de formação argila-arenosa ao;esentanac muitos 

afluentes e sub-afluentes que formam pequenas sub-bacias oue desá~uam no rio Her 

cílio ou Itajai do Norte. 

Esta impermeabilidade propicia a formação e alteração dos Cê 
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nais de escoamento das águas pluviais facilitando a formação de sulco que podem 

vir a se transformar em vassorocas. Este processo é amenizado pela presença do a 

renito e pela manutenção da cobertura vegetal em toda a extensão da reser~a.Entre 

tanto, pode ser facilmente observado ao longo das estradas e caminhos construidos 

no interior da área. 

O solo de textura argilo-arenosa, pedregosa, e coloração amare 

la acinzentaoa foi analisado em 1979 e apresentou nas duas amostras colhidas ns 

região do Bugio, alto teor de alumínio e baixo teor de cálcio e magnésio. Em uma 

amostrõ médio e, na outra baixo teor de Fósforo e Potássio, indicando t,aixs f e r t í 

!idade. 

Originados a partir da decomposição de arenito$, 
i 

apresentan~o 

cor amarelaoa ou avermelhada caracterizada pelo cimento silioso ou ferruginoso,el 

t e s solos, embora em alguns· locais férteis nas p r Lrne í r a s c o í he í t s s , té1t. un ciclc 

vital muito pequeno. 

Na área indígena somente há formação de pequena planície alu 

vial no leito do rio Hercílio e do rio Platê, que pele característica oe sedimer, 

ta~ão fluvial possuem mais nutrientes que foram carriados para o local. Coincide~ 

temente as áreas tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, com maior atividade a 

gricola e concentração populacional e que será alagada. 

No meio abiôticc podemos afirmar que alteraçõe~ serHo e est~o 

senoo sentidas de ouas formas:diretê e indireta. 

Diretamente a área a ser alagada de 817,42 ha irá c·ing.:r 

1 noz e m~is tradicional área de cultivo e que é melnor avaliada er s~as e ons e ouêr- 

cias sociais e econômicas ncs Capítulos respectivos. 

Indiretamente a formação de reservatórios sempre alteram e e 

quilíbrio dinâmicc do rio. A construção da Barragem Norte altera e equi~íbric 
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tre a erosão e deposição mudando sua localização e intensidade na zona imediata e 

toda a extensão da bacia a montante do barramento. 

Pela característica de erosão remontante ou regressiva ;e itada 
1 

anteriormente, isto é, p trabalho de desgaste do fundo do leito é feito de. jusan 

te à montante, pode-se assegurar que as conseqüências da Barragem serão sentidas 

nos afluentes do rio Hercílio ou interior da área indígena, que se encontram a 

montante, ·do local do barramento, agravadas com a característica de acentuado de 

clive. 

Do ponto de vista físico é uma áreê bastante sensível à ocup~ 

ção huma~a onde qualquer ação antrópica facilmente altera e acelera O! processes 

dinâmicos do modelado. 

Como base fisica de desenvolvimento de uma sócio economia é li 

mltante e os prejuízos pelas alterações sofridas somente não foram maiores por 

ter sido ocupadõ por uma população pouco tecnologizaoa que recuou ante as limita 

ções do meio, sem poder se sobrepor a ele. 

A curto prazo estão sendo muito valorizados os benefícios para 

a população regional do controle na vazão das águas· pela Barragem Norte, viabiJ~ 

zando o cultivo às mar9ens do rio a jusante do barramento. 

Nesta contabilidade de benefícios são esquecidos os problemas 

oe erosã~ e sedimentação, com conseqüências a médio e longo prazo, surgidos com 

a mudança oa dinãmic6 fluvial, especialmente na zona~ montante próxima ao barra 

mente, coinciaentemente a terra indígena de lbirama. 

6. RECDNSIRU~AD~AMBIENJAL 

Para que haja um aproveitamento racional das florestas, aliaoc 

a sua sobrevivência, torna-se necessária a aplicação de técnicas silviculturais, 

aoequadas, baseadas na Eçologia de cada tipo de formação vegetal. 

A atividade prioritária para a minimização dos danes ambier 

-------- 
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tais na área indígena Ibirama, é a recomposição .florestal, através do processo 

de revegetalização. Este processo consiste em devolver à área a cobertura 

tal mais equilibrada possível em termos de estabilidade de ecossistema. 

A composição estrutural da mata deverá ser formada com espf 

veg!_ 

cies de maior valor em posição sociológica em todos os estratos, seja em vegeta 

ção rasteira, arbustiva ou arbóreas. 

Pa.a a recuperação específica do plantio, que além de trazer 

beneficias ambientais e ecológicos à área indígena, po~erá se tornar importante 

fonte de alimentação e comercialização, é viável a aplicação do processo de enri 

quecimento e adensamento. 

Outra espécie que exige manejo técnico a níve} ae reintrodução 

02 essência na floresta é o sassafrás. Para a determinação de maroejc aoeauaoc 

estudo mais aorofundado da sua auto-ecologia faz-se necessáric. 

Em algumas áreas onde a alteração atingiu níveis oouco siçnifi 

cativos, devido a dificuldade de acesso, como gratas e picos de Ee!rê, ooaerãc : 

recompor-se naturalmente, onde a natureza refaz ê vegetaçã~ :ertarnente, anc acts 

ano. Ressalta-se que neste tipo oe manejo não ~averÉ formaçã~ OE árvcres de mê 

deira noore, devido às suas exigéncias ecológicas. 

As alterações no meio físico se mostram mais significativas ao 

long~ das estradas e caminhos que devem ser especialmente aqueles que serviam de 

acesse para ê exploração floresta:, restituidos à vegetação. 

Há aue se fazer restrições R abertura de estraoas no interior 

os área. Quando indispensáveis devem ser construídas seguindo as curvas de ri,e~, 

evitando a uti!ização de aterrios que dificulta~ o escoamento natural oas águas 

e primor na construção de bueiros e outras obras de arte que evitem a erosãc. 

As atividades produtivas que venham a se desenvolver na áre2 
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.deverão estar compatíveis com os potenciais e restrições do meio, devendo ser 

objeto de planejamento adequado em especial quanto ,à localização esprcial de~ 

sas atividades. 

·j ., 
"• n 
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QUADRO NQ l: ESTRUTURA HORIZONTAL 

AL TERADII 

ABUNDANCIA DDMINANCIA FREQUENCIA 
ESPECIE N!:!/ha REL m2/ha REL ABS REL !VI vc 
Amora 8 0,48 0,03 0,06 8,33 0,73 1,27 0,54 
Anjico 8 0,48 0,60 i,15 6,33 0,73 2,36 1,63 

Araç:õ 72 4,34 1,42 2,72 41,67 3,65 10, 71 7,06 

Araça Branco 8 0,48 0,08 0,15 8,33 O, 73 1,36 0,63 

Araçalazão 16 0,96 D,21 0,40 16,67 1,46 2,82 1,36 

Bacubari 48 2,90 0,27 0,52 41,67 3,65 7,0i 3, 4 2 

Bagé de macaco 40 2,41 0,21 0,40 25,00 2,19 5 'Q(I 2.81 
Bicuiva 16 0,96 0,04 0,09 16,67 1,46 2.~l i , º" 
Bugreiro 16 0,96 0,10 0,19 16,67 l. 46 2. 61 1 , l :- 
Cabriuna 16 O, 96 2,0J 3, 8 .5 16,67 i , 46 6.27 LJ, E l 
Camboata 16 0,96 1,73 3,32 16,67 1,46 5,7l ", 2f: 
Canela 80 4,82 1,30 2,49 75,0C 6,57 ! 3, BE ; , 31 
Canela Foºo 3t: 2,17 1,61 3 ,.Q!, 25,00 2.19 -; . t; 5.~t 

Canela Pimenta 48 2,90 1,08 2,07 50,00 u , 38 9. 3;, «, 97 
Canela Sebo 8 0,48 0~76 1,46 B, 33 O, 7:. 2,67 2, 9i. 
Caxeta 64 3,86 2,64 5,06 58,33 5,11 1 L:, O: e. 9:2 
Cedrc B 0,48 1,51 2,89 8,33 0,73 4,lG 3,37 

Cc e 0,48 0,02 0,04 8,33 0,73 1,25 0,52 

Corticeira 8 0,48 0,15 0,29 8,33 0,73 1,50 [', 77 
Cuvõtã H 0,96 0,42 0,80 16,67 l,46 3,22 l,76 

Farinhé Seca 16 0,96 3,46 6,63 16.61 i , 46 9.05 7,59 

r umc E'ravc 192 11,57 2.02 3.87 6€., 6"' ~· t Eih 21, 2e l 5 , 4 i, 
Gabirobê é o. 4f O ,BL l,ól e.33 0,73 :.82 2,09 
Garuvàc é o. L:8 L.. 21 ê,07 e,33 0,73 ~,2ó é.; 5 
Garuvinhê 8 0,48 l,02 1,96 6,33 o. 73 3 .17 :.4t 

Guamirim ó 0,48 0,0; O,lC 8,33 0,73 i . 31 C. SE, 
Guamirim Ferro ê 0,4ó D,3; G,6; e, 3:=. G, 7 3 ~ • E,L 1 1 ~ 

••• - .L 

Guam.:.rjm Verm! 
l hc ........... ó 0,48 O, 11 ú,21 8,33 0,73 l 'l. :-: C,é7 

Grandiuva 152 9,16 2, 2L: 4,29 41,67 3,65 1,,10 i z . L 5 
Imbiraçu 16 0,96 O, 16 0,32 16,67 l,46 2, 71. 1. ze 
Jng6 48 2,90 0,35 0,67 25,00 2, 19 5,76 "1 ".., 

~ t .,1 I 

Inºá Macaco 8 0,48 0,09 O, 17 8,33 0,73 1,38 O, 6 ~. 
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conti~uação QUADRO N2 l ESTRUTURA HORIZONTAL 
E[ORES[A,eERENIE0[[RffiR]GRD6[[~WEOSt6IR~mmrAD[BRADA 

ABUNDANCIA DOMINANCIA rREQUENCIA 
r ·-:PE CIE N!W,ha REL m2/ha REL ABS REL IV! vc - ~-,oeiro 16 0,96 · O, 71 l,36 16,67 1,46 3,78 2,32 
l uro do Campo 24 1,45 0,46 0,88 16,67 1,46 3,79 2,33 
Hc.r í a Mole e 0,48 6,24 11, 96 8,33 0,73 13, 17 l2,IJ4 
Mstambu 32 1,93 2,05 3,93 25,00 2, 19 e,cs 5,86 
Pau Banana 8 0,48 0,03 0,06 8,33 0,73 1, 27 o, 5il 
PaL· Canzil 8 0,48 0,09 0,17 8,33 0,73 l,3é 0,65 
Pau Macuco B O, 48 0,05 0,10 E,33 0,73 1. 31 o.se 
Matei Olhe> 64 3,86 l, 3li 2,57 50,00 4,38 10.81 6,43 
Pau Negrinho 8 0,48 r , 6 7 3,20 8,33 0,73 i • 41 3,68 
Pau Oleo 16 0,96 0,07 O,D 16,67 l,46 2,55 1,0~ 
Pau Toucinhc 24 1, 45 0,09 0,17 25,00 2, 19 3,81 l. 62 
Peroba BB 5,31 1,58 3,03 83,33 7,29 15, 6:3 8. 36 
Píndabuna 8 0,48 0,64 1,23 8,33 o.73 2. 44 1,71 
Piquia 24 1, 4 5 o, 10 0,19 16,67 1,46 3,10 l,69 
Tanheíro 112 6,76 1,73 3,32 66,67 5 ,Bil 15,92 10,00 
Ta r umã 16 0,96 0,64 1,23 8,33 0,73 2,92 2, 19 
Ujoiatem 16 0,96 0,0il 0,09 16,67 1,46 2,47 1. 05 
V a C!,JIT' 8 0,48 1,60 3,07 8,33 0,73 .1.1,2e 3,55 
Vassourãc 152 9,16 l,95 3,74 41,67 3~65 16,55 12,90 

TOTAL 1660 100,00 52,15 100,00 1141,.65 100,00 - - - 

. ! 



•• ' •• - •• - - •• 

' ' f ~ • ,, 

' 

~hf 
~~ 
FUNAI 

f undàl~ N.t< 1onal de, lnd~, 
MINJSTE'I\JO 00 IITTERIOR 53 

QUADRO NQ 2: ESTRUTURA HORIZONTAL 
~tDRESIAillBERENffiffiDffiffiffillBIGRBffiffi~A~CBSIB~~RA~~~HDI~D~AfüIERAGA 

ABUNDANClll DOMINANCIA FREQUENCIA 
ESPECIE ABS REL ABS REL ABS REL IVI vc 
Acoite ira 4. 0,37 0,17 0,49 3,70 0,39 1,25 0,86 
A raça 18 1,68 0,55 1,67 14,82 1,58 4,93 3,35 
Araçalazão 7 0,65 0,48 1,46 7,41 0,79 2,90 2, 11 
Bacubari 29 2,70 0,23 0,70 29,63 3,16 6,56 3,40 
Bicuiva 11 1,02 0,57 1,73 11, 11 1, 18 3,93 2,75 
·.Cabr i una ]4 1,30 0,3Ji 1,03 14, 81 1, 58 3,9] 2,33 
Cafezeiro Bravo 25 2,33 0,20 0,61 11.11 i , 18 4, l :Z 2. 91:. 
Canelê 69 6,43 1,71 5,22 55,56 5,E9 "' -, e t !l.6: J.'? "'.,..i 

Canela Fogo 44 4, 10 0,84 2,55 2.5,9; 2,76 9, 1:. l 6.0 
Canela Pimenta 3; 3,07 0,47 l, /J 3 29,63 3,16 7,66 4 e r, '.., ~ 
Canela Sebo 4 0,37 0,15 O,úé ;,7C 0,39 1,22 0.8: 
Canema ú 0,37 0,01 0,03 ;,70 C,;S: C.79 G. 4C, · 
Canjerana 22 2,05 1,88 5,72 i e , 52 l,97 9, 71:. - - »Ó, 

Caixeta 14 .i , 30 0,90 2,74 1 t., 81 1,58 5,62 ~,04 
Carne de Vaca 36 3,35 0,43 1,31 29,63 3, 16 7,82 '4,66 
Carrapateiro 7 0,65 0,11 0,33 7,41 0,79 1, 77 0,98 
Ceoro 7 0,65 0,33 1,00 7,úl 0,79 2,44 1,65 
Cortice ira 1€ 1,68 0,16 0,49 18, 52. 1, 9i 4, 14 2, 17 
t uv at ã 7 0,65 0,04 · 0,12 3,70 0,39 1,16 C,77 

Ervê de Anta 9l e,76 1,87 5,72 51,85 5,49 19,98 14,45 

Ervê': da 1ndia 11 1,02 0,22 0,61 11, 11 1,18 2,87 1,69 
Erva MalE /., C,37 0,10 C.30 :;. , 70 0,39 1,06 0,67 

rarinhé. Secê 
1 

L 0,37 0,20 0,61 3,70 0,3!? 1,37, 0,96 
•umo E.ravc 18 l, 6 E, 0,28 0,85 i «. 62 1,se 1.:' 11 l 2,53 
Gaoirobé t.. 0,37 C,09 0,27 3,70 0.39 1,03! C,[4 

Garapuvu i.J 0,37 0,05 0,15 3,70 O, 3!? o 1 !? l 1 O. 52 j 

Guamirim 69 6,43 0,51 i , 5 7 70.3i 7,4E 15,48 7, 9E : 
Guarajuva 7 0,65 0.36 1.15 7, 41 C.79 2.5~ i , 8C 1 

Grandiuva IJ4 4,10 0,36 1,09 51,85 5,52 lC.72 ;, . 19 . 

lngá 47 4,38 0,76 2,32 37,04 3, 9Li 10,64 é , é 9 
lDê Amarelo 7 0,65 O, l 6 0,49 7,41 0,79 i , 93 l . l li 
lpé Roxo 4 0,37 O, 04 0,12 3,70 O, 39 0,88 C,4S 
Baguaçu 22 2,05 3,83 11,64 14 f81 1,58 15.27 13,6!? 

- 
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continuação QUADRO Nº 2: ESTRUTURA HORIZONTAL 
EUDRBS~A~BER6NIEDUIAillBGGROBIDEnillCDS~6~RnmmmQO[ffiDfflft5[BBA 

ABUNDANCIA DOMINANCIA FREQUÊNCIA 
ESPECIE ABS REL ABS REL ABS REL IV! vc 
Limoeiro 4 0,37 0,78 2,37 3,70 0,39 3, 13 2,74 
Louro do Campo /J 0,37 0,04 0,12 3,70 0,39 O,B8 0,49 
Mandioqueiro 4 0,37 0,09 0,27 3,70 0,39 1,03 0,64 
Maria mole 22 2,05 3,68 ll, 19 40,7L 4, 3ll 17,58 13 ,24 
Matambu ,40 3,73 0,24 0,73 29,63 3,15 7,62 4,46 
Ortigueirõ 7 0,65 0,03 0.09 7,41 0,79 1,53 o' 7J; 
Mata Olho 58 5,40 1,98 6,04 51,8.5 5,.51 16,95 11,42 
Pau Andrade 11 i , 02 0,96 2,92 7, li l 0,79 /;,,7; 3 1 9i: 
Pau Oleo li 0,37 0,02 0,06 3,70 0,39 0,82 o 143 
Pau Viola li 0,37 0,49 1,49 3,70 0,3~ Z, 25 1, 66 
Pau Caetano 7 0,65 0.13 0,39 3, 70 0.39 j, 'L; 3 1, OLi 

Peroba 10.5 9, 7'3 2,24 6.84 8.5,lê 9,0L, 2.:,68 16.60 
Pinãbuna li 0,37 0,08 0,24 3, 7 (' D·, 3~ i . 00 0,61 
Sarapateirc, 4 0,37 0,33 l,00 3,70 0,37 1,76 1,37 
Tanheiro 14 1,30 0,42 1,28 l «, 81 1,se 4 1 16 2,58 
Tigre iro 7 O, 6.5 0,03 0,09 7,4] O, 7'? 1,53 0,74 
T ar umã 4 D,37 0,29 O.BE 3, 7 O 0,39 1, 6/J 1,25 
Vassc,urão 29 2,70 0,59 1,79 40,74 4, 3iJ 8,83 li, 49 

Sapooemé 29 2.70 2,03 6,17 2.5.93 2. 7é 11 63 8 B7 
TOTAL 1073 100,00 32,89 100,00 938,29 100,00 
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QUADRO Nº 3: PERCENTUAL DAS CLASSES DE USO E OCUPAÇAO DA TERRA 

CLASSE 
0DE 

USO E 
OCUPACílO DA TERRA ha % 

' 
Floresta Perenifolia higr& 
fila Costeira ALTERADA 932,500 6,62 

1 

' ' Floresta Perenifolia Hiaró ~ - 
fila Costeira MUITO ALTERA 
DA ....•..••...•...•.•••••. ll.945,88é 84, 81 

Capoe i ra/Capoe ir inha ...... 479,000 ' 3, 4 O 

Agricultura/pastagem ...... 727.500 5,17 

TOTAL 14.084,886 100: 

. l 
1 

' 

QUADRO N2 4! PERCENTUAL DAS CLASSES DE DECLIVES DE VERTENTE 

CLASSE DE DECLIVE ha 'r 

,t:_ 20~ 3.719.50C 2:t ' •. : 

~ 20% 10.365,386 7:. ';~ 

TnTAI 1/J ORA .RR~ roos 
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VII. CAPITULO 5 - RELAÇOES INSTITUCIONAIS ENTRE FUNAI E DNOS. 

Maria Ordália Magro Del Gaudio 

Pelo disposto na Lei 6001/73- Estatuto do lndio, bem como na 

Lei nº 5.371167., a rundação Nacional do lndio é o órgão tutor da oopulaç~o lndi 

gena brasileira, tendo o papel de protegê-la. 

No contexto da construção da Barragem Norte, as rela~ões instl 

tucionais entre FUNAJ e Q QWQ~ {cu:am formalizadas mediante celebração do Convê 

meio ' do ia em anexo), com foro em Brasília-Dr, DL·r 
. I .. 

e 17.07. 

oual ae partes acordavam sete objetivos, tratando dos aspectos oE ~ransferêncja 

das familias habitantes da área que seria inundaoa e d& construç~c d~s benfeit~ 

rias nas proximidades da sede do Posto lndígena, para dar condições à continuid~ 

de da vida familiar e comunitária daqueles indígenas. 

O acordo previa, também, a liberação da caça. pesca,pecuáriê e 

exploração florestal da área de inundação pelos silvícolas err oeríodo de vazào.1 

gualmente, se previa uma faixa de segurança no sertido de eixo oa barragem pars 

montanLe da bacia, sem ocupação ou exploração. 

. ( 

Em, 15.07.83 foi estabelecido contrato de construção entre a 

ruNA: e ê empresa Gomes Camargo-Engenharia e Construção Ltdª, atravé5 de conQ 
rência pública tratada oelo Edital de 19.04.83, objetivanac a ~cnstruç~o de 

casas n& seoe do Posto lndigena para serere nabitadas por familias ou! ser iarr, 

transferidas oa bacia de acumulação para aquele local. Essa~ cons:·uçõe~ e sr.ão 

contida~ na alínea "a" da Cláusula lª de Convênio antes rnencioneod. 

O valor de contrato ficou ajustaoo em D5 196.72~. 732.4;.corr re 

cursos oriundos do DNOS. 

A empresa c ori c Lu Lv apena@ casas restando outras 3C para SE 

1' 1 1, 
i i; . ' ,. 
! ~ : 
' . 
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rem executadas. Em virtude da paralização das obras, a firma foi interpelada ju 

dicialmente pela FUNAI, perante o Juízo da 4ft. Vara Cível de Curitiba,conforme o 

processo n2 34272/85, iniciando uma batalha judicial que continua até os dias I a 

1 
! 

Até dezembro de 19B4 são elaborados dois Termos Aditivos, . de/J_ 

nindo-se novas benfeitorias ou buscando-se ajustar às aspirações dos irdigenas. 

tuais. 

Depois de nítidas dificuldades executivas por parte do DNOS,por 

diferentes causas, a FUNAI busca firmar Protocolo de Intenções com aquele ~rgào, 

em 1987, cujo objeto não é outro senão serviços e providências nece~Járias. ac 

cumprimento do Convênio 029/81 e seus aditivos, por solicitação expr ~ssa da comu 

nioade. Tal acordo não foi consumado por razões que não se póde atuêimente esclê 

recer. 

Consta aue algumas cláusulas do Convênio primeirc forarr cumpr1 

das de forma adequada aos desejos dos índios, ne~ sempre correspondente ac oue 

estava previsto no teor convencionado. 

Tal é o caso da alínea "g" da cláusula primeira do Convênio 

029/Bl Que previas execução de um projeto de desenvolvimento agrícola e flcue1 
. 

tal, nc valor de D$ 2.000.000,00. Após longos debates, incansáveis reuniões comu ·----· - n í t á r í as e exaustivos encontros aue duraram semanas, entre a íUNAJ e a liderança 

indígena, ~ico~ acordado que os recurso: seriam rateados em partes equi tau v a s 

en t r e as familias indíoenas da r e s e r vs . f:: FUNAl fc:. vote v e nc â no . Ar> -s oe o o í s i e i 
- --------- - çuns cesses mesmos inc!ígenas r ec Lamavan õ an Lí c aç ãc daoue í e v a Lo r , e vb o r a e tf 

nnarr recebidc. com respectivos recibos. 

Outras indenizações(pelas cu}turas temporárias e permanentes 

frutíferas, pelos entupimentos dos túneis da obrê e pelos rompimentos das ense 

cadeiras) igualmente, foram também desta forma recebidas pelas famílas. 
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Esta foi, apar~n!ementJL uma decisão equivocada da comunidade e) 
excessivament;·~~escendente da FUNAI, à época, p o í s n,ada restou de 

para aquelas populaçOes manterem um padrão digno de sobrevivência.· 

Aliás, esse fenômeno· parece ser comum até mesmo para colonos de 
! 

outros países ou brasileiros, frente a indenizações monetárias recebidas em sl 

fu.. postura 

~undamental 

tuações similares. 

Por outro lado, é preciso mostrar à consideração de tantos qua~ 

tos possan, participar ou utilizar este estudo, um aspecto substancial sobre a si 

tuação configurada. 

O Convênio 029/81, principal objeto deste capitulr e oue até 

hoje traz insatisfações aos indígenas por não ter sua totalidade cumprida, na ' r e 

alidade,exoressa no "caput" o ºÊ.J~t_ivo: 11 a utilização de parte ela á r e a ca rese~ 
---··----- -·--·-- 

va indígena de !birama para construção de barragem de controle das enchentes do 

vale do ltajai, estado de Santa Catarina~. 

Em sua cláusula primeira, alínea "ah, propõe:" a remoçãc das f~ 

mílias indígenas, cujas residências serão atingipas pela tacia de acumulação da 

Barragem Norte, a ser construida no vale do rio Itajai~. Entãc, estava assim de 

finida a intenção primeira daquele acordo: ~etirar os índios para alagar as ter 

ras. 

E de se imaginar que tal propósito, até então implícito, não lo 

gra1a ê•itQ oevidc ~ maneira descuidada come vinha senoo efetuada I o: agentes jG 

grantes de órgãc responsável pelo projeto de engenhari&. 

C encontro entre FUNAl e DNOS, em 1981, pele menc· veio estabe 

lecer um preço a ser pagc por aquele ato(prioritário. ne rede ae evePt:s e a!ivi 

dades programadas), para a consecução do empreendimentc . Já irreversivel, nacue 

la época. 
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Mas a avaliaçao do preço traduz-se insuficiente Je 
---· 

frente aos prejuízos a serem indenizados. 

Insuficiente porque nem de longe'-fepararia os danos f 

incoll)pleta 

.o s que 

parte do bojo da grande bacia inundada. 

sim como das roças, sem mencionar o solo de alta fertilidade, destinado 

--------- 
Incompleta porque não leva em consideração e questão humana, e1 

pecificamente daquela comunidade indígena que já apresenta, por si mesms.caract! 

rísticas a serem respeitadas pela sua história oarticular de confr nto~ dolorD 

sos com as frentes de expansão colonizadoras, resultando ew. significatjvas per 

das. Não considera tampouco a desestruturação do ethcs tribal de gruoc oue acaoz 

por demonstrar seu baixo limiar de equilíbrio inter-grupa~ pare conviver co~ ume 

situação de "stress" psicológico, como a que se lhe apresenta. 

Uma situação imposta extremamente, cujo mérito não se ouestio 

na, senão as determinantes técnicas Que indicaram aquela localidade exata para a 

obra, alé~ da exclusão daouera população no debate de aspectos que 

resoeito. 

lhe diriam 

Essa dimens~o deve ser restabelecjda em tempo para se compensar 

os indígena~ err apreço de desastre que lh~ foi impos~o, em nome ao progresso. à 

luz do princípio oue confere valor universal ac avanço tecnológico se o progre1 

so tira, o progresso di. 

----- 
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VIII. CAPITULO 6 - BENFEITORIAS E SERVIÇOS PENDENTES E AÇOES JA REALIZADAS 

Alexandre Leite Rosas 

Maria Ordália Magro Del Gaudio 

Nilo Paulo Morás I• 

i . P.S:.:SENEEI JDRã: AS\E,HIJ SCSERWffif;DS:iil?.E l!ID8NJ1ES 

1.1. Benfeitd~iéS\Pécid~cit~~ 

Com a celebração dos instrumentos de acordo entre o DNOS e a 
íUNAl, tutora dos índios- objeto do Capítulo 5 - foram estabelecid0s algumaf ben 

feitorias e serviços, encarados, na ocasião, como indenizatórios~ comunidaoe at~n 
1 

gidõ. 

Contudo, deixaram de ser executados na sua totaliaade por uma 

ou outra condicionante, gerando um descontentamento naauela populaçac aue resulta, 

naturalmente, em atitudes de descrençs do grupo e~ auest~o, frente ê iniciativas 

governamentais a serem eventualmente desenvolvidas naquela área. 

lQ) Construção de casas - Convênio 029/81- previa construção de 

6; casas. Foram construídas 33. Faltam 30 casas; '. 

obs: matéria pendente de decisão judicial. 

causa: Gomes Camargo Engenharia e Construção versus FUNAI e reconvenção 

íUNAl versus mesma empresa. 

Por outro ladú, fõ2-se mister alerta: Dêra o défi it nab í t ac í c 

na: que progressivamente se acumula, devido ao natural crescimentc oemográficc 

dos grupos indigenas em pauta. 

22) Igreja - Convênio 029/81 - previs~c oe construçãc de o: 
greja e 01 casa para o pastor - não foram construíocs. Faltam 01 igreja e 01 casé 

para o pastor. 

obs: idem 12 item. 
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3g) Construção esco)as - convênio 029/81 previa construção de 

01 escola e,negociação posterior entre comunidade indígena e DNOS garantiriam 

construção de outras 02 escolas- com respectivas residências para professores. 

primeira(do convênio) foi concluída. A segunda foi parcialmente construída,à mar 

gem direita, compreendendo a residência anexa para o professor; 

falta: concluir a 2e escola e residência de professor bem como 

construir totalmente uma escola e uma residência de professor, na área dos índios 

Guarani. 

4Q) Instalação de rede de abastecimento d'água - Convénio 029/ 

81 previa a instalação de 6km de rede d'água com uso de mangueira PVC. com 02 DO 

legadas. 

falta: cumprir este item; 

52) Construção de uma ponte sobre o rio Platé, com vigas metál: 

cas, conforme reivindicação da comunidade incorporada a uw Protocolo de lntençõe~ 

que deveria ser firmado entre as partes, em 19B7; 

obs: A ponte foi construida em madeira e os índios consideraw necesséria uma ou 

tra, em condiç5es de favorecer a ligação de uma parte à outrs dó área, após o õlê 

gamentc previsto; 

6P) Melhoria das instalações elétricas - o Convênio 029/81 

s instalaçãc de rede elétrica(06km) e a implantação de 01 transformador 

ore 

dE 

volt ager. .. 

r a l t a : s i m p 1 a n •. a ç ã e d e O l t r a n s f o r ma d o r o e v o ] t a r e rr .• 

72) Construção de 30km de estrada de contorno~ m..r ç e m e s cue r c a 

- Convênio 029/81 - da bacia de acumulação . Foi concluíoa oarcialmente (19km). 

Faltam llkffi, ligando s sede de PIN ac Toldo(áreõ Guarani);! 

BQ) Construção de 12km de estrada - ligando a ~ede do PIN E - ' e: - 

deia Bugio - não estava prevista no Convénio 029/81, mas é de fundamental irrpo~ 

1 . 
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tância às 74 famílias daquela região; 

92) Reconstrução de campo de futebol com 1000m2, em local' · a 

ser escolhido pela comunidade, com pavilhão, em substituição ao existente : antes 

do início das obras; 

102) Indenização pela estrada - a estrada de 15km construida, ,p! 

lo ONOS, à margem direita do rio Hercílio, ou Itajaí do Norte, liga Barra do Doll 

mann a Vítor Meirelles, sem o consentimento da comunidade indígena. 

obs: Conforme recentes verificações de técnicos desta SUER e do ~epartamento de 
1 

Engenharia da P.M de Vitor Meirelles, essa estrada estará sujeita P. f r e que n't e s 
4 ! 

oeslizarrientos e quedas de barreiras, quando houver o alagamento, tendo e!!' viste 

insuficiência das obras de arte, para suportar a grande carga de dre •agem previs 

t~. frente às especificidades do terrenos; 

llP) Repasse de casas - repasse de 20 casas de canteirc de ~ 

1 ' 

bras e mais o que for necessário para suê recons:rução e acabamentc, em lugar e 

ser indicado pelos índics. 

1.2. S~twiçblJPé~ds~t~~ 

lQ) Remoção das familias, cujas residência serão atingidas pela 

oacia da barragem e consequente transferência de seus bens removíveis - da margen, 

direita~ marge~ esquerda - previsto no Convênio 029/81. 

ralta: o mencionado remanejamento e a indenização das familias 

cue ji reãlizara~ tal mudança. por iniciativa própria, devido à demora dessas PTE 

vidéncias pelo DtWS - tendo muitas perdes; 

2Q) Garantia à ccmuru daoe í nc í çena , me d i an t e do c un.vnt c f o r rna L, 

da utilização oa área contida na oacia de acumulaç~o da oarragen ou~ integrav2 a~ 

terras indígenas, de acordo com o íterr terceiro do termo oe Re-ratificaçãG de Co~ 

vênia equivalente de 817,427 hectares, bew como 39,10 hectares de estradas 

truídas acima da cota de inunaação; 

cors 
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32) Garantia à comunidade indígena, mediante docum~nto formal, 
' 

da utilização da área de 724,564 hectares desapropriada de terceiros,i contígua à 

reserva indígena, livre da presença de posseiros, para utilização de caça,pesca e 

pecuária, indefinidamente. 

2. AÇDES'.':üA!i:REAl:.![ZA0,;'15 

Relativamente ao Convênio 029/81 consta que o DNOS já execut~u 
1 

as seguintes obrigações: 

l. Recursos financeiros repassados pelo DNOS à F"UNAI 
1 

e 

para 

construção de benfeitorias(parte da alínea ''a" da Cláusula primeira alínea 

"a" e "g" e "e" da cláusula segunda). rz$ 527.744.406,ll 
1 

2. Recursos financeiros repassados pelo DNOS à FUN:1 o ara ê 

indenização das culturas temporárias e permanentes(alínea "b" da cláusula primei: 

ra). ~$ 48.636.154,00 

3. Recursos financeiro~ repassados pelo DNDS à FUNAI, come fi 

nanciamento visando o projeto de desenvolvimento agrícola e florestal\alinea •1c'' 

da cláusula primeira). ~$ 2.000.000,00 

4. Recursos financeiros repassados pelo DNOS à FUNAl visanao 

e inoenização, por utilização, pelo Departamento, da área da Reservê Indígena"D~ 

que de Caxias"(alínea "d" da cláusula primeira).~$ 217.390.110,89. 

5. Recursos financeiros repassados pelo DNDS à FUNAI, para a 
incenizaçãc aos danos causados à comunidade indígena pelo repTesamento das águas, 

ocorridos em maio/83(alinea "e" da Cláusula primeira). ~$ 42.299.452,00 

dé de rio 

6. Construção de 19km dE estradê(do contornü, à marge~ 

Hercilio - ou Itajaí do Norte}. 

esquer 

Total:~$ 838.070.123,0D 
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IX. CONCLUSAO 

Como vimos no decorrer dos capitulosdeste trabalho, a comunid! 

de indígena Duque de Caxias sofreu abruptamente o impacto da obra da Barragem Nor 

te, executada pelo DNOS, o quê foi potencializado pelas condições geográficas ca 

racteristicamente limitadoras, para um povoamento com as especificidades já trata 

das. 

O que que1,afinal, aquela comunidade? O que deve sociedade,_§_ 

través do Estado ~quele grupo, em função dos estragos que lhe foram impostos 1 

Bem se ~abe que não há uma respostõ formulada matematicamente 

como se· fosse uma equação simples,para um problema como o que se ~oloca. Nc entar. 

to apresentamos algumas proposições tentativas. 

Isso porque o "delta xP é mais de qoe um algarismo e extraoola 

o mero ressarcimento material. 

Quando observamos a questão da compensação que os promotores 

aos gran~es emoreendimentos devem aos agentes diretamente prejudicados, não sube! 

timamos, naturalmente.a imoortáncia de seus resultados para o conjunto oa socied~ 

de oue diretc ou indiretamente deles se beneficiará. 

Apenas enfocamos um crisma dentro ao largo espect:o oue comoõe 

a situação que ora estucamos: e prisma daqueles que peroeffi. 

Assim, propomos, em princípio, umc revisão dos va1ores filosf 

ficas oue pautaraw os trabalhos anteriores, ampliando o referencial. na tusca de 

fundamentos para uma proposta nas devidas dimensões, objetivanao a compensação de 

vida à comunidade em tela, frente às perdas advindas com o emoreendimento referi 

do. 
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Tais perdas, aqui tratadas nas categorias "riquezas naturais", 

" sócio-cultural" e "benfeitorias e serviços", devem ser compreendidas além da 

simples impossibilidade de utilização das generosas várzea~ do Hercílio,pelos sil. 

vicolas.São mais, também, que a retirada inconseq~ente dos exemplares de sassa -. 
frás e a quase extinção do palmito de suas florestas, na ânsia da sobreviyé~ 

1 eia e gozo de uma vida material mais abundante, por parte do índio.Extravasam, 1 ! L. 

' gualmente, os custos pedidQs para o transporte das residências com os respectivo~ 

utensílios, de um lado para outro do território. 

Enfim, a perda de que tratamos é a de essência existencir,l 

das tribos afetadas que tiveram seu elo de equilíbrio grupal e bió::,20 rompiac 

diante ca granoe obra. O equilíbrio que veio sendo vilipenàiaoc oe}a'.;ociedade er 

volvente ao longo da história da ocupação daquelas terras consolidou-SE:, 

mente, com o colosso plantado pela engenharia, exatamente no limite oe seus res 

tritos espaços. 

A brutalidade oa situação ocasionou urr caos(e n~c estamo! aoui 

nos valendo da moderna teoria que parte da lógica trana~ilizaoora que e universo 

~ o caos, a Terra é o caos e o equilibrio é o caos) aue oesencadeou um nível tal 

ae "stress" psicológico naqueles individuas, acabanoo por desestruturar vertiginE 

sarnente o ethos triba!, representado, principalmente, pela divisão de lideranças 

~ grupos com e simultáneo desaparecimento dos papéis tradicionais oue eram os Pi 
lares da con\'ivéncié social e do conforto societário da colônia. 

Eis porque temos a compensação entenciaa err dive~ 2~ modalida 

oes.como exooremcs a seguir. 

l. MODALIDADES DE COMPENSAÇAO SUGERIDAS. 

a) Indenização em moeda - a paga em recursos monet~rios ~ com~ 

nidade, conforme sugerioo pela lioerança: depósito err, caoerneta de poupança.em "E 

me de cada chefe de famílis, no valor aue lhe couoer nd partilha, tenoc livres p~ 
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rs uso, 20% e, os outros 80%, 'S-~os à aprovaç~ de um plano de aplicação e~ 

projeto de subsistência. Para o projeto familiar, a comunidade deve contar com agr~ ---~ 
nomo ou outro profissional, conforme a demanda. 

b) Promoção de melhorias - através da conclusão das obras e se! 

viços iniciados e não concluídos, previsto nos acordos firmados entre a FUNAI e 

DNDS. Além disso, outras obras reivindicadas pela comunidade mas não. contempladas 
..------- 1 

por qualouer formalização - às custas do órgão promotor da Barrageffi : Norte. 

e) lerra - liberar terras contíguas à área indígena pars usufru 

te integral aos índios, sem posseiros e férteis. Outras terras, a e s í ·idar. 

d ) " R o y a 1 t i e s " - p a g ame n t o d e " r o y a 1 t i e s •· , :J t t: a "é s e -, d e sem b o 1 s e 

periódico(mensal.bimestral ou trimestral) por um período de 10 a 15 ~1os, até o 

processe ae reequilíbrio biótico se estabelecer e a comunjdaoe aoresentar sin~is 

de auto-sustentação económics. 

2. AÇOES A SEREM EXECUTADAS _COM RECURSOS DA COMPENSAÇ~D SUGERIDA: 

2.1. Proauçsãtag~o:;.,pecuái::is. 

a) roças de subsistência em locais hoje já praticados ou err ou 

t:os cue oooe~ se~ destocado!i para uso racional do solo - produzinac alimentoE,cow 

aooit técricc da ruNA:, ACARESC/ClDASC e Secretaria da Agricultura. 

t) oecuária leiteira e de corte - implantação da pecuária, ta~ 

bérr c2~ 0 aooio oe entiaaoe~ técnica$. 

e; exolcra;ãc oc fume - e1ecuçãc ae éreas-oiloto ro~ plaptaçãc 

de fu~c. nos mc1oes dos ceouencs orodutores oas vizinnanças. 

d) marcenaria - aoroveitamentc de madeira oa baci~ de alagamer 

to para fabr:ca;ão ae utilioades oomésticas(cadeira,mesa~.oanc~s1 e outros( caoo~ 

de enxaoas, pás e vassouras). 

e) olaria comunitária - utilizandc-se ae solo argiloso cuj2 oe~ 

quisa oeve ainda se efetivar para verificação de potencialidade económica e sua 
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tilização, em épocas de vazão, em regime sazonal. 

f) agro-indústria - implantação de aproveitamento e transform~ 

ção de milho e mandioca em farinhas e outros derivados, para consumo familiar eco 

mercialização de excedente. 

g) porto de areia - retirada e venda de areia. 

obs: o montante geral desses projetos chegaria, em preços correntes, na casa dos 

íl:i 158 milhões. 

2.2. Recón~ttLiçãô~A~biéht~l 

a) projetos de silvicultura, compreendendo um inventário flo .- 
restal para & recomposição florestal, através da vegetalização, podenno até tcx 

nar-se, a floresta, fonte de alimentação e comercialização futuramen:·. 

obs: os custos deste trabalho não puderam ser precisado~. pele falta de tempc ade· 

quado e necessidade técnics para correta avaliaç~c. 

2. 3. Beh1f.1Hllcilíasii1e1Se:twiçàs:. 

ª) já enunciados no Capítulo 6 deste occumento, benfeitc 

rias e serviços se referem às casas, igrejas, escolas, rede de abastecimento oe t - -------- ~----- ------- -- . 
gua, ponte sobre o rio Platê em condições"aõequadas parai: v a z ãc prevista, melJu; _ -·- - 
ria oas instalações elétricas, construção de p~rte da estrada do contorno direito 

oc ric Hercílio, construção de parte da estrada até a aldeia Bugio, construção de 

u~ camoo de futebol, remoçãc ou_pagamento às familias que estão ou estejam locali 

zaoas na bacia oa represa, garantia à comunidade indjgena de u:ilizaç~o da área __..--·-· -- 
ºª ba:ia em ép.Oçf::_~zante, bem como da utilização o s é r e a cont í çua à reserva ( 

baciê Dcllmann), mediante documentG formal, en, ambas as s1tuações. 

obs: os custos carecem ser reavaliados. 

~ V~LORESlECDNDMIQOS. 

Para definir um valor econômico justo oara a co~pensação oos 

índios, no contexto examir.aoc, temos algumas aproximações para referén:ia: 
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a) o custo dos projetos agro-pecuários, da reconstrução ambien 
tal e das benfeitorias e serviços, todos antes anunciados; 

b) outro recurso ,não excludente do .item anterior, pode ser º· 
valor real de uma propriedade nas dimensões e com as características geográficas 

das terras indígenas que equivaleria, no dizer do regional ttfazenda 
1de 

porteira f~ 

chad2fl - representando um preço n~o apenas da terra, como também das benfeitorias,· 

oa locólização e de outros fatores muitas vezes imponderáveis; 

e) também imaginamos um orçamento para~ custeio de ~ma equipe 

oe técnicos que êluasse na área por um período de quatro anos; 

d) finalmente, sugerimos uma parcela no cálculc oo valor ~evJ. 
~QU!. 1 
'1 . ' ' 

co, na conta das perdas e danos morais e culturais, efetivamente sofr:dos po: 

le contingente humano. 

i. . GERENCIA DA ATUAÇAO JUNTO A COMUNIDADE. 

Prooõe-se é criação de uma equipe multidis:ip1inar e interins 

titucional de técnicos de reconhecidê competência e idoneidade - n~o muito numere 

sa - para estabelecer um trabalho verdadeiramente comunité:io com funoamentos ped! 

gógicos, voltado para o assessoramento à comunidade indígena ~uaue de Caxias, COIT' 

base no Posto Indígena !birama, sob a coordenação da FUNAI. 

Seu compromisso primeiro será com o de~envolvimento de condi 
ç õ e s c o n c r c tas ~ efetiva recuperação das formas oositiwas p&r& de relacionamentc 

do Home~ com s naturezs e ac Hornerr coffi suõ coletividade, obtendo no cv r t o lapso de 

tempo que é é existência humana, umé experiência sobre s invencibilid,de racional 

cesse ser frente às adversidadeE. E transformar s vidE nums completa ~rojeç~c oa ! 

terr>icade. 


