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CARAC·TERIZAÇAO .DOS .LOCAlS·. VIS.r:Ú\I)OS :

Fernando de. Noronha: -um co~junto d·e. ilhas

océân1.- ...
.
~

.

5A?.:

c as .s i tua das a . 345 km do Estado do_ Rio Grande do Noite. e..
Km de Pernambuco, . abriga _ um rico ·e: pecuÚ~ar ec•o ssisteÍna,

c.cinsti tu i no menor · territór.io fedeNil bra -s ileiro. Além

'

é ~.e

de

-él .
... . ·

presentar

espécies endêm.icas tanto áe founa . qu·a nto de. flo:r~(, _

propícia local adequado para reprodução
de aves marinhas.·, _ t:ar
.
.
··· -

ta rugas e. do golginho rotator, qué tem· na Baia do
Pedra

..

Carrero.

é! :~ ,

seu ~nico rec~nto, em todo: o Oc~à,no A~lân~i~oJ ~a~a ta

produção e adetraniento do_s filhotes ·. As formações coràllne:as,·,.
por sua vez-,. a_parecem em . pro_fusão na reg-i ã,o, extremamente, p ~;Ó•,
. .

..

m~r-i
..

diga em peixes, crustáceos;. esponjas e outras espéc.ies

\"

.: _

nhas. (v ide documento 'em anexo);
Este ambién.t-e dé frag11 equilíbrio ~ sobremi=),ne:J: ~4.,'
suscetível às interferências àutrópj:cas, vem se.ndo si;s,~e.~~;~i~
princip_~lríl,e~

te pelo àssédio dos turistas;, que frequentam

Já transformado

ém

À~e~

a regi~. o ~

de Protéçã.o

Ambie.~tal

por Qecréto Federal de 1986, foi ~gl'acia_do cç>m qm p~ano: 9:e zo
neamento ambiental, iniplantad:ci erri abril dest$ ano e aHtdâ

em

discussão.
Outras propostas para gestão ~aqye~a ª: r.~a, incluem

ª· i· n~t?lação

de · um

A Assembléia N~cigria1 Céii~t!f~'inté, recente

de c i

a c r i ação de um Parque Na c iori~J Ma~inho ~·
centto de

pe~quisas

in~~lar.

são, em 1º turnci, anexol} o· árq.WipéJ;êQQ ~9 ~:~tado de

Pernambu

co, aumentando á polêmj:c:a em foing· €3.í:f q\J.esfão.
A Frente Na·c1 o na 1

cle

lfg~ci

t::ÇoYc5 g i ca

na Constityint-~,

vento contou com a participação e posicionamento do

govern~

dor do Território, representantes dos Ministérios da

Ciência

e Tecnologia, Relações Exteriores, da Cultura e da

Marinha,

representantes do Instituto Brasileiro do Desenvolvimento Flo
resta! - IBDF, Secretaria Especial do Meio Ambiente-SEMA, Con
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico,

CNPq, Estado Maior das Forças Armadas-EMFA, Empresa

Brasilei

ra de Turismo-EMBRATUR, Empresa Brasileira de Pesquisa

Agrop~

cuária-EMBRAPA, Universidades do Rio de Janeiro, Pará

e Goiás

e Instituto Naconal de Pesquisas Espaciais-INPE, além de

eco~ :: : ~

legistas e representantes da comunidade de Fernando de Noronha.
Naquela oportunidade, foi submetida ao plenário A
carta ambiental de Fernando de Noronha , aprovada por aclama-

ção, juntamente com '

várias

moções.

Decid:_,·-se finalmente pela posterior e imediata rea
lização de uma

reunião técnica . das instituições envolvidas

com a problemática de Fernando de Noronha·.

-·
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há muito preocupada com os destinos de Fernando de Noronha, organizar
uma visita técnica àquele arquipélago com objetivo de
in loco

avaliar

a situação vigente.
Participaram da viagem parlamentares da Frente Vei._

de, cientistas, e profissionais de imprensa, conforme o abaixo relacionado:
01. Dep. Const. FABIO FELDMANN
02. Dep. Const. MARIA LIMA
03. Jornalista MARCELO TOGNOZZI
Folha de São Paulo
04. Fotógrafo LULA MARTES
Folha de · São ·Paulo
05. Jornalista RITA TAVARES
Jornal do Brasil
06. Fotógrafo JOSE VARELLA
Jornal do Brasil
07. Jornalista MARIA LUCIA SIGMARINGA SEIXAS
Correio Braziliense
08. Fotógrafo EUGENIO CARDOSo NOVAES
Correio Braziliense
09. Jornalista ANA FELICIA DE CARACAS LINHARES
Coordenadora da Voz da Contituinte - RADIOBRAS
10. JOSr PEDRO DE OLIVEIRA COSTA
Rep . do Brasil da International Union for Conservation Nature
11. JORGE XAVIER DA SILVA
Universidade Federal do Rio de Janeiio
12. Jornalista MAURO CARVALHO DA SILVA
O Estado de São Paulo

..

13. SILVIO RICARDO RIBEIRO

O Estado . de São Paulo
14. JUDITH CORTECO:AO

Ministério da Cultura
15. Pro fª JANINE MARIA FELIPELI

Deptº de Engenharia Florestal UnS
16. BEN!CIO MELO FILHO

Deptº de Engenharia Florestal da UnS
17. SILVIA REGINA MARIOTTI

Fundação de Amparo à Tecnologia e Meio Ambiente do Est. S. Catarina
18. JOSr ATALIBA ALVARES Fº
Diário da Constituinte
19. ANDRr LUIZ DE OLIVEIRA LUZ
Diária da Constituinte
20. srRGIO RAIMUNDO DA SILVA .

Diário da Constituinte
21. MAR CIO LEAL CARVALHO

Diária da Constituinte
22. CRISTINA DURAN

Jornal d.a Tarde
Após minunciosa análise das

condi~ões · ambientais

exaustivas faros e debates, já redigida a Carta

e

Ambiental de

Fernando de Noronha, (ver em anexo).
Essa visita forneceu subsídios para o Debate

Fet

nando de Noronha-Desenvolvimento e Preservação Ambiental, rea
lizado no Congresso Nacional, no dia 27 de julho de 1988,
novido pela

Frente

~aional

pr~

de Ação Ec6lógica na Constituinte

e coordenado pela Fundação SOS Mata Atlântica. O referido

e

... ~ . 1 •.
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CARTA AMBIENTAL DE FERNANDO DE NOnONHA

Os parlamentares, pesquisadores, ecologistas e

represe~

tantes da comunidade noronhense reunidos na Vila dos Remédios de
a 23 de julho de 1988, depois de visitar o Arquipélago
problemas resolvem, por unanimidade, propor à Nação a
1. Considerando,

21

e debater seus
Seguinte Carta.

em âmbito nacional:

que o arquipélago de Fernando de Noronha constitui um marco signl
ficativo da projeção brasileira no Atlântico Sul;
que este teiritório apresenta requisitos excepcionais para
formar-se em

um laboratório de experimentação e

ti fico-técnico-administrativa

trans

capacitaç~o

cien

devido, a:

a) Seus endemismos de fauna e flora:
b) Sua função de viveiro natural de aves marinhas, prociciando
biente adequado

am

para . reprodução e abrigo durante as migrações.

c) Suas características geológicas associadas à estrutura e geomorfQ
logia do fundo oceânico,

especialmente com relação à grande

dor

sal média atlântica;
d) Sua situação geográfica peculiar que lhe confere um papel relevan
te na dinâmica físico

biológica do Atlântico Sul, em particular

quanto a fenômenos de ressurgências.
e) Sua funçêo estratégica, no quadro geopolítico do Atlântico

Sul;

f) Seu papel marcante na história da América do Sul.
2. Considerando:
os interesses de proteç j o ambient a l do Arquip0lago e tendo em con
ta a agressão que vem sofrend6,
ção

original~

particularment~

quanto à

intensamente alterada, submetendo as espécies

veget!
rema

..

nescentesa uma grave

..

. ·- - - .. .. - ··

competiç~o

por plantas invasoras:

sua suscetibilidade a impactos ambientais devjdo a sua área extre
mamente reduzida, recomenda-se:
a) que sejam recuperadas as áreas degradadas, em particular

aquelas

afetadas por espécies invasoras, e estabelecido rigoroso

contra

le sobre a introdução de espécies exóticas:
b) que se imponham lites de uso,

exploração, visitação e povoamento.

3. Considerando os interesses da população envolvida, e a sua
de vida

Arquip~

que seja assegurado o poder de decisão aos habitantes do
lago,

qualid~

~- ·~:
€O~si= LH'"i
se:

~

partir do acesso à informação veraz e atualizada;

que seja propiciada a manutenção de sua identidade . cultural,

his

tórica, étnica e paisagística;
4. Considerando, portanto, a necessária conciliação dos

interesses

da população local e o atendimento aos objetivos mais amplos
proteç~o

de

a este patrimônio da nação e da humanidade recomenda-se,

finalmente:
a) a implantação de um Centro de
que promoverá a

integr~ção

Informaç~o

Insular Interdisciplinar

dinâmica dos dados históricns e ambien

tais disponíveis e se constituirá na interface necessária à

pe~

quisa oceanográfica e terrestre e ao estabelecimento de prognósti
cos e sínteses visando o

conh~cimento

técnico-cientifico, o

plan~

jamento, a proteção ambiental e o incremento da qualidade de vida;
b) a

execuç~o

dos necessários relatórios de impacto ambiental relat!

vos a intervenções danosas ao equilíbrio ecológico e à
de da p a i s age rn , c o n f o r·me p r esc r e v e a Le i , c o rn a mp 1 a
discussão de seus resultados e implicações;
c) a

manutenç~o

da propriedade pública do Arquipélago;

integrid~

di v u 1 g a ç ~ o e

. I

d) a

conjugaç~o

de esforços solidários dos organismos

p~blicos

privados particularmente de universidades e institutos de
sa na

definiç~o

ou

pesqui

de um programa de desenvolvimento sustentado.

A análise das recomendações e considerações antecedentes

desacon

selha a anexação do Território Federal de Fernando de Noronha

a

qualquer unidade nacional, ficando assim explicitamente reconhec!
da a transcendência da problemática ambiental, histórica e

geop~

lítica do Arquipélago.

Território de Fernando de Noronha, 23 de julho de 1988.

ANEXO I , LISTAGEM DE PARTICIPANTES DO DEBATE

PARTICIPANTES - DEBATE "FERNANDO DE NORONHA"
Hélio dos Santos Pereira
SOCIEDADE BRASILEIRA DE ENGENHEIROS FLORESTAIS
Maria Tereza Jorge Pádua
FUNATURA - FUNDAÇAO PRO- NATUREZA
Judith Cortesão
MINISTERIO DA CULTURA
Leonides Alves
INAD - INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRAÇAO PARA O DESENVOLVIMENTO
Geraldo Ribeiro
OIKOS- UNIAO DOS DEFENSORES DA TERRA
Salviano Jose de Souza
PRESIDENTE DO CONSELHO COMUNITARIO DE FERNANDO DE NORONHA
Maria de Jesus Werneck Muniz
CONSELHO COMUNITARIO DE FERNANDO DE NORONHA
Afonso de Liguori
EMFA- ASSESSOR PARLAMENTAR
Helena Armando da Silva
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE PRODUÇAO E OBRA - FERNANDO DE NORONHA
Jose Eduardo de Macedo Castro
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS
JOsé Bonati F. Cabral
GOVERNO DO FERNANDO
Elizabete Ferreira da Silva
CoNSELHO CMUNITARIO DE FERNANDO DE NORONHA
Luciano Pizzatto
INSTITO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL
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Eduardo José de Souza
SEMAPRO - Fernando de Noronha
Isa MAria Pacheco Rogedo
IPLAN/IPEA/PMAC BRAS!LIA - DF
Ezequel Cerneiro dos Santos
UNIVERSIDADE FEDERAA DO PARA
Antonio Antonio Telepinsk
SOS - MATA ATLANTICA
Maria Madalena da Silva Carneiro
REPRES. DO PRESIDENTE - OAB - DF
Dt. Paulo Nogueira Neto
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SAO PAULO
Dr. Jair Cizotto
SUBSECRETAARIO DO GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
Dr. Joaldo Bezerra da Costa
SEMA - BRAS!LIA - DF
kleber r. Alves
SEMA - BRAS!LIA - DF
Maria das Dores Costa
FERNANDO DE NORONHA
Eliane F. Souza
FERNANDO DE NORONHA
Maria D.M ;V.A. Santos
GOVERNO DE FERNANDO DE NORONHA
Lélia A. U . Madsen
CODEPLAN - BRAS!LIA - DF
Larissa S. Macti
COL~GIO DO ESTOR -LESTE - BRAS!LIA - DF
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Leonel Graça Generoso Pereira
SEMA - BRAS!LIA - DF ·
Márcia Diniz
SEMA/MHU - BRAS!LIA - DF
Maria Amália Krause
GOV. TFFN - FERNANDO DE NORONHA
Daniel Acylino M. de Lima
EMFA - - RIO DE JANEIRO
Jorge Xavier da Silva
UFRJ - Rio de Janeiro
Salviano J. Souza
FERNANDO DE NORONHA
Maria do Carmo Barbosa
FERNANDO DE NORONHA
Ernani de José de Souza
EMFA - FRENANDO DE NORONHA
Afonso Celso Candeira
EMBRAPA - BRAS!LIA - DF
Murilo Xavier Flores
CNPDA/EMBRAPA - BRAS!LIA - DF
Ibsen Camara
Randáu Marques
JORNAL DA TARDE
Diane Rangel
OEMAT/FN - FERNANDO DE NORONHA
Paulo Maria
CONECTA - SAO PAULO

Fatima Ferreira da Silva
FERNANDo DE NORONH~
Josilda da Silva Correia
FERNANDO DE NORONHA
Maria Angelica L. de Santana
FERNANDO DE NORONHA
Rogério Cavalheiro
CMFN - FERNANDO DE NORONHA
Elizabete Antunes
EMBRAPA - BRASíLIA - DF
Domingos Sales Rodrigues
DEMAT - FERNANDO DE NORONHA
Daniela Rodrigues
JUVENTUDE VERDE - BSB - BRASíLIA - DF
Dr. Jovino Konder dos Santos
ASSOCIAÇAO BRASILEIRA DE MUNICíPIOS - ABM
BRASíLIA - DF
Tarcísio Costa
DIV. DAS NAÇOES UNIDAS - MINISTERIO DAS RELAÇOES EXTERIORES
BRASíLIA - DF
Heloisomar F. Amaral
MINTER - BRASíLIA - DF
Silvio Amorim
PARNAMIRIM - RECIFE - PE
Aldo Pinheiro
PROJETO RODON - BRASíLIA - DF

Eugênio Lima POrto
Comitê de defesa do Território
FERNANDO DE NORONHA
Enio Frischeisen
SECIRM - BRAS!LIA - DF
Antonio Carlos Sarti
RIO CLARO - SAO PAULO
KEILA Z. MONTEIRO
ICCA - HOTEL - FERNANDO DE NORONHA
José Maurício Barbosa da Silva
ANPESCA - FERNANDO DE NORONHA
Cludio dos Santos
DEMAT - FERNANDO DE NORONHA
Silvana Campelo
EMFA - EMBRATUR - RIO DE JANEIRO
Evaristo E de Miranda
ICCA/EMBRAPA - BRAS!LIA - DF
Luiz Carlos B. Molion
INPE -/MCT- SAO JOS~ DOS CAMPOS - SP
DILSON VENTURA
ICCA/DEMAP - FERNANDO DE NORONHA
Maria José da Silva
ICCA/Div. de Turismo -FERNANDO DE NORONHA
Wilson da Silva Teixeira
Comitê de Defesa do TFFN - FERNANDO DE NORONHA
dilson Sampaio da Fonseca
MCT - BRAS!LIA - DF
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ANEXO 11 -

PROGRAMAÇAO

'

~

•

' •,

•

4

0

n

..

'

~O·or

• •- •

•

CÂMARA DOS DEPUTADOS

O E B A T E:

FERNANDO DE NORONHA - DESENVOLVIMENTO
VAÇAO AMBIENTAL

E PRESER

PROMOÇAO:
COORDENAÇAO:

FRENTE NACIONAL DE AÇAO ECOLOGICA NA CONSTITUIN
TE
FUNDAÇAO S.O.S. MATA ATLANTICA

DATA:

27 DE JULHO DE 1988

LOCAL:

CAMARA DOS DEPUTADOS - SALA DA COMISSAO DE CON5
TITUIÇAO E JUSTIÇA

OBJETIVO:
Definir um modelo de desenvolvimento adequado para
.Fernando
de Noronha, compàtível com a preservação dos seus recursos na
turais.
P R O G R A MA Ç A O
09:00 hs - ABERTURA
09:30 hs - FERNANDO DE NORONHA INFERNO OU PARA1SO

EVARISTO EDUARDO MIRANDA
10:20 hs - ATIVIDADES PRODUTIVAS E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
JOS~ RENATO CABRAL
11:00 hs - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PRESERVAÇAO AMBIENTAL
HELENO ARMANDO DA SILVA
11:20 hs
UM CAMPUS AVANÇADO DE PESQUISA
SILVIO TAVARES AMOR IM

continua ...

GER 20.01.0050.5 -(DEZ/85)

...

-

.

...

.

-·--~~

.

CÂMARA DOS DEPUTADOS

11:á0 hs - PROPOSTA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE

DESENVOLVIMEN

TO FLORESTAL - IBDF

LUCIANO PIZZATTO

12:00 hs - PROPOSTA DA SECRETARIA ESPECIAL DO MEIO AMBIENTE

SEMA

12:20 hs • INTERVALO PARA ALMOÇO
!

/

1á:OO hs - DEPOIMENTO SOBRE FERNANDO DE NORONHA

CAPITAO DE MAR E GUERRA GERSON MONTEIRO

1á:20 hs - ASPECTOS ESTRATEGICOS BE FERNANDO DE NORONHA
E . M. F. A.

1á:á0 hs - TURISMO ECOLOGICO

JOAO DORIA Jr.
.

r

.

\

15:00 hs - PROPOSTA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Governador MIGUEL ARRAES

15:20 hs - FERNANDO DE NORONHA COMO TERRITORIO
Governador ~ ERNANDO CESAR MESQUITA

15~á0

hs - SESSAO PLENARIA
(DISCUSSAO DAS PROPOSTAS)

18:30 hs - ENCERRAMENTO

GER 20.01 .0050.5 -(DEZ/85 !

-.
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DE
NORONHA
DESENVOLVIMENTO E PRESERVAÇJtO AMBIENTAL
F E R N A N O .C)

- SUBSIDIOS AO DEBATE -

PROMOÇAO:

Frente Nacional de Ação
Constituinte

Ecológica na

COORDENAÇAO: Fundação 5.0.5. Mata Atlântica
DATA/LOCAL:

27 de julho de 1988
Congresso Nacional
Sala da Comissão de Constituição e
Justiça
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O presente documento busca fornecer informa
ções sobre o Arquipélago de Fernando de
ronha no que tange á sua conformação
aos aspectas históricos,

No

física,

administrativos,

sociais e ambientais, subsidiando a
são de suas perspectivas futuras.

discus

-F 1.

OBJ~TIVO:

Discutir as propostas

de desenvolvi

mente para Fernando de Noronha,
vistas à preservação de seus
sos naturais.

com
recur

02.
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FERNANDO DE NORONHA - Preservação e Desenvolvimento

O arquipélago de Fernando de Noronha,
do de 20 ilhas e ilhotas, numa

e~tensão

um

aglomer~

de 26 'Km 2 , distancia-

se 345Km do Cabo de São Roque (RN) e 545Km de Recife (PE). Es
52' 51"

tá · situado entre as coordenadas 3° 48' 2" Lat. N e 3°
Lat. S, 32° 22' 48" Long. L e 32° 28'36" Long. O.

A ilha principal e única habitada, Fernando de
ronha

com · 17 Km 2 , possui o ponto mais alto, o Morro do

No
Pico

com 326 metros.
Destacam-se ainda no arquipélago as ilhas Rasa, Ra
ta, Sela Ginete, do Meio e do Lucena.
CLIMA - Tropical, semi-árido, similar ao litoral

nordestino.

Com temperaturas médias entre 25 a 30° C.

Apresenta
chuvosa

duas estações distintas, a seca (agosto a janeiro)e
(fevereiro a julho) . .

HIDROGRAFIA - Os cursos de águas existentes em Fernando
Noronha não são perenes. · Obedecem ao · regime

de
ca

racterístico do Nordeste Brasileiro: extinguindo-se . na estação
da seca.
ASPECTOS ECONOMICOS E SOCIAIS - Com uma população

aproximada

de 1.500 habitantes, Fernando
de Noronha é dependente do aporte de recursos
bendo

suprim~ntos

externos, rece

de tecidos, roupas, produtos fabris,

de gêneros de prime i r a necessidade do

além

co:'1t inente. o Principal

fator limitante do arquipélago é o abastecimento de água.
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Mapa 1

LOCALIZAÇAO DO ARQUIPELAGO

DE

FERNANDO DE NORONHA
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As jazidas de fosfato e carbonato de cálcio, ali!
das à pesca, constituem os recursos econômicos mais

expressi

vos do Território. O fosfato de cálcio existente é oriundo do
acGmulo dos dejetos de

a~es

marinhas.

A agricultura é poucodesenvolvida, não
as boas condições de fertilidade do solo

obstante

de origem vulcânica

e rico em fosfato, como consequência da escassez de água.

Na

época das chuvas são cultivadas basicamente plantas hortenses
e cereais.
HISTORIA - Fernando de Noronha foi a primeira Capitania
ditária do Brasil, doada em 1503 ao armador
guês Fernão
-invasôe~

de

Loronha pelo Rei O. João VI. As

Here
port~

sucessivas

de Holandeses (1612 e 1635) e franceses (1738), Qbri

.garam os portugueses a construirem o Forte dos Remédios,

pon

to estratégico onde aportavam os invasores.
Na segunda metade do século XVIII (1770), foi
cor~orada

advento

à Capitania de Pernambuco e em 1822,cnm o

da !ndependência, passou a ser administrada pelo

in

Ministério

da Guerra e posteriormente pelo da Justiça.
No ano de 1938, foi requisitada pelo Governo

Fed~

ral ao Estado de Pernambuco, para abrigar os prisioneiros

p~

líticos das Intentonas de 1935 e 1937. (Decreto Lei 640

de .

22/08/38).
No ano de 1942 foi elevado à categoria de Territó
rio Federal, através do Decreto-Lei nº 4.102 de 09/02/42,

pa~

sando a ser administrado pelo Ministério do Exército.
O território foi instituído com objetivo de
vir como base de apoio aéreo aos aliados, na II Guerra

ser
Mun

..

<
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dial, em operações na Itália e Norte da Africa, Fernando

de

Noronha configura-se num excelente porta-aviões natural.
Nesse período os prisioneiros foram
para o continente e o arquipélago só retomou,

transferidos
temporariame~

te, sua função de presídio político após a revolução de 64.
As Forças Armdas se alternaram na tutela do Terri
tório, que posteriormente foi administrado pelo EMFA

(Estado

Maior das Forças Armadas) até passar em 1987 ao Ministério do
Interior.

. -fl. 08-

ASPECTOS AMBIENTAIS

Por sua conformação peculiar, com profundidades ao
seu entorno

de 10 m a 4.000 m,

águas

de

extraordinária

transparência que favorece os processos fotossintéticos

ter

nando-as altamente produtivas, e temperaturas tropicais

cons

tantes, o arquipélago de Fernando de Noronha constitui

·um

habitat perfeito para a proliferação de inúmeras espécies

da

biota marinha.
O intenso fluxo de nutrientes favorece sobremaneira as cadeias alimentares costeiras.
As condições ambientais dessas águas

litorâneas

permite o desenvolvimento de formações coralíneas, que

por

sua vez formam um ecossistema adequado ao desenvolvimento

de

outros animais e vegetais.
Foram descritas em Fernando de Noronha

cerca

de

400 espécies de vegetais e 57 espécies de animais vertebrados,

muitas delas endêmicas.
Nacionalmente famosos são as Golfinhos

Rotatores

(Stenella longirostris) extremamente sociáveis* e as tartarugas marinhas que desovam nas praias do arquipélago.

As aves

maTinhas como o Atobá, Gaivota, Catraia e Alcatraz, por
vez aparecem em profusão na paisagem

l~cal.

sua

Meros, Tubarões e

Raias, Xaréus, Barracudas, Garoupas, Marlins, Cavalas e Doura
dos são destaque entre os peixes,que sempre fizeram a

festa

dos praticantes da pesca submarina, proibida há três anos.
* Esta espécie tem como único local de reprodução em todo o
Oceano Atlântico, a Baía do Carrero de Pedra em F. Noronha.
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O posicionamento geográfico desse arquipélago que
as limitações

impo~

tas pelo relativo confinamento natural foram fatores

prepon

dificulta o acesso do público comum e

derantes para a sua preservação.
Persistem seus graves problemas:
- de abastecimento ·de água, que ainda depende

da

captação

das chuvas e de alguns poços de limitado potencial, insufici
entes para atender às necessidades dos habitantes de Noronha;
- dos resíduos domésticos sólidos e líquidos, de difícil solu
ção devido ao parco espaço territorial e à conformação

físi

· ca do arquipélago.
Pelo menos duas iniciativas relevantes foram toma
das, na ·tentativa de compatibilizar o desenvolvimento

e

a

preservação dos seus recursos naturais:
Em junho de 1986, no Dia

Mundial do Meio

Ambien

te, Fernando de Noronha foi transformado em Area de Preserva
ção Ambiental, através do Decreto nQ 92.755, juntamente

com

o Atol · das Rocas e os penedos de São Pedro e São Paulo.
Quase dois anos depois, em abril deste ano,

foi

estabelecido o Zoneamento Ambiental do arquipélago, definindo Areas de Preservação Ecológica (APT), Areas de Conservação Ecológica (ACS), Areas de Restauração Ecológica (ART)

e

Area de Uso e Ocupação (AUO). (ver mapa 2)
Outras propostas foram formuladas, dentre

elas

destacam- se:.
- a instalação de um pala turístico orientado (turismo ecoló
gicc), a ser desenvolvido pela EMBRATUR- Empresa Brasileira

zoNEA~ENlO A~BIENlAL
Mapa 2

00 ARQUIP(LAGO OE

FERNANOO OE NORONHA
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de Turismo, que suscitou

in~meras

controvérsias nas comuni

dades científica e ambientalista, recebendo severas

críti·

cas;
- a criação do Parque Nacional Marinho de Fernando de Nora
nha, ainda em estudo, objetivando proteger os ecossistemas
marinhos e terrestres, permitindo a visitação
t~olada

p~blica

con

e o desenvolvimento de programas educacionais e de

pesquisa cinetífica.
Com a eventual incorporação desse Território ao
Estado de

por recente decisão em lQ turno

da

Assembléia Nacional Constituinte, aumentou a polêmica

em

Pernambuco~

torno da questão. Fernando de Noronha passaria a ser
nistrado por aquele Estado e não mais pela Federação.
discussões em torno das perspectivas para
go

esse

admi
As

arquipé1~

terão agora, necessariamente, que considerar dois dife

rentes universos.
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DECRETO LEI N. 640 - De 22 de a;::êst.o de 1938.
O Presidente da República, usando da atribuição que lhe
confere o artigo 180, da Constltulçf.o Federal. decreta:
Art . 1n - Fica creada, no Arquipélago de Fernando de
Noronh&. sob jurisdição do Govêrno Federal, uma Colônia Agri. col:t. c;tesUnada à conc~ntração c trabalho de Indivíduos rr.putados e p~rigosos à ordem púbUca, ou suspcit.os de atividades extremistas.
Art. 2° - Para a instalação e funcionamento da Colônia.
poderá o Ministério da Justlca e Negócios Interiores, utilizar. no
todo ou em parte. o crédito aberto pelo Dec. Lei n. 151, de 30 de ·
Dezembro de 1937, para: as despesas de material e pessoal, e bem
as.o;lm. os recursos a aue se retere a sub-consi1macão n. 3 -Justiça c!, v:~trlto F~df'rtl - 01) - 1 - Dlvtr!'lS - da \'~r~a 3 ~n·lçc:-s e Encnr;"~- do Anexo 4 d, art . 3"' de D~. L~\ n. 107.
de :n l.!c dezembro de 1937. ·
·
Art. 3'' - A.s Obrn..o; que se tornarem nrccs.sárlas à in~ta
lação da Colônia. bem como ao melhor apro·;.:ltamento dos Imóveis ~xl~tcntt's r.o r<'fcrl<lo local. poderão ser ftlt:u sob o re~~:l
me de adl:mto.rncnto. na forma do artigo 267. Jctr:'l e 1 do Regulamento Grrnl de Contabilidade pública .
·
Art . 4° - Para a instalação e ndminl•traçã.o ·da Colônia.
o Ministério da Justiça e Negócios Interiores b:l.ixará as instruções que julgar convenientes, e adinltlrá o pcl'soal extranumerário que !õr necessário. Poderá tnmbén1 designar para ali terem
exercfclo funcionários da admlnLo;tração federal. atribuindo-lhes
dlár1as e ;-.juda de custo.
Art. sn - Revogam-se ns dlsposlçóts em contrário.
.

Rlo de Janeiro. 22 de agOsto de 1938, 1170 da Independência e 50° da Repübllca.
Getúlio Vargas
Francisco Campos
Arthur de Souza Co:;ta
Fcmando Costa.
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1 - O arquipéla&o da Fenumdo de Noraaha. n - Oe pro.
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O ARQUIPtLAGO DE FERNAJ\'DO DE NORO:r-t"'BA

O arquipélago dP Fernando de Noronha. apesar d11
pequena extensão de suas ilhas principais, já possue
uma história administrativa bastante complexa, docw:Ít.antada pelos diversos atos legislativos que vêem
d:spondo sôbre sua jurisdição e regime administra·
tivo (110).
.

.

2.

O direito de posse do Estado de Pernambuco ao

terrilorium dessas ilhas oceânicas se situa, fundamentalmente, no Decreto n° 1371, de 14 de fevereiro de 1891;
no art. ~ da Constituição de 1891; nos artigos 20 e 21
da Constituição de 1934; nos artigos 36 e 37 da Carta ·
de 10 de Novembro de 1937. •
3.
Por longos anos, (5 de Fevereiro de 1859 a 30 dz
outubro de 1897) o Govêrno do Império e o Govêrno
Federal ali mantiveram um presídio, o qual, a principio sob a administração do Ministério da Guerra, passou à do Ministério da Justiça, por ato de 3 de novembro
de 187i, referendado pelo Duque de Caxias.
4.
Com a proclamação da República, o Generalíssimo Deodoro, em 13 de outubro de 1890, afinnou, pelo
.(110) Ver a respeito RODRIGO OTAVIO- Do Domínio da União,
etc. Op. cit. Nota D.o 231 p&&. 162.
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Decreto n" 854, que o território do arquipélngo pertencin à União Brnsileirn, devendo continuar "soh a ádmlnislrnçiio dos poderes gerais da Nação c, portnnlo, do
Go\'êrno Fcdca·nl".

I

TERRITÓRIO~

autor.
· Além . de tudo, mesmo sob · regime de utilização·
dillpenrl~u q Uniõo considerl\veis somas ern
beneficio do arquipélago, Incluindo o auxilio de
2.000:000$000 empregado como indenizaçiio prévia pela
ocupuçiio, conforme ·o Decreto-lei n° 977, de 22 de De,
z(inbro de 193R;
9.

prer.dria,

10.

E' bem provável que, com a argumentação da

.ralta ·de recursos vitais nas ilhas, não queira a União
eriá-los ou povoá-los, não sendo aconselhável, assim,
a mnnutençiio de Fernando de Noronha na categoria
de Território, isto é, na qÚalidade de parte integrante
e constitutiva do Estado Federal.

.

G.
Em 2cl de Janeiro de Hl38, o Ministério da Justiça
solicitou nn Go'·~rno de Pernambuco n cessão do arqui. pélngo para utilizá-lo como presidio, conforme· o texto
do telegrnma então passado, tendo o Interventor Fedel'nl no Estndo, em aquiescêncin, bnixndo o Decreto n°
47 CJUe o pôs "à disposição do Go\'êrno Federal, a lltulo
l'rccário".

'

11.
Mesmo nssim, não deverá a União perder a oportunidade de realizar ai uma obra de nacionalização
derinitiva e de fato, de modo. a organizar no arquipélago, dentro de um plano de gov~rno bem delineado e
r.om hnse em dotações devidamente programadas, um
forte núcleo de civilizaçiio, constituindo uma colônia
militar, uma grande colônia de pesca'dores, ou colônia
escolar de formaçõ.o de marinheiros ou ainda a inovação de uma cidade penitenciária, erlfim, qualquer empreendimento que possa proporcionnr futuramente ao
.a tual Território a vida organizada e os recursos próprios de que preci:;a.

o

· 8.
Embora à disposição da· ~nião à titulo precário,
conforme o Decreto estadunl -.cima citado, o Govêrno
da Repúblicn, transformando o nrquipélngo em Território Ji'ederal, isto é, integrando-o na estrutura administrativa e política do pais como parte constitutivo do
Estado Brasileiro, completou com o alo do desmembra·
mento o seu direito de posse definitiva às ilhns, deven·
do ser desd~ já ser regcitoda qualquer hipótese de devolução ou regres~ão a· categoria anterior, mesmo que

45J .

cesse o mot_ivo determinante daquela transformação,
isto é, o interesse dq defesa nacional, em obediência ao
sentido permanente e amplo dado à expressão pelo

5.
O nlo Um1 refcrcndndo por Cnmpos Sales, c, talvez por isto, leve sua vigência (;Ondicionadn :\ duração
de 1 Jn('ses, pois, com n suhstituiçiio dêsse estndistu pelo
Bnr:io de Lucena, nn pnsln do Interior, o Govêrno ·F ederol, flepois de vários considcrnnda, fez voltnr o tea·ritório de F('mnndo de Noronha à jurisdição do Govêrno
de Pemnmhuco pelo dec1·eto n° 1731~ de 11 de fevereiro
de Hl!ll, que o dcclnrou pertencente n c~ssc Estado, o
que não impediu, entretanto, que o presidia continuasse a ser mantido pela União, até 1897.

7.
Feita a assinatura do têrmo entl'e os representan·
tes da União e do Estado de Pernambuco,
Govêrno
Federal tomou posse do nrquipélngo, determinando, a
seguir, a criação ai de uma Colônia Agricola, pelo· De·
ereto-Lei n° 640, de 22 de A ~os to de 1938.
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11 - .OS PROBLEl\IAS FUNDAl\IENTAIS DO TERRITóRIO DE
FERNANDO DE NORONIIA VISTOS PELO SEU PRIMEIRO GOVERNADOR

I
I

•

12.
O Sr. G{lvernador do Território Federal de Fcr·
nando de Noronha, Coronel Tristão de Alencar Araripe, na intca·essante mmiogrnfia com que instruiu o seu
projeto de organização administrativa do govêrno que
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lhe foi confiado, enumerou os pi'Ohlemos fundomen·
luis do Arq~ipélngo no seguinte ordem:
o) Abaslecimr.nlo dtiyrur.;
,
Constitue o problema capital, sendo que a solução
é encontrada, de inicio, no nhnRiecimento por meio de
cisternas, que captam a· água dos chuvas, e de poços,
cujo número eslil em função da cnpocidude· dos lençóis.
Havendo sômenle duns cisternas no Terrilól'io, o
do prédio do Serviço de Subsistência c n do Forte dos
1\cmt'~dicHI, sel'iu o~onseiJu\vel que tôdos R'l cnsns pos·
suissem cisternas.
Os poços, cujos principais sfío os f1c l\folung1\, do
Ennenho· Velho, do Alto dn Floresta, dos Três Paus c da
Quixnbh, varinm enll·e 40 n 80 melros, verificondo.se
que os mois lll'ofunclo~ possuem t'tnun mnis salobro que
os de 1nenos de 40 meh·os. Doi n necessidade de perfuratrizes e bombas ·motores.
Outro soluçíio do prohlenitt t<>lá nn nçudugem, para
represnr os enxurrrulos nn ép •. cn dos chuvas e conservar os depósitos dttrnn'te o ~lOCO do srca. Existem
nlgi.ms açudes no Arquipélago, que devem se completnr de grnndcs cislcrnos cnpazes de receber águo por
decnnlnçõo e fillrngem. Entre e11ses açudes destacamlU~ os do Ga·to, Xnréo, do do Molungú, do nio Doldró
e do Socaviio do Alnloin. Os !Jequenos vales da ilha
permitem construir hnrrngcns ._ 'm pouco dispêndio. O
processo de di:.tilnçiio da águo -to mar, por meio dos
aparelhos Clover; empregados pelas fôrças americnnns,
foi usado com êxito:
h) Energia elétrica:
As instalações elétricas do Arquipélago não sntis·
fazem às necessidades, conforme o rela1ó'rio de . um
oficio] do Serviço Elcctro-técnico do Exército.
Aconselhava-se, o esse tempo, n restnuraçiio da
usinn ·elétrico, com. o substituição de quasi todos os mo:.
tores e geradores, ou· o montagem de umo novo usina

TERRITÓRIOS FEDERAIS
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com capacidade -puro atender às necessidades presen·
tes e futuros do Território; restauração dn rede elétri·
ca extea·nn em nlla ou baixo tensão, com estações transformodoras, para atender ao frigortrico, ao porto e As
bom h os dos poços; revisão completa das inFtalações internas; criação de um quadro de pr.ofissionais, compe·
. tentes; aproveitamento do vento pnra aerodl?anios; etc•.
c) Construções:
NÍio, dispondo o Território · de ediflcio algum
condi9ões de servir às repartições públicas ou de resi·
dências familiares, o Govêrno, elaborado o plano dirc·
tor da futuro cid~de, terá fundomentalmt.nte de levar
ovnntc um progrnma de construções de cdifkios c resi·
dêncins particulares, ~stas de ncõrdo com ordens de pa• dronização o serem estabelecidas.
As construções sugeridas foram as seguintes: sede
do Go~erno; sede do Comando Militar; sede .e arma·
zem da seção de obostecimcnlo; sode do nlmoxorifndo; oficinas do serviço de obras públicas; sede da Po·
llcia e Colônia Penal; correio e telégrafos: policllnica
e hospital; caixa econômico; matadouro; cinema;· quartcis pnra tropas; policia e guarda moria do porto; em- ·
.
bnrcn·dnuro do ncroporto; etc.
d) Agrico.!llura, arborização, pccudria e pesca:
Foi sugerido a Joteoçqo das porções da ilha utilizáveis poro plantações c ai colocar internados dn Colônia Penal, devendo:.se ter em visto a fertilidade das terrns da Ilha dos Ratos. Por outro Jqdo, o reflorestamento se a11resenta como problema de ordem básica.
·
A pccuárin oferece possibilidade, devendo ser de·
scnvolvida a criação de co.prinos~
Quanto à pesca. o manutenção de uma colônia de
pescad~res, com um centro de industrialização do pes·
cado, não só satisfaz ao abastecimento dn Ilha como
também nos interesses econômicos do Território, que,
~lesen"olvida a pesca de alto mar, poderia exportar

em
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pnra o Continente. O problema do snl encontraria solução na própria Ilha, com n organização de pequenas
salinos.
c) porto de mnr c comunic'lÇÕel:
Um porto na Bnla de Sanh> Antônio, constitue um
dos principnill fatores do incremento da vida no Território. O Departamento de Portos c Canais do M. V. O.
P. organizou um projeto, C•\ia construção foi orçada
em quatm·ze. Iililhões de cruzdros. Seria nssim posSlvd ao Território manter pcqt.enn frota ~ intel'câtnbio
entre u Continente c o Arquipélago, pela qual se faria
o ahnstccimento do Território c n exportação da pro•
duçiio q.1c ns ilhos )Hitlessem ter (peixes; manufaturas; .
ele.). Quanto às cnmnnicnções prõprinmcPie ditos, foi
sugerido: instalações de cohos suhmarinôs; estações
rndio-tclcgraHicos; instalações telefônicos etc.

m -
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dificulto, sobremodo, o abastecimento da Administra•
e os J•lnnos do Govêrno;

_,.

~tio

b) Eronômica:

•

I ·- folia de economia próprio, pelá aus~ncia do .
1·ecausos de vido no Território;
11 - · necessidade de pesquisar possibilidades econômicos (pequenos indústrias; fauna mnritima: entrepostos; agricultura racional atrnvcs de grAnjas coleti-vos ou pequenos cooperativos de produção);
··
111 - plnno .ele financiamento cnpnz de reter, fixar
e provocar o aç~·o prod"tivo dos . habitantes que se terão de radicar nos ilhos;

•.

..

c)

Social c Polltica:

I - ausência ~e vida municipal;
11 -população odventicin e quasi que meramente
-consumidora;
111 - nc<~l!ll!lidnde . de umn polltlca de colonizaçiio
dirigida e reollznçiio de obras públicas, pela coriatru.ção de edifícios paro os repartições; de vilas residenciais pnra n Colôni·a Militar e Agrlcoln Penal; e troçado
.de um )llnno de renltznções capazes de assegurar o bem
estar dos que nl prestam serviços à Pátria, completn. merile entr~gucs no desconfõrto c às incct·tezns do meio
fisico;
;.
·

PJ.ANEJAI\IF.NTO DO GOVtRNO TEURITORIAI, DE
FERNANDO DE NORONIIA

13.
As informações obtidos nas monografias dos condições do meio Cfsico e social dessas ilhas oceânicas, dll
qne há rererêncins na' porte introdutót·in do relatório
· daquele oficiól do Exército Drnsilciro, permitem estabelecer .uma ordem ele problemas co pazes de servir de
determinantes da estrutum e dos planos adminish·ativos do Govêrno Territorial:
a) Gcográficq:
I - localização especial do Arquipélago, de contocto mais próximo com os centros do litorul orlcntnl·
e de dificil
desembarque pela próprio . natureza dn to.
pogrnfin Joct~l;
11 - pequeno extensão de base fisicn (os duns ilhas
aproveitáveis possuem respecH .,amente 9 km x 3 lúll.
e 1,5 km x 0,600 lm1);
111 - isolamento em relnçüo no continente, o quo

FEDERAIS

d) Militar:

I

,.
t.'

i. -Território instituído no interesse da defesa nn.cional (Art. G0 ) e cuja administraçlio seró regulada. em
lei especial (Aa·t. 31 da Carta Constitucional de 10 de
Noycmbm de 1937);
11 - · base de fôrças militares do Brasil e. dos Esta-dos Unidos dn América, sendo que a~ dê.'lte último pnls
"não são mais do que compan/lit1s ·civis construtoras
de ba.Çes aéreas, sob a fiscalização de oficiais do Exl!r.cilo e da Mal'inlla dos Estados Unidos da América do
Norte, com um certo mímero de engenheiros e operd-

;
~

N

o
I

458

O C I~ L I O

DE

TERRITÓRIOS FEDERAIS

:111 .. O E I R O S

funções qnc repres~ntam os govêrnos dos Territórios,..
dentro das realidades do vida brasileiro, a saber:

rios norte-americanos, bem cor.. o grande n(rmcrn de
operários brasileiros, tudo vivendo c funcionando completamente independente das atim'dadcs clM outro.-: nacionais da Ilha" p).

1
2
3
4
5

1-1.
Essa oe·~lcm de prohlemo, que tende u se ampliar
com o desnwhiliznçfío futuro, impí)e rle!lde jú um govêrno caracteristicamente opernnte c orgnnizndqr, em~
hora "de uma orgnnizoç:io administrativo de aspecto
simples c sui-r1enr.ri.'l", tonto .ossim que o próprio Governador do Território tomou como paradigma a administração eslnclúnl mois comum.

- defesa c segurança;
- snú(lc c Anneomcnto;
- orgnniznçíio e fomento da produção;
- · engenharia e obras;
- político financeira.

17.
Será assim posslvcl fixar uma estruturo admi·
nistrativa mais adequada, com elementos colhidos no
próprio "quadro de orgonizoçõo completo", e estabelecer, pelo estudo procedido na relação de pessoal f orne· ·
chio pelo Senhor Governador, uma clnssificoçiío de: pessoal mais enquadrada no sistema fcdernl, considerado
porém o sn.lnrio mlnimo do Território.

15.
Niio foi ohedeciilo, oi, um perfeito grupamento,
mos o referido Ciovernndor teve o cuidado de, em dois
qunrlros, sclulo um de orgnnizaçfin completo, c 011lro
de orgnnizoçtio atual,- classificar o pessoal ncccsRário
no Govêrno do Tcrrilc'lrio.
1G.
Apesar dns eotulições do Te1Tilório ele Fernando
de Noronha no nlnol momento, caracterizando nmn lilÍtunçiin haslnntc prcclirin, parece mnis conveniente c.
raciono) encontrar as bnses dn deportnmcnloliznçüo
dêsse govêrno naquela· ordem de problemas, atroz enunciada, e não na comparação com o sistema estadual
mais simples. A primeiro solução ohcrlrce às linh<1s
gerais dos processos c propósitos que devem ser levarlos
em conta para uma estruturação compn"lível com as
(•) Terminada a ru.mpanha dn · Arriro . as tropa• do Exército Amerl·
cono, como era nAtural, tiverAm de engroSsnr ..,a contingentes da invaaão, de
modo que, no enll•nder do autor, aiRUM problemAs releronleo l ce.. ão de
bn•e• podem oer deode jn debatido•. Al~~:uno rolíticoo norte-americAno• oão
de opinião· que o •~u govêrno não d~ve abandonor 81 baoes conotruidao no
Druil, dentro da um plano de del!!sa do hemisfério, para o futur:> . O pen·
umento brasileiro deve oer contrário, embnro reconhecendo o• alto1 beneiÍ·
cios que nos trouxe 8 civilização americann, enquanto fazia dao base• na·
ci<maio ·um trampolim porn A Alrico. A VHdade é que o Brasil, ao receber
de volto as bases construídas pelos americanos, poderá lazt-r dAS mesma•
adm!ráveis núcleot da pro~;resso e def~sa . No caso de Femnndo de Noronha,.
por exemplo, a ação do Govémo, n:~ período post-guerra, não poderá deixar
da oe orientar oenão neste oentido, para que o Arquipélago continua o oe\l
r.tmo de procreno.

4f>~'

. I

-''-/ ·
r

18.
Dentro dêssc sistema, c enquanto urna lei · orgânico uniforme poro todos os Territórios Federais, cria. dos por efeito do Art. 6" do Constituição, c o do Acre.
não consubstanciar disposições especiais sôbrc o pessoal pc,·mancntc clcssas administrações diretos, nsscgurnml.>-lhe ns garalitias estatutárias, poderia o Senhor
Gover11ador prover gradativamente o Território dol;
servi dures necessários, sem · entretanto implicar isto
qualquer oltcroção do orçamento de de~pesns cotn o
pessoal.·
19.
A situação que represento o Território de Fernni1do d~ Noronha, tonto agora como no pcrlodo de
npós-guerra, exige que seu govêrno disponha de excelente npnrelhomcnto administrn•tivo, pessoal e material, afim de fazer face às nc~ssidodes de ordem geral
que ali se definem em caráter bastante. complexo, inclusive o da nacionalização de fato, · pela constituição,
através de Colônhs Militar, Agrícola, Pengl e Cooperativo de Pesci1dores, do tipo de sociedade que se faz
mistér nas regiões. de fronteiras.
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'20.
Além rlc turlo, torno-se imperioso níio perder· de
vista ns oportunidades excepcionais para essn nacionnlb:açiio definitivo, em vi..tmle. do nfluxo de 1\omcns e
cnpitai11 que se concentram em Fernando ,)c Noronha
com ohjctivns cslrutégicos, o que, nn futuro, poderâ
constituir um núcJeo de civilização n!lcional, com população fixn c base econômica representada por autarquias e cooperativas, bnse militar e enh·epostos, sem
cmhar,;o de que o Tcrl"itório presentemente não disponha "nem dispor:l em futuro próximo de fontes de
rendo. o que snhm·dinn o funcionamento fie sun admi- .
nistrnçiio c dos sc1·viços indispensáveis h sun vidn, n~s
recursos finnncciros que llw forem crcditndos pelo Govêrno Federal, como rstnhclece o item 111 do Art. 4, uo
Decreto-Lei n° 5718 de 3 de Agôsfo do corrente ano".
21.. Ao lmtnr fio problema social do Território, ''
Senhor Govemn•lor, consiilernndo n11 dificuldatlcsde recrutamento, sugere: "níio tendo populnçfio que lhe proporcione, rle início, mão rle ohrn paro seus diferentes
serviços, a nclministrnçtio rlo ,Território precisa trazer
para êle, compulsoriamente, essa mfio de obra. E, como
os Estados Nol'<lcstinos têm suns cadeias superlotudns,
ê fie vantagem cunaJiznr o excesso de ·detentos para o
Território, obtendo-se doi trnholhndorcs pouco disp~u ··
diosos. O inconveniente moral que disso resulto, . fazendo crer seja o Território um Presídio, como até beui
pouco tempo, será nulo dêsde que se dê h Colônia Penal m·ganiznção odequnda, dentro dos moldes prcconi
zodos pelos modemos penitenciaristas". ·
22.
A medida . sugerida, apesar de prático, possue
ainda a inconveniência de restabelecer os velhos métodos dt colonização pelos proces=-os de dcstêrro, motivo
por que deve ser rcgeitnda sistematicnménte.
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dado como elemento colonizador ~ operário, confotme
se verifica em Pôrto Velho, através do Botolhüo de
Fronteiro, e no Acre, através do Policio Mililor. embora esta não. lenha uma organização que, pelas suas
funções, se assemelhe à daquêle.
24.
No que diz respeito à Segurança e Guarda, suge ·
re, por exemplo, o Senhor Governador, sob a n'!cessidarlc de se combater a: idéio de Policia Rcgional, .o clesta~amenlo de uma Companhia de Fuzileiros da Policio.
Militar do Distrito Federal.
' ·
25.
Sob êsse a~pec,o, pnrece aconselluiv«-1 ao Estado .·
· Maior do Exército planejar um tipo de organização militar compalivel com os problemas das regiões em que .
forei.a instituídos Territórios Federais,
à semelhança·
.
'
do que foi ensaiado no. atual Territól'io do Guaporé, Mvendt. ser adotado em todos os Territórios, essa unidad~
espt.ci~tl, com função colonizadora e operária.
26. Nes11e tipo de organização militar e~pccial, em que ,
se evitaria a dualidade de fô•·ças pelo. haTmoniznçõo de
funções, .poderia Ae~ transformada a Policia Militar do ~
Território do ·Acre. Ter-se-ia assim a possibilidade de·
concentrar na autoridade militar a chefia da Segurança Pública, com vantagens econômicás e administrativos para os Govêrnos Territoriais.

I

j'

.i

.,

2.1.
O argumento do problema fia müo de obra enconlrarâ o ~cccssário remate na utiliznçíio do próprio solj

1•·. ,,.

t''

Z7,
E' bem verdadP. que as imposições do momento.
não permitem atividade governamental mais ampla.
considerando-se a precariedade do Território e os seus
problemas fundamentais de organização do trabalho,
tanto assim que a açiio administrativa terâ de se fazer
sentir em primeiro lugar na execução de planos de
. obras capazes de modificar as condições de habitabili·
dade do meio, pela edificação dos estabelecimentos do•
Govêrno e vilas residenciais. ·

I
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28.
Mas, conforme as próprias palnvras do Senhor
Governador, "é de crer que, uma vez terminadas as
of,r·a!f ~ retirado ... o.<; opr.rários c a... tropas norte-~meri
rnrra.'l, .o;r jam o., drmrnlo ... dos nrropor/o.~· irrlciranwnte
inlr.urado.ç no .~i.ç/cma geral de 11ida do Território, cabendo, cnlão, a AdmiuistraçfiO clêste cuidar também de
.'mas ncces.~irladcs e, ~m especial, das imposições do
trtt'/ ego a é rco .. .

PA R T E

S E GUND A

LEGISLAÇÃO
I Decreto-lei n. 1.157, de 15 de março de 1939 (DI..
põe a6bre a• de•peoa1 dA .;olônla agrícola da Fernando de Noronha). 11 - Decreto-lcol n. 4.102, de 9 de fevereiro de 1942
(Cria o Tenlt6rlo Federal de Fernando de Noronha) . 111 Decreto-lei n. 4.103, de 9 de fevereiro de 1942 (D6 non denominação e localização ilo colônle egricola de Fernando de Noronha). IV Decreto-lei n. 5.718, de 3 de ego1to de 1943
(DiopÕe oôbre a administração do ·Territ6rio de Fernand-:~ jld
Noronha e d6 outrAI provldêncla1l. V - Decreto-lei n. 6.159,
da 3 da maio de 1944 (DiopÕe 1ôbre a admlnlltraçio do Tenl•
t6rio de FernAndo da Noronha a dá outro• providência•).

I -

DECRETO-LEI N. 0 1.157, -

DE 15 DE MARÇO DE 1939

Dispõe sôbre as dc!ipesas da (.'olônin
Agrlcola de Fernando de Noronha.

"

r

O PRESIDENTE DA REPúBLICA, usando dn atribuiçiio que lhe confere o artigo 180 da Conslituiçiio; e
Considerando ns dificuldades de comunicação e
transporte para a Colônia Agricola de Fernando de Noronha, situada n 300 milhas do litoral;
Considerando que as despesas realizadas com êsse
estabelecimento interessam, no entanto, à segurança na-·
cionnl e siio, por sua natureza, inadiáveis, decreta:
Art. 1° _:_ As dotações orçamentárias e os créditos
adicionnrs para os despesas de material da Colônia
Agrkola de Fernando de Noronha serão cnh-egues, em
sua totalidade, ao respectivo diretor, que da sua aplica.ção prestará contas na forma da lei.
Parágrafo único - As despesas cm:teadas por tais
créditos e dotações não são sujeitas ao regime de concorrência; cabendo no Ministro da Justiça e Negócios
Interiores fiscalizat· a sua realiznçiio.

-1)
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Art. 2°- Revogam-se as disposições em contrário.
Rio de Janeiro, em 15 de mnrço de 1939; 118'~ da
lndcpcndêncin c 51° do Hcpúblicn.
11 -

DECRETO-U~I N.n UOZ -

DE O DI!: ... I.:VEREIRO DF. 1042

,

IV -

DECRETO-LEI N.0 5.'718 -

DE 3 DE AGOSTO DE 1943

Vispõe scU·re a· administração do Tr.r•
ritdrio dt: Fernando de Noronlaa e cU

Art. 3° - A administração do Território de Fernnndo de Noronha será regulado por lei especial.
. Art. 4° -- Esta lei enli ..a em vigor na dnta rle suo
publicuçüo, revogados os o •. posições em contrário.

outra1

provid~ncias

(•).

O PRESIDENTE DA ·nEPC;DLICA, usnndo dR atrl·
bufçiil' que lhe confere o aa·ligo 180 d11 ConsUhaiçin,
decrel•:
·
Art. 1.0 - O Território de Fernando de NoronJ.a,
crio do J•clo decreto-fel n°· 4.102, de O de Janeiro de l!l~:?.

(

n) GETúLIO VARGAS
Vm~o T. Leilão da Cunha

o)
a)
a)
a)
, a)

DECRETO-LEI N.0 U03 - DE 9 DE FEVEREIRO DE J9CI

O PRESIDENTE DA REPúBUCA, usnndo dP. lllrl·
bulçüo que lhe confr.re o aa·t. 180 da Conslilulçüo, de·
creia :
Aa·l!go único - A CoJónla Agrfcola de Fca·nnndn do •
Noronha, criada pelo dl. 640, de 22 de n~t6slo de tD:JS.
posso a denominar-se Colônia Agrfcola do Dislrilo F'c;.
rlerol e será localizada no próprio nacional situado r.u
parte sulcsle da ilhà . Grande revogndos as disposiçc1es
em conh·atio.
Rlo de Juneiro, O de fevereiro de 1042, 121° ela Independência e M 0 da República.

O PRESIDENTE DA REP(JDLICA, usnndo dn alri..:
buição que lhe confere o aa·tigo 180 c nos termos do
artigo 6° da Constituição, dcca·etn:
Aa·t. 1° --Fica cl'iado, no inlea·essc dn defesa nndonnl, o território federal de Fcrnanrlo de Noronha, constiluido pelo respectivo orquipélngo.
Art. 2° - Os Bens, silu:u~os no Território de Fernando de Noronha, bem como os impostos e taxas, portenccntcs ao Estudo de Pernambuco, são ta·ansfeddos
à União.

Rio de Janeiro, 9 de feve.·erro de 1942, 121° do· Independência e 5-t., do Replihlico.

46:)

Dd nova denominação e localizaçõ() d
Co/6nia Agrlcola de Fernando de f\'oro'nl•a.

Cria o Terrildrio 1-'r.dernt de Fernando de Noronha.

o)
o)
o)
o)
a)

m -

·

Romero Eslclila
Eurico G. Dutra
Henrique A. Guilhcm
João tle Mendonça Lima
Oswaldo Aranha
Carlos de Souza Duarte
Gustavo Capanema
Alexandre Marcondes Filho ·
J. P. Salgado Filho ·

,.
~·

t •)
Ceao fone edotede • IUiettio de Hr criado um elet- de adml·
Rltlrtocão centralizedCHietconc:entrado, compreendendo todoe os Tenlt6rfoe
T-:duo~l• eob o controle e e coord•neçlo de uat Hrfço centrei, e1 cllepotlçioe
aó.bre 1t eclmlnlttreçio elo Tenlt6rlo Federei de Pemenclo de Nowonhe ali"
eProem obJeto de um decreto-lei m .. elm de Uf'l\ capitulo de lei OI'Jilnlc• U11l
fllr•a•, na forma propo1te. Metmo ecelte e ld'l• de crleçio ai de urne Cid~ .
tia l'rultencUrle, ·com bate econõmlce em coUinlea acrfcolet, col6nle1 rnlllt•
rote, rooperetlvea ·de pOKadorea ou qualquer corporeçio econ4mlc:e, dettlnede
e "•r.lorer o ael ou e petca, nlo haveria motivo pore um decreto-lei eapecleL
A•rir.J tendo, t6chi • ler;ltlaçb .abre terrlt6rloe, que J' M apresento enltte
rn5tu• • lnconttente, aerle lunclamentelmeate rmtte, eob outro nplrlto ...
Cttotli\'O e outra orientação política,

-.,
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e consfluldo pelo respectivo arquipé-lago, sera\ odmlnls~
trnclo pc.r um I(CJ\'t'rnador, brasileiro nnto, de llvr~ no• ·
meação c dcmis~rio. do {'residente do RC'púi.Jiico, c que
tomarú posse perante o Ministro do Guerra.
Poróga·uro a'mico - A nomeoç:if) podcrâ rtcnir no
comnndonle do guorniçiio mililol' do Território.
Art. 2..1 - O Go\'Crnador serr\ substituído em suns •
folllu ou impcdimcallus por quem estiver no exercido
do comando da ftunrniçiio m'litar do Territó~io.
Art. 3n- Ficuna cl'indos no' Quadro Permanente d~
Ministé1 ia tio r.ucrrn o corpo, em comissão, de Govrrnodor do TerriMrio de Fcr'•ando de Noronha, padrão .
c o cor,;o, CIIJ comissão, d·· Sccrrlário do Tcnilório
de Fernando de r-:oronha, ptada;ão N.

n.

Pur;'agrnro ún'co -:-·· Quando n nomeação porn Go.
'l.'cr:!udoa· rC'coir no comnndnnlc da giaarnic;:io milihtr. o
f.sh~ !'iCrÚ Dlrihulrla R gratificnçfio tlc função de Cri
12.00íl,OO (doze niil cruzeiros) nnuais, ficando sem opl~·
coç;jo o au·c\'islo pna·n o cna·so ele ftO\·crnndor civil.
Ar r. 4~ - Ao GO\·ernnclor compete:
I:- prnlicnr loclos os nlos awccssnrios à administrnç:io c a·cprcscnloçrio elo 'fcrr:aório e à guorc.Ju tia
Constituição e dns leis.

Jl - cumprir c fnzca· cumprir D!'i lris. os atos c ti<! ..
cisõr~' elo Go\"emo dn Uni~o. expedindo t•orn êssc fim
rcgulamcnlos r. in!.lruçr1cs;
111 - o•·gnnizar ~CI'\'Íços públicos lel'l'itoriois. dentro dos créditos consi:.:nntlos '-•11 or~omcnto;
JV - expedir dcc:relos, rt:,~nlaiucnlos, instruções c
demais ntos relativos à odmini -.ll·oç:io elo Terrilóriu:
V -- orgnnizar nnunhilcntc o au·oposto do orç:unrnto p:trn o TcJTilril"io c cncominhú-Ja, nté 31 de março,
oo .1\linislm dn Guea·a·n;
"' \'I - npl'C!'\cntor no Prc!lidcnte dn Repúblico, por
Jnlcrmédio do Min:stro do Guerra. um rclntório onuol
du suo gestão.

,.
t'
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1

PnrAgrnfQ único - . O Governador se cmounirora\
direlomenlc com os Ministros de Estado e outros outoridodcs se;brc lodos os assuntos referentes B'o Terrih\rio.
Arl •. 5° - Siio crimes de ·responsabilidade do Governador :
I -os otos que nlentnrem contra:
· a) n existência dn -União;
b) a Consliluiçiio;
c). n cxccuçiio c.Jns dec'sõcs judiclórlns; e
. d) n probidade ndminish·olivo, o guna·do c o cmprégo dos dinheiros púi.Jlicos;
11 -: o omissão dos providências delcrminndns pl'las
)eis ou Ira lodos fcdea oill, ou necessários à sun execuçtio,
den~ro dos prnzos rixoclos.
Aa·t. 6° - O Govca·nndor serú processnclo c julgnclo
·nos crimes comuns e de rcsponsobilldnclc pelo Tl'ihunnl
de Apelação do D 'sll·iro Feclcrnl (C•id. Proc. Pennl. Livro 11, Til. IH) iml•oa·tnndn scn'ipre o sentença conclcn~róa·i~ o a>crc..ln clo - ~urgo c o ·inhuhilitnçiio puro o cxerclci~ de função pú~licn pelo t•rnzo de dois o dez onos.
Arl. 7° :..._ Ao sccr, lúrio Incumbe auxilin·r o go,·cr•
nnclor nn nclminish·uc;iiu elo Tcrrilóa·io, oruunlznr c ler
I
sob sun gutu·dn os documentos rclnth·os a rssn ndml·
nlslrnção, cclcba or coliamcnlos. resolver os dissiclio" 'de
nnlurczo lrobulhi·s la nla·ihulclos pelo lei üs juntus de
conciliução e julgamento, pl'Cicr.dca• n inquérito polido(
e exercer, em geral, os funções c:omctidus pelos lei:~ üs
nutol'idndes policiais c ta·nbulh :stos.
· Art. 8° - O Governador designará um servidor pnr:.
cxcrcu· lnmbém u função de Oficial de a·cgislos llúhlicos. pE~o que lhe cohérá umn gl'Rlificnc;iio de função d'!
ta·$ 200,00 (duzcnlos ca·uzcia os) mcnl'lois.
A•·t. 9" - Ao Oficial de a·egislos incumhc exercer
ns otribu'çõcs confel'idos pelos decretos n° 4.8ãi. de !)
de novembro de l!J39, nn 5.318, de 2!1 ele fc\·ercirn elo
l!HO. ns de lobelirio de nolos, as rclorh·us ao Jlrolcsto
de lllulus c proccssna· ns hohililoçõts do cusumenlu.
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O Orlclal de rcglslos remclcra'a, por lnlca·-:
méct:o do l\tinistério da Juslic;n c cgócios nlcrlorcs, có-

2° -

pln oulenlicadn de lodos 0!1 DIO!\ caue prnllcnr 00 oCicinl
competente dn Jusliç.t do Dislrllo Fcdca·nl, pna·o queõr.j:un os mesmos rcpmduzidos ex-oficio, c independ• nre!ipeclivos livrm. Quando houver mais de um comp~
l~nle, os Rlrihuiçõ:s serão do 1." Oficio.
Art. 10 -- Os Jivros nr.::cssól'ios no mcerclcio dns
olribuições do Sccrelúl'io c do Oricinl de fic~islos firrüo
• fornecidos grntuitnmente pelo Ministério. do Justiçll e
1\cgcicios fnlericuc:», clcv:dnmcnle oultnlicndus pelo Juiz
de Hcgislos Pa'tiJiicos do Jusliçn elo Dilill'ilo Fcdcrnl, lndcpcndenlemcnl.~ de JlD~RIIICIIIO de sêlns e CIHOIUIItr.illOS,
Aa·t. J 1 - Obscrvnr-sc-ú (flJOIIIo no~ nlos au·uticuclns·
prlu Srcrchil'io c 1•elo Ofkial de Hcgi!ilu~. no que tt.r ·
nplidvd, o ne~hnenlo de CUNIDS dn Justiça do Di:drilo·
Jl'ulrrol.
t•un\grnfo ún'co - As cuslas n que a~ refere êslenrli~o a;~rào cobrotlus em :;elos, inulilizndos nos nulosou tlocàunenlos.
Arl. 12 - A .Justiça do Distr'lo Federal cal,,e processar e julgar lodus ns c:ousas civis e criminois rt·ln·
th·os n pc:;sons dninicilinclos ou .a·rsiclrnhs no Tca·ritcário ou nos bens nele tCiauulus, fiulvo quando cumclicfu
cllõ.plc5sLmcnle n outru juriscli~aio.
Paa·úgrnfo único - Pnra us cfcilus dn lcgisln('ão
trnhnlhillln, o Scc:a ehiriu elo ·rcrl'ill\a-io flcu snhoa·;lin:ulo
nus óa·::üos c uutol'itlullcs coailpclt:nlrs do l>istrilo
_Fcclcrut
·
Art. 13 - Os créclilos orçoment:\rios c ndicluno ~s
destinados no Tcrrih'uln de Femunrto ele Koronho serôo outomàlklli~Jcnle a·eui:;tnclos IJclo Tl'ihunul tlc Cnnla:t c tlislrihuldn~& à Dia·ctol'io de Fundos tio 1\Jinisléril)o
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~la Guerra, obedecendo-se, quanto ao empr~go d~sscs
.(:rMitos, às normas e.-tohelecldas no decreto-lei n. 4.185,
-ele 16 de março de 1042.
Arl. 14 - Aplico-se ao Tcrrllórlo, no que conher,
·O dcc•·eto-lel n• 1.202, de 8 de abril de 1030, especlalmt!n•
lc, o di:tposlo nos arts. 8.0 , tO á 22, 33 a 35 e 4,..
Art. 15 - Fica nherlo ao Ministério da Guerra n
crédito especial de quarenla e nove mil e seiscentos
-cruzeiros (Cr$ 4!l.600,00) para atender no corrente caer-ctcl,, b :lespesos resullonles da extcuçiio do preacnle
-decreto-lei. ·
Art. 16- Esto lei entrarA .em vlgor'na data de sua
puhlicoçiio, revogados os disposições em ~onlra\rlo.

E DE I ROS

§ 1°- Aplica-se, no que ::ouber, quanto ao exerci-elo dulns nlrilauições, o dis:·ost·o no dr:crelo-lei U 0 2.0:J:'i,. ·
de 27 de fevereiro de 10-U. ~Uno 11, Til. 111, Cops. 11
§

6 RI

•

Rlfl de Janeiro, S de O'I(Ôsto de 1043, 122.• da lnde·
pendência e 55° da Repúhllca.

GETOL10 l'ARtiAS
Alt':randre 11/arconde• Filho
o) A. de Sou1a Coda
a) Eurico G. Dutra

o)
n)

V -DECRETO-LEI N.0 6.511 I

DE 13 DE "MAIO DB 1Mt

•·

Dl1pne 1dhre a admlnidração do Terrilórin de Fr.rnando de Norol}ha e dd

·outra• prouldlncla1.
O PRESIDENTE DA REPODLJCA, úsnndo da atrl~
bulçao que lhe -:onfere o artigo 180 da Consllluiçaio.
-decreta :
Art. t• - O Tcrrllórlo de Fernando de NoronhA,
.criado pelo Decreto-lei n. 4.102. de O de revcrelro de
10-12, e constlluldo pelo respecllvo nrqulpéloRO• scrl\ g,.,_
vcrnodo pelo comandante da RUarnlçlio mllilnr do Ter1
rllórlo, que poderA utilizar elementos do mcnc onncla
guornlçiio nos serviços relativos à admlnblll'açAo tert'ilol'ial.
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Art.
Ficam suprimidos os cnrgos isolad~s, de
pro\·hhcnlo em comissão, de Governado~ do Terrilóriô
de Fc1·nnndo de Noronha, pndriio R, e Sccrelór!o dei
Território de Fernando de Noronha, padrão N, do Qunctro P:!rmancnte do Ministério do Guerra (e).
Art. 3° - Áo comondnnle da guarnição militar. do
TerrHório de Fernuntlo de Noronha, será otribulrln o
g•·o.tificuc;iio de representação anual de Ca·' 24.000,0C.
(vinte c quatro mil cruzeiros) pelas funções de Go,·crnndot· do Tenilório.
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Cr$
t2t . 20n,orl
Pessoal . . . .................. .
. t.félerial . . . ...............•.•• 3. ;no. uou,od
Set\'iços e Encargos .•••••••••

1 •027. U5d,o0

PnrAgrafo único - A pnrccl" rdcrcnle a pessoal
· desUna-se a ah~tlder as scguinlca dc:t(Jelia~:
·

•

Exlráriumerarios Con~rahidos ••
Exll·anumetórios Mcnsolislas ••
Extranumerât"ios Diarislas •••••
Pe~sool Pcrmancnle ...•••••• ~ •• ,.
Função Grnlificada . . •.•.•.•••
Gratificação de Representação ••

Art. 4° - Ficam criados, no Quadro Pe1·mnncnte
do Ministério do. Gucrra,o cargo isoludo, de provimento
em comissão, de Sccretilrio do Tcrl'il.úrio dê FerÍ1o.ncJo
de Noronha, )ladrão P, c o função gralilicada de- Oli- ·
cial de Dcgislro do Território de Fcmantlo de Nuronho, com a gratificação de Cri 6.000,00 (seis mil r.ruzcia·os) anuais.

50.000,00
3814. :wo,oo
U!J. OOO,Uf)
64.000.~

6.000,00
24.000,00
621.200,00

Arl. 6° ,.-O crédito de que troln o artigo anterior

scra outomàlicomcnle regish·ado c distl'ihuido pelo Tl'i·

Art. 5° - Fica aberto o crédito especial de Cr$
5.31!1.150,00 (cinco. milhões, trezentos c qunl'Cnta c nove mil. ~enio e cin<)Üenta cruzeiros). ao Ministél'io ela
Guerra, paro atender às dcs(lt:'\llS com a administrnçi\o
c)., •feria tór:o de Fernando d~ Not·onha. ossim dist~d
minados:
(Q) Aa foaaçht de ~nrnador, ou melhor, do idmlnlltrador do una Ter•·
rit6rio Fadarei, aio civía e, por lu~ maaaao, po .... m ur ch11em,;.enuaw.a &amb6na alklentemellta por dvia. Compreade·ae, antiatanto, a neceuidada d•
• Mr atribuída • funçio da Govemodor do Tenit6rlo Federal da F•mandó de
NOI'-ha eo . Coilaandante da Guamiçio Militar, aio aó devido a:. pequeno·
..1llo de aiioblemn adminlotratlvoa elo arquipélaao, ainda aem vida aocial or
. &anwda,. como também l altuaçio oatrathlco danai llhoi de orlcom vulc&
nlce, eltuaçio 8110 quo dotermla~u eua ocupaçio militar. Quanto aoa outroi
Torrit&rióa, toma ... difícil encontrar Jutllllcatlva, tanto na lei como nna I~
poal(iH odmlnl•tntlna, · para 6 fato da ••tem nomeado• mliluuo• para oa
cara01 da Oodno. 66 aa motl- polltlcoa lmpercaptivall ao autor anina o
determinaram. A odmlnietra,io doe Terrlt6rlo• Federal• 6 de. naturci.. civil,
embole tenhAIII lida w ID81moa lnatltuldo1 pOr ftlotlvói mllltaraa; doa qu'l'
nio hl dado conhec:lmonto, atrav61 daa e~~poal,õe• de motivo• que 1empre
lnrtruam •• opreaeataçõ" de docratoa-lel• l 1ançio prealdonclal.

r:

,..

bunnl de Contos à Diretoria de lnlcndêncio do 1\lioi:l·
têdo do Guerra. JlUl'a deito de s<'r muvimenladn se•
gundo a formo prevista no ort. 13, in fine, do llccreta.
lei n. 5.718, de 3 de agôslo de U)43.
Art. 7° - · O Tesoureiro do Guarnição Militar de
Fc1·nando de Noronha poderá receber 5U}Jrimenlos dl-1
()ireloria de Intendência, a contu do créd:ao ab~rto
por esle Decrelo-lei, e movimenlá-los de ocôrdo com
as ordens do Governn·dor.
0
Art. 8.0 - Ficam revogados os artigos 1. e pàrágrafo unico e 2° do Decreto-lei n. 5. 718, de 3 de agôsto
de 1943.
Art. 9° ;___ O art. 8° do Decreto-lei n. 5. 71R, de 3 de
ag6slo de 1943. possa a vigorar com a seflu:nte redaçiio:
•• Arl. 8° - O Governador designará um (uncimaA·
rio para as funções de Oficial de regislro!l publicol'".
Art. 10- Esle Decreto-lei enlro•·á em vigor na data
de sua publicação. excelo quanto no disposlo nos arli·

._.
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gos 1° e ao, que serão considerados em vigor desde 1 de
janeiro do corrente ano.
.
Art. 11- Rev<?gam-se os disposições em contr{orio.
Rio de Janeiro, 23 de maío de 1944, 12,30 da Independência e 56° da República.
GETOLIO VARGAS

Eurico G. Dulra.
Ale:randre Marcondes Fillzo.

A. de Souza Cosia.
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ATOS DO PODER EXECUTIVO

I - no Território Federal . de Fernando de Noronha. a
área limitada pelas seguintes coordenadas - latitude 03"45..-- S a
· 03"!>7' S e longitude 032"19'W a 032"41' W;
11 - na Reserva Biológica do Atol das Rocas, a área limi·
tada pelas seguintes coordenadas - latitude 03"48' S a 03°59' S
e longitude 033"34 ' W a 033"59' W; e
III - nos Penedos de Sao Pedro e Sao Pllulo, a área limi·
tada pelas seguintes coordenadas - latitude 00"53' N a 00"58' N
e longitude 029''16' W a 029°24' W.

Parágrafo único. Mediante designação elo Governador do Estado
do Rio de Janeiro e do Prefeito do Município de Angra dos Reis, pode·
rão integr;tr também, o GTI, um representante do Estado e um da Municipalidade .
Art. 3? O GTI será coordenado pelo representante do Ministério
do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente e terá o prazo de 90 dias,
a contar de sua instalação, par~ apresentar relatório conclusivo, in·
cluindo levantamento de custos.
I
Art. 4~ Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 5 de junho de 1986; 165? da Independência e 98? da
República.

Art. 2~ A APA de Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e
São Paulo tem por objetivos principais:
I - proteger e conservar a qualidade ambiental e as con·
diçqes de vida da fauna e da flora;
11 - compatibilizar o turismo organizado com a preserva·
çáo dos recursos naturais;
111 - conciliar, no Território Federal de Fernando de No·
ronha, a ocupação humana com a proteção ao meio ambiente.

JOSE SARNEY

. J$/;·
\'\~".~1.
~~-).z
.

Aureliano Chaves
Ronaldo Costa Couto
Deni Lineu Schwartz
Rubens Bayma Denys
João Sayad
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DECRETO N? 92,755, DE 5 DE JUNHO DE 1986
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Declara Area de Proteçlo A~~iantal o :j!' '
1
Terri!ório Federal de Fernando'.M;·/ioro·
· ·.
.JJ.1
'
nhal o Atol das Rocas e os Penedt)f' d~ ·'Y4f
.,-:> '·I 1
Pedro e S4o Paulo, e dá outras~r~:~'. :;~ ...~~~
/
videncias.
' I.~~~~- _..I

O PRESIDENTE DA REP0Bl.ICA, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 81, item 111, da Constituição, e tendo em vista o dispos·
to nos arts. 8? da Lei n? 6.902, de 27 de abril de 1981, e 9?, item VI, da
LP.i n~ 6.938, de 31 de agosto d~ 1981, combinados com o art. 2~ da Lei
n~ 6.971, de 14 de dezembro de ,, 81, bem assim o regulamento baixado
pelo Decreto n~ 88 .351, de 1? de i' nho de 1983, alterado pelo Decreto n~
89.532, de 6 de abril de 1984,

Art. 3~ Na implantação e funcionamento da APA c;le Fernando de
Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo serAo adotadas as seguin·
tes medidas:
I - zoneamento, estabelecido pelo Ministério do Desen·
volvimento Urbano e Meio Ambiente, em coordenaçao com o
Estado Maior das Forças Armadas e o Ministério da Agricultu·
ra, indicando as atividades a serem estimuladas ou incentiva·
das, bem assim as que deverão ser restringidas ou proibidas, de
acordo com a legislaçAo aplicável;
11 -:- divulgação à comunidade dos objetivos e política de
proteção ambiental.
Art . 4:' Na APA de Fernando de Noronha - Rocas - SAo Pedro
e SAo Paulo ficam proibidas:
I - a implantação de atividades potencialmente poluído·
ras ou que provoquem sensível alteraçao nas condições ecológi·
cas locais;
11 - a utilizaçao indiscriminada ou em desacordo com as
normas e recomendações técnicas oficiais, de biocidas e fertili·
zantes;
111 - a implantação de projetos que, por suas característi·
cas, possam provocar deslizamento de solos e outros processos
erosivos .

DECRETA :
Art. 1~ Sob a denominação de APA de Fernando de Noronha Rocas - São Pedro e São Paulo, ficam declarados Áreas de Proteção
Ambiental o Território Federal de Fernando de. Noronha, a Reserva
Biológica do Atol das Rocas e os Penedos de São Pedro e São Paulo.
Parágrafo único. Compõem a Area de Proteção Ambiental referi·
da neste artigo :
~·
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Art. 5~' Fica criada, no Governo do Território Federal de Fernan·
do de Noronha, uma Secretaria do Meio Ambiente, à qual, sob a super·
visão da Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA/MDU). compe·
tirá:
I - fiscalizar as atividades concernentes à AP A de Fer·
nando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo.
11 - orientar e assistir a comunidade na defes-a do m·eio
ambiente;
UI - zelar pelo cumprimento das normas legais, regula·
mentares e técnicas relativas à proteção do meio ambiente.
Parágrafo único. A Secretaria do Meio Ambiente atuará por si ou
em coordenação com outros .ó rgãos e entidades integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), podendo , para o cutnprimen·
to de suas finalidades, celebrar convênios com pessoas públicas 'o u pri·
vadas.
Art . 6'.' Haverá na Secretaria do Meio Ambiente, como órgão de
assessoramento , um Conselho Técnico , composto por representantes
dos seguintes órgãos :
Estado-Maior das Forças Armadas;
11
Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Am·
biente ;
111
Ministério da Agricultura;
IV
Universidade Federal de Pernambuco;
V
Universidade Federal da Paraíba; e
VI
Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Parágrafo único. A estrutura e o funcionamento do Conselho Téc·
nico serão estabelecidos em conjunto pelo Estado-Maior das Forças Ar·
madas e o Ministério do Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente .
Art. 7~ As despesas com a execução deste decreto correrão por
conta das dotações orçamentárias destinadas ao Território Federal de
Fernando de Noronha.
Art. 8? Este decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Art. 9~ Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 6 de junho de 1986; 165? da Independência e 98~ da
República,

JOSÉ SARNEY
D~>ni Lineu Schwartz
José Maria do Amaral Oliveira
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\{lrctetc- nt t4. 780 • de 14 ele &9o•tc
:\

-·

oe 15187.

~rt. a;
O CahinPt~ t~• por fln~ll~artc prestar a~~!\
ttnct~ · ao Cnver'laelor rm sua repreo~entac:lo pol1Uca e !.Ocial ~ tno:..,a.:dr
-sP · dc prePdfO ~e st~ c•p~dle11te pessoal, bem como
5llper1nt~nae 1
~~

! .•

sbbre o estruturo básica da -~~lnls- ·
atlvldaOe• de eumunlcaçao do Co•ernc.
traçAo do lerrltGrlc Federal de re:~anrto de
. ") ,
MorOI'Itta, e d6 outros provid~ncias . . .
·< ·:.-<'- • ·"
Art . 5,v A Se-cretar 1a-Cer•l tem per finollaade dcses~enhar as atividaaes .dc planej~mcnto ~~ral, orça~cnto, rtnünças, 'er~i
ços gerais e recursos humAnos, bem as~im de eooroenaçêo da pclit~ca oê
admlnistraçAo co Território.
OP-nteda~blica, no uso das atrlbulçCes
Qut lhe
ParAgraro único. Integra a estruturada Secretaria C.econfere o art. 81, itens 111 c v, da Ccn•tltulçAo federal, e tendo rm
ral o Escritório de Reprcsentaçlc dO Teiritór!c na cldaoe ao Rec!'e,
vista o dlspc•to no art. 6• da lei no 7 . 608, de JO de Junho de 1987,
Estado de ~~rnambuco. como órgao OP. apoio à Aamlnistraçao,encarrrtgaoo
d~ r.anter contatos c~m as entidades pühllcas e privaoas localJzauas na
Quele Estado, bem ••slm apoiar e executar as ati•idades
relacicnooao
OÉ C RE TA
ao abasteci~ento do 1err1tór!o.
Art. 10 o Território Federal de Fernando de Noronha,
Art ; 6• A Secretaria d~ Melo A•olente,
Produç~o
e
criado pelo Occreto-lel na 6.1J2, de 9 de fevereiro de 1942, tendo em
Obras te• por flnolidade:
vista o ol•posto na Lei no 7.608, dP. JO de junho de !987, vincula-se ao
Mlnisttrlo dD Interior, p~ra os efeitos ce supervi•Ao ministerial.
I - formular e executar projetos e progra11es relativos à proteçAc, preser•açào e recuperação ao •ela ambiente e do patriArt. 2• A Adalnl~traçlo do-Território Federal ~e Fer
~Onic cultural de Território, observado o disposto nos art : 2•
e ••
nando de Norcnha desenvohed . suas atividades tende por objetlv~s pri.§:
do Decreto no 92.755, de) de Junho ae 1986;
rltdrios:
JI .. prn•over o zcne&am.ento da APA de reroando oe Noro
1 ~proporcionar edeQuada-asslstêncJa ao hcmer., ~spe
nha - Rocas - S~o Pedro e SAo Paulo, indicando as atividaa~s a serem ~~
cJ•l•ente nas setores de educ•ç~o. $&úde e hcbita~~o;
senvolvidas, bem como as Qur ~everao ser restringidas ou proJ~ldas, de
accrao com a leg!slaçlc aplicável;
'li - Implantar obras de infra-estrutura, com priorida
de pura os setores de abastecioento de Agua, saneamento, energia, comü
111 - executar a polftlca de educaçac ambiental, pesnltaçOes e instalações aercportu~ri~s;
Quisa ecológica e turls~o;
Ols~e

ltl - lncenti•ar c adequado desenvclvi~ent~ da agricultura e da pecuária, be~ como a exploraçao de recursos e potencialidades naturais de arqulp~lago;
IV - proteoer, preservar e recuperar o meio ambiente e

o patrlmOnic paisagistlco e ~1st~rico dO Territóric, coservaoos os objetivos de prcteçlo am~iental arevi•tos no Decreto no 92.755, de 5 de
junM de 1986.
Ad~>lnlstraç~o

da

Art. )o Os órglcs que constituem a estrutura básica
do Território de rernando de Noronha sAc os seguintes:
1 - 0RCAO DE ASSlSTENC!A DIRETA E IMEDIATA AO

COVERN~

DOR
- Cablnete dO co.ernador

!V - elaborar e executar projetos e prcgraeas relativos aos setores do produção em gerçl,

Paré1rafo único.

. Par4orarc único. A AdmlnlstraçAo de Território ~•de
rol de FernandO de Horonna pooerá ter apoio e assessoramento
técnico
dos órglcs do Ministério do Interior e ca·canselho Ccmunitérlo
ser
instltufoo per decreto dO Governador.

viaçao, obras,

transoor-

esgoto

'

Na e>ecuçlc das atividades relAcio-

nadas co• a proteç~o, preservaçao e recuperaçao do meto ambiente deverio ser observadas as diretrizes e normas estabelecidas pela se~r~ta-

rla Especial do Melo A~biente-SEMA
Urbano e Meio Ambiente.

ao Mlnlst6rio do

Uesen•clvi~ento

A Secretaria de Ser•iços Sociais Bãslcos te~

Art. 70

por finalidade elaborar e executar projetos e proQr~mas
relacionados
com as atividades educacionais, culturais, art!sticas, ~sportivls. Oe

saúde, de vigilância

11 - 0RCAOS DE QIREÇAO SU?ER!OR
- Secretarie-~eral
• ·Secretaria do Meio Ambiente, Prcduçlc e Obras
Secretaria de Serviços Sociais BAslccs

~esca,

tes, energia, abaotecimentc de égua, captaç~c e tratomentc ce
limpeza, transformação e aproveitamento de lixo.

Art.

sanit~ria

e de

assist~ncia

accial.

a• A Secretaria-Cerel será dlrlgida per Secretá

- rio-Ceral de Coverno; as Secretarias, por Secretárics de Governo; o

tã

binete de Governador, por Chefe de Gabinete e o Escritório de Represeii
taçAo do Território, por Chefe de Escritório, todos nomeados, em CGDíi
slo,e eepossados pelo Covernaoor do Território..

-

"Ptráorafo único. o Secretdrla-C~rêl e os Secret~r!os
de Governo farDo jus aos mes01os direitos e vantagens atri~ufdos a lyuais "
cargos nos outros Terr!tórlcs Federais. Os Chefes oe Ca~lnete e de E~
critórlc oerao nomeado• para c cargo ou - fu~çac ae confiança,
c6éigu
OAS.101.J ou LT.OAS.101.J, do Crupo-Direç~o e A•sesscramento Superiores.

Art. 90 Ao Governador, além das atrlbuiçOes pre•istas no art. u da Lei no 6.971, ae 1~ . ae deze•oro ae !981, 'incu11be:
MIN ISTER 10 DA JUSTJC ~
Departamento de lmprem.a Nacional
SIC - Quadra 6, Lote 1100 - 7060' -

I - aprovar c plann airetor de desenvclvl~entc e programas de trebalho, •lsando Implementar as ativ!daoes sócio-econômicas
do Território, observadas as norma~ oe proteçlo e pre~ervaçAo ambiental;
.

Brasil~/ DF
Ttl'!fones: f YABX f061 l %26-711'!.1 TeleJt: ~0611 13$6 OIMN BR

I.'GC/MF

n~

(10Jj44!M/OOIIH2

11 - aprovar o Regimento Interno, disnondo sobre a es
truturaç3o dos órgaos a Que se refere o art. )Q deste Dtcreto, a comoê

DINO&A MORAES fERREIRA
birelora<iual

têncla das suas ~nidades e as atr!buiç~es aos respectivos dir1gentes;-

EDISON ANTONIO BR!'I'TO GARCIA
Du- de n!>licoçl>et do Ortloo Olicoaio

pessoal •sot o regicne da legislação trabalnlsta, eJConerar e aposentar os

1Il - admlt!r e dispensar os
funclon~rios

DlAJUO OFICIAL - S~c; I

ccmpOem o acervo patrimonial do Território;

EXPEDIENTE

dia .tLil apóa a vetcu!lçlo. ·
A11ir.aturu: A~ •••inaLuru a.60 tA:rc efeiLO retro•tivo. valrndo • partir de lU& ef ..
tivac&o. Oa Suple.meat.oa alo •• icu.ecz·•m ~ podendo "' adqui.riúoa eeparadamente.

.s-..n.s ... .. ........... .. .. .
Pon411:
Via auperficie «Rusill . . ..... . . .
Via auperticie (e&terior• . . . ... . . .
V la aérea 1Ura1iU .............. .

ldormaelleo:

S~lo

do

DiYulp~lo

czs

1.354,00

CZI

237.6Q

. CZI

924,00

cz' 6.soo.oo

do O!N -

DICOM - Telo.:

418,00

• DJ
1.556.00

105.60
3.300.00
528.00

237,60
· 6.600,00
924.00

Seçlo li

%2& -~ 1 ~1175 -

R. :1011.

ric, podendo deleg&r as atribu1ç6es Que lhe slo conferidas.

Art. 10 . . Ao Chefe de

Ca~lnete

-

Incumbe assistir o Cc-

vernedor em sua representação polit1ca e social, no ~esoac~o do expediente pessoa] e nas relaçOes p~blicas, bem como superintendei as atividades de comunicaç~o do Coverno.

Art. 11.

Ao Secretário-Cera! Incumbe:

I - substJtuJr o Covernador nos

s~us

arastamentos temporários;
l i - desempennat as atribulçCes pre•istas no
da lei no 6.971, de IA de dczem~rc de 1981;

Território

t

art. 16

ltl - exercer a coo~denaçlc aPral dns atividades do
superJntenCirr a eJCecuç.1:o ::las atividãdes da Secretaria-Ceral.

HoNrlo do oiO.II<!iaoea&c: 8 11 1~:30 bo1'111 o 13:-"' •• 17:00 hora•

Art. 12.

Cablnete e de

-

·

v - dispor sobrP c pessoal aa Ad•lnlstraçao do Terr!tó

PublicacO.a: Os oriciDai• pau pubticacao de,rm ur entrrC'->f'l ao Prnt.oc:olo da Se·
·elo de Recebimento d11 Ma~ri•• ft.e:nol. AI rr.aLotriu enUeJ;'\IU a...e •• 16 ~.oru .erao
~ivul1adaa co nUmero referMli:C ao cha af'lltUID~ . At reclamaçOU refeteru.ea •• publicr:c;Ou
dt'V•(ao eer lormuladae. por etcrit.o. ao DareWr de l,ublica~6ea de Ora&oa Ohciaie .u,;, o $!'

·seçao I

quadro de

IV • Implantar a estrutura ad•lnistratlva de aue trata este Decreto, bem como receber csa ad~r~inistraçao anterior os bens Que

Of&to desrin.ado' publicaçto dr atos normatlvos

Aaainaturaa:

servl~cres ~c

estatutários e apllcer a• penalidades previstas ea lei;

Escritórl~

Aos

Secr~t6rJos

incumbe:

de Caverna e aos

Chefes de

-fl. 32-

Decret.o

n~ .

95.922, de

14 de

abril

de 1988.

Dispõe sobre o zone~mento para a defesa
ecológica do Território Federal de Fernando de Noronha.

O PRESIDENTE DA REP~BLICA, u~ando das ~tribulçõec que
lhe
confere o art. 81, item lii, da Conclllulç~o. e tendo em vista o disposto no art.. 22, ~ 12, item IV, du Lei n2 7.GOB, de 30 de junho de
1987, e
CONSIDERANDO aer o arquipólugo de Fecnando de lloronhu Area
do Proteç~o Ambl~nt.al <APA>, nos lermos do Decreto 112 92.755, de 5 de
junho de 198G;
-.
CONSIDERANDO que o desenvolvimento sócio-econômico do Território impõe, necessariamente, a proleç~o. pre~ervaç~o e recupor~ç~o do
meio ambiente e do seu patrimônio histórico e paisagístico;
CONSIDERANDO que o zoneamento do Território é condiç~o indispensável para que ce possa implementar a políl1ca de Governo:
COHS I DEJtANDO quo o a f I uxo conl ínuo de tur i staa, com lllfos·mações desencontradas sobre a proteç~o ao rue1o ambiente no urquipélago,
tem acarretado ln~meros contratempos; o
CONSIDERANDO estudos técnicos e científicos real fzados sobre
os ecossistemas terrestres do urquipólago e as racomondaç~es elaboradas pela Empresa Brasi l eira de Pesquisa Agropecuária- EHBRAPA, Secretaria E.special do Mo i o Ambiente- SEI1!\/MliU, lnclltuto Dranileiro d+-:>
Desenvolvlmeuto Florestal - lBDF e pela Superintf"ndência do Desenvolvimento da Pesca- SUDEPE, sobre a necessidade de so conciliar desenvolvimento econOmlco com proteç~o ambiental,

O E C R E T A
Art.
12
Fica o Território Teder<ll de Fernando de Horonha
dividido em 4reas de Preserv~ç~o Ecológlc~ <APT>, Areao de Connervação
Ecológica
CACS>, Area de Rest.auraçlo Ecológica CART> e Are~ de Uso e
Ocupaç~o <AUO).

~

-
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2•

.o 12 Consld~r~-se de preserv~ção a áre~ cujo cqullíbrlo
ecológico é sallsfastório, pnde o potencial biólico, florfsllco e r~u
nfslico é capaz de manter-se por si meGmo, desde que a presença hUiuêlllcl
seja prali c amente nu 1 a.
S~o ál~eas oud0 a proLeç~.o é cscenc i a I ~
uobrevtvência de ecpéc i es da . fauna c da flora d~ bieLa rcglonol, consideradas vulneráveis,
end~micas ou ameaçadas de extinç~o,
com9 para
bióLicos raros de grande ~ignificado.
O 22 Considera-s€) de concervaç~o a á_rea em que a presr.nç:1
humaraa é admitida, desde quo ~dotadas medidas para evit.~r a d'-'gradaç~o
do 111 e i o a nr b i e n t. e .
S u a u L 1. I i z a ç ~o r e s g u a r d a r á os co n j untos · p a 1 s a g f s t 1cos e a beleza cênica do arquipélago, garantindo pouso, freq~en~aç~o e
refúgio para a fauna e preservação da flo1'a e da vegetaç~o . .
O 32 Considera-se de restauraç~o a área em que se torne
Indispensável trabalho de reposlç~~ do potencial biót.lco em qu~ os mecanismos naturais s~o insuficientes para restabelecer o equilíbrio
ecológico.
SJo áreas que exigem inveslimentos financéiros e tecnológicos par~ reclabelecer o equilíbrio ecológico, nJo mais recuperável
por mecanismos naturais.
O 12

Considera-se d~ u~o e ocupuç~o a área declinada à uti1 i zação urbana e rur a 1 da I 1 h a da Fernando de NororÚ1a, onde s'ão desenvolvidas atividades humanao de construç~o, habilaç~o~ serviço e produç~o. respeitados os locais de preservaç~o permanente previstos no art.
22 da Lei n2 4.771, de 15 de ceterubro de 19ó5.
Art. 22

As APT

s~o

assim discriminadas:

I - APT - 1 - "A partir do marco APTl - Ml na Ponta do ALalaia,
segue-se no sentido Oeste pela cota O, acompanhando -a ponta do
Espinhaço e a Enseada do Abreu até o marco APTl-H~. no Início da bufa
do Sueste; em seguida, vai em llnha rela até o mar·co APT1-f13 na cota
de 30m: da!, segue pela cola d~ 30m, em dlreç~o ao Morro do Boa Vl~ta
alé o marco APT1-M4, de onde pro~~eguc em linha reta até a cota de
SOm, onde ce encontra o marco APT1-M5: a partir desce marco, cegue em
dlreç~o Norte pela cola de SOm, contornando o Morro da Boa Vlsla até o
mna·co
i\PT1-l1G 1
nt~cwo
pollt.C•, (IO<JilC p11l~ cul.I'<H.lú quo IIU;J ;, VIla do
Sueste à Prai<l do Alalala aLé encontrar o m<:~rco APT1-M7: daí, desce ern
linha reta na direç1o da Praia do Atalaia at.é o marco APT1-H8, na cota
de Om: a partir dessa marco, segue pela cota de Om no sentido Sul, em
dlreç~o
à Ponta do Atalaia até o r:.arco APT1-M1, ponto de partida destes limites."
11 - APT- 2 - "Inicia-se no marco APT2-M1 na Praia dó Le~o.
de onde segue em linha reta, em direç~o Norte, alé a cola àe 5m e por
esta,
direção Oeste, até o Morro Branco: dar,· val pela cola de Om,
acompanhando as voltas naturais da Ilha de Fernando de Noronha,
passando pela Ponta do Capim Açú, Ponta do Barro Vermelho, Ponta da Sapata,
Enseada do Porl~o, Enseada do Carrelro de Pedra <Baía dos Golfinhos> e Praia Zé Ramos, aL~ o marco APT2-M2, no 1nícto da Baía do Sancllo; daí, sobe em direç~o à cota de 10m onda se encontra o marco APT2M3,
seguindo por esta co~a de 10m no sentido Leste 1
acompanhando a
Baía do ~ancho at~ o marco APT2-M4, de onde sobe em linha reta atd a
cola de ~Om, onde se encontra o marco APT2-M5; pela cola de ~Om, cegue

~

-

.
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no sent.ldo Sul éllé encont.rélr o caminho que liga él Baía do Sancho ao
núcleo re~idenclal da Q~Jxaba; daí. segue por esse caminho atd a confluência da estrada que demanda ao "Vôo Orientado por Radar" VOR:
daí,
seguindo por· osta estrada, direç~o VOR,
at.é o marco l\PT2-MG;
él
partir d~sse marco, acompanhando uma ant.lgél estrada que vai em direç~o
~
Praia do Lo~o, segue e~ ~lreç~o Sul, até encontrar o marco APT2-M7,
de onde segue em dlreç~o ao ~ar, aproximadamente pela cota de 35m, at.é
encontrar o rnélrco _APT2-M8; nesse pont.o, desce em linha reta aLé o marco APT2-Ml, ponto de parlidai destes limites.»
lll

- APT- 3 -

a> APT -

S~o

os relevos residuais:

3.1. - Morro do Pico,

a partir da cota

d6

100 me-

t.ros;
b) APT - 3.2. - l1orro do
100 melros;

FrancOc,

c> APT - 3.3. - Morro do Meio,

a

parti~

a partir da cota

dél

coLa
de

80

do
me-

Lros:
d) APT- 3.4. -Morro do

Cu~ral,

a partir da cota do 110 me-

tros.
IV- APT- 4 - S~o todas as
ilhas,
rochedos,
arrecifes e
afloramentos
ao redor do Fernando de Noronha, inclusive a I lha Rata,
até a cota de 40 metros.
Art.

3~

- ~

As ACS são assim discriminadas:

l - ACS - 1 - "A partir do marco APTl-Ml, na divisa com a
área de proteç~o APTl , na Ponta do Atalaia, segue em direç~o Hordest.e
pela cola Om, passélndo pela Praia do Atalaia, Ponta ~a P~dra A~La, ~n
seada da Caieira, Buraco da Raquel, Alagados, Pcnta de Santo Ar1L6nio,
Praia de Santo Antonio, Praia da Biboca, Praia do Cachorro. Praia do
Melo, Praia dél Concelç~o. Praia de Boldró, Praia dos Americanos, Praia
da Quixaba, Bafa dos Porcos e Prala do Sancho, atd o marco APT2-H2, na
Bafa do Sancho, divisa com a àrea de Proteç~o APT2: daí, sobe em direç~o
à coLa de 10m até o marco APT2-MO, de onde vai por essa coLa,
acompanhando
z Baía do Sancho até o marco APT2-M4, zlnda divi~a com a
Área de Proteç~o APT2; de onde segue eru direç~o Sudeste, pela cot.a de
GO meLros até at.lnglr a estrada que liga o Núcleo da Qu1xaba às in~ta
lações da EMBHAPA, na dlvioa com a área de uso e ocupaç~o AUOl;
após
acompanhar esta ~strada até as referidas Instalações, Vd. pela cota do
40 melros até o marco ACS1-M1: de onde sobe em linha ret.a na direção
Leste até o marco ACS1-M2: na cota de 100 metroc no Morro uo Pico; daí
pela cota de 100 melros, circunscrevendo o referido Morro, at~ o marco
ACS1-M3,
vai em dlreç~o Hordest.e, no Dlarco ACS.1-H4, na cota de 10 melros:
segue no sent.Jdc Leste, pela cota de 10 meLros, acompanhando
a
Praia da Conceiç~o, até encontrar a estrada que liga ac
lnctnlaçê:íes
"lTALCADLE":
por esLa estrada que demanda à Vila dos Remédios,
val
contornando a
referida Vila e as con~t.ruçê:íes exlct~ntes até o marco
ACSl-115, na estrada que llga a VIla dos Remédios ao Morro de SanLo Ant.onlo,
sempre na divisa com a Área de Uso e Ocupaç~o~AU01: vai
pela
referida estrada até at.inglr a cota de 50 metros nó marco ACSl-Mó:

fl. 35·1 •

da!, · vai
pela cola de 50 melros na direç~o Leste ató o talvegue do
"Riaciho da Calelra", no marco ACS1-H7; daí, sobe em dlreç~o Sudoeste
até a cota de 80 metros, onde se encontra o marco ACS1-H8; a partir
desse pont~, segue em linha reta no sentido Sudeste ~tá a cota dos 100
metros,
no Morro do Francês, onde se encontra o marco ACS1-M9:
da!,
contorrian.d o ·o
referido Morro na direção Leste, vai pela cota de 100
metros alé o
marco ACS1-H10, circunscrevendo a área de proteç~o
APT3-2;
~lra à eiquerda na direç~o Sudoeste e desce em linha reta até
. .
I
atingir o marco ACS1-H11, na cota de 50 metros; ~or esna cota, na direç~o
Oe~te, na divisa com a 'roa de Uao a Ocupaç~o- AUOl, vai
contornando ~ . cabeceira do "Rio Atalaia" e o "Campo de Aviaç~o" até atingir o marco ACS1-M12, de onde segue em linha reta aló o marco APT1-M7,
na divisa da Área de proteç~o- APT1, de onde vai em linha reta, descendo em direç~o à Praia do Atalaia até o marco APT1-M8 na cqta de Oo1:
segue por esta cota até o marco APT1-M1~ na Ponta do Atalaia,
lntclo
da descriç1o destas limites."
·
definindo
APT-<1.

II - ACS- 2 - A Ilha Fala, a partir da cota de 40 metros,
área ·. completamente circunscrita pela regi~o de proteção
Art. 42

A ART é assim discriminada:

I - ART- 1 - "Inicia-se no- marco APT2-lU, na Praia do Le~o,
vai
em dlreç1o Qeste , acompanhando a cota de 5m ria divisa com a área
de proteç~o APT2 atá atingir o Morro do Le~o, de onde segue até a cota
Om na mesma Pra[~ do Leão: da(, volta pela cola Om em direção Leste,·
passando pela Praia do Le~o até o marco APT2-M1, de onde segue em direç~o Noroeste até o marco APT2-H8: da!, acompanhando a Área de Proteçlo APT2, vai em linha reta até atingir a cota de 40 metros, onde se
encontra o
marco APT2-M7; da!, dlreç~o Nordeste pela cota de 40 metros,
cruzando o "Rio Maceió", segue em direç~o Sul, sempre pela cota
de 40 metros até o n1arco ARTl-Ml, na divisa com a Área de U.co e Ocupaç1o-AU01: vai em reta direç~o Sudeste ~Lé a estrada que liga aBa!~ do
Sueste ao Aeroport6, onde se encontra o marco ART1-M2; da(, pela referida estrada direç~o Nordeste atá atingir o limite da ~rea de Proteç~o
APTl,
de onde vai na direç~o Sul pela cota de 50 rn, até encontrar o
marco APT1-H5;
desce em linha reta até o marco APT1-M4, na cota de
30m,
de onde segue na direç!o Sudoeste, sempre pela cota de 30m,
até
atingir o marco APT1-M3: daí, diroç~o Sudoeste, em reta, até atingir a
cota Om na Baía do Sueste; vai pela cota Om no sentido Oeste, contornando a Baía do Sueste, passando pela Ponta das Caracas até a Praia do
Leão no marco APTl-Ml, ponto da partida destes limites."
Art. 52

A AUO é assim discriminada:

I - AUO- 1 - lnlcla-se no marco APT2-M7,
que delimita a
Area de Proteç~o APT2 e segue direção Nordeste, pela cota de 40 melros, contornando o nRio Maceió": vai em direç~o Sul, sempre pela cota
de 40 metros até o mnrco ART1-Ml; da!, em reta, dlreç~o SudesLe alé a
estrada que
liga a Baía do Sueste ao Aeroporto, onde se encontra o
marco ART1-H2: da(, pela referida estrada, direç~o Nordeste, até atingir a cota de 20m, de onde segue~ estrada que liga"a Vila do Sueste à
Praia do Atalaia, até o marco APT1-M6, situado na cota de 30m;
daí,
sobe em linha reta até o marco APT1-M5, situado na•cota de 100m: daí,

:.,
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segue pela cota de 100m, no sentido Norte, contornando o Morro da Boa
Vista até encontrar o marco APT1-M6, de onde desce em linha reta até a
cota de 70m, onde se encontra o marco APT1-M7; pela cota de 70m,
vai
em direção ao Morro do Espinhaço, contornando-o, ~té encontrar o marco
APT1-M8:
daí, segue em 1 inha reta até a cota de 50m, onde se encontr;1
o marco APT1-M9; segue em direção Noroeste, acompanhando a cota de 50
metros,
passando pelo campo de Avlaç~o e contornando a Cabeceira do
~Rio
Atalaia", segue em direção Leste, sempre pela cota de 50 metros,
até atingir o marco ACS1-M14: daí, segue em línhã reta, em dlreç~o ao
Morro do Francês até atingir o marco ACS1-M13, na cota de 100 melros:
contornando o referido Morro, direç~o ~orle, até o marco ACS1-M12, de
onde desce em dlreç~o Noroes~e até o marco ACS1-Ml1,
na cota de 80
metros: .segue o talvegue do uRlacho da Calelra" até encontrar o marco
ACS1-M10: segue pela ·cota de 50m até a estrada que une o Morrd de Santo Antônio à Vila dos Reméd(os, onde se ~nconlra o mar~o ACS1-H9: da(,
segue pe I a refcr i,da esL1~ ada até a V I 1 a do~ Remód lo~, onde se encon L1~ a
o marco ACSl-MO, de onde se contorna a referida Vila e as construções
existentes,
até encontrar a estrada que conduz ~s ~ntigas instalações
: do "ltalcable": por est~. até ao "Italcable", no sentido Le~Le,
chegando à cota de 10 metros, de onde pros~egue até o marco ACS1-M7; da(,
sobe em dlreç~o ao Morro do Pico no marco ACSi-M&, na cola do 100 melros,
de onde vai circunscrevendo o referido-Morro ~té o marco ACS1I15:
da C,
desce P.m _l i nha reta até o marco ACS 1-114, n a ·-cot a de 40 metros,
de onde prossegue na mesma cota, passando pelo "nio Boldró" até
às Instalações da .EMDRAPA: daí, segu~ pela estrad~ que liga as referidas . Instalações ao n~cleo da Quixaba até atingir a cota de 60 metrbs;
segue em dlreç~o Noroeste, pela cota de tO metros até o marco APT2-M5:
sempre pela cota de GOm, ~egue no sentido Sul até encontrar o caminho
que liga a Baía do Sancho ao Núcleo Residencial da Qulxaba: daí, segue
por esse caminho até a confluência da estrada que deruand~ ~o VOR: daí,
seguindo por esta estrada, dlreç~o VOR, aLé o m~rco APT2-MG: a partir
desse marco,
acomp~nhando
urna antiga estr~da que val em dlreç~o à
Praia do Le~o. segue em direç~o Sul, até encontrar o marco APT2-M7,
p6nto de partida destes limiLes.u
Art.

G~

~

vedado:

nas APT - entr~r, permanecer, ou desenvolver qualquer
atividade,
exceto as de caráter científico ou educacional, com prévia
e expressa anuência da autoridade competente;
Il
de

ut1llzaç~o

-nas ACS- praticar qualquer
fixadas par~ o local:

111
-nas ART- praticar qualquer
juízo aos trabalhos de recuperaç~o ecológica:

aL1v1dade
no.

ato

que viole as normas

ato que Importe em pre-

IV - nas AUO - construir,
refo•mar oú desenvolver qualquer
em desacordo com as instruções e normas fixadas pG!o Gover-

Art. 7~ As áreas de preservaç~o, conservaç~o, restauraç~o e
de uso e ocupaç~o s~o as Indicadas em mapa do arqu1pél~go àe Fernando
de Noronha, na forma do anexo deste Decreto.
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Art. 8~ As restrições deste Decreto n~o se aplicam no caso
de utilização do Território, para fJns de operações militares <art. 3~
da Lei n~ 7.&08, de 30 de junho de 1987).
Art.

9~

O Governo do Tarrltórlo balxará oa atos necessários

à execução deste Decreto.

Art. 10.

Este Decreto entra em vigor na data de sua

Art. 11.

nevogam-so as disposições em contrário.

publ1-

cação.

Brasílla,
da Repúb Í i c a.

de abril de 1988;

1&7~

da Independênc·ia e

100~

•. 10- •.••• --
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•
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Cria o PARQUE NACIONAL .Ml\RINIIO

DE

outras

FERNANDO DE NORONHA e dá
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA,

usando das

atribuiçÕes

que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, e o
dispõe o artigo 59 , alínea "a", da Lei n9 4.771, de 15 de

que
setem

bro de 1.965, e os artigos 59 e 79 do Decreto-Lei n9 289, de
de fevereiro de

28

1.967~

D E. C R E T A:

Art. 19 - Fica criado, no Território

Federal

de Fernando de Noronha, o PARQUE NACIONAL MARINHO DE FERNANDO DE
NORONUA, com o objetivo de proteger amostra representativa

dos

ecossistemas marinhos e terrestres do arquipélago, assegurando a
preservação de sua fauna, flora e demais recursos naturais,
porcionandc oportunidades controladas para visitação,
pesquisa cientifica e contribuindo para a proteção de

pr~

educaç~o
s~tios

e
e

estruturas de interesse histórico-cultural por ventura - e .< •sten
tes na área.
Art. 29 - O PARQUE NACIONAL DE FERNANDO DE NO

RONiffi, localizado no Mar Territorial Brasileiro, entre as
ordenadas geográficas 3945
30

1

1

-

3956 1 Latitude Sul e 32920

Longitude Wgr., compõe-se de duas áreas distintas,

1

co
-

329

engloba_!!
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do regiões definidas no zoneamento Agro-Ecológico do
Federal de Fernando de

Noron~a,

Território

estabelecido pelo Decreto

95.922, de 14.04.79, corno de Preservação Ecológica, de

n9

Conserva

cão Ecológica e de Restauração Ecológica, além de faixa marinha,
conforme descrito a seguir, com base nas cartas topográficas

do

Território Federal de Fernando de Noronha, escala 1:10000, _ edita
das pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército em 1964,

e

na carta náutica n9 52 - Arquipélago de Fernando de Noronha- edi
tada pela biretoria de Hidrografia e Navegação do Ministério

da

Marinha e atualizada até 15.08.1987:
ge~

AREA I: começa no ponto de coordenadas
gráficas aproximadas (c.g.a.)

0395~,84

Se 32925',59W,

situado

no extremo sul do prolongamento rochoso da Ponta das Caracas Won
to I-1); segue por uma linha reta até o ponto c.g~a. 03952',50 S
e 32925',55W (ponto I-2), dai . segue por urna linha reta até o
1

1

to de c.g.a. 03952 ,235 e 32925 ,84W (ponto I-3); segue por
linha reta até atingir o ponto de c.g.a. 03952'065 e

po~

uma

32926 1 ,12W

(ponto I-4); desse local, segue por uma linha reta até o

ponto

de c.g.a. 03951' ,735 e 3292G',21W (ponto I-5); dai, segue por li
nha reta até o ponto de c.g.a. 03951 1 ,735 e 32926' ,50W (pontoi-6),
seguindo por linha reta até o ponto de c.g.a. 03951',615

e
32926',60W (ponto I-7); daí,segue por uma linha reta até o ponto
de c.g.a. 03951',385 e 32926',46W (ponto I-8); daí, segue
por
linha reta até o ponto de c.g.a. 03951' ,045 e 32926 1 ,56W, situa
do na extremidade sudeste das ilhas Dois Irmãos (ponto I-9) ;daí,
segue por linha reta até o ponto de c.g.a. 03949' ,395 e 32926' ,46W
{ponto I-10); daí, · segue por linha reta até o ponto ,de

c.g.a.

03952 1 ,055 e 32929 1 ,14\1 (po?to I-11), segúe por linha reta at-é o
porco de c.g.a. 03952 1 ,70S e ~2929 1 ,J4W (pon~0 I-12); dai, segue
por linha reta até o ponto de c.g.a. 03953 1 ,155 e 32927' ,65W (pon
to I-13); dai, segue por linha reta até o ponto de

c.g.a.

03953 ,aos e 32925' ,70W (ponto I-14); dai, segue por linha
1

reta

até o ponto de c.g.a. 03954'605 e 32925' ,30W (ponto I-15); segue
por linha reta até o ponto de c.g.a. 03955' ,DOS e 32924 1 ,2Ul
to I-lG), dai, segue por linha reta at6 o ponto I-1, situado

(pon
na

•'

perímetro

da Area I.
AREA II: começa no ponto de c. g. a. 03950' ,19 S
· e -32923',98W situado na enseada da Caieira (ponto II-1);
segue pela orla marítima até o ponto de c.g.a.

daí,

03949',89 S

e

32924',07W, situado na Ponta de Santo Antonio (ponto II-2), daí,
segue por -l inha reta até o ponto de c.g.a. 03949' ,67S e 32924',30W
· situado na extremidade oeste da ilha do Cuscuz (ponto II-3);
gue por linha reta até o ponto de c.g.a. 03948' ,lSS e

se

32924',30W

(ponto II-4); daí, segue por linha reta até o ponto de

c.g.a.

03947' ,55S e 32923' ,lOW (pontC? II-5); dai, segue por linha

reta

até o ponto de c.g.a. 03947' ,55S e 32922' ,lOW (ponto II-6), daí,
segue por linha reta até o ponto de

c.g~a.

03950',60Se32920',96\·1

(ponto II-7); daí, segue por linha reta até o ponto de

c.g.a.

03951' ,40S e 32921' ,36W (ponto II-8); dai, segue por linha

reta

até o ponto de c.g.a. 03952',705 e 32921' ,34W (ponto II-9), dai,
segue por linha reta até o ponto II-1, inicio dessa descrição,fe
chando o perímetro da área II e perfazendo urna area total

acumu

lada de aproximadamente 7.300 hectares.
Parágrafo único - Ficam também incluídas
Parque Naciona1 Marinho de Fernando de Noronha todas as ilhas
ilhotas situadas ao redor da Ilha de Fernando de Nororiha e

no
e
nao

englobadas nos limites acima descritos.
Art. 39 - O PARQOE NACIONAL AAIUNHO DE

FER

NAHDO DE NORONDA fica sujeito ao que dispõem, com relação à rnaté
ria, as L~is 4.771, de 15.09.65, 5.197, de 03.01.67 e o
n9 84.017, de

21~09.79

Decreto

.

.;..··

Art. 49 - Ficam excluídas da Area de

Prote

çao Ambientul de Fernando de Noronha - Rocas, São Pedro e
Paulo, criada pelo Decreto n9 92.775, de 05 de junho de 1986,
ãrea do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, com

São
a
os

limites definidos no artigo 29 deste Decreto e a Reserva Biológi
ca de Atol das Rocas,

~orn

os limites definidos no Decreto

...
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Ponta das Caracas, inicio dessa descrição, fechando o
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83.549, de 05.06.79.
Art. 59 - O PARQUE NACIONAL ~IARINDO DE
NàNDO DE NORONim, fica subordinado ao Instituto Brasileiro

FER
de ·

Desenvolvimento Florestal-IBDF que, de comum acordo com a
Admi
nistração do Território Federal de Fernando de Noronha,
deverá
tomar as medidas necessárias para a sua efetiva implantação
e
controle, respeitadas as atribuições e competências legais do Go
verno do Território Federal de Fernando de Noronha para toda

a

área do arquipélago.
Art. 69 - As restrições deste Decreto nao se
aplicam no· caso de utilização do Território para fins de

opera

ções militares (art. 39 da Lei 7.608, de 30 de junho de 1987).
Art. 79 - Este Decreto entrará em vigor

na

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Brasília,
'

de

Independência e 1009 da República.

de 1988; 1679 da

ll.

, ·· .• •
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DIRE'.rRIZES E NEDIDAS OBJETIVANDO C01'>1PATIDILIZAR O DESENVOLVINEN1'0
ECONÔMICO E SOCIAL COM A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NO T.F.F.N.

(Portaria Interministerial·

n~

550)

" INTRODUÇÃO

A transformaç~o do estatuto do Territ~rio de Fernando
de Noronha, que a partir do Decreto Presidencial n~ 94.780 de 14
de agosto de 1987 encontra-se sob administraç~o civil, marca uma
nova etapa na his t ória do arquipélago. As expectativas são
muitas. A populaç~o local espera beneficiar-ie de uma nova fase
de desenvolvimento econômico e social centrado na recuperaç~o da
cidadania . dos ilh~us. De outra parte, numerosas pessoas e
instituições
esperam
ver consagrado
através de medidas
concretas - o princÍpio da preservaç~o e recuperação da natureza,
que apresenta condições Ímpares, do território.
· Considerando
a
necessidade
de
uma
integraç~o
interinstitucional para o cumprimento do estabelecido no artigo 2. -..
do decreto n2 94.780,
um grupo de trabalho interministerial
elaborou este relatório definindo sugestões,
diretrizes e
medidas
que possam viabilizar a compatibilizaç~o entre as
expectativas suscitadas e a
miss~o
da
administração
do
território.
Antes de descrever essas sugestões, cabe relembrar o
caráter singular que representa como unidade da Federação esse
territÓrio insular, o .Único arquipélago habitado
por
uma
população autóctone no Brasil.

O arquipélago de Fernando ãe Noronha se encontra na
parte ocidental do Atlântico Equatorial a cerca de 345 Km do Cabo
de sio Roque~ no Rio Grande do _ Norte e a 545 Km de Recife, em
Pernambuco, estando a 32 graus, 24' 48'' de longitude Oeste e a 3
graus 50' 24'' de latitude Sul. ConstituÍdo por mais de 20 ilhas,
ilhotas e rochedos isolados, trata-se dos restos de um edifÍcio
vulcânico locaiizado a cerca de ~.000 m ~e profundidade, parte de
uma ramificação da dorsal médio-atlântica em direção à costa
brasileira. A idade do vulcanismo, atualmente extinto, é avaliada
entre o Mioceno e o Plioceno, isto é, entre 20 e 15 milhÕes de
anos.
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Dentro do arquipélago destaca-se a ilha de Fernando de
Noronha com 17 Km 2 , circunscritos por um perímetro aproximado de
60 Km, e a ilha Rata com cerca de 6,8 Km 2 • O clima do arquipélago
é tropical e bastante marcado pelo domínio oceânico com uma
temperatura média anual elevada e pouco variável em torno de 25
graus C.,
sendo as máximas inferiores a 31 graus e as mínimas
superiores a 18 graus C. Há uma grande uniformidade na umidade
relativa do ar (84%). O total das precipitações anuais situa-se
em torno de 1200 mm., apresenta grande variabilidade interanual e
possui duas estações bem marcadas, indo o perÍodo Úmido de março
a maio. A ventilação é constante e intensa ao longo do ano sob a
ação dos alÍseos dirigidos no quadrante ESE.
A condição de insularidade oceânica e sua reduzida
extensão,
dão lugar a numerosas intersecções entre o meio e as
atividades setoriais.
A probl~mática de Fernando de Noronha
parece
se
ater na interdependência generalizada entre os
ecossistemas terrestres e aquáticos e as funções que o homem
1300 habitantes e cerca de 100 turistas/semana - vem exercendo
sobre eles.
Historicamente, foram os ecossistemas terrestres que
o interesse dos navegantes e dos colonizadores. Todos
os usos aos quàis já se prestou o arquipélago, sempre estiveram
ligados à . exploração do meio terrestre:
aeroporto,
porto,
presÍdio,
quarentenário
animal,
base
militar,
centro de
rastreamento de mísseis teleguiados ~
Hoje,
o que chama a
atenção no arquipélago,
são os seus ecossistemas aquáticos e
suas interfaces com o meio terrestre.
desperta~am

A valorização turísti~a dos recursos naturais
do
arquipélago tem sido objeto de vários planos,
programas e
controvérsias. Cenários de evol~çã ; do turismo e do seu potencial
econômico tem sido cogitados e der~m origem a vários estudos. A
grande maioria desses trabalhos vê nos ecossistemas terrestres um
simples suporte que deverá acolher. e viabilizar a exploração
turística do litoral e dos ecossistemas aquáticos. Mesmo estudos
de inveritário extremamente exaustivos não tem abordado no seu
escopo a existência de agricultores e pescadores no Território,
nem tampouco avaliado o papel dessas atividades.
A agricultura em Fernando àe Noronha se beneficia de
condiçÕes ecolÓgicas extraordinárias:· um clima relativamente
ameno, solos de alta fertilidade (pH entre 6,8 e 7,0;
níveis
médios de fÓsforo em torno de 500 ppm) e urna baixa incidência de
pragas e doenças dado o isolamento do arquipélago e a pobreza de
sua entomofauna. Ass~m,
apesar de alguns problemas ligados ?~
comportamento fÍsico dos solos, estes estão entre os mais fért~is
do Brasil. séculos de prática agrícola sem restituições não
comprometeram a capacidade produtiva das ter1 ·as. Pelo contrário,
a agricultura em Fernando de Noronha se integra discretamente com
a paisagem insular e torna-se até "invisível'' para especialis~as
acostumados com as grandes áreas agrÍcolas c9ntinentais.
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A importância da agricultura insular, apesar da pequena
área que sempre ocupou, está ligada à sua função de abastecimento
da população local, que já foi auto-suficiente em numerosos
produtos. Em determinados perÍodos, a agricultura do Território
chegou inclusive a exportar para o continente. Enfim, ela ·foi
importante não só para a população local, mas também.para o
Brasil, pois ali funcionou durante muitos anos o quarentenário
animal do Ministério da Agricultura. Muitas raças animais (zebus,
suínos Large White e Lanàrace) foram introduzidos no Brasil após
um perÍodo de quarentena no Território. Hoje essa função do
quarentenário foi completamente desativada e o país já enfrentou
recentemente sérios problemas àe sanidade animal.
Quanto a pesca, ela é praticada de forma profissional,
mas com recursos limitados, por várias famÍlias de agricultores.
Ao contrário da agricultura,
trata-se de uma atividade bem
organizada
e
controlada
com
bastante
eficiincia
pela
administração do território.
Além disso, cabe assinalar · que
grande parte da população pesca para seu consumo próprio, o que
representa um aporte proteico de qualidade na mesa dos ilhéus.
Isso explica também a ausincia de carincias nutricionais mais
evidentes na população, apesar das dificuldades de abastecimento.
. Tal diversidade de interesses e usos redundou na
introdução,
voluntária · ou não, de espécies de insetos, anfÍbios,
répteis, aves ·e mamÍferos, além de várias pragas e doenças antes
inexistentes. Isso t~ve consequincias sérias sobre a natureza ~
local, contribuindo de maneira intensa para a modificação das
comunidades animais e da paisagem. Os proble~as ecolÓgicos
exist~ntes atualmente no arquipélago, tornam prioritário definir
e executar medidas de proteção, preservação da vegetação e dos
povoamentos faunísticos e seus respectivos habitats.
Diante desse quadro, apÓs análise criteriosa
das
informações técnicas e cientÍficas das informações disponíveis
sobre o arquipélago, o Grupo de Trabalho Intermiriisterial sugere
as seguintes diretrizes e medidas com vistas a compatibilizar o
desenvolvimento econômico e social com a conservação da natureza,
no Território Federal de Fernando de Noronha.

DIRETRIZES
1 - O arquip~lago de Fernando de ~oronha deverá ser
objeto de um zoneamento agroecolÓgico, executado com maior rigor
cientÍfico possível e nos melhores prazos. Esse zoneamento deverá
indicar o potencial e as restrições de ~so das diferentes
unidades
espaciais
que compõem o territÓrio,
servindo de
documento de orientação básica par2 toda e qualquer
ação
conservacionista ou de produção.
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2- As ações de desenvolvimento econômico · e social deverão
equacionar criteriosamente a produção
local com o consumo
interno e proteção ao meio ambiente. Nesse sentido, o arquip~lago
deveria ser dotado de infra-estruturas capazes de assegurar
logÍstica,
produção,
transformação e armazenamento de produtos,
minimizando as trocas com o exterior e protegendo o me~o
ambiente. As ações de produção deverão ser norteadas .Por um
programa integrado e planejado.

3 - No tocante à preservação, proteção~ e recuperaçao dos
ecossistemas terrestres e aquáticos deve-se tamb~m evitar ações
isoladas e integrá-las dentro de um plano de manejo ecolÓgico
compatível com o poder efetivo do governo do território de
control~-lo e operacionalizá-lo ~om o apoio dos Minist~rios.
4 - Dado o caráter especÍfico da ecologia insular de
Fernando de Noronha, toda e qualquer obra deveria ser objeto de
uma adequação criteriosa à realidade ecolÓgica e soc~al local,
compreendendo sempre um severo acompanhamento e projeto de
manutenção. Nesse sentido, a avaliação do impacto ambiental atual
e potencial desses empreendimentos deverá
ser
objeto
de
relatórios especÍficos integrados aos projetos.

MEDIDAS
- DE CURTO PRAZÓ
1 - Dar início a um programa de educação ambiental
visando tanto a população autóctone como os turistas baseado no
zoneamento agroecolÓgico · do território
2 - Promover a definição e a aplicação de normas que
garantam a proteção dos povoamentos florísticos e faunísticos
selvagens do arquipélago
3 Impedir,
sem prévia autorização
introdução de novas esp~cies vegetais ou animais

e

análise,

a

4 - Fornecer assist~ncia t~cnica aos agricultores,
artesãos e pescadores visar~c minimizar o impacto ambiental de
suas atividades dentro dos paurÕes de rentabilidade econômica
5
Fomentar o
auto-abastecimento,
reduzindo
a
dependência do arquip~lago com relação ao continente, fonte de
possíveis desequilÍbrios ecolÓgicos e sócio-econômicos
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Limi ter e capture de lagostas
r- · ·elas com comp~.1mento :·ml.nl.mo de 25 em, e desde que não , estejam ova
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men-... ais;
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Art 6º -

Proibir a captura de peixes orn

Art 52 .- Proibir a coleta de quaisquer t

po~ de corais ou esponjas exploraçÕes subaquáticas;
:

hu~anos

-sr..
Art 6P - Proibir a retirada de
•
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Ja fixados ao fundo do

ma~~

Art 72
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tráric.
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Revogam-se as disposiçÕes em co:
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Pal~cio Sio Miguel,
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artefato~

em Fernando da Noronha; 02 AQO 85
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TERRITÓRIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA
SER VIÇO PÚBLJCO FEDERAL

..
DECRETO

TEP~ITORIAL

N2 0470

DE 18 DE

K~RÇO

DE 1987.

O GOvElt.~OR DO TERRITÓRIO FEDERAL DE

FERWillDO

DE NORONHA, usando da atribuição que lhe confere o Art 142
item
II da Lei ne 6.971, de 14 de dezembro de 1981, e ccnsiderando:
- Estar este TerritÓrio enquadraão como Área ãe
Proteção Ambiental: e
··
- Estuàos realizados-pela Funàação_ Brasileira
para a Conservação da Natureza e ~ela Assessoria de Ecologia e BiQ·
logia l·~rLLha recomendarem a adoçao de meãidas
conservacicnistas
cem relação aos Golfinhos Rotadores (Stenella Longirostris).
RESOLVE:

o.

~

Art 12 - Fica proibido o trânsito de
~~rea
ções na Enseada do Perto carreira da Pedra (Ba!a dos
Golfinhos)
fora da rota estabelecida no croqui anexo, e balizaàa
"in loco"
por bÓias do Governo, não senão permitido o fundeio nesta área.
Art 22 - O trânsito marÍtimo na referida rota,
restrito a "duas ernbarcações de cada vez, somente será
oerrnitido
às 3!, 5! feiras e domingos, no per.!.odo co:npreendiào entre 10:00
e 13:00 horas.
- ..

. . • - ~-. .·~o-: ,Art._3oe - Fie~ P!="o?-bidC? a~imentar . os golfinhos,
jogar qualquer ~speCiE] de detri t<? ·n~ mar. ot:escar banhar~se! ~érgy,
lhar e/ou _nadar na Da~a do:S ~lf~_cl.?-os • .-- ..~ _ ·· ·.:~· ..'
o'_-~..
Parágrafo 'Único . .;,. ocs. rnergi.!lhos . paora r'ins · cientí
fico e àe ·reportagens comerciais poderão ser élutorizados pelo· . Ç-overno
do TerritÓrio,
ni~diante
cor.sulta
prévia. ·. . .. :.
·
.
.
.
.
.
.
,.,.
.
Art 4!:! - Os infratores ficarão sujeitc-:. \s san.
;ões da lei.
·
·
· ·
I

;-::.:

•

0

~

Art.5e - O presente Decreto entra em vigor ne~
ta qa ta, f icapdo revogadas as disposições em contrário.
Palácio sãc;; !;Úgueoi, em Fernando de N"oron.."r,a, 18 de março de
1987.
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ON DA S !L'\lA HCi~TEIRO
\....~veornador do TerritÓrio.
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DI}.RIO OPICIAL

--- ··--··

SEGUNDA-FEIRA, 17 ,'\liO 19X'.:
I

·-·-·- .

I

Der. reto n° q4. 780. , de 14

de agosto
i

o

de 1987.

•

I

sob~e a estrutura básica da . edminisdo lerrit6rio Federal de Fernando de
· Noronija, e! dá outras providências.

-Dispõe

traç~o

O Presidente da República, no' uso das atribuições ·que lh_e _
conf•;n" o art. 81, itens III e v, da Constituição Federal, e t'?ndo e'ni
vist::~ ,, disposto no art. .6R da Lei n~ 7.608, de 30 de junho r1e ~<JI37, "

OE CRE TA :
0 Território F'ederel de FernaruJ:· ·· · r~r,rori) .;,,

Art. U!

r.rintt!• pelo Decreto-lei nV 4.102, de 9 de fevereiro r1c 1''•
vl>t." o disrosto na Lei nv 7.608, de 30 de j11nho de 1911: ;
Mini~. tério

do Interior, para os efeitos de supervisão

n•:•.;

'"'·~o, . ,.

... ,,1:..-sc·: ;J! ,
• · t ic~1.

Art. 2~ A Administrhção do 're·rritóric. J•· '· r3l de f t !
nando de Noronha desenvolverá suas atividades tendo por nl1 i•' i vos prJi ·,
ritários:
:

adeQuada 'assistência ao I1C11nem, espeed~cação, sa~de e habitação;
· L

proporciona~

I -

cialmente nos setores

de .

..

.

. I

I .

.

.

l i - impla-ntar obras' de infra-estrutura, com prior i.;;
de para os setoras de abast~cimento de. água, saneamento, energia, C(.m~
nicações e instalações aerop-ortuárias,;
.
.· ·.

· III- incentivar o adequado desenvolvimentü da ag:~
cultura e·da pectiária, bem como a expl~ração de recurso5 e pot~nci~]idades naturais do arquipélago;
·
•

•

..

•

..

.

•

•

•

I

i"'

•

.

'

•

:

.

-

. .. . .
'
IV> pro~eger., .prl!se.rvar e recuperar o meio ambi ent p •·
o patrimônio paisagJstico.~ h~stóric~ rlo Jerritório, _observados . os ~ ot
~

..

. .~

..

.

.

.

:

jetivos de ·proteção amb_iental .. p~e.vistos no .:oe~.reto_ n~ . 92.• 755, de 5 co:
-Junho a e 1986.
.. : .~. ~; ·: •;.:.!; :~· :~·-·-~.r: .····~~,:p ;:"in··:;_~~: _. .. ! · ·= :. -=:
.
. . , ·_Art. JR;'ós·~órgãos qu.e' ..consú.tuem a · · estrutura básica .
da Administração
do
Terr.it.órlo
~d1f
F.él'inanl;ip
:de .. Noronha
são os seguintes:
.
.
.
.
·• .. (. .
,.,.
•
,
• . .J . I
\ .. . . . , .
.
- .
, . ::, ·:·.· \: • . I ·-. ÓRCAO tt>E!:ASSlSTENCIAiibiRElA E ':IMEOIAT A AO GOVERNA
DOR
.. _.·,.._. __ ! · '~:i~:;.!:_;.. :_.·:.~--1~~;,;~~-i;~: ;,.:,:;
·. ~ :·· ..

.

~

~

.~

Gabinete;
. do~ Governador
·
•
!. ;

•

r

: l i - ÓRGAOS. ·DE DIREÇAO! :suPERIOR
., . •
.·
o

•

•

Secretaria-Cer~l :~· ~ :

Secretaria' -do

~elo:

Ambiente, Produção e Obras
· - Secr~taria ·de·:Serviços SocJ ais Básicos
.

-_

. ::j

i :: ,:' .. .-- .:· r~· :'>" · -~-- .

.

.·

' Parógrafc .único ·. · · A. Administração do Território rederal de reinando d~ Noronha poderá ter1apoio e·asses~oramento
técni~o
dos órgãos do Ministério do Interior. f do Conselho Comuni tárlo a ser
ins ti tu ido por decr7_to -do Go~~rnador •I _
: ~r' ..... . : . " '

:-; -: ·-:

._
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Art. ~Q n Gahinetp tem por fi~alidade prestar 1~~i~ .
tência ao Governador e~ sua reore~entação politica e social e incum~ii
-se do preparo de sel• ~ll,....ediente pessoal, bem como
superintender as
atividades de comunjcaçãc do-Go~erno.
j
, .

.. ....... ... ..

r:

-

Art. 5g A Secretaria-Ger~1 tem por finalidade desempenhar as atividades de planejamento geral:, orçamento, finanças, servi
ços gerais e recursos humanos, . bem assim de coordenação da polltica di
administração do Ter r i tório.
.,, ·
i '

·.
Parágrafo único; · Integra· a estruturada Secretaria Geral o Escritório de Representaçlo do' · Territóri~ na cidade do Re~ife,
Estadc de Pernambuco, como órgao de · epoib ~ · AdministraçAo,encarrregado
de ·manter contatos com as entidades públicas e privadas locali7adas na
Quele Estado, bem essim apoiar·e executar as atividades
relacionadas
ao abastecimento do Território.

Art. Gg A Secretaria do Meio Ambiente, ' ProduçTio
Obras tem por finalidade:
1 - formular
vos à proteção, preservação e
mõnio cultural do Território,
do Decreto nQ 92.755, de 5 de

e

e executar projetos e programas re .i atirecuperação po meio ambiente .e do PillriL
[jÇ
observado o disposto nos art . 2ç
Junho de 1986;

I I - promover o zcneamento ·da APA de r ernancio d<> tlrn , .
Rocas - São PP.dro e São Paulo, ·indicando as atividades ;; ser crri lj~
senv~lvióas, bem como a~ Que deverão ser restringidas ou proi~ida ., df
acordo com a legislação aplicável;

nr,;;,

-

Ill - exeacuta-r a palitica ~ ~e ecucação anibier d cl, pe~ - -. ~

Quisa ecológica e turismo:
IV - clallo;:ar e executar projetos e prograrr.;o ~ r e ! at ivos aos setor·e s da r- rod ~ JÇ ~' o em geral, pesca, viação, l'tJra::, ;,ran :,pC' i tes, e>ner9ir1, abastrcimento de água, captação e tratamento dr
r>sgc• , , ,
limpeza, lransformaçã~ e aproveitamento de lixo~

Pa r ágrafo ~nicc . N~ execução das ~tividades rrl~civ
nadas com a proteção, preservação e recupe~ação do meio arnbientf rleverão ser observadas as dirPtrizes e normas estabelecidas pela Secretaria Especial do Meio Ambiente-SEMA do Ministério do Desenvolvimento
Urbano e Meio Ambiente.
·
Art. 72 A Secretaria de ~erviços Sociais Básicos t~~
oor finalidade elaborar e executar projetos e programas
rel~cionado
~ o m e s a t i v i da de s e c1 u c a c i o n e i s , cu 1 t u r a i s , . a r t I s ti c a s , e s p o r t 1 v a s ,
ch·
saúde, de vigilância sanitária e de assistência social .

.....

Art.

8°

A

Secretaria-Gere! serã dirigida por Secrc! j

"J C'- ' nr n; . 1 ·· G8vt~· !. ""''i as t:;ecretarias, r"'r ~ secretários de Governo;,, t; ~,
.;,,.,r. rir:- !;n,·ern"ltlr•, por Chefe deo ~-oinete P. o Escritório de RPPfP.!>e ~. '
~~~ c ?•.' .: ~· ' :'!' ritô!'io, por t'heofe de Escritório, todos nomeados. :· · rr · m}~ .
:, :, o , f'· c nq) !: s s a dos pelo Go' '?r nado r do Te r r i t á r i o .
P a r ~ g r l'l f 'J ~ n i c o .
O S e c r e t á r i o - G e r a 1 e ? s ~ r· ' • .. t ~ : ; r : ·
"""' Gc··. ernt · rarão j• 1.' aos mesmos direitos e vantagE:ns atrJt:uJd ·· · ;: ·c · · llé~
'"<lfOQS n o~ · nut!'O~ l~rrit!Í o ias F'ederais.
Os. r:hefes dP- GarinJ?t " r- I I '
rritório :.t>rão nomeHdos pura o cargo ou funçãc de confianç~~.
r ,. ': '1 '
PI\S. 1 0l.3 ou LT.DAS.lfJl • .:· , do Grupo-Direção e A!>sessoramenlo
c"Jf'':' ! i•··
res.

fl. 52-

-

tas no art.
c·;;r.;;~

!prr

Art. 9ç Ao Governador, além das atribuições pr~vi·
oa L.el no 6.971, de 14 de dezembro de 1981, ir•c•Jmbe:

I - .. ;•J·Jvar o plano diretor de de _senv~•lvirnf:·!
~ p:••·. ,,;ondv implementar as alividatJP.s sóci0
,,r,,r_; _
itório. <· · s~.-vadas e3 normn5 r1e prolc':,·ão e pre~~rv~ç~í~ ~rnb! ·

t!!·

trat18i;.u,

11- aorovar o Regimento IntF·rno, ·di·~;·Jr,.,, .
dos c'rr:"lrs ~ 11ue se refere o art. 3º r:1<=>st.'? t·<?~~ .. - -_
suas unidades e as atribuições eic·: respcc'"·' (<. ,/

,; ~~l i:P_ ~"J

~-"'"nc;::

1~

''íiS

Ill -admitir e disnensnr '-'"· ~c:-:vi··~····-: ' ~ "
o rP'lime da leoislaçào trabolrds~;;,. or:• •' : ·,r~· '
funcionários estatulc;rios
aplicar as penalidade:. Pil' VÍSli•

t.''?~!'- 0 <11

~oD

e

IV- implantar a estrutura administrativa ur
ta este Decreto, bem e:omo receber da adlninistraçãa anterior c:·
compõem o acervo patr .i.rnunial do Território;
·J -

rio, podendo

del~gar

dispor sobre o pessoal da Administração n•.·
?.:. atribuições que lhe são conferidas.

t:=
c; :•

i•

:r i!

r·

Art. 10. Ao Chefe de Gabinete incumbe as si· ti r o (,ç.
vernadct em sua representação politica e social, no despacho oc eYr•ediente pessoal e nas relações públicas, bem como -superintennr~r as at 1vidades de comunicação do Governo.

.

Art. 11. ·Àa· Secretário-Geral
incumbe:
.
I - substftulr .o
·afastamentos temporários:

nos seus

.Govern~d~r

impeoimentos

II - desempenhar as atribuições previstas no
da Lei nQ 6.971, de 14 de dezembr~ de 1981;

.....
.· .

• : •. '''"•

!

'

-~~-· ::-:.. ·-....::··-· ·;-,~:i

..

art. 16

~

i
III - exercer e coordenação ·geral das · atividades do
Território e superintender
a execuçao
.das . ,atividades
da Secretarja-Gera1.
.
.
.
. .
~

;

Art. 12. · Aos Secrétários de Governo· e aos
Gabinete e de Escritório incumbe:

i

Chefes de

_ -..
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•

"> -·

• J •

*'~\•L

.• t

11 . tratar oe assuntos da '"' ''"fi""' : •<! ::t

n

r ·! :,r

uniOad~s:

!!1 - apresentar relatóriO$ das
ó~~

n~~

resp~clivas

~tivióad~~

•

~~~,

áreas.

1\ r t. 13 •
A e X ecu'; ã o das 8 t i v i d ;J r1" ~ rj e íi u (j i t " ! ' :
terna no Território Federal de Fernando de Noronh:-> "'erá
n,.se,. ·· ·! \ • · <•
pell'l ~ecretaria de Cont r ole Interno- CISEl do Min]slério !)I) jP I J r:l"r.
de ncttrdo com as normas legais perti"entes, ~m PI~ .iuizo dnr cwT '· ' ;, cias estabelec-jdas no a r t. 23 do Decreto n" 93".87'•· de 23 n~;: ,.. _, , -· ' ! ·
de 1986.

Art. 14. Sem prejuízo das atribuiç ti es dos 6• 11 .,:_:
d"re>'< competentes, o Governo tio Território Federal de Fernanrl~ cJe
rrnll~ !'C'd(>rá fiscalizar e aplicar sanções prevista!> na legisl :u;'in f J·:·:· r.'., 1 • cie- r.nçr~. pesca, égua, m;neração, trfmsito, ordem püh]jca e •· ·u
t r r.:''" ' !llll) ient :tl
o

'

-

Art . 15 . O Governador/ e os Secretários dl? Go -,,~rn,. .,_.
obrigatoriamente na Capital do Território Federal do:> F~rrr;:. .,.,.
Nr• ronha.

~id;r~ o

rte

Art. 16. O Território Federal d!:' frrnan•l• · ri r · IJrJfr"·'·•·
fonte de. receita os recursos consignndos no orç :•·:"'''' o~, '·'· ·•·. ·.
bem como as transferências, fundos e programas especifico :
prev ! rtr :
na Constituição Federal e legislação ordinária .. .
t

Cl"· rr:m(l

Art. 17. O Estado Maior das rorç2s Armaoas - EMrr. c
MJn5stério do Interior e o Governo do Território pomoverãu as mcctiuu~
necessárias para cumprimento do disposto no art. 10 oa Lei rrç7.60f.,
de 30 de junho de 1987.
Art. 18. Até que se organize o quadro próprio de furt
cionários do Território, poderão continuar a seu serviço, sem preJUll(l
de direitos e vantagens, os servidores civis e militares atualmente lu
tados no Território Federal d~ Fernando de Noronha, cab~ndo ao Governi
oor:
I - no prazo de 60 (sessent~) dias, comunica ! bs autu
ridades competentes a permanência . dos servidores, a que se refere e~te
artigo,a serviço do Territór~o;
li - ouvido o . Ministério do Interior, promover junto
à Secretaria de Administração Pública da Presidência da República
SEOAP, a requisição de servidores da Administração Pública.
'

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este
artig~ serão cedidos sem preju!zo do vencimento, salário ou
remuneração do cargo, emprego ou comissão e de demais direitos e vantagens a
promoç~o.
que fizerem jus no órgão ou entidade de origem, inclusive
contagem do tempo de serviço como de efetivo exercício no cargo ou emprego no órg~o de origem e contribuição para a instituição previdenci~
·~~) a que estiverem filiados.
·
·
Art. 19.

Este Decreto entra em vigor na data

de sua

publicação.
Art. 20. r icam revogados o Decreto n!2 92 . J70, de 6 de
fevereiro de 1986, os arts.· 3g e 6g do Decreto nl2 . 92.755, d~ 5 de junho .de 1986, e demais disposições em contrário.
Brasil ia, 14
ela e 992 da .República.

de agosto de 1987;

1662

JOSE SARNEY
João Alves Filho

da

I~dependên

r
I

(

.

MEIO

AMBI~NT::

. -

f 1. 5LL -

INTfiooucAo

.

O Arquip~lago de rernando.de Noronha, distante 345
da costa do Rio Grande do Norte

abrang~

20 Ilh3s e .Ilhotas de
vulcânica, tendo uma área total de 26 Km 2 •

Km

origem

Graças a essas características, apresenta uma ecologia
singular. Como outras Ilhas oceânicas, está isolado a milênios cfas fo.t
;

mas biÓticas de outras áreas. Consequentemente, possui muitas esp~cies
endêmicas com um equ i lÍbrio característico, por isso muito s~scept!vel
a alterações provocadas

ocupação humana e introdução de plantas e

/

animais.
.

p~la

fLORA

.,_
·: :t•

A cobertura vegetal do · P.rquip~lago

.~

é a parte mais afe-

tada de todo ecossistema insular, Ao longo de 400 anos, desde

..'

des-

se~

cobrimento, o Territ~rio vem sofrendo desmatamento contÍnuo, atrav~s
de queimadas sucessivas, plantios desregrados e · sem continuidade, derrubada de madeiras finas e introdução de esp~cies vegetais alheias

ac

ecossistema atlântico insular original das ilhas. Observamos que a mata original ocupa hoje 5% da área verde do territÓrio, compreendendo

...

...

principalmente
a região da Ponta da Sapata •
.
Trepadeir~s

daninhas introduzidas pelo homem. conheci-

....

das por "jitiranas", dominam praticamente toda a vegetação do Arcuicélago ~a época de chuvas, sufocando árvores e arbustos sobre os

quais

epifitam, mas deixando o solo praticamente nu, o que agrava o problema
de lixivia;io. Além destas, há invasoras arbustivas de grande domini"cia como ~ "burra-leiteira" (Saçium 5cel~ratum-Euphorbiacia~ e frut!f~
ras introduzidas como · mamoeiros, bananeiras, frutas-do-conde, serigoe.,
la, caJa, manga, graviola e melancia •

•

todo,

A flora marinha, bem como o ecossitema
ac~a-se

-

marin~o

mais bem preservida. Estudos realizados no lado

-.

como

u~

nort~

de

Ar~:.Jipélago revel.~Clue a mes:na, se comparada à costa ~rasileira,
.

!'

apresen~ta tant~
6~-

i.
'

•

riqueza e dive....rs.. icfad~.~

nao

·es~écies. ~ram identificada~

- fl. 55 132 esp~cies entre algas ve:des, pardas e vermelhas, muitas delas ta~bém comuns ao Caribe.
FAUNA
A fauna de Fernando de Noronha ~ bastante peculiar, apresentando desde esp~cies endêmicas, até esp~cies raras ou ameaçadas
de extinção.
A espécie mais conhecida talves seja o · golfinho rotade

dor (Stenella lonoirostr{s). Em todo o Oceano Atlântico, Fernando
Noronha é o Único" local de ocorrências desses mamÍferos. ~ na

Enseada

do Carreira de Pedra, ou Ba!a dos Golfinhos que eles se concentram
,
,
Obser~am-~e movimentos diarios, com grupos chegando a Bala ao amanhe-

.

cer ·a saindo ao entardecer em busca de ~guas mais ·profundas onde

...~·

..

·

se

alimentam. Estudos revelam que a Ba!a é o local de acasalamento, procriação e descanso desta espécio.

.·:.o

Outra espécie marinha, é a tartaruga verde (Chelonia

.,.

mydas), ameaçada de extinção e

.

q~e

desova nas praias de Fernando de No

ronha de janeiro a maio. Esta .espécie já sofreu forte pressão de
no Arquipélago e atualmente, a ·população

caça

é bastante pequena, com apro-

ximadamente 5 fêmeas desovando a cada ano. Também a tartaruga-de-pen t e
(Eretmochelys imbricata) ·habita as águas do Arquipélago, sem entretan•
to, desovar nest~ área.
Aind·a no . ambiente marinho, a fauna bB'l.Ônica é pouco di

.....

versificada devido a pobreza de nutrientes das ~guas que banham ·o

Ar-

quipélagc. No entanto, ocorrem espécies endimicas e outras raras

no

....

litoral bras i leiro.
Das 18 espécies de corais ocorrentes no litoral brasi·
leiro, 10 destas ocorrem em rernando de Noronha. Estudos iniciais

rev~

iam para a região, espécies novas de moluscos, equinodermas e peixes •
Oestes cabe citar v~rias espécies de tubarões, '

barracuda, xaréus,

'J_!

dejos e imensos ca ~ dumes de outras espécies ornamentais, além dE · ~ba- _

•

coras e marlins que passam pelo Arquipélago em certas épocas do ano.
Oar.tr& os crustácecs apa~~e a lagosta, com temporada

.•.

de

~

::...
pesca
regulada pela SUOEPE, o caranguejo aratu e o caranguejo

ter-

'

(Cercarei nus lagostoma), atu'.S"l~ent.e com sua população ;:eduzid-s'"
!

'

.

·~.

.
:~
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•

devido e preS"!!ão de caça que havia por parte dos ilhéus, mas que

hoje

aatá proJibida.
Poda-se classificar a avifauna de F'ernanda de Noronha
11

..

A

em 44 especJ.es dj.vididas em 3 grupos ba·sicos:

-

·

~·· Aves costeiras marinhas residentes no A~q·!ipélago:

..

I·

- Phaeton leoturus,

!!:!!!

aethbreus - "rabo-de-junco"

dactvlatra, .§.. leucoaaster, .§.. sul a·- "mumbebo".

F'regata maonificens - "catraia"
Sterna fuscata

i.

·-·

- Guais

~

- "viuvinha - branca"

-·Anous stolidus,

~·

tenuirostris - "viuvinha"

Estas aves ·nidificam nas ilhotas c encostas do Arquipf
lago.
2 - Aves MigratQrias:
Com espécies das famÍlias Ardeidae, Procellaridae, Cha
radrfidae, Scolopacidae.
.,...

i•

3 - Aves Terrestre·s:

·-

Vireo gracilirostris

"sabito", espécie endêmica.

Elaenia rídlevana - "cocuruta", endêmica a nivel de subes
,

o

pecJ.e.
- Zenaida auriculata- "arribaçã" •• Esta espécie vive em peo
quenos bandos de 5 a 15 individues na vegetação herbácea e sm áreas a-

""

bertas, alimentando-se quase que exclusivamente de

....

se~entes

da vegeta-

ção natural, cpntribuindo assim na repartição e multiplicação da mesma.
Um dos principais locais de nidifi~açãb no ~rquipélago é a Ilha do Cha
péu de Sueste. A população estimada para o Arquipélago é de 40.000 indivÍduos, considerada pequena para a espécie. Isso se deve provavelme~
te à transformação de pa~te de seus habitats primitivos pelo homem
bem como pela grande pressão de caça existente até pouco tempo,

fato

comum também no Nordeste brasileiro.

•

"

Outras espécies endêmic~s sao o lagarto Mabuva macula-

!!:, 1 bast?.nte comum, e a ";;obra de duas cabeças" Amchisbaena ridlcyi

..

...

·

réptil este men.~bllndante.

-~'"
rodon

~cstris

'. Os

principal~

-"mocÓ"

I

"aninn~.C-~int1'oduzido-s,._ foram o roedo.r

os anf!bios Bufe paracnemis e Hyia ruber,
.f

Ke-

o

- fl. 57 · lagarto

•

Tu~inambis

teouixin- "teju", ratos, gatos e gado bovino, capr.!,

no, ovino, equino e suÍno.
Oestes, o teju, ratos e gatos, prejudicam principalme_!!
te a avifauna local pela predação de ovos e filhotes.
J~ a influ~ncia do gado se faz sentir mais sobre a ve-

getação, seja pela disseminação de inv~soras, como pela pastagem exce~
aiva sobre outras espécies.

De import~ncia flor!stica e faun!stica~ ocorre em Fer'

. 1.

nando de Noronha o Único manoue do Atlântico Equatorial. Apesar de não
exceder uma área de cerca de 2500 m2 , ocupa relevante. posiçã'o geográfl
ca, sendo fr~quentado por aves migrat~rias da Fam. Scolopacidae oriundas do Hemisfério Norte, e por aves litorâneas e terrestres residentes
no Arquipélago, suprindo a todos abrigo e aporte alimentar e hÍdrico.
O manguezal é const'i tu!do unicamente por Laounculaúa ·

racemosa-"mangue branco" onde habitam também o lagarto end;mi~o, sapos,
caranguejos .aratu e um pequeno peixe (Gobiosom3 sp).
A jusante deste mangue encontra-se a Baia do Sueste
Única baia fechada do Arquipélago, local de abrigo para os barcas
certa época do ano e explorada por atividades turísticas.

em

Já a montan-

te, encontra-se o Açude do Xaréu, . cujas obras de amoliação movimentaram muita terra. Assim desde 1986, áreas não revestidas estão sendo· e~
r~idas pelas chuvas, ocasionando um grande aporte de argila tanto

a

1Ível do mangue como da Ba!a d~ Sueste.
Além disso, a existência do mangue também se encontra
meeçeda pela intensa atividade turÍstica no local, causando uma grand~
cumulação de lixo nas águas do mangue (plásticos, latas, detritos orgânicos) bem como pela retirada de areia das dunas
construção civil. Isto ameaça

e

Sueste para

a

dinâmica hÍdrica natural, além do

q~e

de

estas dunas são raras e reunem material fossilizado de int~resse histó
rico •

•

PRES~ ~
~AC:ltO

..
:~

Uma vez que Fcrna~o de Noronha tem no seu p~rimÔnio
..

..

-

neturDl, sua maior

riquez~

fl. 58 e atrativo, o orimeiro passo para a sua pr~

servação foi a criação da ·área de Proteção Ambiental de rernnndo de N~
ronha, Atol das Rocas e Penedos

~a

São Pedro e São Paulo, pelo Decreto

no 92.755 de 05 de junho de 1986.
De acordo com as exigências deste·tipo de unidade

de

conservaçao, foram feitos uma série de,estudos que juntamente com reco
~
, .
mendaçoes dos orgaos publicas envolvidos com a questão ambiental
no

-

-

pa{s- SEMA, IBDr, EMBRAPA e SUDEPE- , resultaram no Decreto n095.922
de 19 de Abril de 1988. Este decreto dispÕe sobre o Zoneamento EéolÓoi

co do TerritÓrio, dividindo-o então em quatro áreas:
~ ~rea· de Preservação: área cujo equilÍbrio ecolÓgico

é

sati~

fatÓrio, onde o potencial biÓtico é capaz de manter-se por si mesmo
desde que a presença humana seja praticamente nula.
- ~rea de Conservação: área em que a presença humana é admiti
·: . ~ :

da, desde que adotadas medidas para evitar a degradação do Meio Ambien

. 1?:

..

.

te •
- ~rea de Restauração: ~r~a que exige investimentos financeiros e tecnolÓgicos para restabelecer o equilÍbrio ecolÓgico, não mais
recuperável por mecan.ismos naturais.
-· ~rea de Uso e Ocupação: área onde se desenvolvam atividades
humanas de constiução, habitação,: ~~r~içc

~

produção.

O Zoneamento EcolÓgico visa promover o desenvolvimento
sÓcio-econÔmico do TerritÓrio, ',juntamente com a preservaçao e proteção
do·seu Meio Ambiente.
DEPARTAMENTO DE METO AMBIENTE E TURISMO · - DEM~T
Em continuidade ao Zoneamento EcolÓgico, o Departamen.to de Meio Ambiente e Turismo,
L

i~grante

da Sec_r etaria de f"ieio Ambien-

te, Produção e Obras, está atualmente estabelecendo o Plano de
EcoJ.Ógico do Arquioélaoo, com ~.. seg~intes projetos:

l - RESTPURr.rl:o Drl MANGUE ZAL DO SUESTE
:~

.... '

o

-

•

•

~ •

-o

.

...

.. .
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zal do Sueste, está atualmente ameaçado pelo ac~mulo de lixo na área ,
retirada de areia das dunas do Sueste -e pelos sedimentos provenientes
da erosão das áreas adjacentes descobertas.
Jun t amente com e retirada do lixo existente no mangue,
campanhas de educação ambiental vem sepdo promovidas no sentido de aler

ta~ os ilhéus e tur i stas Quanto a este problema.
Também está em estudo uma outra jazida de areia ou a
importação desta do continente, afim de atender a grand'e demanda no m,g,
manto, por parte da construção civil na ilha.
· Além disso, investimentos financeiros e tecnolÓgicos
serao necessários tamb~m para a revegetalizaçio das áreas d~ empr~sti
mo do Açude Xar~u e para obras no mesmo, uma vez Q~e vem apresentando
um~ série de problem~s.

2 -

PRESERVCJ!:O DOS GOLF'lrlHOS

.

....
,·

Muito pouco se sabe sobre os h~bitos e ecologia dos gol
finhos rotadores, sendo a Ba!a dos Golfinhos um dos ~nicos locais

do

mundo onde uma população desta espécie se agrupa com fins . d~ - reprodução' ~
e descanso.
Não só pela facilidade de estudo, mas tamb~~ _ pela impà.(tância dessa área para estes animais, medidas de proteção sao indipensávei~.

Atualmente o mergulho e entrada de barcos ri• ' ea!a j~
estão ·t lroi_bidos pois notou-se que estas atividades estavam alterando ·
os hábitos dos·golfinhos. tom relação a isto, existe fiscalização

por

_parte da Guarda Territorial que também auxilia nas observaçÕes de accm
panha~ento

da população.
A c6ntinuidade das pesquisas,

~rincipalminte

a longo

prazc, sobre a ecologia, biologia e comportamento dos golfinhos. rotado
res será dada por pesquisadores especializados. Este trabalho é fundamentalmente importan~~para a preservação desta espécie e ~ireczon2me~
to de um tu~ismo com bases educacionais e ecolÓgica~. :~

·.

.

,

......
..

..... '
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•

3 - R:STAURAf~O DA T~RTARUGA VERDE
E~ta esp~cie est~ ameaçada de extinçio e em rernando de

Noronha, sua população se encontra bastante reduzida.
Atualme~te,

e assde 1984, o Projeto Tartaruga Marinha

TAMAR, Instituto Brasileiro de Desenvolvimento rlorestal- IBDr,

vem

realizando trabalhos de proteção e preservação desta espécie, com marcação das fêmeas desovantes e acompanhamento dos ninho-s.

..

\ ,;. .

A reposição da p6pulação s~ é possÍvel a ion~~ prazo
com a continuidade dos
r.

curto prazo, deve-se

trabalho~a

população de Teju, que tem predado ovos e filhotes de tartiÇ~~a.

·.

a

c~q~rp1ar

Além

disso sabe-se que qualquer tipo dH iluminação nas praias, afugenta

,

..

as

~~ tartarugas e desorienta filhotes recém-nascidos na sua bus~a ~ ~o mar. A
solução vem a ser o uso de luminárias apropriadas tanto nai · êátradas
...

,;_

........

:

:;

:;-;

,

~--

práias~

como em edificações que venham a ser erguidas junto as

Tambem

.. . a visitação par parte dos ilhéus, e turistas às praias na-". ~pÕta de de~>

•

sova, deve ser orientada na sentido de não serem usadas l1~"B ~ê-tnas
(.·•

·;<I

-

flashes ou similares. Neste sentido, a Praia do Leao,

-- .

~t'

tram as desovas, tem si da inte.rdi teda para o pÚblico em

'

~-

.,;.:..
-y .,

ond~ ~ sé

· concen-

ge:ràlf':
,
.s -~ ~

durante

a noite, .. na época das desovas. Esta medida deve ser manti~a nos pr~xi
;.~

;;·
::.i::;;:':-

mas anos.

T"

:;,.

:_;~

~t -~:

·•.• ......

\

.'.':

- ~-:

.. 4 -

PRESERVAC~O

DOS AMBIENTES AOU4TICOS

,_t;

.••~ ...

" ao contrário do terrestre~ está mais
Este ecossitema,
;·;-...:: ·?

.:.
:....

bem

p~eservado,

ainda assim existe uin desconhecimento da

Daú~a
·r

e flo-

ra marinha do Arquipélago em geral.
das correntes costeiras, bem

E~tudos

como C dõ ~ impactc

-

~-::;

.,

ambiental causado p~lo aporte de sedimentos nas ~guas que ~anham o A!
.

qcip.élago, são i_mportantes principalmente no to.cante

.

~-- "·_ ":';.;,;.

a fauna bentoni

r•..

ca e flora marinha, uma

•

v~z

que estes organismos se

"'

ses da cadeia alimentar e ~ seriam os primeiros

..

..

encontra~

nas ba-

efetados.

{necessário um·controle dos processos de lixivia;ãn

.~alo e dos detritos humanos (esgo~, lixo), umá vez que ambos
'gem o ambien·te 'mari~~

""-

~

Cuanto a isso

fl. 61 -

est~ o~ andamento o projeto ae saneamento básico

já

in-

cluindo rede de esgotos, biodigestor com aproveitamento do lixo orgân1
co e prensagem do lixo inorgânico com posterior remessa deste para

o

continente, aprov~itando transporte mar!timo •

.j
l

~i
,-

·~

·~ • ·

Levantamentos detalhados, tanto no ~ado norte como

no

lado sul do Arquipélago, e posterior mdnitoramento deverão ser realiz~
dos por especialistas na área.
·· n.·

5 - CONTROLE DA

~ r.

noP~LAC~O DO~ JEOU
=- f1 :. <'' .

Esta espéci~ ~e lagarto, introduzida em 1960, é o gra~
~ ~:~

•

i tt?

de responsável pela red~ção ~ o~ efetivos das populaçÕes de aves que n1
!"-·

..

~ ~-

"J

r-

. dificam no solo da Ilha Prin'é'i.pál e da Ilha Rata, onde também foi

..•

,

in-

.1 ~ : T) .,:.;

t• duzido. Além do preju1zo · ~· ~vifauna, tem também predado ovos da tar
Jga verde que desova no
O seu

-~

ll.

. . ":. '

:A~ q~ipél!go.

:·~,:, :.:- :
extef~~~iQ
-~-:r ~ 7 :. ·_

.
,
na Ilha Rata mediante a ca;a, e

pos-

Já na Ilha Principal, · pode-se fazer um controle da população
~\:.._;;) =-· ••.

i

..

;~ez, inclusive, com cria Ç~o; ~m cativeiro para aproveitament d econo111 .

o (carnes, peles).

'! ~ ..'

·. :....

-~ ~--::

;Í.:.

].{Í CB ~

6 - CONTROLE DA POPULAC=O ~ Di GADo · SELVAGE M
~;

-. ~ ~

-

Os gados bóvi.nõ, eqwino,

,

SUl.OO~

ovino e

caorino~

sol-

tos pelo Arquipélago ca~sam
·; {multos
pre juizos, pr inc:ipalmente à vegeta.· ...:: ~

-

çao.
Sendo assim, estes animais serao imobilizados com
'

.

auxÍlio de armas anestésica ~ L::i que possibilitará se'..! transp~rte
·-

áreas de criação ou abat~ • . :

"" ~-- '7

-

o
para

·- -;::..:

7- CONTROLE DAS POP!ILArOES . DE RATO E Gç,T:
"Estes animais introcuzidos ca~sam preju!zos a avifaulocal

pred'e~o

seus ovos e filhotes, sendo Q•Je os ratÓ·s ainda
r
:t~
zem probi..emas de sa~de pÚblica.
..... '
.".....

na

,.

..

."

·.1

..

traW' . •

' -~

. _ ;......

__

. "... , ~." .......
~:,_,_,

.·;...,.. M..~ ·

; .

..

- .. .!!._... _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

.. . '·.

~·- -'-·· -·~

. . -·.

.

.

•

..

•

.'

•

•

-·

,.t:

... . _..... . . ' · ..

-
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l l . tratar ae assuntos da ,.,,,,,P,_,.-,<!;tr'

r ·'. ,

r

~·

unidadt>s;
o~~

n~~

I l l - apresentar relatórios das
respectivas áreas.

~tivJ~ad~~

~~~·

·

1\ r t . 13 •
A execução das a t i v 1 d ~ c1" ~ rJ e a u rl 1 ~ " ! • :
terna no Terr i tór lo Federal de Fernando de Noronh~ ~e r á
nus e" ... !\ ; · it
pelA Secretaria de Controle Interno- CISET do Ministério ~IJ J"'' r:rtr.
de nr.Cirdo com as normas legais pertinentes, ~m Pt f:' juizo d=> ... cwT'· ' i • cias estabeleC'idas no art. 23 do Decreto nQ 93.• 87'•, de 23 r1~ r:·.; : -• ·! ·
de 1986.

Art. 14. Sem prejuízo das atribuiçéies do!". 6r•1 "1~
competentes, o Governo ~o Território Federal de Fernanrlr de
rrnll:-: I'C'r:1~rá fi!>caliTar e aplicar sanções prevista!> na legisJ:";'io f I·:··· ... •..,•. c'!e- r.nr;R. pesca, égua, mineração, trAnsito, ord(!m püh]jca e •· · o
t r•.<i., ·•mb ient :ll.

a~r~ ~ <

cidi

c1e

r~o

Art. 15. O Governador / e os Secretários de Go .. ·~rnr '1:
obrigatoriamente na Capital do Território Federal O'? F~rn;-. ,., .

~Jr~ronha.

Art. 16. O Território Federal 1!:' rrrnar•<l• rir · "'"'"·'•:•
fonte de. receita os recursos consignndos no orç : • · : o~·rrto ~, r• •. ; ·, ••
bem como as transferências, fundos e programas especifico :
prev! ~ tr:
na Constituição Federal e legislação ordinária ...
tC'""

rr.rn(.'l

Art. 17. O Estado Maior das forças Armaoa:; - fW r , (;
Min5stério do Interior e o Governo do Território pomoverãe as mcdi~~s
necessárias para cumprimento do disposto no art. 10 da Lei nç
7.Gor,
de 30 de junho de 1987~
. Art. 18. Até que se organize o quadro próprio de furr
cionários do Território, . poderão continuar a seu serviço, sem preJul7C1
de direitos e vantagens, os servidores civis e ~ilitares atualmente lo
tados no Território Federal de Fernando de Noro11ha, c~i>endo at'l Covernã
dor:
I - no prazo de 60 (sessent~) dias, comunica ! ~s auto
ridades competentes a permanência dos servidores,a que se refere e~te
artigo,a serviço do Territórlo;
·
l i - ouvido o Ministério do Interior, promover
junto
Secretaria de Administração Pública da Presidência da República
SEOAP, a requisição de servidores da Administração Pública.
~

'

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este
artigo serão cedidos sem prejuízo do vencimento, salário ou remuneração do cargo, emprego ou comissão e de demais direitos e vantagens a
que fizerem jus no órgão ou entidade de origem, inclusive
promoç~o.
cóntagem do tempo de serviço como de efetivo exercício no cargo ou emprego no órgao de origem e contribuição para a instituição previd~nci'
·~~) a que estiverem filiados.
·
·
Art. 19.

Este Decreto entra em vigor na data

de sua

publicação.
Art. 20. ficam revogados o Decreto no 92.:no, de 6 de
fevereiro de 1986, os arts. · Jo e 60 do Decreto no 92.755, d~ 5 de junho .de 1986, e demais disposições em contrário.
Brasil ia, 14
cia e 992 da .República.

de agosto de 1987; 166Q da
JOSt SARNEY

João Alves Filho

I~dependén

. L-,.;..:

-r- ··. - . ' ·' · ·:~·. •--;-~.:--~-;>:'."r-<t·..: . -::· ........!".

··, ... _ ·~·-"·.:: .. ··<·."·''~

.. . .

~

f
MEIO
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INTAooucAo ·

··.
O Arquipélago de fernando de Noronha, distante 345
da costa do Rio Grande do Norte

abrang~

20 Ilh3s e .Ilhotas de
vulcânica, tendo uma área total de 26 Km 2 •

Km

origem

Graças a essas características, apresenta uma ecologia
singular. Como outras Ilhas oceânicas, está isolado a milênios cfas fo,!
mas bi~ticas de outras áreas. Consequentemente, possui muitas espécies

;

.

end~micas com um equilÍbrio característico, por isso muito s~scept!vel
a alterações provocadas p~la ocupação humana e introdução de plantas e

...

animais.

.

/

fLORA

"·
., ;c.•

A cobe~tura vegetal do Arquipélago é a parte mais afetada de todo ecossistema insular, Ao longo de 400 anos, desde seu des-

..•

cobrimento, o TerritÓrio vem sofrendo desmatamento contÍnuo, através
de queimadas sucessivas, plantios desregrados e sem continuidade, derrubada de madeiras f~nas e introdução de espécies veggtais alheias

ao

ecossistema ~tlântico insular original das ilhas. Observamos que a mata original ocupa hoje 5% da área verde do territÓrio, compreendendo
principalmente
a região da Ponta . da Sapata •
....
Trepadeir~s

daninhas introduzidas pelo homem • .conheci-

....

das por "jitiranas", dominam praticamente toda a vegetação do Arquioélago ~a época de chuvas, sufocando árvores e arbustos sobre . os

quais

epifitam, mas deixando o solo praticamente nu, o que agrava o problema
de lixivia;~o. Além destas, há invasoras arbustiva~ de grande domini"cia corno :; "burra-leiteira" (S?çium 5ce1 r-rat um-Euphort:iace·a :· e frut!f_!
ras introduzidas como·mamoeiros, bananeiras, frutas-do-conde,

se~iQoe-

.,

la, CaJa, manga, graviola e melancia •

•

:·

todo,

A flora marinha, bem como o ecossitema marinho como um
ac~a-se

..

mais bem preservida.
Estudos realizados no lado
•.

nort~

de

na o
1'\rt;·J ipélago revel,~~ue a mes:na, se comparada à costa ~rasileira,
'
apresen~ta tant~ riqueza e dive....rs..icfàd~.~ ·es~écies.~ram identificadas

.

- fl. 55 =-r--cr
$- ' es entre a l gas ve:des, pardas e vermelhas, muitas delas taT-

-=====•=:::::r.:!:
::t -

a o Ca r i be •

A fauna de Fernando de Noronha é bastante peculiar, a---= ~ . ~o desde espécies endêmicas, até espécies raras ou ameaçadas
\.o- ~

...-- · ~-~~.

-

A espécie mais conhecida talves seja o · golfinho rota~-~~~=-~-~:L
' ll.l!a
rJ c:
• ===~

~ :

de

lonoiros t r• s). Em todo o Oceano Atlântico, F'ernando

Único local de ocorrências desses mamÍferos. { na

Enseada

..

~ -----~ -~= de Pedra, ou Ba!a dos Golfinhos que eles se concentram

c:::::

c::::
. ~===:::-.....::::=:;;:?-_,.=:

movimentos diários, com grupos chegando à Ba!a ao amanhe-

~~~c
a~'--~~~==~
- ~~..

c=-========

~·

se

ao entardecer em busca de águas mais ·profundas onde

Estudos revelam que a Ba!a é o local de acasalamento, protiescanso desta e~pécia.
Outra espécie marinha, é a tartaruga verde (Chelonia

mv-.-

.--

~=açada

ee extinção e

q~e

desova nas praias de F'ernandc de No

:aneiro a maio. Esta espécie já sofreu forte pressão de
na·

-==-=-- -;;=-; .:.ago

X Li==~~~~~~
-- = 5

e atualmente, a ·população

caça

é bastante pequena, com apro-

fêmeas desovando a cada ano. Também a tartaruga-de-pente

(~E-=-~~~:;.;:::::=:==·::·,.-~-.;,_.:.~v:.§S imbricata) ·habita as águas do Arquipélago, sem entretan•

Aind·a no. ambiente marinho, a fauna b81:.Ônica é pouco di
ve~ -·

qu- - ---.

- ----

devido a pobreza de nutrientes das á9uas que banham ·o

Arno

No entanto, ocorrem espécies endêmicas e outras raras
~ --:asileiro.

Das 18 espécies .de corais ocorrentes no litoral brasi·
le~====-

lam

nestas ocorrem em Fernando de Noronha. Estudos iniciais
~egião,

rev~

espécies novas de moluscos, equinodermas e peixes •

- - --: citar várias espécies de tubarões, ;:: barracuda, xaréus, tl,!
de jc:.::=:..
cor==:...

.....:=IEE nsos ca:.:·dumes de outras espécies ornamentais, além dE · .Lba~~lins que passam pelo Arquipélago em certas épocas do ano.

Oar.tre os crustácecs aP.a~ece a lagosta, com temporada
., .

dE

~

r

-=- =g:.Jlada pela SUOEPE, o caranguejo aratu e o caranguejo

ter-

'
"'=' -;arcinys . lagostoma), atu'!lt!'enr.e com sua população ~eduzid-a~
J

:~

-
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A SUCAM - Superintendência de Controle Ambiental, vem
desenvolvendo trabalho de extermÍnio da população de ratos através da
fiscalização mais efetiva sobre a limpeza das casas e colocação de ar
medi lhas.
Quanto a populaçãõ de gatos, em especial os selvagens
deverá ser controlada mediante a caça,talvez utilizando armadilhas ou

'

armas anesté3icas.

POPULAC~O

8 - CONTROLE DA

DE ABELHAS

~ecess~rio principalmente para tamb~m control~r as

tira~as"

---

r

uma

~ez

que o

~ument;

da populaç;o

d~

"J!

abelhas, Que atuam como

~6linizadores, aument~~ muito a dissem{n~çio destas trepadeiras •

.,.
,

'
·~

·-21'

9 - PROJETO CONTROLE DA

EROS~O

~

.,,_

.•.

·:
·~·
~

.

.....

,.

-:·

~

.. ....

A erosao hÍdr~ca, ae~lica e antr~pica, assim como a re
tirada de material e cobertura vegetal ao longo dos anos sem um estudo
detalhado, vem sendo respons~veis p.ela ..lixi viação do solo.
Para conter a erosã6, est~ sendo realizado um projeto,
inicialmente para as ~reas crÍticas, afim de determinar-se a natureza
e intensidade dos processos atuais de morfogênese e a melhor maneira.
d~ realizar essa coMtenç~o •

....

10 - COBERTURA AEROFOTOGRAM~TRI~A PANCROM~TIC~

Como a ilha dispÕe de uma amarraçao geod~sica boa,

as

crtofotocartas a serem elaboradas na escala 1:2000, auxiliaria em mui~o nio s~ os estudos de controle da erosio, como tamb~m o~ estudos

de

impacto , sinalizaçio e outros.
·~.

· Além dos projetos do Plano de Manejo Ecol~gico, exis-

.. tem
está

outros ligados a ~rea de Educacio ~~biental. Esta por S!a vez

-.'

.. '

.

intim~mente reÍacio~~~ com o Plano de Manejo EcolÓgico~
.;.;,.:.:...

~io doi~rojetos aásicus:
-t"" .

.·•

..

...:.. ~

- -

.

- fl. 63 1 - PROJETO

NATUR~ZA

A preservação ambiental torna-se efetiva e par.tir

do

momento em que a comunidade conhece e pa3sa valorizar o meio em que vl-

....

ve.

.

Assim se faz necesr.ário criar e desenvolver a consciê~

i

cia ecolÓgica através da educação formal e informal, com o uso de
\
1

I

,.'
I

.'

·-

fo-

lhetos, cartilhas, palestras,cursos e atividades práticas que serao re~
lizadas no colégio e junto à toda a comunidade.

."!

i

"i

'

,.

2 - PROJETO DEMÁRCAC~O 00 AROUIP{LAGO

·: ":

- Tanto e população local como visitante, muitas vezes
desconhecem o potencial e as restriç6es de uso das diversas.áreas que

· ~i
~=·

..

..

'J ....

.

comp6em o patrimÔnio natural do Arouipélago. Isso resulta em sua
Q

utili~ação,

-~

,.

,
ma

-.~

e muitas vezes em ameaça aos ecossistemas.
Será então, feita a delimitação do Zoneamento [colÓgi-

"'

co com estacas .dõ-s APTS e cercas nas zonas mais c-riticas. - Além disso ,

• •1

as diferentes zonas

ser~o

sinalizadas com placas nas trilhas de a=esso,

e nas prÓprias áreas, como por exemplo locais de nidificaçio de ~ve~ ,
desova_.de tartarugas, habitat de caranguejos etc, sempre com um conte~
do técnico, ecolÓgico e educacional.

Muitos desses t:'rabalhos estão em fase oe e.iaooração oo
~to

executivo de captação de recursos, uma vez que o governo civil

iu há apenas um ano, e às problemas em fernandc de Noronha
r.

'

~los

e a definição de priQri dades complicada.
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Rev.

Conf. -

~)

.

. O SR. PRESIDENTE

(~pesar

(no::>n,,h::.rln

J;'~hia.

Feldmann)

.

~-

....... - .

de existirem algumas pessoas que vêm de fora, de São Paulo, da Fun-

dação SOS Mata Atlântica) ~ preferimos manter o horário~ para permitir
~ maior participação nos debates.

Gostaria de dizer que a reuniao de hoje e uFHa

~\r~

~t:lnia&

de

tr~

'C<.-/

balho, que~ fundamentalmenteYàprofundar~ discussão sobre o Arquipélago de Fernando de Noronha, enfim, qual a vocação do Arquipélago de Fernar

-

. -á/

rl~ ~onha,
~~~~-/

do de Noronha, o que tem sido feito .e,m--Eernp'>wa

o que a sociedé

de brasileira pretende em relação\; Feinando cte4furonft.a..
fl

•·.

.

~~b

Acho que
reza,

des~pesot

é~tuno

.

.

fazermos uma discussão

des~ natu

no Congresso Nacional, uma vez que)a partir da promulga-

-

çao da futura Carta

~/

~onstitucional

,

o

1 o Congresso Nacional sera realmente o p<

der de discussão, de participação da sociedade brasileira como um todo, o

-

que nao

tem~os

Últimos anos.

O debate esta dividido de maneira a que tenhamos pela manhã~
~pt-rr ãJJi~

uma exposiçao sobre o que realmente existe em Fernando dE

Noronha, os trabalhos que têm sido feitos ali. Certamente pretendemos discutir ~ o que hoje é uma questão presente,~~ viva, ou seja,

-

- da Consti
qual a melhor opçao para Fernando de Noronha, em termos da opçao
tuinte: permanecer como um TerritÓrio
.wJ

~Estado
DTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/861

de

~eral,

ou ser objeto de anexação

Pernambuco~
TRADUÇÃO EM COMISSÃO
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Rev.

relata~~nh1õl~ue

Gostaria de

1/1.

estivemos, neste fim-

de -semana, numa comitiva, em Fernando de Noronha, onqe

pu~emosf

rapidamen-

r-

tel observar os aspectos gerais do ~rquipélago, verificar a situação da pa

te terreste, da partO marinha e
rendo

ali.~$~ ~cho

~mais

ou

meno~déia

do que está ocor

que será muito importante a parti J: pação de algumas

'
pessoas
que acompanharam essa comitiva, especialmente

" D
~~.,

~.o
v

J

Janeir~/Judite

da Universidade Federal do Rio de

Xavier,

Cortesão,

......

que lá esteve) e

~r.

José Pedro de Oliveira Costa.

Convido o Sr. João Paulo 8 ry44; I '!f#] ~ para fazer parte da

~esa. Os debates serão coordenados pelo Almirante Ibsen. Acho que o Almira
te Ibsen dispensa comentários, inclusive porque ~ ja está oficialmente

à trente

vinculado

~acional

~olÓgica

de 4ção

na Constituinte. Em todas as

-&Ú

oportunidades~ te~atido conosco;• coordenado alguns debates. Quero
dizer~

inclusivet que para nós é muito importante a participação da comuni

dade ~ no Congresso Nacional, a exemplo do gue ocorreu ontem.

~~/

Passo rapidamente a

palavra~oão Carlos f(;;lij:tt:m tea, que

fala~em nome da Fundação SOS Mata Atlântica, entidade responsável pelo de

Go~taria

bate de hoje .[A palavra esta franqueada.
rio a escolha da melhor

metodologia~

..:r:::,

,se .

até de submeter ao

flen~

depois de cada exposição,

~""
-~
minutos~ebateS, o~eixa~nitiva~~ -

um periodo de dez ou quinze
mente ~

es

·? i-: :r pa r a c

f in:~'.l do dia. Entecipo que não poderei estar prese

OTR 20.67 0009. 1 · IJU L/86)
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1/ 3

Quarto N.•

Rev.

I~

,

te o dia inteiro·. ~I.Cúmo todos sabem, a tarde teremos votação na Assembleia Nacional ConstituinteJe hoje e um dia particularmente tenso no

pronunciam~idente

Congresso Nacional, tendo em vista o

~~I

da RepÚ-

.~~..__ .·

estiver presente, gostaria que todos~tt~

.

i\

-1
ao~oão

Passo a palavra

Carlos Capobian (?),

~~

Executivo da Fundação SOS Mata Atlântica. Gostaria de
Fresidência dos trabalhos ao Almirante Ibsen.

Ç.~~... -c0 ~~ ~ ~"t-~~ c~

~ L@l"ian~ <te::;ste:±:::::eonosc<g> na. Mesa o representante do IBDF
e o nosso jjecretário. adjunto, ~que tem sido

um&

presença constante no Minis

0

~.

t~rio da Ciência e Tecnologia,

g

@ià' !

não temos mais lugares disponiveis

da lm~sa.
O SR. JOÃO PAULO - Amigo Fábio Feldmann, Almirante Ibsen,

Senhoras e Senhores, a SOS Mata Atlântica vê com muita apreensão as questões que envolvem o futuro de Fernando de Noronha, ~ area extremamente
importante do ponto de vista ~ ~~~~

y~m

enorme potencial cienti-

'__i~/

-

fico)~merece ~a~ um destino de preservaçao que realmente
..0

viabilize

d ~ dÁúz ~

b~tU~

- ----.....
, . I Q
anutençao WMêt5·a:tW<Í) e recuperaçao de

Nes~ sentido,

,

ja degradadas.

acho que o grande valor deste debate esta justamente no es-

clarecimento das questões que envolvem Fernando de Noronha,

~~s~~de

\~

que se dê o melhor destino àrpreservação.
TRADUÇÃO EM COMISSAO
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1/ 4

Para a Fundação SOS Mata Atlântica, a questao central do pr

"~- ~

c.__

blema que envolve Fernando de Noronha
\

daquele patrimÔnio. Esta

~posição.

~

·1 a grande questão ~ostariamos de deixar clara

~ ! --~~c~~~

Acredito que nad~~~ue es~ debate para se esclare
cer qual o melhor caminho para viabilizar essa aspiraçao de se tornar Fernando de Noronha um santuário ecolÓgico intocável.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Fábio Feldmann) - Peço a palavra

a

.
J-.~~) J
para fazer uma comunicaçao. Já fiz este comunicado~~as acabei de
!(

dizer

ao Almirante Ibsen que o (api tulo

9o ~eio~~mbient~ · está

aprovado na

-

Constituintel sem nenhuma emenda. A unica emenda que existia nao foi desta
cada. Portanto, não há mais possibilidade de qualquer alteração no Cap:itul
l\

~o \tkio (kbient~·. na Constituinte.
Acho que esk é a principal vitÓria e a melhor noticia que

~Como me

disse o Almirante, são tão poucas as boas noticias so

bre o meiotambiente' que ficamos muito

felize~ quando~~·a_co

mo .esta. (Palmas)
Passo a coordenação dos trabalhos ao Almirante Ibsen.
O SR. PRESIDENTE (I\à::wii §ffLl;:e

- Agradeço ao meu amigo,

Deputado Fábio Feldmann, por l!er fm~ oferecido a coordenação desta sessão e
{{

destaco, mais uma vez , a tremenda importância
OTR 20.67 0009. 1 · IJUL/861

da aprovação do tap:Ítulo ~o
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Rev.

na Constituinte. Muitas

conservaçao

m:maLds&~

a

si~

&stamos dando um sal to gigantesco em

·~

dos recursos naturais no Brasil, porque

primeiro passo de uma longa
to

Quarto N.•

Conf. -

Luiz a

nificação real desYe fato.
termos de

1 A

Fita N .•

caminhada~

~~

que agora ira seguir rumos mui-

mais seguros)~~**~ embasados numa legislação que nos permitirá;
Jl.l'-

de fato, no futuro, exigir uma serie de

do~

~

urgentemente 1

para~reservação

coisas~ue

o Pais está necessitan-

a__

eVutilização sustentada de seus

recurso~

naturais.
Acho que . ~ com essa noticia que acaba de ser dada, todo~
)

os conservacionistas do Brasil estão de parabéns

1

todos os

brasileiros)~~

~ porque;na verdade~o Pais e de todos nos.

O debate de hoje tem um objetivo bastante claro;e peço a to

e~rticipem

dos que procurem fazer suas apresentaçÕes
des

~

sempre com

~objetivo

em

A

vista~~

das nossas ativida-

definir um modelo de

de~envolvimento adequado para Fernando de Noronha~ compa t ivel com a prese~

recursos naturai~ ou seja, deseja-se que a ilha seja utili

vação de seus

..1<-

zada de tal maneira 4 que os seus recursos naturais sejam
utilizados de

~

forma racional e sustentada .

.

r~

Fernando de Noronha tem ~ftlét
c i ais. e

~ão

preservados~~~~~

f:l9P~ãc ~ caracteristicas

espe-

-.vJ-J

vou

dJtl!b

estender~ontando-as, masfde fato;é algo •

excepcioné 1

no territÓrio brasileiro, uma vez que é uma ilha vulcânica, a Única ilha
DTR 20.67 0009. 1 · IJU L/861
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"'~~/ocupaçao

permite~ma

1 A

', . e-~-tv

permanente. TeáYllma série de ca-

racteristicas biolÓgicas extremamente interessantes, inc l usive

especies

endêmicas que so existem, em todo o mundo, naquele local. É uma ilha onde

~-~

ja foram exterminadas espécies~ também endêmicas. Enfim, temjuma série de
caracteristicas que justificam plenamente um esforço de u tilização racional
j

não predatÓria.
Temos programad<\\ para a parte da manhã~ uma série de apre-

sentaçÕes. Algumas das pessoas que falariam. ainda não

g:t ei!iã

;~e

.-• . I.

.

'.

sei se ,

fai e:SiBa'BelcclQ:o

OTR 20.67 0009. 1 · IJULi861
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TRAOUÇAO EM COMISSÃO

7

CAMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO OE TAQUIGRAFIA. REVISÃO E REDAÇÃO

X 14 J / 8 ;j

ReuniAo N.•

Taq.

-

1 '1

Fita N.•

~~ar ia

Conf.

Quarto

-

N.•O 2/1

Rev.

maneira possivel o c~onograma quo • - ~

{)e modo

..

porque e um cronograma
renas 0,ue disci~linar

3S

~astante

sem o 0ue nao ter~inaremos o n,ue

anresentac5es
-

denso e extenso , e nós te-

)

do prazo previsto. Chanarei,então, ~ara a primeira

está 9rogramado dentro

:ic>. ~VVI Lv.f'A., I
. exryos ição , o Sr. Evaris to Eduardo I1iranda,

de 45 minutos para

fazer a sua exposição,
() S'{. EVARISTO EJ UARJO

:·U1~DA

- Gostaria de agradecer es-

ta orortunidadeJ crue nõ's é dada '!Jara fazer essa consideração sobre l:'ernan~

V') eputado

do de Noronha sobretudo
1
contra 1 e

~sos
Jrrt I

(J)

.r ata 7\tlântica

1

Fábio

~eldmann ) que
.

orqanizou
-

((" "'~

com~

iá temos narticinado

en-

~outros

-.......::v_J~

-1-

.

es~

eventos,~ter a felicidade de . organizar es~e aeb~~êL l ~ffiQffientO-iffi~Qr-

tante . em 0ue se ct:Pcute uma mudança radical no estatuto de ?ernando de Ho-

'

;("L-

lr

ronha enauanto território. Vou

~

Instituto Cultural e Científico do

,.

pronunciar aa.ui como Presidente do

Arquipélago~uma da~entidades

FiVlN1 (V\11 Jo cb

~

~·Ioronha. G uma

de direito privado existentes

ICCA

entidade

~do.~

característica

análoga~e ~

trabalha oela Juréia, o SOS Mata Atlântica,

'~

com fins

hoje .e '3' llE o

Jb

~lSuJ

-~

seja, é

uma entidade que foi criada nor pesquisadores/ambientalista

~~_)

qaa _stão preocupadas com o futuro d~ha. Essa entidade surgiu nos
j)

_v.

s~-

1

.><-<.

fins do ano passado.~devem ter recebido um

.I

.J.

~OJ:.-/

Vários de~conhecem o ICCA. e
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ia

foi s erar oela orineira vez,e~ Fernando de ~oronha/ una instituiç~o que
1

('

sobrevivesse aos ,overnos)
I

"' i.-(,.-'YL<:_ /

ac;ninistraç ões e ' as iTI.udanças até iurídicas
caso ocorra! J e rr ue~um
,
I
instrtL"1ento

privilegiado cara a comunid ade nacional,

cientistas, os ambientalistas,

\~z:!:~

etc.,~dos

.~s

brasileiros ) os

a1ueles 0ue se rreocupan com

~-/Noronha, n~o some:<te ~ assinando manifest-:Js ou coisa desse
tipo,

.mas

L

1~ ~~
. . c---b.u
. , ..-~.... ~ <"""'. c.ÍO

propostas através de Drojetosfetc.

"""'~"'-"'"--"'~._....•........,.

~no

projetos com recursos

~overno

arquinélagol vários

orónrio~outros
.
.
J

com apoio do

Sarne~doaç~o

e alguns via benefício tipo ftei

dos seus sócios.

r"..JI...

Ben,

~

foi' solicitado também que fizesse uma
;C:,:

.{/P
~ue é o território.~ ...bembrd

~oraç~o

' ~MA

~ue
'·

Ac&lin~qu&'

do 6omandante

l

uma alegria encontrá-lo aqui no-

•

varnen~~

foi um dos esforços mais consequentes
\ )va.

que se fez para ten

<.-->_,.._..,cJ2~ ~ /

tar 1 glo~almente~ problemâtica daquele arqui ?élago~' uma fa
frase que

~ usava~os

muito

era

mitério de idéia~: ~ continua

~

que Fernando de

~

1
~nd
~ow~m~,frase que resune<oem
~ui~ a
S ~ ~ma

~;nostrar

do a1rquioélaao.
Gostaria I então I com
\J - ·
'
I

~ roronha

-- slid~

~

e um ce

situaç~o

toda essa dia-

p

0~
lética
esse paradoxo que
1

existe em

cas realidades efetivamente

executada~per~~

DTR 20.67 .0009. 1 IJUL/861
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ryto Brasil, V\ltuita g ente to:na posiçÕe;v-atitudes

reali dade , sobretudo p or0ue como foi salientado
.

-

.

'

)

;.,__/

~~~

é.

realidade insular oceâ n ica

:1lgo ;rue o brasileiro nao conhece, é"ntão,c:uern v a i

T-.:er transnortar
de realidade
três

uma obra lá

"10delos de constr'..lç ão_.de re él lid éld e con tinental,e nao

insular~ etc.~

etc.[Então, vou

~omentos~~eiro Á mostra~

m~n~ais
.

lazer

fa~er u,~a
as

a n resentação em

c~racteristicas

funda-

.
~ sua narticularidade que faz dele um caso
desse
arauiJélago
"
)

.

... aioo único não só no Brasil Mas inclusive a nível do _'1\..tlântico Sul, e
#j

a i ~nort~ncia dele p ara o Brasil; em segundo lugarJos p roble mas

"'-' enfrentado e o terceiro
~ te;n
)
l
I

tL"TT

q ue

p ouco dessa tenta ti v a de solução. ~·1a

-r e3. lidude, nao esta-nos ne ,n no inferno nem no J:) araíso, bstanos
vivend o
nu.-, purgatório já há,_. certo tempo.Qs ilhéus sabem

disso.~as

a ilha já

~ J~~.-l~vc ~~,.__'-------v
---

foi um paraíso , ~nferno. ~ Hoje.estamos num nurgatório 1 esl)e-

...._

f~'.N7\.

"'{--<

..._/1.Q/

N<V\. /

\ ·("Jemons tração

de s lide.) q _)

ra;1d~ seVsobe ouvdesce.rrernandó de :~oronha ) coMo v~ Sas. sa:)e:-:1, é composto de uma série de ilhas

1

. . , as únicas ilhas oceânicas ha-

bitadas do Brasil, Ter.1os descriçÕes Muito antigas de Fernando de Noro-

nh~icamente
just~11 entc

confirmada a descrir,ão do Américo Vespúcio) q ue

c]escreve a ilha con1o send.o um IJaraiso

v21etação exuberante• etc. Uma das ~articularidades
de ~roronha, ao contrário da maioria das ilhas
DTR 20.67 0009. 1 · !JU L/8.61
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naiores,
!lesi;

fota~ta~esar

~ ~muito

de- ter urna escaroa grande J uma falésia ahruotaj

agrícola~

t_:)lana. fsso viahilizou a ocupação

, .;.-.-~t (vj) ~ tA. )

52
sé'rie ~a~rução de~rO!JOrt

.;.

'{I

v.-~tl;-vJ
instalações rrué] por

~

uma

exemf)lO.,~

-....:_-

.;:;:\

em Trindade Voutros lugares se tornam ui fíceisybesmo em Caoo Verde V oor
causa do tipo de relevo vulcânico)que
em qeral
é ~muito acen.
I
.
I

ilhofas~ Âlgumas

tuado"- etc. Fernando de Noronha contén ilhas e
sao imnortantesJ como

~s

~~~)

~

·~

a Ilha
(

~ata, ~em

2
9 kn ,

quase

e-<bsc~

~·~~

€ada ~una cornposicãoj floristica e

fautís ti c a mui to distinta da outra. Fernando de
fratura ~ue vem

ilhas

do centro do

:ih
clusiv~[é

~Toronha

~arte

faz

de uma

Oceano ~tlântico em direção ao Brasil, In

urr'(.{ falhal'f1e!l@C que vai até ?reduzir terremotos Iá. em João câma-

r a, na--··ne-s-~la.,__.,çu;).n~ ~a ,, realidade I o que ernerC)e e "l. Fernando de Noronha sao somente os restos de um grande vulcão que entrou em atividade

~a- cerca de 150 milhÕes de anos)

.~~ r;:i_:J'tlOJ·:--.

oequena
a~

·=- so'"' subsiste

, ~Me~ f
tinha ali que é o resto do arquipélago. ~ temos um fundo ~
)

~

relativamente

ras~ ~~metro~-~

em torno de

I

t-fccc'-,e J

O clima é tropical, com duas estações: seca e chuvosa,

k;i' esse

-..(

•

todo o arquirélago (que favorece a existêncin de fauna ~ etc.

·
a~en~do

trooical é muito

'"'-.C\. ~

~

clima

~

.

. ... ~ •• ~.

;; ·· -

· - · - .•

•:

...

tucv)

clima

\vtc.S~
pela condição oceânica.

~ou

me aventurar

~~ kt\.•

aq~~eminente
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~,."'_
'
.· . . \ dJ
ct~-~- '\.'\. .. ~ ./ . 1
ele TJOdeYaté
~,_;~

·r- ··'J

~

__e_

~--

c r.1 são ?edroYs?io I'aulo)rríõs está dando dados i:n;Jorta:-: tes sobre Vflutua~ao

"j

alÍsios dominan a ilha ~o setorAudeste,la vegetaç~o

Brasil. Os ventos

j

rL:I -

·

situaç~o ·. ~gF-atiS
~~~~-~/

:nostra ::mito ber.1 isso na ilha. e essa

\~

do Equador.~

.

('11arcada ror duas estacões; ur:la estação chuvosa I
tacão
fica verde J exuberante ) e 1 deoois I uma
-·
~

1-' ·.:. o. c.L ~ " r.,):.ú ~,

vegetaç~o

~ckmr ZFI~

estaç~o se~. ma~or~a

perder!: folhas*etc./

~ão

cerca oe 1. 2oo, mi-

::n~

límetr~

nor ano em ?ernando de Noronha, apesar

fiA rruase três vezes a

nando de Noronha

diss~mas

da

-

J.< c;[t.<.v~

chovido

a ve')'e-

,

fJ

média.~~ .'A..

sofreu muito com

ela ainda se mantém

ter

v e'jetação de Fer-

~a ocupaç~oY~. ros

razoavel~

de~

;)

uolta/a fafar

em determinados pontos do

~,llr:la veget~
rn~unca ~ f~erante assin,~ prÓIJrio da-

Território. !luita gente imagina nue Fernando de Noronha
çao exuberante , enorme,

'-'

l ',k<.

\;,

do cli::1ático mostra isso~ tas vez~s ~ acha que devastou-se mui to*
bastou-se mas tanbérn a condição do soloV de' clima•

nunca viabilizou

I

uma ve::retação

t~o

exuberante como.,ãs

vezes~ se

11e-

imagina. 2 xiste é c
1

lar~

~

faun~Fernando

fre~Üenta

de rToronha, tanto a fauna residente como a :fiasaa que
1

fl

o arquipélago,

~ ar~uipélaqo

"
é um

_,_ ,. ~,r.niJ~~_b~_./

~Yde nassa~e~t~nte
TRADUÇÃO EM COMISSÃO
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:1.

c.

~~._~

para nuitas es ~ ~cies, ~uitas esr~cies vivem ali ·, ~ em Fernando de
~ c.."")

?Joronh~~es

~

litorâneas, aves marinhas e mui tas aves .Lndêr1icas, ceme-

-Ca,ndêr:üc~lsó

u:na ave

existe

~

dessas aves litorâneas e marinhas
contato

co:n a veJetação
I

: 3 ID

dutante sua vida e

1!0

BA)

n,

ªÉta:s

\

tem nouco

ni d ifica:-:1

5-

frágeis,~ão

sao muito

~i:eid::f i

e:n Pernando de I::oror.hél , 'h4ui tas

ver mais tarde
\.......

lli~a

colocação sobre a con-

~~....

,.·Pl
.l!t.tc;_ __)

~ ~a instalação hlli~ana l~ ess~aves que

seoüência
nidificavar1
\ no s o lo •

f~$i:"sOJ:ttl~s~ma,.,,o;;ol*'i'ü~ll?~@~:::ec~t~tdl!e::::rrnndi::;J~~~~,;~'dí'g,;~,~l~a~e6ss~51:z:o:C:à~t:;:;;Jt;:;ã~n~tiE51~'~m~-~!'5;: : : ·pfrcl·t:~~z~g:~lFEBl'*OJ:"'!l!'-ilrEa:p:z:!EjFe:H•~-'g~c
)

-~
-==i •

e e s i s ' .a:.:d á~
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Existem outros endemismos que sao atlânticos. Por exemplo: esse caranguejo

J.~t;C'G.f1..ef.~ fa .~..,}.,..."' 1

que existe somente r

% e li\ Fernando de Noro-

nha~ Ilh~a
ct~ _Trindade_Ja~
L · a~ é uma particularidade do Atlân;r~ ~
~
? .r
~1ú ~
~~e:Wg~~L:>
tico Sul.
ave endêmica, o
~foi evocado pelo Almirante
·n«tt<t,

uclo .~
de espécies em Fernando de Noronha. Pelo menos um
tipo de saracura existia. Ainda encontramos esqueletos dela, mas está extin
ta hoje no arquipélago. Essa pomba também e uma variedade endêmica de Ferna
do de Noronha. Existe

-

"~-V")-t."~

-r'

uma sérié de aves que compoee a riqueza tl!BP,..-rauna.
e

Também na area marinha

existemf~

muito conhecido - os golfinhos.

~

uma es-

pécie de golfinho muito rara no mundo, inclusive no Atlântico. :E: um dos úni
cos locais do planeta onde ele se aproxima da costa.

~

muito conhecido e es

teve bastante ameaçado pelas atividades turísticas. Desde o Governo do Co- mandante Monteiro e no Governo do Sr. Fernando César Mesouita foram tomadas
medidas que

hoje,garantem a sobrevivência dessa espécie. Inclusi-

1

v~r~ posição de acasal~~ento.

O mar de

Fernando de Noro-

'\.d~
nha é muito diferenteYda costa brasileira. Existem muitos elementos da
.

c

Ãctiofauna letc .do Caribe. Então, e um mar que nao conhecemos. Fernando

1

de Noronha tem mais de 55% das espécies de corais do Brasil.

~

um mar extre

..

mamente diversificado. Por outro lado, também e um mar pobre dadahas condi1
çoes de aguas equatoriais. Muitos peixes sao herbíveros. A inexistência
peixes carnívoros e de certas cadeias alimentares
OTR 20.67 .0009. 1 · IJU L/861
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de

faz com que os animais
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não sejam agressivos nem entre eles nem com os visitantes ou com as pessoa
que mergulham:

~odemos

aproximar'~ae dos

R&&

peixes, dar-lhes de comer

etc~pois não têm reflexos naturais} ~ menos que se

instaur§)
lá a caça um

\;:cr '

dia, o que, no caso, os obrigará a evoluir junto com o homem.

A presença

humana e mui to antiga. Não vou falar sobre isso, mas existe, inclusive'· um
texto elaborado que relembra isso. Desde a chegada dos portugueses - o que
queria

salienta~é
· ·

;

o que interessou em Fernando de Noronha foram

J

~~t~c\/)

os '\.,;" ·

hoje •

.

.

:tPyterrestres. Quer dizer, as pessoas se interessaram pel

que a terra poderia servir# como fortificação, como ponto de aooio a navegaçao. Mais tarde como ponte de apoio para telecomunicações, como base mil'

1

tar durante a II Guerra Mundial, como base para rastreamento de mísseis nos
anos 60. O que sempre interessou em Fernando de Noronha, para os homens,
foi o que representava em termos terrestres. Agora, nos últimos dez anos,
passou-se a descobrir1 com o
sou-se1 então a

1

~fazer

o

turism~

contrário~

ilhéus, para as instalações

e~

todo o potencial da area aquática. Pas

Jar

as costas para a ilha, para

os

olhar para o mar, porque nele está a bele-

za, a possibilidade de exploração turística, etc. A ocupação que temos hoje
em Fernando de Noronha decorre disso: instalações-desde a epoca dos portuuma base aerea) 1nstalàções antigas da base de monitoramento

gueses, •

de mísseis/que hoje servem como hotel. Na realidade, a Ilha de

ronha está

extremamente ocupada de urna forma difusa por

DTR 20.67 .0009. 1 · !JUL/861
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nas. O turismo e a realidade que c

Quarto N.•

lC

cativa muitos projetos de futuro

~/

e de desenvolvimento para a

Ílha~e o

turista é exigente, ; um . consumi

dor,e quer consumir espaço, paisagem, comida. Para

i~~

necessita de infra

-estruturas. Como ele paga, acha que tem muitos direitos. v.ÍJas. conhecem
·-~

com

muito bem essa problemática.

Entã~turismoichegolr a

Fernando de Noronha

também
\muitos problemas novos, de qualidade nova. A agricultura sempre existiu na

~~/_ser1.a.

.ilh a, 1.nc
. 1 us1.ve
.
- h ouvesse;;
\ "- g
porque,se nao
a

\e osj

ter~opulação~sidiários.

4

.
. < 1 man
1.mposs1.ve

.

· ·
Nos últimos vinte anos* a Ilha de Fernando de

Noronha conheceu um declínio muito importante, apesar de

te~dições

cepcionais para a agricultura.· são os solos mais . férteis do Brasil.

ex-

Ontem~

discutimos sobre a Amazônia, que tem 2ppm de fósforo nas terras altas;• Fer
nando de Noronha tem 1 ern média,SSOppm de fósforo;
de 6,8

e~ sobretudo~

Então~como

.~uer

dizer, solos com

fU

ausência de pragas e doenças>devido ao seu isolamento.

quarentenário para o BraSil e cumpriu importante papel

" ~/

~~a agricultura1 ~subsistiu em Fernando de Noronha pela teimosia dos

ilhéus/que necessitavam
exemplo

disso:~o

de~tividade.~··o

. ch...~J
la,

Esse senhor

~

tem as duas pernas e todos os anos - ele já tem mais de

80 anos - cultiva 2ha quase sozinho; e mantém essa atividade, que e fundamental para a manutenção da população. Mas o declínio da agricultura trouxe
graves problemas para o Território,

~que

passou a importar cada vez mais

alimentos, sobretudo com a ampliação do turismo. Esses
OTR 20.67 00091 · IJUL t861
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1·
a 1.rnentos trouxeram
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para a Ilha de Fernando de Noronha pragas e doenças que anteriormente nao

existiam~~ pragas e doenças começaram a
nha, dadq à

pobreza da

entomofaun~ ~:

chegar em Fernando de Nor

passaram a atacar nao so as plan-

tas cultivadas, mas também a vegetação natural. Hoje• estão ameaçando a ve(\.;~

getação natural em muitos locais. Resposta dos agricultores: começar a usar
agrotóxicos, inclusive clorados, para combater cochonilha, introduzindo poluentes numa bacia de captaçãol que e a única da 4lha. As atividades agrico
las regrediram, inclusive a casa de farinha dos agricultores foi até des'
.>t

truída. Deixaram de ter un local de

~

encontro~ ond~roduziam

como,

bém novos

proble~r

Íttc..:h::-~0

(

q

),

exemplo, essa plantinha, que é uma

Entraram tam-

~f--cu._,ü-',.,

alface drãgua, que hoje ocupa os açudes, aumentando

muito a perda d'água, apesar

de que em Fernando de Noronha hã muitas solu-

ções lógicas propostas pelas pessoas. Mas as

lógicas nao sao

~
gicas~obrigatoriamente.

em

k.~~,:~1.·&_o.-

j

É o caso desta

raçao. Existem trabalhos no Estado da Paraíba, no Cepat )

demonstrando

que a evaporação aurnenta0o%lat~ quando colocamos uma planta em cima
superfície de agua. Mas
~lha

existem coisas desse tipo. Introduziu-se também

o lagarto teiú. Esse lagarto, ~ 9"1:'iilREie la~Le 'brasi!eiE:Q., o maior
do Brasil, com exceçao dos lagartos das Ilhas ._ Galápagos, seria

I

aior reptil, inclusive

lacertíli~

1

da América do Sul, para combater r

tos. Como sempre brincamos, o lagarto tem hábito diurno,
DTR 20.67 0009. 1 · IJU L/861
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noturno. Então, o primeiro problema seria como eles se encontrariam.

Agora

o problema e que antes de comer rato, o teiú vai comer rato na Ilha de Fernando Noronha, quando a população

nós~ernando

que

obrigada a comer rato .

for

No dia em

Noronha,formos obrigados a comer rato, como última al-

ternativa, o teiú também comerá ratos. Mas antes disso, ele tem muitas alte

~~ J.;: ~" L(LL.~~

nativas, sobretudo, os ovos das aves que ~solo. Então, entre 1950 e

f'V\........ct....:f. ·u . vC'-~ )
'- ~/
1970, houve uma enorme redução de aves que ai~ solo, porq~é
.<...

-

~

Ul1l

.

dele,~

grande predador. Temos analisado, inclusive, oOc>nteúdo estomacal

preda várias espécies endêmicas. Hoje, esse lagarto foi levado até para
Ilha

Rata

~·

a

1:1~

onde estâ fazendo uma obra de devastação

J

duzid<Pna .!lhaJ

q 21

Quer dizer, o que o lagarto

re, o quati

~arremata.

radicada da

~lha.

ta~~ro

nao devasta na arvo-

Felizmente, essa espécie já foi eliminada e er-

E outras introduções nao trouxeram grandes problemas, com

qwe foi ínLLeduzide. Vive lá discretamente, mocozado, como costumamos dizer. Aparentemente, não há um grande impacto na vegetação. Houve
introdução de abelhas, que e objeto ainda de discussão, mas

uma

com certeza te

ve uma grande impacto na fitodinãmica local. A vegetação era pobre em certo

(vh_ij

polinizadores. Introduziu-se não somente o inseto polinizador, mas,co~um
dos mais eficientes polinizadores1 1
ção.

A caça existe, sobretudo

~~

i~o

teve efeito

dessa espécie de caranguejo, que e endêmica

. ~ado em muito o efetivo de~a população.

DTR 20.67 .0009. 1 · IJU L/861
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a que muitos rios diminuíssem-o tempo de concentração das

e se tornassem

~

muito

mai~

~

que eram. Havia

prolifer

çao de lixo no conjunto da 4lha, ligada as atividades turísticas) J'estos
tividades, como a usina de geraçao de energia de óleos derramados na
em. Do outro lado do paraíso existe toda uma realidade de dificuldades,

Je

lixo, de entulho! ~bras desse cemitério de idéias, que e composto de muitos
usoléus, túmulos, campas rasas, portos que não resistiram, .iogás que se
staloYn'unca funcionou, e o que funcionou uma vez explodiu) _..4ilos aba
energia

••?•-•••

eólica• ~•G.

A Ilha de Fernando de Noronha tem uma

qu~ram
CV\....-~

a. degradando

lista de atividades que nao funcionaram,

_'õ"/

"'-

grande.

ela~seu patrimônio. Desmatame~evaram a uma mortandade de
na Ensead,do Sancho (?), inclusive também na Baia dos Golfinhos,
a infiltração de agua. Esi:e ano isso ficou muito patente. Também a ut

isl-.Js-u..- a..
dos poucos recursos da Ilha .de Fernando de

areia~~;~olb.-~no

sentido que entendemos,

em construção no Brasil. A

~4 c4lflttd4~

pois não dispo

A

arei~artzo, ~e±a

que se usa

areia das praias de Fernando de Noronha é o re

ultado do trabalho do mar, destruindo corais, formações
~.-. . .

Q.

coraiíferas,~ ~

o resultado do trabalho do peixe-papagaio)que come corais. Ao longo

dos milênios~ essas areias foram se depositando nas praias ·~as nao e uma
1
\n~m/

rdadeira areia. ~ uma falsa areia que, inclusive, ~ se presta

çao, porque nao tem características técnicas para isso.
DTR 20.67 0009. 1 IJU
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"'"€=l$o i=--,- 4

- ~~.~~~%±·~~=~~
-~~~,L~~g~~---;~~~~~-~;.;.~-~~0~-~~-~~~~~~~-~;~-~-~~gj~~~-;ê3i~~~?~~az~--~~_iEs=~~~~~~~~~~~, .

~<Yt-o..vv-. M.~Í:...::-~ ~c-~s:, ~~ WUniversidade do
f'~.A.. ~

c...

r~
«SStlb&--~---vários
.2-

Rio de Janeiro.

/:~~ ~ d__.o

--·o----

.Ó rg;{os 1

historicamente,

~<bP'SJ!h~~--s-t_e_r_e_c_u_r_s_o_r_a_r_o-tem si do u ti 1 iza~es
d,
e a uti1ização~s~a areia compromete , no caso das Aunas de Santo ÃntÔnio,

o unico museu natural de Fernando de Noronha. Quando se

especie desaparecida, o fÓssil

e~ocou

aqui uma

foi encontrado nes$as dunas. Utilizar

Jefi v.:-~oto o~~
areia des..Sas dunas

a

r--r

<-

é comprometer a memÓria histÓri~·a ctNNoronha, e as con:...

têm mui tas iniormaçÕes.t questão da água também é um problema se rio.

O

~C-~~G~Af-

maior açude da ilha e o Único/importante para o
1

~o..-~

à1t na fac ia do Rio MaceiÓ,

f~e-1
~ de recurso~·
está
0..

~

s;

~rs:ds t;;(9;&;.

abastecimento)~-

~e-f

totalmente constru{do devido 'a

hoje a parede está sendo erodida, o verj'edouro não

;• a argila desce , chega ;a afnseada do Sueste e vai

o /!..e. C.U~- c.l.o

~Único mangue que temos hoje no Atlântico. Este mangue é pequeno1
OTR 20.67 0009. 1 !JUL/861
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?07..-0~

importantissim~
I

tem dois mil e quinhentos metros quadrados, mas é

v'

~

mente

~

-v~

serviu de ponta de passagem para as especies •

11\ô.S.

~ .~-

t mangues,que vie-

/-

rarn da India,acompanharam a costa da África

-7-z. a-:e-o-

-

e depois colonizaram as costas

~ c;/..JL

brasileira~--:-t" uma colonização mui to recente . Es~e mangue ~ acolhe

Cl.0

poucas aves ~que ec mka'~ migram pela rota atlântica meridional-

mente e não pelo

Pad.fico~~filiiiDI~~--~~JPP"'=tlb~OO!I!II"~€~:
mangu~um
I

ameaçado~~~
~

~ ;/ão

culo •

~
~de

_e;._..-t;~

"'-

açude.e-s

com~ mangue,

acaba

9

sobretudo .. jscolopac:i-

~

deos .. ~ Então, es$e

açude romper

Rt •

~~I

papel importante--avhoje
I

EL

como

~liiti\Vlls

aõi:U

j~uas

A

~~

li l:iaA..

Se e s te

vezes

neste~-

uma hipÓtese

efetivamente ocorrer. As obras do açude•, as áreas de empréstimos

f:>'t.QNv\/
~~malJconcebidas e a limpidez das águas em torno

está comprometida por uma

corais lá embaixo. Toda

atividades

~t:b-

f-z...;i'v-,
dade.

f(

'"K-

de

erosão~

~

quando chove

~

lama desce

vai até os

área pede hoje um programa de restauração. As

~ \A(C) i'.ut/J.À...:t~ ~-L-~
construçãd{"~ pedras ·, existe uma ped;~ira

em ativi

~

um material raro que esta sendo usado hoje com bastante critério ,

,

mas e um problema para a ilha fornecer materiais para empreendimentos de

desenvo~nto.
DTR 20.67 .0009. 1 IJUL/861
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.

r'fi'G!Õ\lr'f'tl.r'rr'W-rt.~rf'.l.........,rlJ>o.o.-t-.;>o''ll""'F'ircna '(ih a ,

que

c/_,(__~/AA.cd.__ ~

parafso,~~ocupação humana 1 ~~~~-~~e~~~r~
cfh_

~c...

introdu~spécies, ~~ predadores)/devasta~ck

vegetação. ~

~J~~?

sempre foi objeto de muitas propostas e se ·

lerem

(!_o ~JC-'\_

o texto sobre a sua histÓria irã~tá sempre mudando de esta-

tuto , de gerenciador,

governador ,

administrador.~

E hoje 1 estamos

aqui reunidos em um clima de mudança , de uma nova proposta para

~~

r

~70S

<ml)

Estatuto de Fernando de Noronha. Erri 1986, ~ g

o EMFA

fe~uito importan~e
J

,

rUIM-·~

blemas

de~o

J

Presidente

0

/

(JIRI

•a: dlii( lbns:t'i trabalho que

tentativa de compreensão global dos pro-

~~

\~

Sarne~decreto~ando
s

.,['x.

de Noronha área de

c..._-

proteção ambiental,• ~pois de uma viagem que~a Fernando de Noronha

- I
~
.e.AA

<J • (9..\A..

uma equipe da Embrapa

q~ ~e

/
ao

!Jevt

C-

~~

territÓrio~ · _.-a;;tmt~ie.

cÁL/
~ J._c,
_
propostas ~ conciliag-_~dução agr1cola com a preservaçao do meio am1

biente.

Es~e

p_........_~

ois

grupo

instalo~.

ftD

CZ..~~ ~

t....c-(
0 evl;-4 . '-.e d..t_
~uas e do i s ano~ A"'ll,..;õ~~rllf"l?1<two.ik'l~~......

(/I~ .e

pesquisadores~~~~zg~~~~~~~~~

~-evem~-

/2 c.~;! a.--v~

M.MA

.;C~

propostas sobre o arquipélago.

zação da informação disponível. Hoje.temos uma bibliografia informatizada

"o-e

.o [~
sobre Fernando de Noronha que deve reunir o essencial~já foi feito
OTR 20.67 .0009. 1 · IJU L/861

·•

. ....

w-

tL.

TRAOUCÃO EM COMISSÃO

-

-

-

"

•

·~ -

'

-

•

-

•

•

'•

.,

-

<1:';..

.

... -

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TA CiJ;GRAFIA. REVISÃO E REDAÇÃO

ReuniAo N .•

Taq.

-

X

~ 4 8/8 8

Fita N .•

ld

Quarto N.•
Rev,

Conf. -

MÔnic3. X.

4/ 4

,llvOj

~ arquipélago.

~

por favor,

~antes. ~
universidades ja

traba~ naram

CA

d~ora

precis6 evitar

de Fernando

d~

~a

repetição d e esforços. vária

lá . Foi feito um levantamen t o

ex~tivo

de to-

Noronhat

um levantamento ~xaustivo de identificação de todas as espécies vege-

Existem

,
tas especies vegetais

. na-o

quase

quatroce~

há nada de especial em termos de endemismo

há questões em termos co que

'

. !V'~ .e.~ I

na- o

existe em Fernando de

ma

J

Noronha~ -~ -

r~ ~K~/

~nenhuma orqui d~ a

,e

,

nenhuma bro-

isto e estranho•7

._L~~~

~"\'destes fatos. C Único endemismo que verificamos

__...

:/tVL. LÁ
~variedade

Q.A.<

~ dA_

especial d eVNoronha; -~ árvore que foi mui to cortada no pas-

sado) porque servia para fazer jangada para os prisioneiros. Mas,

o.~~

e~o

,

tem muitas des$as arvor e s

r

!"Yli:Bml5l:l~~lffils..r interes s ante

foi o

.? fd;;õ
levant~una.

está

hoje~

exis

ameaçada.~

Foi feito um le -

vantamente exaustivo e c ontinuo , que ainda continua, sobre todos os verte-

/Ífpu~
brados terrestres\'TYaba lho~ já tinham sido feitos por ~ universidades
OTR 20.67 .0009. 1 IJU L/861
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c;.. ~ . uo-4-~

brasileiras • Wft!li~

fizemos monografias especificas

ajaemos

íJO~

~ ~

sobre determ i nadas especies

por

exempl~~

;l

•,\AQX.:-~ C,<.

lagarto

c>)

~àmaculata,

- ·-

'-"

~

uma especie endêmica

~

só existe

~

em Fernando de Noro-

nha. A cobra-de-duas-cabeças , ~ uma anfisben~, ~ também só existe

- muitos predadas pelo lagarem Fernando de Noronha. Estas . duas especies sao
~I

to~ue

~d

ct - ~ c;2.r_

"nr~~~ess;n:ss--asn:m~~i'P9~eztl~ • ~ s pé c i e hoje

,.(.A. W\

._

a muito

~-~~)

~

rara, muito diflcil de ser encontrada na ~apesar de ser endêmica~

A c.v e.,
trinta e s pé c i e ~ ~I-P1w--~-r\:or--.~.Hl'l-;;r--n.:~~
mapa com as áreas de nidificação,

G<elõl;:;~;;;;;;a~&~&b~

fizemos um

o4

de acasalamento, foli ':coa

~

~· refÚgio,

~ a.vt .:Á-0
foram

rv{..

~

-tv•~ .(. .

um instrumento muito importante~;;~~~~ ~as áreas do

zoneamento agr~ecolÓgico de Fernando de Noronha . Temos hoje~-~-~.

de estudos mais detalhados , inclusive a nlvel de população, demografia ,

o&-.
!Js ~d--:. ~yÇvQ/1..-~
composição~ população ... ~m particularl=sta pomba,
e~

mica - vejam no

--~~

~

da

foto~.~

.

Es~es

pombinha endê-

animais sempre existi

ram sem predadores; eles fazem seus ninhos com critérios muito diferentes,

-

vamos dizer assim, dos das aves encontradas no continente ,porque nao viveDTR 10.67 0009. 1 · IJUL/861
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ram com gatos, ~o evoluÍram com ratos, com o lagarto ~não evolu{ram
r~

"""\.~

--'\,C.-/

~~~A/presença

de predadoresy& hoje ost:6

~reUB:do<t'e<$

populações animais. Todo mundo conhece no Brasil

~

devastam seriamente es$as

~

garcinha branca, gar-

/f~c.--- R<-' ~ ~

\A._

cinha carrapateira . Esta garça ~ , tz;:ms p~artnrtallt!li> um século;~

ca.A./.A--(~

~~. ela exis~ . Todos os anos os .entos ~isios jogam
bandos inteiros des~as aves no mar e elas morrem no Atlântico, ~ se per\N\C&)

dem ·,V~ um grupo des~e.s teve a sorte
~.,._;

-R...

{)

seguiir pelo Brasil 9 ~ hoj~namá. Quer dizer-.-~--

ponte

awa2W
..2-

,?q)'-'0~/

G;

é u~

-~

para a fauna, para a compreensao dos'~faun~icos do

~. JZ,v/1.-~ "-

Brasil\(~

_l~f /

iSfPãpel muito relevante. Todos sabem que

~

~

!Meu,

teve muito ameaçada no passado\fhoje a população não

nidifi

e...o~

c~ç~artaruga,

naP

~c:- 0..

muito importante

~ frágil

~preservaçã~\des$a

espécie]no

ferritÓr~

~ necessita de mais investiment~, ê

que continua

mais apoio ~ mas é

'
p
,
. . Q-'Ct.--~;
uma especie que~conseguiu recuperar quando~ ja estava quase~

do de Noronha foi a transformação
OTR 20.67 .0009. 1 ' JUL i 86l
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do.~rritÓrio, com a insta~ão do prime~
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s.. 6t'c..

c~

ro governo civil~nistração do Fernando César Mesquita • ~uando~

instalou)constituiu uma equipe , consultou a Embrapa, que trabalhava lá na

época, recuperou esSas informações

e deu apoio

;-

a~prossegu~nto

,

de varias

~eio que
'

o importante foi

G8'

dizer, a população pensar -. seu prÓprio futuro ,

deu apoio à constituição do

~ filiados em todo o

rr&sbn~'

,!.;,-/

v.."- I

criar-# autonomiaiJ de pensamento~ 'J'lha~ quer

ICA~
)

QGoverno

uma presença do

nos ajudou e

Brasil~~~

Brasil~ocupadas com o futuro do arquipélago •

hzemos um inventário sistemático de toda a atividade agrico-

,v~c-/

!-/

la que havia na }lha,. ~ · pessoa qaa vai

/Jén-

t' $..50 }

~não vou detalhar~ o que foi feito~ sobre~ a
r~

produção

agricol~rou
f

~

usa agrotÓxico

AI

em qualidade e quantidade

Fernando de NC

~~/Minguém

mais

ronha~ç:::oi'F?El·~·~~eEé=t!mlb.~C..r;r;,iii.,;aa,.,,Bs~iC'!JTT'ilãã:íl"'ES>is:re~o-:1:14t~o~~&

,

se

eetascg~itl

OTR 20.67 .0009. 1
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ne;!llt;ia animais sol tos na ilha de Fernando
de Noronha. Várias atividades de governo, deficitárias, até problemáticas
para o

aMbiente, foram repassadas ã iniciativa particular, corno a crr

~eio

çao de bovinos, a fruticultura etc.
mais adiante. I

~1as

isso será explicado detalhadarnente

-

11 Tentamos engajar os .,.. agricultores a luta pela pre-

servaçao ambiental. Existe hoje urna associação de produtores agrÍcolas

Vc.2.

mo tdisseVe as pessoas estão trabalhando em condições e com produção bem
melhores do que antes. Todos foram colocados em um zoneamento, ou seja, cu
tivam áreas pré-determinadas, em que se sabe que o impacto ambiental é mínimo. Foi constituída.

UIM..

I~

de informações sobre Fernando de Noronha11

que reuniu todos os dados disponíveis e está quase concluindo um trabalho
com toda a cartografia disnonível sobre Fernando de Noronha, possibilitando estudos de impacto ambiental muito rigorosos sobre o arquipélago, utili
zando o sistema geográfico de

in~ormações.

O~

coroamento dessas informa

çoes foi a decretação nele Presidente da RepÚblica do zoneamento ._
de

Fern~1do

de Noronha, uma divisão agroecolÓgica do TerritÓrio em quatro

grandes unidades, um Marco importante porque contempla as diversas

ru

....-po~

lf possibilidades de uso ou não uso do solo e dos recursos naturais -

da ilha. O zoneamento é uma espécie de carta ou "constituição" ecolÓgica
de Fernando de Noronha, e sintetizou todos esses estudos sobre fauna4 etc.

f claro que os orn i tÓlogos

gostariam que os limites não fossem !

OTR 20.67 .0009. 1 ·JU L/861
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exatamente esses, cor:o também os • herpetÓlogos, os agricul teres e outros
~

grupos talvez ti vesse:1 outras concepçoes sob re.~i tes. r.tas isto é resultado de um trabàlho de equipe, e houve um consenso sobre um compromisso
de prese~vação do mei o ambiente e desenvolvimento da ilha. As áreas em ver
de são de preservaçao, aonde é vedado o acesso. Esse zo~~amento está sendo
implantado agora. Essas áreas sao rigorosamente protegidas. Existem áreas
como a do complexo

)ul-.~ste

1ili) que estão sendo objeto de restauração tece-

lÓgica. São ambientes aue foram nerturbados pelo homem de tal forma que;
mesmo se

as

fechásser:ost hoje) seriam incapazes de se . . . recons ti tuí rem

por si. O homem precisa ajudar a natureza, protegendo espécimens, investin
do recursos e competê:.cia

científica e tecnolÓgica no replantio,

na limpeza de áreas, ~ a contenção de encostas etc. Se o homem nao participar, a natureza nao terá como se reerguer. O deséquilÍbrio foi de tal magnitude que hoje o homem tem esse compromisso. Em algumas áreas o investi..11./vvV

menta deverá durar

ci~co anos, em outras talvez dez, ~ras ainda talvez

a vida inteira. De qualquer forma, s~rá necessário um grande investimento
para recunerar ecologicamente essas áreas. Jtililli&JiUUlfl!ilf Existem zonas
de conservaçao, essas em azul, que podem ser utilizadas de w.a maneira mui
to limitada, destinadas ao !>Úblico para freqUentar praias e realizar..:fllll!!lll!t'

passeios iiiii!IZi!lk ecolÓgicos, mas em ~ pode construir.\.nada\ Atual
mente estâ-se procede ndo

à

regularnen~açã~ decreto

DTR 20.67 .0009. 1 · tJU L/861
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to~~~:cm

q] 7-"'"TJê:

~ 1 lr""fita-..,

prevendo inclusive sanções sobre o comport!

mento ambiental em caàa uma dessas unidadesJ e englobando atividades produtivas de pesca, de mergulho, de passeio em toda a ilha. A regulamentaçao trata também da proteção de objetos, e inclui golfinhos, tartarugas
etc. ~uma tentativa, em termos de decreto de regulamentação, de contemplar áreas, atividades e objetos, o que leva até a uma certa sobreposição
às vezes. ~1as 1 em benefício do meio ambiente, é melhor que fique tudo muito claro e que se repita três vezes uma advertência qualquer, do que correr o risco da omissão. Esse trabalho envolve eminentes juristas brasilei
ros, uma equipe que está trabalhando eficazmente/ junto ao governo do

'Íe!.

ritÔtio, vários cientistas, pesquisadores da Universidade de São Paulo,
da Embrapa. Todos

11

receberam o poster que o ICA publ{cou em colaboração

com a Sema, que expõe, de forma didática e - espero - artística, os elementos básicos e as idéias centrais desse zoneamento agroecolÕgico e da
regulamentação que está sendo e vai ser amplamente discutida com a popul!
çao do arquipélago, nara que os ilhéus, que hoje tem a.. consciência sobre a defesa desse patrimônio, assumam essa regulamentação. O ICA tem apoiado e proposto programas de restauraçao desse patrimônio histórico,
e existem alguns projetos ligados não somente ao acervo em termos de re... constituição de fortes, fortalezas e edifícios -programas que o ICA
quer financiar
OTR 20.67 0009. 1 !JUL/861
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~

que reúna toda a 1a informa-

çao disponível que sabemos existir em Portugal, Espanha, Itália, França
sobre a ilha. Recentemente soubemos que inclusive os Estados Unidos dispõe.r de informações importantes. Há um trabalho em curso sobre esse arquivo histórico._.- que pretende reuni r todas as iUIUUJUIIJ?

IH indiormações

e escritas

iconográ~Fernando

de Noronha, a fim de preservar essa memória

e permitir que as pessoas possam consultá-la, conhecê-la, que possa ser
valorizada também na ·educação dos que ali vivem. O I

ICA tem, então, fei-

to uma campanha , ainda modesta, de educação embiental, com

o~

apoio

~
do governo de território. Há vídeos elaborados, es.te poster "As '

~~

natureza'~ rpod~ r
e

explic~s ~

. ·í

encon tradd.) em todo o

leis d

e r ri tório, em todos os locais,

leis Jâsicas da natureza, que

devem~

ser respeitadas.

Há cursos para os ac!olescentest sobre mergulho livre, sobre comportamento
em casos de acidente ecolÕgico ou simples. Enfim, é uma campanha voltada
para os jovens de Ferriando de Noronha. Existe lá uma

~patrulha

do ver

de, constituída pelos ilhéus, IIH:il!iD!iil.~;r-m;l!!lJJ!gll~·~~~'ll'll crianças .entre 12 a 16 anos
que"patrulham o verde" - ou seja, preocupam-se em descobrir problemas e
reso 1 vê-los. Investi mos nos jovens que que rem vive r em Fernando de No r onha, em seus futuros, em suas vidas, que passam pela preservaçao do meio
ambiente. O~overno constituiu uma..._ ~uarda Territorial que terá como
.' aile-Í.JEl R .•
4

.

-

~,il%i

!C

1
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missão principal a proteção dos recursos naturais do arquipélago. Estão
todos vestidos com a camiseta do SOS -que, aliis, enviou duas

~il

cami-

setas, uniformizando a ilha durante um certo tempo para a proteção da Mata Atl~ntica. Há ~ma consciencia de que ~ os movimentos de preservaçao
do

m·aa:aa..<

meio ambiente hoje nao sao mais isolados, nao sao

mai~

~

pr!_

vilégio de alguns cientistas e ambientalistas de discurso fácil e inflama
do. Existe no Brasil, hoje, uma consciência de que hã pouco o Deputado
Fábio Feldfman!'deu provasí quando disse que a lar Assembléia Nacional
"-./

Constituinte anrovou em massa a proteção do meio ••Z

L;

ambiente. NÓs,

que trahalhamos em Fernando de r\oronha, acreditamos que a principal gar_
tia para essa proteção reside nos compromissos que o Governo assume, com
é o caso da administração atual, que tem 11 dado apoio a esses projetos,
como

diss~

viaftilizando atos que historicamente nunca foram realizados.

Mas, independentemente disto, ~importante que existam instituiç6es - nã
vinte ou trinta, mas uma, duas ou

três~ue se preocupem em instrumenta-

lizar a sociedade para a defesa do arquipélago. A criação do ICA e sua
consolidação é um

il~~~~J•t~K

instrumento

que a comunidade ambientalista

proporcionou à comunidade científica para estar presente no arquipélago
de forma duradoura, e nao ser um túmulo no cemitério de
Fernando de Noronha, mas da r uma contribuição

a idéias

permanente~

f

sobre

z àBRpara

a recuperaçao ecolÓgica e social do arquipélago. Hi uma frase que é dita
OTR 20.67 0009.1 · IJU L/861
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sobre a guerra, mas acho que &~i•!leli?•!illl'+llléee JIIRa questão ambiental nos seus as
/

pectos técnicos , científicos e administrativos, e séria demais para ser
deixada na mão dos cientistas ou anenas da comunidade local ou de um adb/VUL

ministrador~á

2

~~__)
que ser assumida socialmente, e o ICA foi

constitufdo com esse propósito. Ao concluir, gostaria de falar como Presl
dente do ICA, dizendo que o trabalho do joverno do f.rritÓrio ê fundamen-

tal para que o nosso tenha continuidade. Vimos com preoçupação a propost'
que passou na pr i meira turno da Assembléia
aneEação do

~ritório

· "'1()v~~
f 11111 S~Cons ti tuin te J de
r

r

ao Estado de Pernambuco. A Assembléia Nacional Con

tituinte é soberana e ~----~--~~~ criticando sua decisão, e muito menos
o Estado de Pernambuco, mas quem conhece a realidade insular e suas parti
cularidades,
rJ

~~sabe

~- ,:.d.h-0 ~;t::;;M

DTR 20 .67 0009. 1 · •JU Li861
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que a nível federal, como Território Federal, teríamos instrumen
)

.

muito

ma1s conseqUentes para fazê-lo.

.

c/ UZ..t<.l .

Não se quer com isso dizer que Pernambuco não o faria,
ral

1

6/1

Quarto N.•

Conf. -

jurídico~financeiros ~

tos

1-F

Fita N.•

~uia

~~c

ma~

a nível fede

as condições sao mais favoráveis, inclusive para o pró-

prio Congresso, que poderá exercer um controle, ser uma presença decisiva

~~

~

futuro daquela região.

ICA vê tudo isso com

existindo,anex~Estamos

preocupaçao e continua

lançando, agor

em setembro -- seguindo os passos do pessoal da Juréia -- uma campanha
para divulgar melhor o ICA no Brasil e, com isso, obter mais associados.
Já temos associados inclusive no exterior, mas trata-se ainda de uma ilha pequena. Nunca vamos ser uma assoc1açao gigantesca, tipo a SOS,

-

porque o problema e- enorme. Mas o qualitativo de Fernando de Noronha e
muito forte. Existe muita coisa feita por universidades, como

~de

Bra-

sÍlia, Rio de Janeiro e São PauloJe o ICA quer viabilizar isso. Dessa
forma, estamos preocupados com o que nos é colocado hoje. t possível,
em Fernando de Noronha, conciliar produção com proteção. Passos importantes

foram

dados

pela Última administração militar que houve no

~~~/f~G

- .
.
T err1. tor1o,
a d o Cou,..l;YGerson Monte1ro

.
.
nao
me re f 1ro
as
anter1ores,

-

porque nao as conheci - e pela administração atual. Gostaríamos que
esse trabalho continuasse. Seria muito triste que o
uns

mese~mente

.....

.,.. . .

daqui a....

um contestador dentro do Território, um Órgão de de-

DTR 20.67 .0009. 1 tJUL i 861
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núncias de coisas não respeitadas ou que nao estão sendo feitas. Se

~

for necessário, cre1 o que nossos associados vao bancar urna campanha des-

-

se tipo. Mas nao e esse nosso interesse. Em Fernando de Noronha.ternos
programas e projetos construtivos, sem quaisquer incornpatibilidadeh-dern haver divergênci a s --com a administração atual, que está .

p~

dando

-

ao nosso trabalho um apolo muito grande. Nossa preocupaçao e a preservaçao desse patrimônio, porque isso é viável. O arquipélago tem urna diversidade geornorfolÓgica de

ilhas~

que comporta a presença humana. E di

go mais, corno conclusão: se o homem saísse de Fernando de Noronha/ a ecologia do arquipélago estaría

irremediavelrn~nte

comprometida. Se hoje

não fortalecermos a produção agrícola em Fernando de Noronha, corno está
sendo feito, vai-se c ontinuar

a importar

~

hortaliças, frutas

etcr para aquel a população. Em dois anos vimos chegar em Fernando de
Noronha várias pragas, apesar do controle que existe. Vale citar o percevejo, o

?

do tomate, problema seriíssirno que há um ano não

existia na região. Há três meses chegou, para nossa tristeza, o bichode-goiaba. Fernando de Noronha, podia-se dizer, era o Único lugar do
Brasil onde se corn1a goiaba sem bicho e/ agora, ele já chegou no arquipélago. E na o há quem e l irnine essas pragas depois que chegam. Pro.~
&or ser um ecossistema pobre em espécies endêmicas/ raras, especiais,
com urna flora po bre, nao há mecanismos de controle para isso. E
OTR 20.67 .0009 . 1 · tJULr861
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demos ~ esque c er de que Fernando de Noronha também é importante para
o Brasil. Foi 1~ que funcionou o ~uarentenário do Brasil. ~

'---~V\~

Nelore que temoS(foi~Celso Garcia

9

gado

~ ~

atraves do arquipélago de Fernando de Noronha. O presunto que vocês comeram no hotet pela manhã 1 provavelmente~ foi
\Vhite~

Large

ou

introduzidos no Brasil v1a Fernando de Noronha. Re-

sumindo, Fernando de Noronha cumpriu papéis importantes para a agricultura brasileira

e ·~

~ ·

poderá

f~zer\na

:eteorologia nacional, na clima-

tologia, no conhecimento e no desenvolvimento de tecnologias de controle
biolÓgico etc .

•

Li hJ

dois dias que a Universidade de Los Ala-

mos, no Novo México, tem agora um programa caríssimo de biotecnologia;
para t~sferir os genes de várias espécies de mangues para plantas agrícolas, a fim de que elas adquiram resistência a salinidade. Isso

po~

que a humanidade nao acabou ainda com todos os mangues que existem no
mundo.

Essas formações naturais reservam coisas das quais nao suspei-

tamos e muito está

po~zer

em Fernando de Noronha.

Terminamos agora uma segunda campanha de levantamento do

zooplânct~)marinho>~

mostraa&e dados sobre a Baía

'- kr~

dos ~olfinhos, que começa• ~ luzM
ra aquele lugar da
OTR 20.67 0009. 1
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'----~
Muito está poilfazer e contamos com a colaboração

~ :-1~~- 1

e o apoio de todos~

De todas as formas somos especialistas em causas
perdiAa~ O problema que enfrentamos~ que;cada vez que se perde uma cau-

sa na área ecolÓgic 2 , aumenta a vontade em insistir no assunto. Isso ~
o que estamos fazen do em Fernando de Noronha. Não sei se estamos certos
ou errados como ecÓlogos, ambientalistas e

com~omunidade

científica. Se houver erro,

~

continuar nessa luta. Muito

obrigado.CPalmasJ~

uma pena. SÓ sabemos fazet

ISSO

e vamos

~di~'ó~
O SR. PRESIDENTE ~ep ata do f átn: Fel dm::t;' - Mui-

.

to obrigado ao Sr. Evaristo Eduardo Miranda pela excelente exposição.
Antes de dar

prosseguimento~

com os demais expo-

sitores, tenho o prazer e a honra de comunicar a todos a presença do Governador Fernando César Mesquita e dos Deputados Anna Maria Rattes, Eduardo Jorge e SÓlon Borgesd&r

~

.

Convido o Sr. Governador para fazer parte da Mes a . CPa 1 ma s.)' CPaus a,);

exposição feita 1 gostaria de destacar dois pontos que me parecem absoluta
mente essenciais termos em mente durante todo o debate deste dia. Primeiro,

~

a extrema fragilidade dos ecossistemas naturais das regiões 1n

OTR 20 .67 .0009. 1 tJUL/861
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'Sulares;que sofrem violentamente com a introdução de espécies novas. Isso é um

fato reconhecido no mundo inteiro e temos de pensar a respeito/

quando o assunto for Fernando de Noronha. Outro ponto que gostaria de
acentuar e- a possibilidade de conciliar desenvolvimento com conservaçao.
Aliás, essa é, de fato, a verdadeira meta da conservaçao da natureza, ou
seja, conciliar as atividades e necessidades humanas com a conservaçao
dos recursos naturais existentes.
Como os

""'». .

~eRkorgj Deputado

presentes não.poderão

participar dos nossos debates durante todo o dia, em face dos trabalhos
da Constituinte, gostaria que aqueles que tenham indagações

~

ao

~

expositor~am

agora.
Nenhum dos Deputados presentes deseja fazer uso

da palavra? .

~~

Vamo~ar

a palavra ao expositor seguinte, o

Sr. José Renato Cabral, Chefe do Departamento de Produção da Secretaria
do Meio Ambiente ) Produção e Obras do Arquipélago
Fernãndo de Noronha.
.
O SR. jos~ RENATO CABRAL -- A agricultura de Fernando de Noronha, como foi citado, sofreu progressiva e completa desestruturação produtiva nos Últimos anos. O Governo, tradicionalmente, ab- ·
sorvia e assumia toda a gerência, a administração e a comercialização de
DTR 20.67 0009. 1 · IJUL/861
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a~ ·

.:v:~ )

~rt~rras pÚblicas

lá tudo é pÚblico

e com os meios de produçio nas

~ -

mios do Governo

,inibia 1

toda e qualquer iniciativa individual, ao mesmo tempo

~

a fornecer tudo a todos por um custo social e economico

em

bastante elevado. Apesar de condiçÕes naturais favorávei~ a ilha não conse
'-""

guia produzir nem forragem animal suficiente para uma

p8~~aria

de bovinocul

tura de leite confinada. A importaçio de produtos básicos para a população•

fe

complementar 'a pecuariar sempre foi uma cor?tante. A ilha era considerada

em Fernando de Noronha. No final de 1987 elaborou-se um plano simples e obj

tivo>contendo dez açÕes práticas)~ com vistas a iniciar um processo de mu~-

à

dança no que tange

produção, considerando a agricultura e a pesca, átravé

,.,/
de uma estratégia funcional~

q.uB

'-ÍO'i ·-·um-- depa-r~h-am.ado--de___p.-ro~. Mu

dar o sistema de produçio vigente foi a grande meta. Isto significaria de -._/

volver a agricultura aos agricultores, com a conseqüente salda do Estado da

açio direta da produçio e

perman~Ccomo

estrutura de

apoio\.~ conjunto•

dos produtores, criadores, pescadores, estimulando o novo sistema baseado

nio no Estado, mas na unidade familiar de produçio. Parece estranho fomen OTR 20.67 .0009. 1 · IJUL/861
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~"'kwd~~. ~,~)

tar uma agricultura de subsistência, mas ~ o caminho mais prát!

~

".~·~

I

co paraYretomar uma~ agricola e criar; sobre tu do1 uma cultura

v

agricolaJ

ls~~onsiderando,~~
c...:)

,-y..Ã) /

já foi colocado anteriormentE]

ã

es-

trutura dos frágeis ecossistemas terrestres. Qualquer agricultura que mudas

se esse sis t ema requereria muito maior cuidado, e

com~a

necessidade

premente ~ de acelerar esse processo de mudança, para que o abastec!

menta interno da produção

~ melhor~

J~v:~

mais

rapidamen~anter

CU~ ~~LW

mio de trabalho

produção com preservação

o binÔ

t:lr ·c....

•

Sem ana-

lisar as causas histÓricas, constatou-s~ nos Últimos anos1 um declinio da
~

produtividad~

to de alguns

da produção

produtos~. A.s-$J~--pe-~,

desaparecimen-

@om relação

à produti-

vidade, todo o rebanho de gado leiteiro era do Estado. O Governo tinha uma

vacaria com quarenta vacas em

lactaç~trutura de

apoio com de -..._./

zessete funcionários, um secretário, com sua estrutura de administração com

pleta, birÔs, mesa, telefone, um veiculo, dois

cos

~~ ~-

qüenta litros de leite.

tratore~Y"r::mcionários

pÚbli-

Essas quarenta vacas produziam diariamente cin -_ . /

funcionário~~ pÚblicos~ tinham horário cor-

~~'A~

rido~e seis
OTR 20.67 .0009. 1 · IJUL.86 1
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cas, porque elas têm um horário mais comprido. Em duas ordenhas

havia uma segunda ordenha --

~

7/ 3

produzia. vinte litros de lei te

a' tarde

~va

um

.~ tinham que comer bastante, mesmo com algum remanejamento de funcioná .___..

tivemos

G..va.~ ~i..AV\' c,.._. oJLo,-...I"V'\

~1,1~

11<;2..-""1-_...,;..a..~~r"--\:ro

. k~

te,

alimentação

semana,~-di-~ent.e.-à--qu~

dessas vacas, sobretudo nos fins de

\__

problemas~a

/ 9----

(>:>{V\

UMO.

~

~----~-~----~

problema num sabado ou domingo de noi-

·~~~'w_l ~~--~~~'-_!_~~

.~nã~um funcionário~leit~do

a oito cruzados o li

(5\~_~o~~

tro -- isso, preço de janeiro -- 1 quandó o custo era de noventa cruzados.
-...._H~
Esse cálculo havia sido feito em julho de 1987 ~nda ~ dificuldade;>~

~~I~~~
_..._.....,..__~

~cp= ·A~J-~~-- j

comercializ~dlei te,

o que causava, algumas vezes, ex-

cedentes nos sábados e domingos por questÕes de horário de venda. &ssas--%-

,

\,d.4~).ôA do.. bru>Cê__~~Vl' d.o.~~

.

a..as,-a-l-em---Ga---oa±-~-p~i v-i-da.àe\

e'

Governo ainda tinha

~importar 1 de

avião três toneladas de concentr~do para alimentação desse rebanho confinaI

do, alem de

~

trezentos quilos de melaço de cana, sais

miner~

rinário e uma farmácia de apoio. Diante disso, o Governo tomou a seguinte

medida~
DTR 20.67 0009. 1
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avião 1 diariamente, o que sairia ate mais barato,com toda esta estrutura. Re
solveu-~ então,

privatizar, individualizar, essas vacas, o que foi feito.

DistribuÍmos uma vaca para cada agricultor e o resui!ado foi interessante.

-~

Primeir~rou

/!Lf«-· ~ú()

segund~ro-

.

'

os funcionários para outras atividades;

\_à~

blema a menos na burocracia do Governo; terceir~diminuição de custos na

-~

.

produção desse leite;

quart~mitiu

um aumento de produção. No Último le

vantamento que fizemos,na semana passada, inclusive objet i vando esta pales-

tra, constatamos qu~ hoje# a ilha produz cerca de 220 litros de leite. SÓ
\.__ ...llV'-

A.Lv.J- )

dois agricul tor.es, no sistema individual basead;·~~;i-ctade familiar ~,

estão produzindo quase

qu~que

o Governo produzia com essas

vacas~

anteriormente. A m~dia geral hoje está em torno de 220 litros/dia 1 sem custo
I

I

para o Governo;# o prÓprio pr~dio foi reaproveitado para outras finalidade&
.

.

~-

grãos~ilhoo/feijão

A produção de

tamb~m

foi diminuÍda gradativamente /a ·

ponto dê se fazer freqüentemente importação de milho por aviao e, em conse-

qüência da baixa produção de grão~ houve tamb~m uma diminuição da criação

de pequenos animais 1 tipo aves e suÍnos. Com relação aos tub~rculos, sobretudo a

mandioca~ha já

fora grande produtora e até exportadora, ha
,

,

via pequenas areas cultivadas em fundos de quintal. A unica casa de farinha
OTR 20.67 0009.1 · IJUL/861
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demolida. O

inhame, por

exemplo~ produto

que chegou a desaparecer completamente nes-

-:-te territÓrio. Os produtores são funcionários pÚblicos e o tempo despendido

,

~

.

por eles nas atividades produtivas

nã~lém

.

.

dos 30%, ou seja, os agri-

L'

cultores também são funcionários pÚblicos.

Eram~é~ pouco

tempo 1 como .; ·

-

que tolerados na sua atividade, na sua açao na agricultura, ou seja, havia•

condiçÕes para não se produzir. O (Íoverno 1 não dispunha[" tambémlde um

plano de desenvolvimento agricola; não havia

bKl1.&

assistência técnica, nem

trabalho de pesquisa para gerar informaç~1 para se orientar esse tipo de

exemplo, ausência de
cercas, insuficiência de ciment~sobretudo de qualidade~ificuldade de

armazenamento de grãos, além de tecnologia inadequada e j

inexistência de

um mercado interno que estimulasse o consumo e a produção. O MS~ ~~ trator

foi~ubt~lizado subestim~ndo-se a tração animal e tudo indica, pelas carac1

.

1

teristicas fisicas de solo e .as condiçÕes sÓcio-econÔmicas dos agriculto.._...res, que seria mais indicada a tração animal. Outro fator ~eJ~

determinante nessa
DTR 20.67 0009. 1 · IJUL/861
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uso da terra. Sendo ela de propriedade do Esta

produt~balh~

~-r--1..-0 Q.v\ \..~

)

sem n·~~1l:t~ garantia de que no

..---

.

dia seguinte não seria expulso, porque o territÓri~ era administrado gses~

~~~~~x~~&'~ como base militar; ~
nessa)terr~.o

.

jamais

~se

estimulou a

prod~

Governo precisava devolver a agricultura ao agricultor e pa-

'-....J(l ~ '1.0 -0

ra isso~ pla.no.

DTR 20.67 .0009. 1 · IJUL/861
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Hso ~Jffi j!] a:R~ Vou ,citar os pontos, simples) que o Governo atual,
)

nestes Últimos oi to meses, desenvolveu

.JEI plano

constava: ~offiell ta± a

·

'-

::Pfl~:f~5i;;;.;;ãl:Ece~àe=gcie~~rf<·•-~!'Jer~·(lt~~i:@cõiP~P~~~
-~·ar.,

estimular e organizar a

para uso animal e, eventualmente,
~~Grv

traves dos agricultore

cl. bt/'!c.nrv Y'-/1...

produç~--

í~

/pa'ra-~pÕ;;:laçãoy jtambé~J

Tudo isso, a....:

_,L;_.

pecuaria1'!7r
reestruturar o sistema de produção
)
.

.

.

.f1 .

~

f\

~'-':\Jc-.. X.A_~.__J(..Q --B-_)

\

'\\ .

~ ~

de tJ G:V :i!nõCB:ll ti1::ro:l de 1 e 1 t e)'n~rrrcrc~e--::p:t'S'IV:a t-TZ

c~9.../.>.0\J'.J""~V"''- c .
'\,_

que

\

~

c ap r i no cu 1 tu r a

)

\I

fundamentalmente pela população, mas o Governo também tinha

sua produção

tação e

,.,J;;>;l<?>lff''!"\il>l!!lm.,./re~assar

~~ ~ _/

isso

~el

indi

~idu~;

orien-'

-ti'''~~~"='-------- -

man~jo, sobretu~~o ~ fitossanidad~;~ultura)

~-r>i-~ti~ que era totalmente do Estado: a suinocultura, que ja

1l.-~ v\.'\l~~ú\J.c.__ ~~
unidades familiares; estimular a criaçao de animais domes-

ticos e rústicos, em vez da criaçao de animais especializados~~~~~~~

~~L~~_,~
··

~1as

)

· hoje, em Noronha, ainda são importados '

tomate~

"rduras

,R\"

qualidades químicas excelentesj dif solo. Então, fez-se um progra-

~\.A

ma, ainda não

Q.,"{.

~cS JJ.__

incrementa~~nãos~etos
.sL ~~vlCM.I~ - r...L

a nivel de hortas

exte~

q~

realizados,

sobretudoo:sem:11Atrlm· as pequenas hortas.

pequenas hortas e

OTR 20.67 0009. 1 IJUL/861
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oe desenvolv e r um viveiro de mudas e sementes para a

~dução de árvores

frutiferas e também ~ arvores de ornamentação para as ruas e avenidasj

rroteção e segurança dos campos e

•. '" - -~c--y
lav~as~~~~rge~~

aos agricul-

tores condiçÕes para que eles tivessem as terras

.

vo.. ~

J

·v JJ

~~~o
bretudo nas áreas

~~

.+L- ,,.__ ____/

arames, cercas, construç&ê-'..)equi"pamentos, so-

agricol~e

de

pastagens~as

áreas, assim

'
ag~

como tmid'beta os reservatorios

d~ pastagens d~rebanh~

das unidades fami-

liaresj .U,so de tecnologia- estimular o uso da tração animal) em detri'\,\JC

agrfcolas~ com;~spor-

mento de motomecanizada, tanto nas atividades
~vvv

te de me-rcadorias e de pessoa]

~
casa de

-

·+~';-'

/

•

e transformaçãMontagem de uma

~

c:L:_~'v'-"-(clo..-- I

farinha~~l(a ;::~e:St:ncicta~omEt!ó,;aP- H~

casa de farinha para

produção de farinha de mandioca e fécula; montagem de uma miniusina
\

S-.vv v

/

para ar:::;:rroe!Uç-àt;, ~ transformação do milh~
fubá, canjica e ou,

tros derivados; · armazenamento e

~~~\!roi

uma garantia do

pelo Governo J via Cabal,
DTR 20.67 00091

IJUL . 861

r\_~

comercializaçao~M ~·excedente 4&
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uso~

y

tanto individual como

~~~c~~

coletivo. Um ponto importante q5€ >-::f® considerado neste c onjunt~n

independente, com um mercado interno,

~d,tm>

uma

feira)~

foi criada ainda,

por falta de oferta de

produtg~eria

difÍcil criar uma feira sem ofer-

ta de produtos. Provavelmente, dentro de alguns meses, quando ~ouver

da a t ividade)

no Governo)

em

em

fJ

estara centrado

segundo lugar, estruturar essa unidade

produtiv~

terceiro, fortalecer a ;iniciativa individual eleventualmenteiprivada

desses agricultores. As condiçÕes

seriam; primeiro) o agricultor

para~plantação

p~eoisaoi~~er

desse novo sistema

o controle do uso da

terra, saber que,estando trabalhando, teria uma garantia de, pelo menos,
-

anos, nao ser solicitado
DTR 20.67 .0009. 1 IJUL/861
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ser delimitada e

cercad~

ter-

/

ceiro) as sementes ~~de boa qualidade e com rigoroso controle

sanitario. As tecnologias

seri~adequadas

ao ecossistema; a comerciali-

zaçio seria incentivada atrav~s de um mercado interno; o agricultor seria

liberado da burocracia pÚblica; os agricultores e pescadores seriam or-

ganizados em associaçoes. As açÕes

desenvolvidas~~imeiro

semes-

tre de 1988 1 fru<a:m-.:-::a&:"6egui,~teoso;, ja como conseqüência desse plano de
/

a distribuição ,~

trabalho desenvolvido pelo Governo)

ru/' rebanho

Q_~\AJ
"---KÍ~=t~

leiteiro e ' _nao

gado selvagem;que ja havia sido

~n~k1~/,
/

solto, sobretudo naquelas areas que

___

~ram

ha pouco)de preserva-

(-\_ ~\.CÀ.'{..:
l.o. .J__,z_
\,

çio, ~~~~ca~hba~t-rn·~~
, ~ com

de conservaçio dessa mesma areaj ~ conclusão

e inauguraçao da casa d e f

ar1nhaJ~merece

.

~O~ ~-

t'

t'

E

.

a e um comen ar1o.

ssa

casa de farinha foi extremamente importante. Há um ano e meio, quaado

nossa equipe .de pesquisadores esteve lá, numa) reunião)
\

· k-\.A.Iv

9(---._,z_.

).0L-

agricultores, ~meit'J5 dê: ~asão

-\ Q /-

\clcv

/

€5

primeirajtu~~~if..

"-.~ /

esb:tv~discutihóó esses proble-

/

mas) colocou-se ~questão~construção de uma casa de farinha.

-

,

,

Nos mesmos da equipe 1 estranhamos aquilo, porque, primeiro, nao estava-

1

mos

J.-~-t__ &-~y~C.~)

"
ef)es

co~ ~

~~ fazer uma casa de farinha.
TRADUÇÃO EM COMISSÃO
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~.:;q:t~e pud~nder

o porquê dessa ca-

sa de f~rinha. E que a casa de farinha,anteriormenteíera o Único lugar

onde eles se reuniam, não so para fazer farinha, mas também para conver-

sar, brincar, namorar, tomar umas e outras, fazer uma festa, como

.Q.~_

J -'"''J\..0.....

.-o.o. ~ ~_;~ ~;.·_, ........ )L,.,. ~ .

.:o.

~----~---;---.., _ _ _ _ ; - - -- ·-·

Nordeste. Pa- isso, elES sentiam

~~uma

~

necessidade

~

no

)
,

Ate notei) no inicio)que era

necessidade)de ordem cultural do que mesmo econÔ mica, porque,

\0..~~/

afinal de contas, farinha e importante, mas não tão importante i!e!d ~

ANvvv~ ~~ ~ ~~""~~-· -de ser reivindicada

Nessa mesma

estamos aqui

reuniao~

,ç;>ti'~

montou-se um esquema,

on~J

trabalhando na pesquisa, o prob1e-

ma é de vocês e as coisas todas são do Governo." Em conclusão, fecha-

. . . ._ c.~tc~~

uma casa de farinha~que o Go-

verno

entra~om

uma parte, os agricultores com outra)e nÓs,

~mbrapa 1 cóm outra.pã1'tífOQJ:a:!Ç~~to. ~ms S~
zemos o projeto, conseguimos verba,

compramos~ipament9,

Fi-

o Governo

,

perm,i tiu a infra-estrutura, como 1f terreno, luz, agua4-

construção.

logo em

eo~--b-em> ~trabalho

seguid~

notei que

que, no Governo atual,
DTR 20.67 0009. 1 •JUL, 861

~-tr<ibal-!Ml>

cr(~se 1
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~eles
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) __)

se reuni;rny ~Fre<ni~3!u ~ e a casa de farinha foi ficando em segundo

plano. Entretanto, ela foi cone luido.&e R..:::ezatâ~-:::&!5~élXL!US g:rornore::s:>

come~

lltt>rbtl:>-<jW-

a casa de farinha

foi inaugurada em março, fez-se um pouco de farinha e

~

- tem
da. Mas 1 continua fechada po Jque? Porque nao

7

dos

sabem)~

~continua

fecha-

"y/

mandioca.' ~~~ioca,to-

leva,no minimo, dez meses para formar a raiz. O que acon-

teceu? A área de produção; que era extremamente reduzida. hoje esta em

torno de 2 hectares. Mas por que plantar? Porque

el~ sab~ ; que

"

tem

uma

casa àR'Jf:arirrr~ onde poderão fazer ~farinha. Aproveitamos ~essa mesr~

ma estrutura fisica,onde se colo~

'?" /

as miniusinas para tritura~milho/

~

que usam freqüentemente. A partir de outubro vai ter bastante farinha

lá. A distribuição d~ gado bovino do Governo entre os agricultores permi-

tiu,

inclusive,,~

alguns

utilização em tração. A

da - o

~~gng,•

J

guiculata

franca produção e

'

~

e o phaseolus- ~' pt ahn:nct'93> estaO'em

colheita.atualment~rrageiro

para o reba-

,

nho,sobretudo caprinoa, aves, suinost etc,)e o inhame, que foi reintro-

duzido. Uma tonelada de sementes ao todo foi distribuÍda. ~Y-d~t~~

1

DTR 20.67 .0009 . 1 !JULI861
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"o_ /

terras para os agricultores, porque ~vacaria, al~m dessa im-

portação, ainda absorvia l:l!i!lii!lr grande parte da are a para pro:dUo; ·.iru <.~ capi-

·~

fomentar essa mesma vacaria que produzia 70 litros por dia.

neir~)para

1

•Essa terra toda foi distribuid~em 1otes de 2 hectare~ aos agricultores.

Hoje

""

~

) --"-

/

área agl'i:cvr:a:

'-"SOOI

}L /

policul tura~o

. clz_

/

mais~nocultura

ds/ capim.

A criaçao €Ztw~H·u~ de uma so seção de agricultores foi o m~todo que

achamos~

para que todCBCB agricultores fossem organizados atra-

res, mas tamb~m com pescadores, o que ja deu um efeito surpreendente

~\.01.'\Nt\J

A~
l:.l.este mes. ·

(\._,

equipamentos de apoio a essa

agricultura;-~"

~~~e-stie um trator agricola, mas isso na primeira ins-

-

çao animal era muito mais

-....:Á/

importante~í'oram

bretudo os policultores - 300,

600,

\).._ /

ples, de fácil manejo, ~hoje

CE

adquiridos equipamentos, so-

uma nova tecnologia, sim-

centrrn de pesquisa da Embrapa ligados

,-a algumas universidades

trabalha~m na confecção e produção desses e._ . ;

/

quipamentos, extremamente ~melhores do que os antigos • ._já

pouco utilizados)porque falta ainda um certo
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coisa fácil em agricultura jlior e len-

;~ ~\At~{70L\.-C-c[ /

'-4---~

ta

,

porque depende da-; condiçÕes sÓc:io- c ulturais dos ~agricultores. A
.j

.

distribuição de equipamentos para confecção de cercas f~ fei to.J, .ps:t'&l

01!!Pttsa::0;' ~ ~ ~:<t§.~~ ltn abate dQ_ gado selvagem ja foi real i zado, faltam

pouqu:issimas unidades , atualmente; <-EP<t?auS:b12Ii<;ã>ocA:D um vi v eiro de mudas

[) . j)
-"'---

,~

,;

't f2\.·\JV\.C''-d--C\..._

C\,__

~ s s o c i~

.

está montado, ~vmaçàa>des~----v- de pescadores)fu:b ~aiiz~ a:::se:ói--155:::>

~silos est~em
~__/

~

naYjá havia quase uma dezena prontos, Queremos

-

dade armazene os seus grao7 edíi ss
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sem a-

fase de construção - sai de lá

fazer~~~~e

cada uni-
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Qual"to N.•

/·v,

rJ.o

~~

e nao mais o Governo)como ant~s;~comprat e as vezes atéYapodrecer
+õ~ ~·~c-.~

por falta de

condiçÕes~
~

·

3-

7
•

•

I

at.L ~ ~~

' (áreas

agricultores i'

d..~k:~o(,o

Q_ /

tidlllll!lt!ii1DIIil1i.•lll=·=·-t-.;•U...-ai.o rebanho 1

foi\

~

~

~Estado hoje já não

1

1· •

i t

&

(.

tem

mais animais em Fernando de Noronha. A aquisiçao dos equipamentos também fo'
/

realizada rapidamente e para fomentar a traçãoJ sobretudo do transporte animal, também foram adquiridas charretes e carroças.

Jlll-•-••-•-••

Mas

há

uma pequena dificuldade cultural de se sair do motomecanizado, sobretudo os

A.,:túA:~ ~AoL

-....J

J/'.0.;0

~
ve ::Í.culos. É um hábito. mui to grande

I

•

3

/
1
•

~/

,

veículos ' I

e o Governo fez um esforço muito grande para •
les-J: sistema. )-não é

fáci~ ~ssa

, an1ma l J

implant~r(

mudança de hábi tosJsobretudo quando durante

muito tempofroi estimulado o uso do veiculo. Em relação

. l~/

não era mui to

•

to~m~

à

pesca, ·a situação

diferent~ agricul tura.~cos de pesca

>••••••.-.••-.!
<../

_!W-D
,.----)

e.

a estrutura de apoio
t o d ::_s \_

7

•••'=-lllil•lll••~

en/ ~ d
; pe a ores,

~ ~ _)

e_

bé~overno~s

/!

administração.

tome.~ a

feita.

~o

e..0-

_.)

pelo Estado. Nessa estrutura>a produção ate

dS

= ·~

medida de

repassa~cadores via~ assoe i ação. -Moi

mês de junho •

IJUL/861

94 tamv -

de 4,5 toneladas de pescado~m~s. O Gove~no

em torno

\até o dia 15 deste

DTR 20.67 .0009.1
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equipamentos de manutenção, assim como o escritÓrio de

ção, eu tenho uns nÚmeros

e

~~

__,\.........._'
. . . -~
.'
e
Ttrt;;~e~nciadoa

o mgs de maio estava
também

P\.-

Governo-~

a câmara frigor::Í.ficàYdo

f une 1onar1os
·
' ·
· \ ·(() t ranspor t e
pu'bl 1co:::,y

e..,

monto~a

aqui~
m~~ já

associaçao

reação foi

e-~

ll!li:&- só uma proje____.::

imediata~Fernando

havia produzido 7 toneladas de

de Noronha

peixe~e

a
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projeçao para o final do mês será de 12 toneladas.
fazendo

'J ( ,2

Qual"to N.•

contat~pa~o

~associação

ji está

desse pescado, mas já com gerer

ciamento ·• • • proprioa. Essa estrutura de equipamento ainda pertence ao

G~

,

verno mas, ~. .•••-=~~:~~~-•; dentro em breve, assim que essa associaçao estiver

m~
,

lhor equipada e melhor estruturada,

ela passara
~

f

a gerir sua estrutura, administração

vist~cnol;gia

etc. Do ponto de

nesse curto espaço de menos de um ano pt r.odu z i d% --~-..:illl!lll!iiÍII--i!!PI- o sistema de ar ação

2

,

foram in

~

))iiill•m••••--.;•í''-e•4a·M!eÇb•sllllrlla.--.h~

(

um sistema de . . ;·<11• captação em

~ito,

considerando que Fernando de Noro-

nha fem um clima semi-árido.,baseado nas informaç~es de climatologia
~~~

'Janteriores_.~ tudo

~

indicava que

choveu, foi um ano atÍpico.
timos dez anos. •
,\ ;-

oJ..JL

ter{a~er

agua permanecesse mais tempo no solo.

um tipo de aração onde

~....... ~la

t~

Chove~es

~gundo,

dos
a

seria dispensada porque

mais do que a média anual dos

Ú!

_,

~7,

revitalização da tração animal através desses tipos de policul-

toresj

I

terceiro, a utilização de semente4melhoradaA 1•

não selecionadaLAi.Q_
~

da se tem dificuldade de importação e a semente melhorada foi a

~~~~
. ..-.r::mentes

~

trÓpico

produzidas pela UIPA,em PernanbucoJe

~~

semi-árido.~ecanização

.

da casa de farinha,

1

1

g·

,/

~ttas pela ~,do
~

~-~~--=monto~
.

casa de farinha mais simples)mas também moderna) """
~ão totalmemte mecanizada1
mas com equipamento individualemtne mecanizado.
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~E--•~~~t-..-w ~sses

A-io\...

~~~-~./

@

duzido

~j

/J

Rav.

~. ~r;v.:.,

considerando/~e

equipamentos

ú)/

a:•-••••lll!ll&ill "'Centro

não tem mão-de-obra disponivel.
·
de
um s1stema

r

~c(.•.••..,

Quarto N.•

Fernando de Noronh

.
dessa casa de farinh

~?u:

·.,.__ cozinha~
·~/farinha..""'''lll:il., il?••
~llill-liillili• um b 1· c o injetor1 J pro•;<.:..._

~1:1eqr41

êá na CNPDA da ~BRAP~ de São Paulo, utilizando o Óleo queimado der-

~~~

ramado - uma foto que saiu a pouco af - e não mais a lenha. ~mui"ta ef1_
=r~~ ·tv;:\. ~

ciênci~

O__)

· Àclf"calor

ob.c..cLo ~ ~c::Qc.;,
r

)

/

sulbsti tuiu mui to be

2.

1

a lenha, ~que já era um problema em relação~ devastação da mata do~rri
~

~

funcionou~)••"'-••••~/ é simple~
, ~JÓleo
T

tÓrio. Esse sistema

queima

-

~;~

durante uma hora.fm vez d~r

do pode-se cozinhar

~

derramado 1 ~a.--

s
reaproveitado. A construção e a utilização de iilos de zinco,como a
nologia antiga

Nordeste brasileiro, foi também montada
'

e..-c..o~~~

com balancins, para\ · ·

nesses esquemas.
estac~

>

1

•

r

~tne.__

~~

;

7

·&

mui to

car~

sendo importada do é:ontinente ..

;(
""-

~introdu-

-

çao do sorgo forrageiro para o rebanho, a reintrodução do inhame . - hoje

o~~

~

. . . para se comer,

porque~demora um pouco\(e a intri"ção dos tri-

turadores de milho. Os resultados alcançados - vou passar a citar

rapidame~

te - foram: primeiro, uma produção de leitejjá citada anteriormente,~
uma
produção de grãos .

.li!Piii~~W~-AII!II!!!!!!t!IIII-IIIFIIil.il='l:lil. .~i-.tifj'

~

8111!•/ o

.....
JII!Ifl.,.l

s o 1 o de Fernando de No r o

nha e extremmente fértil} ele tem um indice de produtividade incrivel/ ~

i-~

produu~~~a ::q:m mais de 5 toneladas por hectare,

.

sem agregar algumas

tecnologias, devido "
as qualidades químicas do solo.
OTR 20.67 0009. 1 IJUL/861
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-

~

/

s.-

sistema de cul ti v~

'

c~ o /!!4-uvi:t.<JJ

onde~

/de consorcio,

1

a fava e a forragem. Como se saiu de uma agricultura de 20

~

hectares para cerca de 50 e poucos hectares) neste an~de 1988 a estimativa

-

,

chegar em torno de 300 toneladas, nao so de
como alguns pensamo

,

~00

milh~

toneladas de grãos e forragem,

é a média baseada em amostragem e estatística levantadah no final do ano pa~

. ~~~
sado. A responsabilidade dos agricultores
assumir essa produção)
~

a)

1
;

~\ ç;(e_ /

-/significativa dos custos para : C ~ 11e •
qualitativamente

~viável.

O

g a

a

-

a manutençao

reaprov~amento

de mão-

de-obra dos funcionários noutras áreas aumenta a produção de pescado e, com
isso, ja a exportação. Queremos dizer - vou mostrar alguns slides dessas áreas que falamos - --. que

e~sas

-

açoes foram realizadas graças, sobretudo

duas coisas: primeiro, um trabalho de pesquisa realizada pela
d~ ao grupo CNPDA)de São Paulo e, . . segundoJIIIIIa

~liga

a ação da exten«o de-

senvolvida peloJtepartamento de frodução de Fernando de Noronhai do qual es-

DTR 20 .67 0009. 1 ' JU L/861
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N~

Nordeste brasileiro, -bmbém ESLimttlad:A.-Ern Fernando de
:'(\1'0../'

~ ~~MA~

fruta~ncial~cisamos
.

ronha há

1j

Fita N .•

.

•

desenvolv

s:e>~s::e:n~~

O viveiro de mudas foi um meio de

.

aumentar a

irnportada~rn
perigo.~
'

oferta de frutas, que sao

~/l.

Algumas

delas nao tinham pragas e hoje as têm devido ao consumo, sobretudo por causa da importação.~ Não havia o Mal do Panamá nas bananas e agora

~

o\!!(

já

,t;~)
rsÍo é muito recente. Há tipos de frutas comuns, sem

~uidad
~

e elas nost.ram boa qualidade.(:> armazenamento de graos era feito

em

algumas casas 1 sern controle de umidade• sobretudo em seus depósitos. Devol-

~~~

vê-los aos agricultores
nho solto e
d as

foi o grande trabalho. ~eqeinocultura

des~ontrolad~je
~L~
,

. d a d es f arn~. 1 ~ares.
.

un~

redistribuição aos agricultores.

com reba

foi preso e utilizado a nível

"~ -~ ~

'0C:'ÇJ a ltt5 .......,,1 rt 'Yil·

6

--

pega 11

~

~

d o ga d o para '

~ ~anfi~~~ ~aprino

comum e

~~~~-~

o '-buj i • @) , qs-~ importado da lndia
restou em

Fernando de . Noronha. ·· :á!:. um

_,~~\o-~

.

decrescente de v ~dÍ a

CIQ~liyâ nsci:aOe

4

~~~I;~ no Brasil} e que

.M.-1~'\..'e ~

""-

rebanho

«&&~processo

de SeUS elementOS • 0

~Uj r

genético

1

SObretU-

do, nao é um bode bom de leite nem de corte, mas dá boas fotografias)porqu

é muito

bonito.~

rebanho ovino é o mais significativo do Território. Há

urna discussão sobre o problema de que havia muita boa vontade de se intros
duzir a criação de galinhas de granja, de raça, mas com o aumento da ofert
ossível

alinha comum su lante a necessidade. i

É

re-
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áre~nda

ciso um pouco mais de assistência técnica nessa
vida~esse

ano. No sistema de

10/02

pescad~diariamente

não foi desenvo

chegam os pescadores,hoje

com maior putjânyla , sobretudo no mês de julho . depois que foram reorganiz~

~ . ;:

~~ :_iv;

~~

estrutura~ciativista. ~casa de farinh~va sendo

dos na

~~~d,v

Yte.~)'::::>M.

montado~Yõs agricultores organizados

·

-

a montagem dela.

Hoje e legal a associação desses agricultores. A tração animal ainda nao e
muito utilizada, mas e relativamente organizada. Há uma estrutura e um movi
\

mento de apoio a utilização da tração animal. Estamos fazendo ._ esforço p
ra que eles usem mais a tração animal do que o trator.
Hoje, o Departamento de Produção

de Fernando de Noronha do Governo atual

de~volveu esse programa, o colocou em execuçao, resta fazer bastante cois
a agricultura anda devagar,~ ~orno dizia um pesquisador amigo meu, a arvore
cresce,d evagar, 11 triar

e mudar hábitos de umallgricultura, sobretudo de sub-

a-..~~~~;~;
sistência)não

e simples, nao e um

sistema

- ·

·

lento, mas com a

população que tem e com as condições socio-econõmicas e seus recursos natu

~
rais, com pouca tecnologia e restando ainda um pouco de estudo,
ha possibi!idades

d~ ilha <ui» criar

pria sustentação interna.

""

cft~ b~ u--e\.. /

um sistema de exportação, mas~~pió-

Muito obrigado.

(Palma~)

~J:~~)
O SR. PRESIDENT: ( ...-

~§lAS

dos Deputados

OTR 20.67 .0009. 1 IJU L/861

present~m
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· Gostaria de

perguntas a fazer, urna vez que os deba
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tes sao ao final de todas as exposições; mas corno eles
que as façam agora.

(~~usa~

1 O/ 3

Quarto N.•

precisa~ retira

passaremos para o pro-

Não havendo perguntas,

xirno expositor, o Sr. : Helena Armando da Silva, Secretário do Meio#Arnbiente 1
Produção e Obras do ~ Arquipélqgo .

~..-----

-

S /2

rnicrofo_n~ -

. (Interv enção fora do

oQ-

.-4<'~~
- ;;;..'1!!11
· """liii~Pi~iâ"•'•.Biii;;;'~

- .t -

( Pvu!n

inaudível.) .--

di?_ . (..~.:~C-~

... ) "'

í..é1:.

{.4_/Vf- U:l/

).j

-

__________- _'___c__s__r~D--~-~~v_t~E~PACSV~==-·~e~:~==·~~~-~-·--~~--------~
-~----------------~---<;..:)

( A dificuldade é que temos um grande número de debatedores e já há um CIDIDno-

~~t;~-~

apó~(tUffiUltuarernos

grama feito_j)e maneira que se fizermos os debates

pletamente a programaçao

e

temo que

nao se chegue ao

~~

porque de agora em diante ainda ternos um número considerável de
res, cada um
certamente

corn~ernpo

limitado de vinte

minutos~

com-

exposito-

Se intercalar os debates 1

não terei corno completar a prograrnaçao.
- Gostaria d,fazer urna suge~

O SR.

tão. A dinâmica dos trabalhos poderá fazer com que nao tenhamos, ao final
dos trabalhos, tempo para discutir. Eu, por exemplo, tenho um série de dúvidas

quanto~

~~
vocação d;-ç

·

ae'-]l~de

Fernando de

Noro~senuolvi-

menta agrícola. Acho que e importante a auto-suficiência, mas urna
levantada por nos, inclusive, no Arquipélqgo . ._

1\Q~ - ..

Queria submeter a

es~

gamos assim,
OTR 20.67 .0009. 1 · IJUL186I

~Sa.

-,oilllii~!JjyJilail'iB-zs

mais fundarnen

que se abrisse a possibilidade de se fazer indagações,

~~~~L
~
um
-:1

,v-/

.

YG mtio ;p ;i! c -.g~""ij)l!kiS'*@$~ em algumas exposições
tais, corno

dúvida~

~~

./'

debate, mas que ficassergravadCJ'e registrad~Jdi

algumas indagações. Caso contrário, no decurso do dia, se na
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houver tempo para os debates,

presentes

pode~~rrônea

estã~~e

tão, que se

colocass~elo

eventualmente

discutida~a

10/4

Rev.

impressão de que todos os

\0/

.

acordo com tudoVque está sendo exposto. En-

menos algumas indagações no ar, que elas fossem
segunda fase,

~ discussão,

mas que

a Mesa registrasse a existência dessas indagações.~ o 1 ~
b;vl

s , a •, Tenho

ilha com

dúvidas - coloquei isso para o

relação a

Renato~obre

a vocação da

isso. Então, queria que ficasse registrado para os de

bates, posteriormente, que existem esses tipos de dúvidas. sêi
judicar o trabalho'/ falvez fosse o caso até

d~inuir

i4

q~e

pr

o tempo de vinte

para quinze minutos e com isso
nos nao abr

isso aconteceu, ontem,no debate
mos a discussão, muitas dúvidas deixaram de ser

impre~

[Ri&~~

Sei que,

,,
"
inclusive, o programa e uma batata quente na sua mao, mas acho importante
que possamos colocar as nossas dúvidas.
O SR. PRESIDENTE

~~te~

nas~~~s. cumprimen~grama que

...-

- ... ~ ... . • .. .

" "':'< ... ··- • •• ...: ':

-

,.,.

--

~ ~stou

ape-

recebi feito, com horário es-
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tabelecido. Ternos ainda 10 debatedores. Se dermo/ao término de
sição, digamos, 10 minutos,
Não tenho objeções

1 O/ 5

cada expo-

teremos 100 minutos além do tempo previsto.

flk'~)1'"ib 1

<FJ~quanto

a isso, mas

poderei~~~~

.

digamos, 10

~
\Mas/
tos após cada exposição e depois ver o que acontece. ~e

min~

realmente

fugiremos completamente do cronograma.
- Exato. O Almirante, por exem-

O SR.

plo, abriu

mã~1 O minutos1 \is.G.:u
~

tentar

um~om

discussão/

os

8le .

fala~Ndez

minutos. Podemos

~GIM-~

expositor~atur'

está havendo uma

porque o chefe de gabinete do Presidente da Embratur disse que

mandaria um representante, mas a representante da Embratur disse que nao
virá mais ninguém. Não sei como ficará isso. Proponho que,pelo menos nos
1 O minutos do P i z z a to , come ç_ emos a discuti r
~

e que o

112>:ar.iii8i._.íêao--E..::l~~eo%--=il~-;l;,j·.....
~",:t;t
-~-""~F=~~il=·€l...:l!oel'rte.z~
··

Xavier ou o Dr. Paulo e as outras pessoas presentes possam

colocar algumas qtiestões:

\-JI~/l/7

a/ ~~ / .
t&LA%"c,,?_ {~

O SR. PRESIDENTE ( - (=~ 'b~

) - Tenho uma con

traproposta e submeto-a ao Plenário. Temos, na parte da manhã,

-~~~

expositores. Mul't~
o f1Y& ca, axa es ~ •
f

..

/

so b rara, tempo) porque#' ate, agora_. um nao

chegou. Então, poderíamos fazer dois
na parte da tarde.

O SR.

ainda 4

rs:fo~tenderia?

debates·,~ na

parte da manhã .e outro

dei~J
fa~
t

Ou preferem

cada

~~
expos~

- Acho que i melhor colocar

as indagações depois de cada um, porque tenho med*e daqui(a duas horas
DTR 20.67 .0009.1
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uma posição pessoal. V. Exa. está coor-

, a. / U'uvtau

den~

e deve decidir.

.

""" ,..tl-wn ~ -

O SR. PRESIDENTE(

'S'J;.·,

f,(~t::::t é'~

\., j:a 'ta,-

manifestado,

daremos 1 O

necessidade de fazermos

~

,âu-i.'l;l'ttf_;é1

minutos·~

) - Atendendo Q..o dese o

J

cada exposição. É possível que haja
progra maçao e passarmos alguma coic___/

.

sa da manhã para a tarde
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.J

......

-s~~.

-~

~-:fri:t:=mfau'rtl~b:,:ãe:=:~r~ w;a;4a~=<a : : 3:15!i1 :!:~ ;e;-.~E~s~l!ito ct ~ ~ ~ ~-.rl i7&1GJ'ífWP~8!'4" ·!1o lie ~i.P~i!litli·F~àAi li i lil! .,_~ o@ê~t"'t ~~a
...

e!"l'li\IJQ.O

remos

essas perguntas ao final de cada exposição. Assim sendo, pediria ao 3BL

~.Helena Armando

da Silva que tivesse um pouco de paciência e continuasse

sentado à mesa, pois, a seguir, faremos

os~inutos

pendentes à exposição do Sr. José Renato Cabral.

de

e~unto

perguntas corrEt
se alguém deseja

se inscrever~ Com a palavra o Dr. Xavier.
O SR. XAVIER-- A minha colocação é bem abrangente. No caso da Ilha de Fernando de Noronha, acho

q~os

que conciliar . - . o de-

senvolvimento econômico~ ou mais estritamente)a produção agrícola com
1
I

proteção ambiental.

':> fii!'ll

'

a

.

temos~ue

1

iifàeMIIIJII!!!!IIi!illtlii'-e8

conciliar a proteção ambi-

ental com a qualidade de vida dos habitantes. É esfe o parâmetro adequado

~ser
~

realmente focalizado e contrastado com a proteção ambiental. Nep-

sentido, vejo na palestra feita pelo Sr. José Renato Cabral uma tendên

cia que me preocupa, que é a de realmente incrementar a produção agrícola
da área. Gosta~ia de questionar~ nao apenas nesse âmbito mais geral, mas,

~pecificamente-talvez o Sr. José Renato Cabral possa dizer de imediatoquantas pessoas poderiam viver da agricultura na Ilha de Fernando de Noro
nha, num espaço· relativamente restrito e já dividido em áreas de preservaçao, reruperaçao etc. Na

área de uso, s,não me engano, existem apenas

OTR 20.67 .0009. 1 !JU L/861
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100 he ct.ares disponíveis. Quantas pessoas pode.riam ser sustenta-

das por uma agcicultura a ser praticada apenas em 100 hectaTes? Gostaria
de sabert também• se nao existiriam formas alternativas de se obter quali
dade de

vida~

sem basear a vida econômica da .t lha

-~g Licul tura) que4

sa-

~lha,

que

bidamente• exerce pressao sobre oJterritório e a área fÍsica da

é exígua, particularmente• sobre áreas especiais, propícias ao cultivo e

à criação de gado1·
O SR. JOSÉ RENATO CABRAL -

Em relação à quantidade de

pessoas que poderão sobreviver com esses 100 hecta:Y"es,
lação

local~8 ~~·-~ ~ devido~-

qualidade• química& dos solos4 mesmo com

~.:={~ ~1\.oo~c:i~ ~ J

pouca tecnologi~

1

?a suficientea para a produção. Mas precisamos agre-

gar algumaf tecnologia!. Apesar de já termos alguma4 } necesssi tamos estudar
outras

alternativas~elhor

do agricultor no
J

utilizar e sustentar a prÓpria situação

sentido de que possa

~

dedicar mais tempo à agri 011 tu-

c,
...s::>--.
~
:!:~
,du
.
._.,. .-'
ra, nao sÓCo"nl 30%0que dispÕe, mas~ii relaçã
p ego pÚblico. Ultima-

mente. passaram pela Ilha dois
res seriam

f

•

~aponeses

e disseram que

-$::-)

apenas 4 hecta-

()._S'

St;Ificienteh para abas te <Er toda a Ill<. a olerícol L R ~, incl

sive• dlspensariam as outras propriedades, porque possuem um outro sistema de tecnologia. Não temos ainda essa tecnologia de que falam os japoneses, mas

dlegaremos lá w devagar. É freciso~o também que o.s nossos agri-

OTR 20.67 .0009. 1 IJUL/861
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\..___~.....-l-.

cultores criem, em primeiro lugar, uma tradição de

~ição

o que está faltando. Há

ll / 3

Chid ;,Ít.e~{' 'pois

é

da lei da depredação , mas não de agri

cultura. A agri rnl tura na o implica,_ logicamente: )rum: devastação; pelo
\___o..Q~)

contrário, ~efs da Ilha de Fernando de Noronha foram preservadas
graças à influência ant rópica, e esta , através

da agricul tnra.

todos na área de uso, ~tem& aquela área vermelha do centro da 4lha.

~ 100 hectare~ área
~~
60 hectares, masfpoderá
/
• CL.&'
• C>- ~
~VC2... ....s:v-..-.--

total.

9~ de
há possibilidade, pois~~
.
~,1~
0Q_

amplia~~

\um mil

~límetros

,~.

~ 0\....J. Q....

iii

,

iii

1jhWl F

ew

.

1

Íjli~;/ouvi

dizer que este ano

~::;~o de águas ainda nao
precisaria

agr.e.ga;~m

~

foi feita este ano;

mais, ou seja, a toda hora está

surgindo mais in

tensamente a neressidade da tecnologia voltada para a preservaçao.

\:#~ Le .fk~;-v:-ao é~~~
O SR. PRESIDENTE (

l»ap~ad'

Fébi: F

1

"3ffi~-

As cultura

destinadas à complementação alimentar, verduras etc. deverão provir da
prÓpria Ãlha, e a agricultura da ~lha, pelo que
na exposição, é mais

1u11

&~l'i.e

vimos

nos

slides e

r/

.
aH: m

de

-Çr&...J
subsistência.~podef{ser

melho-

rada atrnvés de uma série de técnicas. O que me preocupa sao duas coisas:
uma, é a questão da conservaçao do solo.

i}Wil!t

:ii

li&~a

a vida de Fer-

nando de N::>ronha está centrada em aspectos de conservação do

parece

~extremamente

DTR 20.67 .0009. 1 · IJU L/861
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acordo com as normas conservacionistas. Outro re-

ceio que tenho em relação

ao futuro~ que)se for criada uma agricul-

tuca profissional gcande, muito intensa,
parte dos agricultores 1 que vao querer mais áreas, como tem amntecido em

,

todo o Brasil ;• Fernando de Noronha nao se~ exreção. AÍ haverá um conflito potencial entce agricultura e conservaçao, quando está bem
atrav~s d~ orientação dada pelo Governo,

nós aqui, que a priocidade ~

claro 1

e que merece o aplauso de todos

a conservaçao. Então, gostaria de saber co

mo esses dois aspe ct.os estão sendo vistos,_
Com a palavra o Sr. Paulo Nogueira.
O SR. PAULO NOGUEIRA-- Em celação à pcimeir:a parte, vai
depender do sistema de normatização que se está fazendo. &stamos prepa-

ofiOiojRi iail?l liC.-IiUI i sl li'i P"'iWe~Al~i . ,., ';di!Mii! f o i c i ta do , s~não me engano, pelo Dr. Evaristo
Mican~~estão da normatização das diversas áreas. O agricultor..rando

...

I

se~xtcemamente limitado lá dentco. Fizemos um rascunho dessas normas
.......,...,...
~~ 18 pontos._

e sabemos que

pandi

t"

ew

pro

jal

as o agricultor nao poderá

o.il!llli!!ll= cercad~

sua área, construir outra casa. Essa- ponte$

mi ta dó-, dema rcadoç. Portanto,
to e definido

J

exdeli-

só com o sistema de normas acabado, pron-

~ que~ delimitar~~ · primeira

í\o...~
gunda parte, sobre a conservaçao q1 ~ :s ~·

. (~a.._,.._,f.
~~
parte da questão.

e 'a../
~

c

·

f-l-+-

b..

se-

.

CILo ..- ,. ~~
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I

creio que talvez o Dr. Miranda,~ trabalhou um pouco mais nisso,
responder melhor

GlofiQ;a' questão. a•

1:

~

I;Q~

I

~ ~A primeira

a ·hiJ tmse.

l!l!!i

iii Q

~~iifl'i

~e

;à

iJ ~

@

8'

i1il !Jol;i

,

questão.., não terc.i/ problemas com o sistema de

normas criad~.
O SR..

EVARISTO

-- A colocação

~HR MJDA

d

Dr. Paulo Nogueira é muito importante no caso de Fernando de Noronha.~

~

@omplementando, primeiro com relação a' sua colocação, a grande vanta

~tQ~J

gem de Fernando de Noronha é que as terras sao pÚblicas e- nao s..~
I

.

cr-__...-

~
~istema

caso de direito privado. Por exemplo, hoje,

,.,J:>/ .

-SQ...)

,

está ~ garanti~ aos agricultores uma area,
ploram, mediante contrato p

~

,

<1J?li

~~se

etc,

mita a área deles fisicamente, como impÕe normas

~~~
c4_~~J
p 0 fPer
o direi to i ,Tssasnormas

~<Fs. ~ão
çao dos solos,

~sola

,...

"'

isso~tem propriedades fÍsi

' er:::'

pois secam~~~~~damente eJquando chove)inch

expansivas.~ (xiste~e

obras~

t••" ~~

asal!leem

~
~
ifi~~J~
à~:=gríc;{aS.~

mui ta erosãQJ
spe

erosãoj{ a

O

.

AHiiPfl3
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de Fernando de Noronha tem uma partirularidade que

'
na -ilha
• fste ano 1 tivemos
ligada,, às vezes, às

• .

contrato não só li

deus~~~

\-' c:ry-.,--\os. ~.... \ ~

~mafs

• "•

que eles ex

se pode obrigá-los a usar determinadas tecnologias, mas

difÍc~,

são argilas

,

~

sao, eminentemente,. conserv -

é praticamente a inexistência de quartzo; por
cas muito

e a

de

..
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~
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a a g r i rul tu r a u s a 5O h e c ta r e s . C r e i o

que com essa melhoria na qualidade da produção, a tendência ~ se

~~

dução d~ área\ porque'eles não exportam, atendem ao mercado local

e ao

autoconsumo. Atender ao mercado local é importante p~evitar a importaçao de mais

prag~

e

doença~

como vem ocorrendo,

~ cl i!-1

-/J../

nao produzi r na Xlha

~uer

vai continuarYint rodu~

)

»

dizer,

se a pessoa

pra,gas e doenças~

r.~\

li& todo ano chegêl'f uma ou duas pragas a mais. C6lm

c;:\.

de solos,

já tivemos problemas difíceis. Há cerca

acompanhou~

da

rade:.'!~oJti!
fi9B~a
r

Enseada dos Golfinhos,

,

cultura~mpre

'

~

d~eses1o

~~ab~que

~

mesmo usando

!i91!

~ua preocupaçã~uito

i

lL

a~~o ~w~

inclusive, o sistema de
vez, diferente. [Rei t~-ro

fsi

feit~este

)P--'--Qo.. . . . . _ ~ ~ ~ ~qC> I
~ seja feita e decretada, porque ._
'r -e_

Como sao terras

•e·•••

a _ag

agricultura do mun

sistema>de cultivo;

ano foi!

pela primeira

o que o Sr. Renato colocou sobre a regulamenta-

çao do decreto do zoneamento. ltsç& ro~'llim

~ So.,

bem~J

pertinente. Então,

tentamos localizar fisicamente essas áreas e mudar e

-'2.

Fernando

montante da Ba{a doi

um fator de perda de solo. A melhor

do tem erosao. e

\'

a1 conservaçao

os agricultores queriam que no plano de ocupaçao se usasse

uma área que eleS sempre usa
e

relação

'

tayiãe €muito importante qu

.
. normas
garant1r Yn
~

pÚblicas.)todos vão estar

.

e

-

sançoe~

submetid~isamos

concluir esse passo ~o zoneamento com a regulamentação, que é muito es-

,

'

: Pe a.fica e

~M~liz'Ul

detalhada_

DTR 20.67 0009. 1 !JU L/86 l
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O SR. PRESIDENTE

tempo apenas

para mais uma pergunta, embora haja vários debatedores desejando fazer u
so da

palavr~, mas n~o podemos abrir o debate por tempo indeterminado, ~

acordado que 'teríamos lO minutos após cada

1

expositor. O prÓximo e Últim

I

debatedor e o Sr. Geraldo Ribeiro.
O SR. GERALDO RIBEIRO -- A primeira coisa

estranhez~ue

DTR 20.67 .00091
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pdl
~Oi:Sd que:-.- me
.,..,ú· r ~:q;;:imsil:!8
.

li

1-L

estrat

i

f

}U?!

i

fa-

IIÍII3'1én•

até agora .
.

estão assolando

~c::..c.. ~ ..:t..::. )'" V '- ~ -· c-~

Y'-. ·- 0 .... -5

a~ste

~ ..c_,LQ

no Minist:rio da Agricultura uma divisão

tudo~ue

específica que cuida de pragas setoriais. Se

vai para a ilha_,

vai de avião ou de barco por que nao se fazer um controle efetivo ?
./

Outra cois~pelo modelo que está sendo proposto
_.r~

para a ilha, íue parece'que daqui a poUco vamos ter
Ceagesp, alguma coisa lá. Não acredito que seja

uma Cobal, uma

esse o modelo adequado
1 .

para a ilha. Já · existem várias espécies de hortifrutigranjeiros. ,/ ~ mq...
.

tados no Norte e Nordeste brasileir~que se dariam muito bem lá e que per

;;&it) ~d._

.

rnitiriarn urna agricultura

I

básic~ ~e sub~stência~as

das~elativarnent~;-de .'fe
.

que tem que ser falado é sobre as

importar.
~b.rUt

coisas to

Outra coisa que acho

o

tirana~mbém

nao se falou abso-

V"',..""

~ comdVPossível laborató-

que a importância da ilha
rio de

biotecnologia~ ~eria

mentos, de ocupação de

uma coisa queJa nível de divisas, de rendi-

,

pessoal~eria

uma vocação quase que natural

~~a

união d~ilha com a comunidade científica.
A SRA.

~ Có'(JS}I~/1

- Gos-

taria de fazer uma pergunta, Almirante, para o Governador.
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/) A

91:0}:~.-ao w~~
~

O SR. PRESIDENTE

) - Por f

- temos mais tempo para atender aos debates. Se houver
vor, agora nao
no final do._

próxi:~oltaremos

temp~

a eslemesrno assunto. Infelizexposiçõe~

mente, tenho que disciplinar um pouco os debates e as

_..,

-

se-..... nao

não cumpriremos o programa. Seria muito indesejivel que 1 no final do

dia 1

tõdos os expositores nao tivessem tido oportunidade de falar. Mas voltare
ou:::>::> ci...c b_v.--:L<.., Pf.2-:.Lt.=~~'<-~-~Cit

~ertamente

oportunidade de atender àqueles que desejam fa-

zer perguntas.
Com a palavra agora o Sr. Heleno Armando da -Silva.
O SR. HELENO

Componentes

ARMANDO DA SILVA

da

~
/> .
f\\))
Mesa, meus ' tpenhores e minhas ~enhoras, .o ternaYque vou falar, \li ~esenvol-

"'dz./

vimento

~onôrnico

V

,A,
~mbienta~ é~ bastante com~~xo.

e a){reservação

~~J~~=l·,.; ~ntosl'ser
v ,>«

Atendendo, inclusive, a nova orientação
::: et.fZ=:_

l

d.;_ \YO

~-t P.....R. R..

f-c
~ dti-r-~-e-v""~,
&.Q..

sucinto'• v;;;_fatizar a
'I'"""Q-........\::o

bastante

{ '3 'I Z _,

fl..

R.D R

várias décadas Fernando de N~foi base militar)"~
1
Evidentemente

~

nao

houv~nejamento

para desenvolver a ilha6

do ponto de vista econômico, oolítico e social. Pela primeira vez, muito
por acaso, Fernando de Noronha é discutida, inclusive a questão do
desenvolvimento

agrícola~econômico

:tfo-~ ~

seguro~diz~
ainda está por ser

como um

todo.

~ clar~

seu
/ 'l-

e sintómuito

.
desenvolvime nto econômico de Fernando de Noronha
1

discutido. Es-J;;'é a grande verdade. Mas sabemos que

DTR 20.67 .0009. 1 IJU L 861
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Ma~m

e tem condições de continuar

preocupações também com outra atividade,

.]..;~'$~

tema totalmente

aberto.~
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bastante explorada em Fernando de Noronh2
assim.

Quarto N.•

nossa

~o

preocupaç~~
,_,v;]

turi

sempre foi de fa
cL l.---J .J

J:...__.,_)1·c)c ,

zer com que a comunidade cientifica, .as universidad~s~ Órg~os ligados

.p_a

.,.-;;:.:-=. (t- ~~- "rY~

ambient~~~emente

ao meio

agricultura já foi
quest~o

posta~e

~- "-6.:..>

também é motivo

quest~o

da

bJ-....1::,

d~~ discus~

A

da preservaçao ambiental em Fernando de Noronha preocupa,por'-../que

a vontade poli tica

oo e •wio'li'Aiilalt:.E:ot

vil da ilha, foi com a
anos

a discutir esse tema. A

quest~o

do Governo atual, o primeiro ..cvwerfte ci
'

cA

\~

do homem, foifresgatar uma divida de muito

com~cia~-condições

de vida da

populaç~o. Hoj~á
/

a. bancando algumas obras essenciais de infra-estrutura~fo caso da cons-

truç~o

urgente de

residência~Jdo

.. t ~o
. . h"~s t-or~co
.

s~

peraçao d o

~7-

recapeamento da pista de pouso, da recu-

.

eYvár~as

d~~t· ~mos
.

ou t ras o b ras. Mas na ver d a e sen

é que Fernando de Noronha é um patrimônio natural

/

nacional

e de todos

os brasileiros. Sentimos a necessidade urgente da pre~Ç~ ' das entida-

- -

des e dos orgaos ligados ao meio
econômico, visando

ambient~para

.. ;

.;Y'

definir! um desenvolvimento

à preservaçao ambiental.

e ·e sÍa a

minha

colocaç~o

I

até para satisfazer a von

tade da Mesa e dos participantes desse debate. Muito obrigado. (Palmas.)

OTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/861
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12 / 4

Quarto N.•

(~o

Fábio

d7

FelàMa~

) - Volta-

~c:'._-~'""'~.

mos as perguntas já que temos

/

~:rfW tempo~licitaram

3 pessoas e mais uma ali. Podemos fazer o

derão ser dirigidas a

seguint~:

ats -

inscrições

oerguntas

todo~s ~ente momento.

po-

Isto

facilita um pouco a correçao da omissão anterior.s-em relação a algumas

pe~

soas que se inscreveram. O primeiro inscrito e o Dr. Capobianco 1

que

faz parte da Mesa.
- Na rea-

O SR. CAPOBIANCO

~~to. d.(
lidade não
)

~/

~ma pergu~ta, apenasYum questionamento que gostaríamos de de'

xar,para ser refletido . ao
I

feita anteriormente. {O que
':;..o

da população de Fernando de Noronha
como a produção agrícola,

tVv'o.;,& -~

~

~

ú~

'

V ~ ex -~os~-

da preocupação em atender

~s

~

.

tant~ssumi~ a

produção pecuária,

que ela vai além, numa primeira

necessidades básicas da população,
~~~d'--G.:::-'

no sentido de propiciar uma melhoria da qualidade de

.

vida~ que

existe uma proposta mais ousada no sentido de se ter um entreposto, um
sistema de

armavf~~r~
~ feiras~e
1'7 ·
/
/
.)

pressupõe que vai ser gerado um

.

excedente~

a ser comercializado. Não se trata,

~-da

-.JW.-l

a-~~~om~isse,

pode ser uma

ele./

~~atender às necessidades básicas da comunidade, mas,sim

1

de g~

o

rar uma

a rícola dinâmica na ilha, inclusive moderna, através de

OTR 20.67 .0009. 1
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(_e,...,.

equipamentos

...La'R

sível

de armazenagem;

e~o~~

po, limi t~se

fica~

impos

des-sá população e, ao mesmo tem-

privada

as areas de expansão, a f o 5(~da terra~., ~d:er dizer 1 de~

OTR 20.67 0009. 1 IJUL/861
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expartsao ::: -a~ dtl=t@rra~

;

~J-~ v."-. I

De que forma se compatibilizará o estimulo

à

iniciativa

com o cerceamento da liberdade de expansão de áreas, como foi co-

Nogu~ece-me

locado pelo Dr. Paulo

que esta questao deveria

ser

melhor pensada e mais discutida ao longo d01debate1.

·-

;

~ esta questão.

Gostaria de responder

O SR.

Em Fernando de Noronha

telefone, a casa- e an-

tigamente até o aparelho de televisão-- o Ônibus, a escola.

,

ivlas e preci-

so distinguir entre a privatização e a participação individual.

privatiza~niciativa

trata tanto de uma
empresarial.

privada

Não

se

capitalista,

O que se está estimulando mesmo, na parte de produção, é

participação individual.

~'l'::Ínhamos uma agricultura em que · o

a

agricultor,

~ ~ J..v ~J..,__J..v
a

para consertar uma

. ~

v~~Juma equipe ao local,

providência ao Estado, que en-

seguindo-se todo um processo burocrático.

Quando

se passa para a familia do agriculto~ ele mesmo faz o conserto. Foi o

que

~estacahque

ele

aconteceu este ano.

Foi suficiente distribuir o arame e

, e
fez a cerca ~omeçou a plantar mais e melhor, porque lhe foi dito que pode
ria plantar que ninguém mais o tiraria de lá.
mente pÚblica.

-

Antes a coisa era demasiada

Aqui no Brasil nao temos bem a noção do

que~Fernando

de Noronha: .Ara mui to complicado, c/ ,q Estado absorvia tudo.
TRADUÇÃO EM COMISSÃO
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Gostaria apenas de dizer que a preocupação que se tem
~ tanto a de grande estimulo ~

inicia~eressa

a

na o

participação

individual, assumindo a comunidade nao a figura p~blica do Estado.

Quando

se quebra uma
solicitar de agentes p~blicos o c o nserto.

Segundo a me n t alidade que
~

.

está implantando, o morador,

~conserte~

Mas

~

mesmo\pert~ncendoSa

preciso

tamb~m

se

casa}ao

Governo,\d~~~~

estimular a iniciativa

priva-

Ja~~OII~i~ãe ~icroempresas, · ~ ~:r~
àe

~r~~·

\A~vte ~~~

O_ SR. PRESIDENTE (~patada Fatie Feldffian~) - Com a

a

palavra

,,

,

I

I

proxima debatedora inscrita, Cristina Duran, do Jornal da Tarde.
A SRA. CRISTINA DURAN - Sr. Presidente, dirijo a minha

pe~

gunta ao Sr. Governador de Fernando de Noronha.
Está-se falando ~ zoneamento;
seria feit~.

-

ocupaçao do solo

e

como

Pelo que entendo, necess~ria se faz a regulamentação do zo-

neamento~com a decretação de

normas de uso do solo.

Gostaria de saber como está caminhando isto, se ja há alg~
l1llii

cei-e;;~..

pronto.
O SR. GOVERNADOR FERNAN~O C~SAR MESQUITA- Esta regulamen-

~ ~cl~~__.) .

i

tação está sendo -~ uma eqyipe integrada por pessoas

da

~ilha 1 , pertencentes ~Secretaria de M~io Ambiente,

Produção e Obras, pe-

lo pessoal da Embrapa e outros t~cnicos do Governo.

Já existe um anteprQ

OTA 20.67 0009. 1 !JUL/861
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~ que está sendo submetido

ao

Governo para que .- faça uma apreciaçao ampla sobre isto.,
..

/------------ --~

~ Este trabalho será submetido aos Órgãos do Governo que dire

ta ou indiretamente tratam da questão do meio ámbiente.
A SRA. CRISTINA DURAN - Há algum prazo para isto?
O SR. GOVERNADOR FERNANDO C~SAR MESQUITA - Espero que
prazo seja o menor poss:ivel.

~um trabalho muito profundo,

é um

este
estudo

que nunca se fez antes, que envolve quest~ relevant61 e é preciso

1

~Jv

c R szr-com muito

.!!!.@'I!~

cvidado~

para que na sua implantação não

~

erros,

co~r~ anteriormente

.

em outros trabalhos desse tipo.

(~putaàê>Fa~a F~1~--Tenho

de anunciar a p r e s e = a d o Mário Lima.

~,

~~gaam~~•
•.-e-~~~~~r---

r

.L

o

prazer

( :>NO~__)

.
•

.

\cP~ ct r~~ {~
__j

O SR. PRESIDENTE

1;1·

~

QS~.c;oVt.C\.VA~O~f'E:1'1.tJAV\)0

-\-.

,.

·

~

·A

~~~AA.. ~'tS?:V\T

-

o..vJv'.~ ~~ ~ .Ã. ~ • '}..r::tu'Y'1 & ~~~a,7 ~ l·
OsR. PA..f;Sl Dt:-~Tt- (j}a~±ck ~Lo vJl~eo'e&o"A\J-

--------·---~

Com

J

a palavra o proximo orador inseri to, Leonel Pereira, da

Secretaria do Meio Ambiente do Distrito Federal.
O SR. LEONEL PEREIRA- Sr. Presidente, na exposiçao
agricultura

!'IIRt

r

-

-

chamou'a atençao a afirmaçao de que o solo em Fernando

,

Noronha e de grande produtividade natural, o que leva a urna boa
de alimentos sem o uso de adubos.

cas utilizadas na
Olii

r oa~h

OTR 20.67 .0009. 1 IJUL/861

produção

técni-

agricultura, em questao de meses vários centimetros
F

de

Mas a ciência ja sabe que um centimetro

de solo leva quatrocentos anos para ser formado e, dependendo das

dem ser

sobre

po
-

erodidos, como geralmente tem acontecid-lcom a aplicaTRADUÇÃO EM COMISSÃO
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•ç~o das t~cnicas tradicionais na agricultura.

Po ::·';:: ·.:: ·:: u, preocupa-:ne./

ju5tamente~

a

ouse :~

I

de uma agricul t~ ·

ra de sobrevivência para a/-ilha#~ atrav~s de alternativas que conservem o
solo, n~o só protegendo-o dfLeros~o, mas tamb~m procurando manter a

sua

fertilidade.
Já

~

sabido que existem diversas

t~cnicas bem~ucedidas

~

-

perda de fertilidade do solo, que sao

.,

geralmente

agrupadas no que se chama de agricultura alternativa.
Ent~o, a maneira prática de se trazer uma soluç~o ou um anda

mento neste assunto em relaç~o ~ 4ilha• seria convidar .alguns dos represe~
tantes de Fernando de Noronha para comparecerem, nos dias 23 a 26 de agosto,

~·cl

ti!'ês fi'ebna~

ao I Encontro de Agricultura Alternativa do

- ~ Q..('[)~.

Mo...

~o..ori.C'.

?r\

'1\'\.0..V

Dis-

e"5

i

trito Federal, onde especialistas do Brasil inteiro estar~o presentes

clt~~
cutir~o

o assunto e demonstra~o diversas

agricultura

alterna-

tiva, que a meu ver~ uma grande soluç~o para a #ilha'no sentido de prod
~
zir alimentos sem depredaç~o, compatibilizando o desenvolvimento com

a

-

preservaçao ambiental.
O SR.

. $'>:U?n c& ~~~ ~JC(/
PRESIDENTE ~ado F~}! i
Fel dmeu-k)1•

Algum dos . ex

positores deseja responder?
O SR.

-

Gostaria apenas de fazer uma

pequ~

na colocaç~oJ ~ ~
OTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/861
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Um dos primeiros documentos utilizados em Fernando de

. ·,

ronha

/'Zi·lu-~&t~

par~ questão

""-·A"V\"'- tv\cxri~

da

da preservação do solo foi justamente o

.Pri

Prof~ilil"'a.e:wo-:( ~----Eljil.

se trabalhou!

~hoje

já

trabalho

~o..v~S~~
esteve no TerritÓrio. • foi em cima disso que

se~~~o

adubo verde, e t c.

É claro que

-

- introduzindo devagar, porque as pessoas nao
são técnicas que se vao

~sistema

No

de cultivo de um dia para o outro.

Mas creio

que a

mudam

tendência

. ,o-/
da agricultura de Fernando de Noronha será'vde passar
em que está hojeJpara dez hectar~s no futuro, com um melhor abastecimento
para a

..f!"ilha~.

Algumas pessoas ja estão idosas e vão; certamente.

abando-

nar essa área, e os jovens que estão ficando têm uma nova perspectiva, uma
nova din~~ica.

A tendência é ~ diminuir esta área e produzir

sobretu-

0

do o essencial, para

imped~e s ~;;'as e doenças quYcomo

&

-

guém já colocou aqui pertinentement;y-têm que serlcontroladasJ;elho;}

~/~,-LJJ;m- ~~Q!o.

.

al

t

~

~

'-~o assim/~~-~~- O mundo inteiro tem experie~

cia ~to, ~Chile, uma variedade de arquipélagos, Cabo Verde~ IlhaiMauricio, têm esquemas de controle.

As coisas acabam chegando, as pessoas tra-

zem no bolso uma semente, uma plantinha.

~mui to

difÍcil 1 ('Has a linha es-

tá sendo esta.
Já tivemos por lá uma missao de especialistas da
~
DTR 20.67 0009. 1 •JUL,86)

Embrapa

. .
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e do Instituto de Economia Agricola de São Paulo,que trabalha~

~lternativa.

cultura

Fizeram uma avaliação

13/6

Quarto N. 0

t::

~latÓrio,

com agri-

cujas CQpias po

demos f c rnecer aoj colega-j .

\$k~ ~f:~!~/

O SR. PRESIDENTE (~s-puta€io ~ t: F' e l êt:: 'f!JÁ)- Com a palavra o
proximo debatedor,

Co~andante

Acilino de Lima.

f
O SR. ACILINO DE LIMA- Sr. Presidente,

ja se falou aqui · soo~

da pesca em Fernando de

..

Noron~e

preocupa

um

pouco.
Passei àez meses ouvindo biÓlogos marinhos das mais diversas
especial idades e nenhum deles

conclui~ ~rnando

de Noronha

t

pes-

um

; t,, , J.....
A pesca para sustentação de populaçã~ a. de maior vultoJou\desen1 C...Ur.·,r ::; . \A. ·rvw
.:b_ cL._
L____-.-.----\ {~

queiro.

volvime~toJteria

que ser feita bem afastada de Fernando de Noronha,

uma frota pesqueira apropriada
segurança.

com

para n~vegar a longa distância da ilha~corr

Se esta frota ainda não existe, acredito que a pesca lá conti-

nua sendo uma ~tividade predatÓria.

Gostaria de saber se este aspecto foi

ventilado

O SR.

,

-

A pesca em Fernando de Noronha

e

artesanal. E o TerritÓrio não está preocupado com a produção e
criaçao de excedentes exportadores para a aquisiçao de divisas. O

Govern<

está preocupado em não importar, pen~IY€

OTR 20.67 0009. 1

. . , ·.·. ~ . "" ~ . 1 ·-.

;UL/861
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1

fcr ~ bar~cc c pr~eçc baixa

~~~

zadc~ui lc de mi lhe, eum qu1 lc de feij~c, eum I itrc de agua cu um qu1-

~()....

lc de

--

qualqu~isa.l~

si~ples.

pesca e artesanal, cs

Esse pule

ct:l.
de que falei/ de quatre mi I para deze este mes,

,~~

~t~cnicas,

mas simplesmente4 pcrque c pesscal trabalhcu mais,
I_ d

rf

chegcu mais cede,

\

J~;

saiu mais tarde, eles mesmcs est~c gerind~cder~ prc-

~ ~&o cbo. ~~

,

vave I me~~~ dte. ccmer~c i e

.

i nternc. Agcr~a, e I es estac preccupa-

~ ~ \~~- n~
/
1r~ nac ~cncl cg i a. fJJs bar~ccs

dcs

____ii!i.-;

'(TY'(Y)

sac si mp I es e

y-r'

~ -=s.-::- JtP , .... ~_. nunca s o:; ccg i tcu~esenvc I ver esses s i s temas i ndustr i a I i zadcs.
rr-â..o
H~~ r1queza de qual1dade ~.. mas Vde quantidade.n4o_~.
1

tem razae nesse pente. ·

\

:JJu~ cA· cjc&(#t(~ a;;~
1.3:::{ tJ:u

&

)--\~,~.

+<'""

. '

Wacrescentar alguma ceisa a respcsta dada,
O SR.

~·

O~

~~ -

~

FERNANDO MESQUITA

J..e

N~c seu especialista

40 ancs, ~alvianc, e V meu Secr·etar i c de Me i c Ambiente
Obras, que e • engenhetrc de

da•·~.

t .·~ela

DTR 20 .67 0009. t

pesca~

Gcvernadcr de se -

Pesca~

fcrmadc pela Esccla de

m•nha expe•·•enc•a de onze

Prcduç~c e

>.k

mes~~;o

• JUL. 86 I

Taman-

ob se •·vado
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alguns fatos que me
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Rav.

levaram a meditar sobre essa questac.

Em Fernando de No

ronha os pescadores sao funcion~rios p~bl icos, ~ão vou criticar quem tomou
essa decisao,

~~ .

issol~ma

mas

nalment~tem como refer~ncia a pesca.

r i4a essa

~,...,..o_

ch

assoctaçao

Estamos mudando essa situaçao atraves

entregando as embarcaç~es do Governo ~

de uma assoei açao de pe s cador·es;
.Jf'TV'

i lha qu~ tradicio

queda da produção numa

<?.o~~~.

A preocupação do' comandante e a seguinte:

as

area~ onde~~ reprodução de peixe , que sao prox1mas da costa 1 nas pedras,
estao todas elas

(

.

tY~

i nterd 1 tadas, \chamados a l ·agados~ pro 1b 1mos a pesca~ ate

res~.,\

mesmo a - -

i!deanzol,

co da Raquel,

l!l

ma 1 s

na praia do Atalaia,

o.&-.~

dução e

a fJU4JI4Z

.

onde~,

a~or,do

de

simples)est~ proibida

e em outros pontos da

no chamado Bur·a

i lha onde ha repro

com a or· i entaçao da Embrapa,

o...~~ \Pr~,{

que nao se

,

deveria permitir a pesca 1 por,que ~seria uma ....-o..aatoria.

~i-

~pesar de todas as pressoes que temos sofrido,

~

esta termi•nantemente
proibida a caça submarina em Fernando de Noronha .
..__....
nao se pesca -

com rede,·

mesmo os pescadores pro f i ss i o na i s J que

ca artesanal/não pescam com rede, pelas

t~o

eco I

~9; c a. ~<2om

re-!_1

aç~o ~

impl 1caçoes que

isso teria na ques-

produção ~ Fernando de Noronha tem
I

~}~_
--~...l~-=- nao
- so para a sua subsistenci~
condiçoes de aument~
~·
mas
tambem para exportar· um pouco e melhorar as condiçoes de vida do pescador.

a

~ma dist~ncia
listas conhecem
DTR 20.67 0009. 1 IJUL/861

de cinco a dez mi lhas1ha o

/~~L

pe 1 xe pe I

~g i co?,

fen~meno 1 que

todos os especia-

o pe 1 xe de passagem e veJO que nao
1
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mar'

~

o pescador

l~ o_~~

.

reg i

tecnologia,~

empresar1os que

a

~

pesca

porque

~o

para outra em

de

Fernando de Noronhã,

experrenc1a,

sofisticada que envolve apt'endizado e

'~~
~

sao cardu-

decorr'~nc i a

cor~ 

de

porque

nao

,

a tecnologia e

recursos, \/ejo

uma co1sa

~alguma s pessoas;

t~m conhecimento e condiç~es de ter um equipamento melhor~

0.~

-

14-3

Rev.

ambienta I

dirigi nd/de uma

Tt i ma s,.[~ejo

Quarto N.•

Conf. -

restr içao de natureza

qu*'t~o ~

rentes

tem

_

1-N

Fita N.•

:'-~

~o pesc~m Fernando de Noronha na area permitida e consegu~ ~ uma
quantidade de pe 1 xesg_ ~s

veze~ dez vezes super 1or a que um pescador comum

~~ ~

da

1 I h a)

r-

Q:'~~~

~se~·- recur s os-;-tBasta

ter

empresar 1o bra s i I e i r o

1 evou

ment -e~ um

~<...Sn-v:

e I es ch.amam de

um pouco ma 1 s de tecnologia. (Becente-

SaI v i ano deve exp l1 car

uma exper1enc1a ma1or,eee anzo1 s

e

do que

o que

,S/

tamb~m

grupo do)rul,

~ consegu1u pescar

um pescador da

i Iha

ISSO

conven10

com a

s@Pj)

vamente esclarecida.

melho~ ~

uma quantidade vinte

consegue pescar.

~nt~o 1 ach -o
Tanto e

..

conven~1o

Ja esta em v1gor,

ld;.l!5a lptesta-e r'ealmente

apaixonante,

o~.

Fernando de Noronha.
OTR 20 .67 0009. 1 · !JU L/861

nao

que essa ques

que

fizemos

ser'

um .

defini t i

estamos apenas aguar-

dando uma definição de recursos para que possamos~

questao da pe s ca e

com

vezes ma1or

exatamente para que esta questao possa

Es s e

onde

pescando na area onde

tao da pesca iem que ser examinada em profundidade.

(f}

~rea

par'a a

equipamentosjtrouxeram os barcos cheios.

\j~

r ~ecentemente ~um
ha restriçao,

um pescador da t:ha

implement~-lo.Es s a

principalmente em

\;. ho--·
Pre s idente,

sVachar
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a~alvóano,

passasse a palavra

~conhece

1-N

bem esse assunte.

I

1

~~ d 9-v,~ e,~ .
PRESIDENTE ( ~· -au" Fáh i
cs I emaL

o

s~~,
anunc1ar a• presença$ em plen~ric de~

r

Ir
Deputado• V i ter· Buaiz. "!!lslllllliJj-=II!•!IIJII•IlJt!&II.:C~i1!!11!!1•1 ·LCcm
a paI avra c Sr. SaI v i ano.
O SR. 3ALVIANO -- Srs. Constituintes, a pesca em Fernando d

Cl~

Noronha nunca se tornara predat~ria,

-

~- ~esse~e •. ~.

nac quer comer,
O peixe de

subsist~ncia

em Fernando de

imigrante, e eu prove

porque sac

IJIW"\0...

p e 1x e s u n i f c r me s ; n 1 n g u em pega

V bÂc u da

_....,."'--'=----t-r-e-s-quo los. O pao·go

Quer dizer,

c pe 1xe
{>'J>

~- ~~:§...~~g.lit.Bt:~~@;>c~~oQ...AJ~!I.L:e:l:~~ffi'"-

~r~s

I a nac tem santuar i c; onde h a

f#

qui los em diante.
santuar i c)

M~-@~

J~ o-, ~o_ .s{
~e

e

~~;;

~

exatamente~ue c ncrcnhen6e
~?~%uJ~J. 1 e~ .
\--ti~-~
Noronha e

porque c pe1xe

7

po~Ct ~

I~ n 1nguem exp lera esses peixe~.

sac aque I e .s peixes de pequeno porte,

N~s dependemos da via

d'~gua,

dos ven-

tos. Quando c vente e ncrdeste 1 temcs toda a banqueta continental cheia de

~euJo--J/" )(~
pargc':? Quanto c vente nac e ncr·deste 1 imigra a

~

._.

~reto,

t!_ c...'n ,· c.h d (t no. S"ó..o ~ . ~"" 2 ~~c\os
O. ~uarajuba,

Isca

.

......_
~.y<'\;V;
·~

~

S~c esses que atraem a

para que possamo s pescar e partir para a banqueta continental. Sem c

arrufc~n~c ha pcssibi I idade de

1sca na pra1a, porque a sardinha nac tem

i nter·esse em v 1 r para a pr·a i a
OTR 20.67 0009. 1

IJUL/861

~ ~I a

vai para a pr·a i a forçada pe I c
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partimcs para a banqueta ccnt i nenta I. Q!~

.
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ANA STUMPF

~egamcs

1-N

FlUa N.•

~~Já

.

pcrque c pe1xe de Fernandc de Ncrcnha nac se

f(" ~o-..

v.a._

J.e_

guei 1 ~mcçc 1 e~mesmcs
a mesma pesca.

che-

arrufcs

~hcje,

mesma~ quantidade,~

a

O que accntece em Fernandc de Ncrcnha ~

pesca ficcu em terceirc plane. MasJccm

Gcvernc civi

0

1

1

e que a

estamcs preparandc

~~M

ate navegadcr astrcncmicc para pcdermcs

recurscs em cutras

banccs que per

lhas,

~s

nesses barccs e buscar

... JL~cerne em Sac Pedr~Sac Paulc •

~

na Rcca e~utrcs

1

-"~_/

-

la estac perd1dcs e precisamcs desccbrir.

Entac1 nacYPrec 1sa

(Yl'\ o-::,

ter esse cu i dadc,

~

segurar Fernandc de Ncrcnha nas

p

mac,da Uni~c e dar a pcssibi I idade a c pescadcr de ccnstruir seus barccs
~

. -j.A~tk-~

~Wl.

.

maicres 1 \/preparar a sua tecnclcgia

para~l? i~

a

pesca~ias

me lhcr·es e mais fe I i zes.

cbr· i gadc.

( Palmas.)

O SR.

d c , sI'

. sa I v i a n c •
<(~ 0..~

a
c-:;,

Mui te . cbr·. i ga

~

~tad~que

<\~

pediram

~cjetL'

chamadcs apcs a

~Sr. S(lvic Tavares Amcr·im, ex-

apresentaçac de prcx1mc expcsitcr,

Pr·es i dente da Fundaçac de

inscriç~c~ser~c

Rcndcn.

<(~

J

O SR. SILVIO

dcs pr·esentes,

TAVARES AMORIM-- S•·.

Presidente, Srs. Deputa-

Sr. Gcvernadcr de Fernandc de Ncrcnha,

1M · ,

~Qar,.

quita,
OTR 20.67 0009. 1 · !JULí861

9'0'~

Fer·nandc C~sar Mes-

untes de me deter na

1

à

~~~d:~
J
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~~

Projete Rcndcn cem Fernando de Ncrcnha, traçar um r~pidc perfi I de que e a
inbtituiç~c,

uma semana

atr-~s. ~ara

p01S

saber c que e c Projete Rcndcn e prec 1 se nac se cc-

termos fi lcscficcs, conceituais,

apeie de

~c vivenci~-lc

~;i~

\dfl/

co~

.

tr·ata-se de um mcv i mente de espcntane i dadeJ

di spcn i b i I idade ,Yentus i asmc

t6

que tive a honra de presidir ate

("Y''-:j

nhec~-l0 ~m
tica,

a Fundaç~c Projete Rcndcn,

~

~rg~c~cm

e~mparcial

participaç~c

a

~a

.

idade de

na

pr~-

parti r da

~~o~

estudante/~

das instituiçces de

ensinc~Ãlma

rara

oportunidade em que este JOVem cclcca em pratica c seu conhecimento tecríc

'-~
~~~

e I e e I ementcs da rea I idade" e 1 ac í ma de tudc1 ee I BBePa
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s,. aefzi& de
do as comunidades na formação de
. +- ,

.

co m unle~arl.ao

~

15/1

colabora• apoia_g

tu~:s.

consciência e prática de organização e

A açao do Rondon está calcada nos compromissos

trabalhos~~
~u~~/ .

Que permeiam os seus

:ao oa

sew~Bd&±k

a~

trabalhar prio-

ri taria.rGente com os à&aiAifllii:ftr mais pobres da população 1 localizados tanto
em periferias urbanas cc:no no meio rural, operando como co-responsável por
trabalhos com

comQ~idades,

buscando desencadear ou apoiar o processo parti-

cipativo mediante fortalecimento das organizações comunitários e contribuin
do, desta

forn~,

para a solidificação da sociedade civil como um canal

de

influência nas determinações do Estado~~sim sendo, a açao Rondon está

a

serviço da transformação e melhoria das condições de vida da comunidade mai·
pobre do País; Criar condições para o desenvolvimento de práticas atrativas
e educativas para o estuda.11te, atuando juntamente com as instituições

de

ensino na complementação da sua for-raação social, polÍtica, educacional

e

profissional, contribuindo principalmente :para a sua atuação como cidadão ;
U-UO~-~-~~~

poiar,como agente de

e organização de comu.."lidade,as propostas

'

de atuação social dos diversos organismos governamentais,

visand~plicit~

ção das expectativas e demandas das mesmas, fator de importância fundaffien ' ··---'

tal para a efetivação das propostas e da ação dos planos, programas e

proj~

tos! buscar articulação e integração com as instituições de ensino, visando
0-'J

reconhecimento dos trabalhos realizados através de estágios e projetos de

OTR 20.67 00091

1JUL ,86l
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15/2

extensão,como atividade curricular e, porta.;J.to, integrar:te do processo

de

ensino} buscar o desenvolvimento pela pzrticipação da comunidade.
consciência, conceber o desenvolvimento, _pri.-·1ci

Não se pode, e r:.

~--

palmente nu.m paÍs como o nosso, sem a participação comun i tária ou que esse
desenvolvimento se fa ça

~

a despeito dos anseios, necessidades e as pi-

d a comunH:ta
• ' d e 'c rasl" 1 eJ.ra.
•
raçoes
vom es +~.~e
f""''

,

""'-

p ropos~ ~.~o

T""'-ton d on s e f az
e, que o 1

presente em todo o TerritÓrio Nacional, buscando apoiar, contribuir e ensejar esse processo, inclusive

em

Fernando de Noronha, onde mais recentemente

Ao idealizar a conjugação

estudante

ao

busca. atingir, . além dL:so, outros objetivos, quais sejam: oferecer às uni versidades brasileiras possibilidade

~realização

de

~

ensino aberto

pesquisas, estágios e extensão a partir do que ela prÓpria, além de se tornar presente e partíci pe da comunidade, poderá>ae reformular~ principalmen~'
•

e adaptar-se cultural e ' pedagogicamente às feições nacionais. Quanto ao

estudante, pretendeX o
como',( também~ forjar

~ondonKcontribuir

1w !:>

para a sua

for ~uação

profissional,

consciência crítica voltada para a responsabilida?-

de do profiss i onal e do cidadão

e~quem sabe~do

futuro dirigente de

órgão~

instituições, cargos e funções.
O Rondon e os C8:1P~ avançados o Os ~~ avançados significam

DTR 20.67 0009. 1
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Quarto
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Rav.

com apoio do Rondon, serves de base para

o

+- d e açoes>as
.. d'1mer:-:;. o as
' necessl·
' da d es
.
ma1. s d'f
1 eren t.es Jem aven
d esenvo 1 Vlirlen"o

da po pulação;#' onde as n esm.as se localizam 1 invariavelmente carentes de recur
sos humanos qualificados e de assistência em quase todas as áreas.

Represe~

tam também local apro priado e potencialmente indicado pa:-a as pesquisas,
._12. ')(_ Q yv.l.L.O ~
universidades
estágios curriculares e ~ trabalhos

t

permitindo, assim, que

ta~to

, .
o estudante como a propr1a universidade devol-

vam à população o que receberam em termos de investimento, favorecendo .

a

mesma possibilidade de buscar melhoria de vida e bem-estar social.

-

Hoje, a Fundaçao Projeto Rondon tem treze

'
.~
camp~

avançados em pleno
.)

funciona.mento a ser.riço da população 'tlas RegiÕes Norte e :iordeste do País.
1

constitui

A unidade de apoio em Ferna.:.'1do de :N oronha

~
A..

iniciativa pioneira do Rondon, em que, a partir da experiência dos cam~

.

~
avançados, se está busca.."ldo desenvolver, ~' ' a semell'.L3.11ça de um caJn~
......_4.. /

-

.

aquela unidade que será composta de toda w=! infra-estrutura fÍsica, admin§_
~"'--"'--

u.~v~\J\·~

trativa e operacional a partir do que os trabalhos
pP-

mente, pretende/ad3ptarê suas instalações a uma antiga e histórica ruína,
aproveitando a estrutura arquitetônica existente. Utilizar-se-á t 'aobém 1 para
o seu funcionamento,~ tecnologialalternativas simples e as mais adequadas

.
~
à preservação ambiental, como biodigestores, energia eÓlica ou solar~liização da água através de energia solar e outras tecnologias que estão se~
TRADUÇÃO EM COMISSÃO
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do estudadas.
A Fundação Pro j eto Rondon preten.de 1 até mesmo em ter:rros de
adotar medidas de

pr o ~eção

transport~

ecolÓgica, como, por exemplo, u t i l i z . charre-

tes, carroças, bicicletas para o deslocamento e

atendimefito~opulação

,

Zm termos de funcione..:~u::nto, de acordo com o decrete que institui lo Terri tório Federal de Fernar.à.o de Noronha

~

área de proteção

2.!'~biental,

serão

~~/

I

envolvidas no primeiro momento, ..,... já fazerem. parte do conselho técnico ,
as Universidad.e s Federais da Paraíba, do Rio Gra..."'1.de do Norte e a Universida
de Federal e Rural de ?ernambuco. Estas, no primeiro momento, buscarão
campo de estudo e da :;,:esquisa, principalmente em termos

r.:>~bientais

o

e ecolÓ-

gicos. Posteriormente, na medida em que se torne necessário, outras insti ~

,

tuições de ensino do ?aís poderão ser envolvidas,de acordo cem suas are as
de especialização ou as demandas da poptliação e do

gove~o

do Territórioo

-

...,
Por outro lado, tanto o planejamento « -como a programaçao operacional serao

exercidos pelo Rondon,que definirá em conjunto com as universidades as
ações e a forma de atuação de cada umao
A razão da presença eJ.a participação do Rondon em ?ernando de Noronha

J

esta~

()../

baseadQJóS no

,

princ~pio

k

~

da integração, participação e desenvolvi
..._/

mente nacional, uma vez que,

estando~ondon estrutu....~do

en todo o País, mo-

tivação maior teria de se atuar naquele TerritÓrio 1 que representa wm verdadeiro santuário ecolÓgico ~ambiental, no qual a comunidade cientÍfica poDTR 20.67 0009. 1 IJUL/861
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derá de forma racional e efetiva desenvolver estudos e experiências . em prol
da ciência e da vida humana, urna vez que o maior legado de Fernando de No -

J .M-o

D

ronha _para o :Brasil e para o mundo 'Sãea e' seu .. ,

-......./

--· ~ '\.t;_~

~

terrestre ...

fL

#'

aquático .• Portanto, preservar o :n.eio ambiente nao constitui só uma vonta ·...._..-

de; torna-se imperioso~ m~~ter~ vivo aquele ar~uipélago para a
sua prÓpria

sociedade~ tawbé~eferencial
~

'"

~o

DTR 20 .67 0009.1 !JUL/86)
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para todo o País.
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Assim sendo 1 /e~~ o Rondon se posicionará, no seu planejamento e intervenção, mesmo de caráter social, pois o homem necessita viver com a natureza e
-<.-Lo-. .

-

:\._

nao contra

/

J

.

,

~~

~é-câ.3.a sobreviver dela e com ela.

t;v~yi'~

,

admira-la f

J

-

na o

Esta consciência e este compromisso

~L\.' ~ser

~

da geraçao presente, mas,. principalmente/ das

gera-

l~ )_c._ _L(

-

çoes futuras. Por isso,

~·~ ~Qo~

considerar o desenvolvimento com a

ção e preservação. Tarefa dif:Í.cil, pois implica •

·Jo /

prot~

mÚltiplas informaçÕes in

,

terdisc~inares devido a complexidade dos seus prbprios ecossistemas. Pen-

sando assim, a ação conjunta Rondon/k{.niversidade terá como objetivo maior e

responsabilidade principal produzir tais informaçÕes e dados necessários

a

um desenvolvimento pleno do Territbrio de ~rnando de Noronha, com utilizac{_>---

ção de produtos e~tecnologias apropriad«s;f que assegurem a sobrevivência de

-

homem

1:~~~:--)

ê'fn~ ~iquilar

,

o futuro de todos nos. Vale ressaltar, finalmen-

te, que a proteção ambientalt~ri~não se faz sb com guardas e fiscais.
,

A

,

propria sociedade, ou seja, todos nos, muito embora sem saber ou reconhecer,

circundamos uma das Únicas guardiães do meio ambiente do Nordeste, do Brasil

e1 talvez! do mundo. Temos o dever, a responsabilidade e a míssão de respei-
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1-~
r~,_/
tar Fernando de Noronha, protegerre preserva~sob pena de lamentos profun-

dos no futur~ quando nada poder~ ser feito. Muito obrigado e fico ~ dispos!
sl\_.,.·,1.

ção de

;~-:~almas.)
de

- Temos o prazer

anunciar a presença do Senador M~rio Maia e do Deputado Osmundo Rebouças. #

~osso

r

prÓximo debatedor é o Deputado
.

~(_.~~ . (_ pct-L-~

.)

·'? VL-

M~rio

tv'Mn- .

L.Jrna.

8u~o ~--e

.A-L

O SR. DEPUTADO rllÁRIO LIMA ~ - Sr. Presidente, meus ilustres co-

legas Constituintes, Sr. Governador dallha de Fernando de Noronha,
~~l

1

~

comu~
.

/

~!..<-(.~-~

nidade cientifica ~ presente, ~$ queridos moradores da i~h~ que estão
aqui, acho que ninguém tem mais dÚvid~de que a comunidade cientifica

se

-

preocupa, com fundadas razoes, com os destinos de Fernando de Noronha. Tive

mos a oportunidade de ir

~

ilha

~rticipar

de dois debates com esses cien

AJc/

tistas) !Jé-1...~ recolh~mpressão de que as coisas começam a se encaminhar

~
na direção certa. O)!vi e conversei com muitos

iV:"-~~l~!

dele~s--~

.

que)em ._-_Fer-

,

nando de Noronha e feito um trabalho que merece alguns reparos, mas no fun1
damental é um trabalho sério que resultar~ naquilo que todos ~ desejamos:

preservar Fernando de Noronha nos seus recursos de terra k a r . SÓ o que
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na "Baia dos Golfinhos~rte:llm?-r--..,..

~e r

LvJ ... s

~.__~cu:...

~ u~

=-:

justifica

....HL.-tzc \.OL-C--LL '- -= -'- Jo...-,

o que se está fazendo em Fernando de Noronha. É comovente

~ ~u ,~~

16 / 3

·e_

.k _t- _ /

~~ ~

-f!IJ-:vive~~uns
·r---n

tive a oportunidade de
.
. ) /

prisioneiro politico)e

. t_t~~!:/

depois~

.

por uns dias,

. lLlCl L;_;

conhecendo-~

t

Q_t._L_.~
~que todos nÓs, cada um dentro da sua área de competência, da sua espe1

{1 .

~ - LL .tt o...hcV--kt..-~
cialidacte);stamos dando uma grande contribuição ao nosso Pais, porque

pre-

,

servar Fernando de Noronha e, antes de tudo, um exemplo
cl\..0~~
aos predadores que este Pais precisa serfreservado para as geraçÕes

I

I

futuras. Não vou entrar na discussão acadêmica propriamente dita, porque

não tenho formação profissional, mas posso intervir com uma observação

de

aspecto politico. Acho que esse grupo de cientistas, devotadol ao interesse

do Paisl poderá ver todo o seu trabalho cair por terra1 se todos nós não co
a mudan a
locarmos como prioridade, no momentQ da decisão da Assembl~ia Nacional Cons

'vwi"U

~dxtt~"< rfttAMkkW~~/
~rim8ite

ti tuinte j=:po;pque) se a deeisao àe

absoluta tranqüilidade,

,

-

eur 116

í'o~tida ~ Gfalo

ja que nao sou um Deputado alinhado ao sistema

com

go-

vernista, não faço oposição sistemática ao Governo, porque,em determinado
at~

instante, pod~mar uma posiçao favorável
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sumir esta
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indicado por
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Ou ano N~

1 P

Fita N~

as-

.

posição~ /~~s temos~w' pensar e agir com seriedade, porque não
~(.,L U..--:>

/

estamos fazendo uma Constituição para o Governo ou para os politicos;~~~-

quadrados

de extensão

d~sse ~ontinente

que é

não for reformulada, será muito
D~ ;

ruim para os habitantes da ilha,

1

~

~

1964, vi como mortos-vi-

~

vos e ~ hojeivejo coco uma população de brasileiros, vibrando e partici-

~~~'--

pando.

----.;

ruim~ para Pernambuco.

tados da Bahia e Pernambuco, sou barranqueiro do são

Nasci na divisa dos Es

Francisco,~eu

pai era

pernambucano. ~~Pernambuco é um Estado sacrificado, pois a maioria

do seu territÓrio sofre com a seca. Logo, acrescentar mais uma

não é uma de c isão

1Ógica 1 tif.~t ·for

Último, a grande vitima será mes-

).A.--C..CL-c---::> cL't..-L.e-:?

o Fernando de Noronha,
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â

nossos cientistas, que merecem

\ -/

todo~espei t~

a comunidade
~ - .;:1--<:..;,.

-( ·- ....

.1

-

_./'

...,.---------

cientifica que cuida do meio ambiente qo Brasil merece to do o respeito

cos. Então, sem querer atrapalhar, acho que~ cada um desses cientistas, dos

jornalistas, dos politicos que têm consciênci~. dev~ fazer 1 agora 1 um traba
)
.

/~

çl._(

.u.o

lho~sentid~star u~~
.

_

\

>-....,

que Fernando de Noronha nao e

~L-La--?

f ~

f ct-l:rt.vn;~ u.-o
..,.- .

~f'r

i4;u;ci ~ Haiabtiso,

/

~ vj? ~/L-n~:~

irmao de Pernambuco) ~~ t~~

a

~istÓria

. v· ~~
dois, três, .dez) para mostrar

JUU 4:::xt1

-do meu querido povo

~

ime~e nacional! Preser-

{í> tt.. Z--1>-.

será

inclement~dos nós~

~~!bJ:E!.P=~~!:fr~;f!lfl:S:::D:a::±:>:s::e:~+~~:t:aR~~~+a~~m~;;;~:r:rtb:!;.-. Então , f ar i a um ap e-

lo~aqui

.V.C·

~....vt. ·J..~ d.( ~

estão alguns ilustres Constituintes -para que

fiz;sse~

esfor-

ço para ir até Fernando de Noronha e lá vissem o que eu tive a felicidade

de ver, porque nada como ver de pertd;/ Fernando de Noronha não pode ser jul

Lt\.---'
--- i!. __. v-&, d.' c... -f(_
0
gru por noticiários de jornais, alguns até apaixonados, outros sérios1

.

)

,

que a responsabilidade de um Constituinte é muito séria. O que e um
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apertar de botão no painel

Quarto N~

eletrÔnico~

para

nÓs~ pod~azer

conseqüências

para

seriissimas para os brasileiros~nosso territÓrioique devemos preservar.
,

A grande tarefa, agora, sem perder de vista o trabalho seria que esses cien

tistas vêm fazendo e continuarão a

fazer, meus~enhores e minhas penhoras,

meus companheiros Constituintes, ~ essa decisão politica e patriÓtica

de

manter Ffirnando de Noronha sob o dominio da União. Não importa se, ~~çsce
_,.
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se1 hoje! o Presidente da RepÚblica é o Sr. José Sarney ou outro qualquer:
1

não importa se o Governador da ilha é fulano ou beltrano. Não mantenho

relaçÕes pessoais com o Governador da ilha, mas voltei de l~, honestamen-

te, bem impressionado,

~rimeiro,com

a maneira

democr~tica

com que S.Exa.

: o -~~
dirige o TerritÓrio, o'nW não é um subserviente ou um homem sem perspecti ·-

va, mas uma pessoa que interpela o Governador na rua, pede informação e

protesta. Vi isso. Minha sensibilidade politica mostrou isso. O ilhéu,
~hoje Vh~ mui tos deles

\ · .l~.A·~
"-/.
conheci em 1964 como preso poli ticoV é um

aqui 1 ~--

cidadão brasileiro integrado a seus direitos e perspectivas de melhores

dias. O Presidente Sarney vai passar, o Governador da ilha também, mas o

povo e a ilha de Fernando de Noronha

-

nao.

Concluo~fazendo o que fiz l~ na ilha, chamando a atenção

de todos ~ para a grande tarefa de mudar a decisão da Assembléia Nacio-

Constituinte. Foi um momento~talvez~de pouca informação, o que pode

tecer.

;4ho que anexar

acon-

Fernando de Noronha a Pernambuco foi uma decisão

~~

I Y'flum momento de pouca informação\ta Assembléia Nacional Constituinte, é
,

que,se mantida, sera ruim para os moradores da ilha, para o Estado de Per-

nambuco e para esse patrim3nio de todos os brasileiros, Fernando de NoroOTR 20.67 0009 . 1 IJU U 861
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nha. Não vou entrar na discussão

17/ 2

Quarto N.•

Rev.

acadêm~e

acho que já está sufi-

cientemente iniciada. Agora, precisamos presti~ar a comunidade cienti-

i_~s l.
," /

fica, dar ~respaldo politico e, acima de

tudo, o respaldo

do~recursos,

i

porque esses profissionais-.devotados pouco poderão fazer, se não houver

1

~l'.~-

recurs o s suficientes para se preservar

c~,~- · ·

~l~~

r~'linha

Era islo que eu tinha a dizer.

maneira de agradecer ao povo

presença aqui

é uma

a solidariedade de todos, quando

da ilha

estive naquele TerritÓrioJcomo preso politicoJdurante quase seis neses.

r1ui to obrigado. (Palmas.,)

~~4~~
?eldrua:n~)- Agradeço

O SR. PRESIDENTE'(\Faeio

ao nobPe

Deputado r1ário Lima. Pelas razÕes já expostas zmt-.e5~ pergunto se o Senal

dor presente e os demais Deputados desejam fazer uso da palavra, urna vez

que terão de se retirar na parte da tard~para atender a suas obrigaçÕes.
I

"'

Y\o...e......e>

Senado~Maia ~· .

Concedo a palavra ao nobre

HÁK.l O

O SR.

SENADO~rtiAIA\

. ~. .

.

\

.\ .,

Quero dizer aos presentes a esta

1,..\., . -

'

.....

reuni ao, em minha breve '- ~ ç ao, que sou solidário a tese da permanen-

c ia de Fernando de Noronha como TerritÓrio federal.

(Palmas.) Convencido

dessa necessidade, no primeiro turnSf votamos favoravelmente a' perrnanencia
OTR 20.67 0009 . 1 • JUL i 861
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do
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União~/
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Rev.

de Fernando de Noronha como TerritÓrio fe c eral J integrante

(amos surpreendidos;lSinceramente

2

l 7/ 3

·J durante

a ·t otação das ,/Dis-

'
posiçoes TransitÓrias~ pelo comportamento da Assembléia r:acional Consti-

tuinte, porque foi uma surpresa

o fato de ter sido

Pernai!Ibuc~uma

aprovada

~a

,

para todos nos, ou para a grande maioria,

emenda de um Constituin t e do Estado de

fusão de emendaMue ' ex t infiue b TerritÓrio de Fernando

1

,

de Noronha e anexa sua area .ao Estado de Pernambuco. Antes, tinha-se re-

jeitado emenda no mesmo sentido, que visava

à anexação da área do ilhéu

ao Estado do Rio Grande do Norte, quando, pela lÓgica apresentada, até

seria mais econÔmic~ pela distância, uma vez que o ilhéu está mais prÓ-

ximo do Estado do Rio Grande do Norte do que de Pernambuco. t1as falamos

aqui como ~ filho de um ex-TerritÓrio. O TerritÓrio do Acre foi anexado

ao Brasil' através de uma das páginas mais belas da HistÓria do Brasil,

uma vez que foram os nordestinos que, ao adentrar a AmazÔnia ocidental,
,

resolveram, pelo seu trabalho, delimitar aquela area que era considerada

terra. não descoberta

da

ou~ devoluta\!~ mesopotâmia compreendi-

entre os rios Javari e

r1adeira~

-

nao estava · definida ainda nos

-

,

limites dos tratados, desde a epoca em que o Brasil nao fora sequer desOTil-'20.67 0009 . 1
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Rev.

'?-'Ll c S

coberto0~~cA'rC'tratados de Tordesilhas ,ztZSante IdelfonsoJ

((jJ)

~'\""Q..C u.

/'Mv Madri 'f-r
,vAyacucho

e

cfi.:)

outros)!~~~

área não ficou defini-

da. Juridicamente, pe lo Tratado de PetrÓpolis, em dezesse t e de novembro
,

de 1903, definiu-se aquela área

BXi® corno parte do Brasil e criou-se,

pela primeira vez, o ~errito federal do Acre, que, por a lgum temp o , até

1962, permaneceu como tal.{!_ealmente 1 a divisão territorial é uma insti-

tuição jud.dico-poli tica não mui to democráticaJdo ponto de vista da di-

visao territorial em Estado, mas, como elemento de transição, ~ válid~

posto que a União, naquelas entradas, tinha de ter presença efetiva, uma

-

,
óel recursos necessarios para desenvolver aquela area.

vez que nao

--

,

~osteriormente, ao tenpo de GetÚlio Vargas, foram criados mais Territorios: Amapá, Rio Branco, hoje Roraima, Guaporé, hoje RondÔnia, Ponta Po-

e Fernando de Noronha. Todos eles, exceto Ponta Porêt , permaneceram~

rC:

'~v~)

~os

~ ·'-?~

.

TerritÓrios do Amapá e de Roraima estão t:ransformad..~~

' em

Estados. Por outro lado, o Estado de Goiás está sendo dividido em dois;

com a criaçao do Estado de Tocantins. Aprovamos, na Constituição, nas

DisposiçÕes Permanentes 1 que um Estado, um Municipio ou um TerritÓrio podem
desmembrar-se ou anexar-se a outro# desde que seja ouvida a população
DTR 20.67 0009 . 1 · IJU L/861
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Rev.

,

interessada. De modo que foi muito estranho que nos>os

dissemos os destinos

/

... \'-'-' apenas um

~Ç l.l_ \. (.;~
I

~/<À..

União,

Co~stituintes)deci-

Fernando de Noronha, transformando-o de TerritÓrio

uma fase de transição mais adiantada de desenvol vim ento,~ r~

é

que já

ce

17/ 5

~apacidade

si:.~ples

rx.l-~

\ 1Ss= -'-

~~u..:n menosprez~

distrito de um Estado.

c:..vica dos nossos Parlalllentares e um C:. esrespei to

à

, população brasileira c.ue está lá. A ilha tem de ser preservada~ e a pre-

-

,

sença humana e o atestado efetivo dessa preservaçao. De modo que queremos,

nesta intervenção, dizer que estamos

Noronha não pode ser

UI:t

solidário~;,;/ fato

de que Fernando de

distrito de um Estado. Não querem o s, absoluta~RJL~~Lc.:~<.. ""'"'· -,.,_.\é<..

mente1 menosprezar a capacidade administrativa de qualq
' .

. .\/

-

de Pernambuco, com respeito a adminstraçao de Fernando de Noronha. Mas,
i:J

como o companheiro Mário Lima acabou de

Noronha

é

ná

acentuara

~.

Fernando de

~ ~11h~~
um patrimÔnio nacional, não pode pertencer a um Estado, ;;, ··; --a---..j1 ~

todo o povo brasileiro. É um patrimÔnio da União)nacional. Portanto, deve

ser preservado como ÍerritÓriorfl~~ É nesse sentido que votaremos e,

para isso,

juntamente com outros companheiros da Assembléia Nacional Cons-

tituinte, os Constituintes Álvaro AntÔnio, João Menezes, Aécio Neves,

\~~~

Fábio Feldmann e
OTR 20.67 0009. 1
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~a);---~ cio
suprimido o artig o que

~;....._'~

k

.

,

~rritorio

de Fernando de Noronha

/

~dado

da Fe d eração. Queremos que Fernando de No ronha permane-

~~~,
ça como

18I 1

Quarto N'?

.

nidad~6i

11

Federação Brasileira como

(Mui to bem. Palmas.)

o nosso voto.

/..7 ~

rj{'z2-vt .;.d ~-w,ClO l dA-tr-á /~ {!~
.. '

•

....

1\J

O SR. PRESI J ENTE (

) -

Mui to obrigado) Senador
1\

ConstituiAte Mário Ma i a. O Sr. Deputado Gon.stituillte L(t.ysaneas Maciel
'-.../

~/
~edit1 a

palavra.
A.

O SR. DEPU TADO LYSANEAS MACIEL - Queria ouvir os demais represen

tantesjsobretudo da comunidade cientifica e o Governador 1 sério1 daquele
1

.

possivelmente

ritÓrio. Mas todos sabemos

isso~

plicada.

\.

~.-( chamar

vezes os Constituintes votam de deter-

c~Ftos

minada maneira sob

impactos que podem ser rev~stos. E a revisao

sai1tuário ecolÓgico. Pode sei

,..
'>-.. t: /
~aneira

que acho que

~

e~sseYo

sentido da conversa que temos tido com

OTR 20.67 .0009 .1 · IFEV/871
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uma sessao com-

me permito usar da palavra agora. Em primeiro lugar

a

preservar aquele

f\V/'-"'-'-<.1~
t~ffies

""'-""-4--.:::>.l

-

anexaçao,

~IY--~ ~

~v ar ios

/

Gonsti.tuinte..s;,

..ffe'
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~~

S€ntido de

qu~

revisao

de opiniao. Quando

~tã0

eles

se

k

rnuit~
r"'

recebe~

convence~

Quarto N9

18 / 2

Rav.

·'""--'-~

\.._

-----.-....

vezes

y..u

(

o
'-t.~ ~.LARA ~'=>~-~ .,.- 7r"'

-

co~erva

alguns dados a

a opiniaoI

"L-t<>

rmuda!l""
~

-

é)l2 U"t:.

J

respeito desse assunto

mais~a

de que o voto foi realmente inconveniente

para o Pais e para preservar aquela reserva.~ Recebemos um cartãozinho

~ ~ ~'~ : (!
da representação de FErnando de Noron~ ,,pesquisar para preservar"

o

hoje se radicou longamgnte na AmazÔnia, o

-

,

Unicamp) iz que hoje os países nao se dividem

mas\~ paises

subdesenvolvidos,

mais em países desenvolvidos e

-

.-

~,.,

r~c...

que

/

pesquisam e países que nao pesquisam. Então~esse aspecto que
v

quer~ chamar a atençã~ aqui, agora, porque, na

se tem dado

~

disse o

a atenção necessária

ilustre

GOvernador de

~reservar
.L~CV\.-

à pesquisa para

F~nando

preserv~

ft'0-5-SQ

de Noronha: pesquisar para preservar.

poooivelffiente não para nós, mas para o futuro.

~uer~

/

~hamar a a~ç~o também que -a medida da anexaçao que foi proposta., votei

'p.Á~''-0... ~~(À/
I"
I
::...---

~

-

contra a ~de anexaçao ao Rio Grande do

~ votar~ra

a

anexaçao

. v\ o

a

'1\M)~~ ~

----.:.:..::___
Pernambuco, apenas

)

~ ,~ ~~

-

por uma questao de la19so

se~

-pr acessou a segunda votação. Mas creio.., que por
DTR 20.67 .0009 .1 · tFEV/871
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Rev.

estar algo muito mais seria. A emenda partiu de alguns Deputados que

a implantação do jogo não pode ser feit

defende m a implantação

,cy

.. .

nas~ap1 t a1s,

d

segun o a

-~~/±à
, .
geraas var1as
1~

1

.

d

.............

emen as
-~

~~c:t...J0-::3
• .
pr-

~e

~or~m

(.,__ ...t.

1-jr..-~~

Fernando de Noronha, então, poderia

~ transfor~m gig~assino

""Num gigantesco e exclusivo

Gigantesco em termos, mas quase que

oa~;liino.

a totalidade. E isso seria uma paulada firme na ecologia. Isso seria um

tot~do que diz respeito à idéia inicial. E sei que essa
uma das intençÕe;;;:se~ pos;i'ivelmeHte concretizada se for mantida a

desastre

é

da anexação. Agora

~ejam

V .Exªs,. o

segnin~i tej ~e

:Ocessida~hoje à tarde--·::;'~i ~Áa list~iversos
~ár~~~~g~s
tão do

~

turismo.

v ao falar a

turism~pode

argumenta

oradores tt

~tNessa

~f"'

ques-

estar envolvida sub-repticiamente uma proposta aberta

~4-o. J.o "p/Â-l ....

0...

de implantação . ~ naquele local não de um
J

turismo~

)

tipo comum e de um tatiOffK) baseado no jogo. Observei a
J

questão do jogo em vários Estados nort~-americanos, onde se joga aberta-

~- ~~;(

tamente a partir do banheiro de manhã, :como em Las Vegas, e~- que
1

~

os piores serviços pÚblicos

DTR 20.67.0009.1 · !FEV/871
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falar ,;-evidentement~
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Quarto N'?

Reunião N'?

~<9~ /

envolvimento dos ilhéus n&S epi\edios, por eJE9m=-

~'~ - J~ ~v.....:. MO/) -~ fcz-.:J ,.,. _. . ._ ~ ~
~.

tflR._

CÚ'11;:4"\...~}

entidades. como o Jockey Club Brasileiro,
,

~

dizer, que e um jogo de azar como

ficção legal do

outro qualquer, apenas com aquela\

.pa-ra dizer que

-é baseado no hipotético conheci-

mento do apostador das qualidades do cavalo 0

~s

na verdade é um jogo

E )
de azar como ~outro qualquer, ~li fi6eu sabido que 30, 40% do ordenado

.

~~/

dos funcionários~ deixad~ nos guichês

\Je
I
dad apostas.

Então, além disso,
,

atrair para Fernando de Noronha, como sempre atrai e jogou e

1:::1-tR

)_

~r~~~
atra9nte para a marginalidade
ovlk

-~

lnevitável.~

/

o r~ r~~

0-

~ ·~ .___,.'~~

o indice de criminalidade sobe

imt=~T<"t~lfft1~-t;..EH

ou quase debr& o Índice de crimina-

~os 1,'.:;"'~

o jogo é permitido.

Então.\~: ::-e'::::/

c.....o

-à,~ten~~

~s

~

do Governador,

coisas como elas

EtUC

é um homem sério, psasea que

sã~eria

.

muito bom que os demais integrantes do

,~-v/

atentasse/para esse

problem~ o

pano de fundo dessa anexação

\ ~ -~I

-

a questão -~ implantação do jogo em Fernando de Noronha)~€ sao

~~-Ç._:~~

os

mesmo~rJamentar~

DTR 20.67 .0009 .1 - (FEV/87)
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são as observações que queria deixa~ porque

~

ai ser êebatido e pode

convenienencia de

~
~6-c~
atração de capital, de divisas, nao sei o que,, mas no fu~vai des- t C\./
truir nao àpenas uma ~opulação~ que1 como salientaram os oradores que

me antecederam, está ~gora vibrando, ~ participando com a abertura
.J.-~ - ~~
~

,

que se fez la, com o novo Governador, (;:l.€ls

-

vaü~--ser

-~--

absorvid~

ett::tas.e

I

~

por uma onda de

m~rginalidade

~/-

que se

Ha

certezayque

'}~
espalha~

quc\~e{da

ali, com absoluta

ecologia. Muito obrigado.

(Palmas.)

~vr ck Çu?/~M ~
O SR. PRESI J ENTE (fABIO FELDMArn() - Mui to obrigado, Deputado

~&J2R_
~

Constituinte Lysaneas Maciel. Continuam inscritos os jornalistas Rando

Marques, - ~
agel'!a ao

~~~i.
xpJiqu i

Geraldo Ribeiro e Heleno da Silva.

~putado CoLstHn::tint~

~\)amos

dar a palavra

Osmundo Rebouças pelos motivos que ja

antes.

O SR. DEPU TADO OSMUNDO REBOUÇAS - Gostaria de relatar que

no dia da votação da emenda que aprovou a anexação de Fernando de Noronha

a Pernambuco houve muitas manobras
,

\e~~

nível, com argumentos primarias, como,por exemplo:
DTR" 20.67.0009.1 · (FEV/871
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xado ao Estado do Rio Grande do Norte vamos ter anexar a outro Estado
\0

d-e/

e ~sse agora

1

,

9 Pernambu co. Outros diziam que e um absurdo Fernando de

Noronha receber tanto d inheiro do Fundo de Participaç~o dos Estados, Dis~
t.r'

trito Federal e Terri tÓ rios. Outros diziam que

n~o gost~m

do Governador

Fernando C~sar Mesqui t a. E naquela confus~o tbda, como v~rias outras e-

~~

mendas passaram, passou esta. AcheiYUma atitude bastante irrespons~vel
.~

~ess~

a

hoPa da Constituinte. Votei contra e sou autor de uma emenda pedin

~~~b _ -~

/\i: I

supress~o

desse i te m)&'

foi

/.

aprovado. 'E-Ilou quer e r aqu1 ilie dispor a

colaborar com o Govern ador e com os demais representantes da

~lha

1 para

unir algt::H:nas forças, c onvencer varios companh'i)~ros da Constituinte" de
J!v.~ c.,

emenda foi realmente um erro da Constituinte. Então, desde
/

logo coloco-me

""C:.)
~preciso

à disposição para colaborar nesse trabalho.

salientar~odos

\-vÓ~

os representantes da -!lha sabem,

~

~,'4J-"-S-:t;..El..rn-J~-a:f''Tt:tS-__.

;.t ~ .....~~ fo.TT>-~.JO---J ~ v\&~~./
~()-:;) ~'""-- oJl ~ ~""'~ . ~ / -tmçÕes que ela !3-Qde exercer./Entre ~sas di"ver sas fuRçoes eláÉ nao se
(À.

adaptam

.'~u4ão

""f+ /

que um Estado da

_

Federaç~o.

isoladamente

\.

~

deve eJ{eroer.
'~ .

1

/

~

.

,

'-,:·~Ac~

A eoffiéçar pela propria preservaçao ambiental q-1::1e a':l:lha propici.a e ~

uma tarefa federal do que uma tarefa estadual. O ponto estrat~gico

'\-!A~·~;

\ ·
. no Oceano Atl ântico poder~ servir ao Governo
OTF+-2~3:67.0009.1
'
· !FEV/87)
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um ponto de defesa do-1erritÓrio'i(acional em ocasioes em que isso for

Os Estados brasileiros

Atlânticof

t~o

(~ão

têml geralmente} ilhas distan t es no Oceano
&L~~/~~~---úO--v-____~

~r

que ap en as Pernambuco

é

\U..O

I

pre~e~n~.

l?ntão,

uma função ~ tipica de Governo

~~+o-~ ~

Governo

~1,N:~?

ele não terá interesse em estar

~o~ambiente
::a_.p.a-~~e-~~u..l...C~-G..e

de ter

'--..

~que

importante

~

~ ~

O-:>

i l has di s t ante s no <ic e ano

f
~~
-"-~~,
~eral
ou
e/cn
iao
,~estrategia
1

~rn--m-.sH-·~--~"!"T"i....-r-,.,..,.,~-+'1-f'l---'i~~--'"

militar que a /ilha

~<:..

.-

, mais adequade(à Uni~ o do que a um Estado~ diria que ffiesmo a politica

de desenvolvimento

ser um ponto avançado cto-±erri tÓrio

/
..___ne!"!>::: as~ to

é

t:t~v.lil <7'-ILi.!V--· .. . . ._:_. ~~ ""o.e. ~ AR~
naciona~·m € llma pal i tica qlle

mais ce interesse do Governo

.r
~eral j
\.

turismo dentro do:ferritÓrio nacional,

avançado em alto mar.

Ach~

+"'~~c;....

forque não ' u
__m_ __,

~""-:> ~

do\óontinente~um

o tur isms pode ser- perfe-H

-;vn:trcru=r: :::::trJ::tra, rle&de qn& FH'€leer"s>das as condi

DTR 20.67.0009 .1 - I FEV/87)
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naCÍOllal, . . ~ ~OlÍtl G~R~!5e-- éf'SpeC00..,.

ter ri tót1o n ê! G1 <m1tJ.,

fi

Acho que o .turismo pode ser perfeitamente desenvolvido na

t lha.

~

Desde
que preservadas as condições ambientais nao devemos

~~~

condenar~

o turismo, porq ue pode causar certos danos.
Creio que o Governador Fernando César e outros

governador~

deverão continuar essa marcha de conscientização nacional sobre a irnportân

~a-_ · &c~

cia de Fernando de Noronha, · ~~ se forme urna consciência nacional~
~

de defesa

~~~~e

~~e

preservaçao de seus valores a longo prazo,

- a per.as nessas horas em que
nao

uma--~

surpresa desagr

dável nos acolheu, de aprovaçao de-=~=&~a•• urna emenda desta natureza.

f_t_.L L.c L-.C.A..l
Is~o

e o início de um trabalho que o1 Gove

.

.

c=deDIII

-~ c

Fernan-

. ·'á!~~~p

do de Noronha ~tK~ devem rnant~~~~~-~, para que a~lha
seja preservada. Quero, come isso, dispor-me a
presentantes

da~ha

que estão

aqui~m•

~

colaborar com os re

o Governador
para, no plenário
.
I

da Constituinte, conseguirmos tirar essa emenda que ache 1· b
DTR 20 .67 0009. 1 IJU L/861
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~

Esta e a mensagem
obrigado, nobre

O SR. PRESIDENTE

Estamos com um problema de
almoço. Assim, propon ho que
cretaria Especial

do~

que senao podemos

colidir~

~ao

faremos

11

mais debates, por-

(>

M
tJ

......

t l-

Meio-Ambiente.e

s

f?

f(

~parteant:e

f/ .IJI' :P A l !. /Yi tf R~vL:: 5 ~
não identifiead01-Peço

r

a·---~._. . p~

lavra para uma q uestão de ......~encaminhamento,
Sabendo-se que os s~. Constituintes terão votação no perí
do da

tardeVten~&- uma

pergunta

a eles dirigida/ .......

~

~~

..._ nao seria mais factível e razoável que,expussesse essas ponderações;

no período da tarde?

~~
o SR. PRESIDENTE

(Almir aJFte Iisen [)·Se o argumento e esse,

concedo-lhe a palavra, mas peço que seja extremamente breve, porque temos
duas apresentações antes das 13 horas.
.

~

~:.:~:::~~ ::::.:i~::Ji-S)lm
dente. Apenas lançando mão

d~o

·-yL ~_t~~v<-4_. /

d6vida~ Sr. Pres·

engenheiro Luciano Pizzato,

que

~ez/

propos ser mais breve e conter-se emll minutos, eu abusaria além dos três
~v~ '

que a Mes~oncedeu .
OTR 20.67 0009 1 IJU L/861
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O SR. PRESIDENTE

X

19 í3

breve possf.

vel, _?or favor.

s , ;:_ . .R rrv b 11 L ;_ 111llI( G, G}b -s·-: _o__
~at'eanle nãe 1d€1IILific-aào/Pois
c

qostaria de pendett-:J--

fica ' ~

rar aos Srs. Parlamentares aqui presentes e exatamente como
~~ -~

a aglutinaçio desse esforço pela \~nexaçio de Fernando de Noronha ~o Estado
de Pernambuco agora nesse ;;egundo turno, sabendo-se que a •
zaçao que existe
nal de Açio

-..a

úni.c a organi-

na Assembléia Nacional Constituinte é a Frente Nacio

Ecológica~~abendo-se,

também, que essa Frente . Nacional, mais

~ ê totjCÍ:~L"J:

quando muito, oitent~~

conhecida corno Frente Verde, possuiASL
~al

a proposta que os Srs. Senadores e Deputados Constituintes aqui prese

tes têm para conseguir os outros duzentos e um votos necessários a supres-

gostaria de ver respondida, porque ela envolve todo um trabalho de base e
de

fortalecimento~

Frente Verde .

-.!igll!!i~B!I!I!iil!lm!Sill!llll~:n<sC"'~""--......-, ~e

A

& •

ellliii!E*S:WW!••I!!Illlllli!DlJB·ctRDI!I&B•IitillfliQia!!lliMFBRIIIQIICIF

nao tivermos uma resposta efetiva

para isso• de nada adiantará o nosso debate

i.

~, ~estaria •4:-tarnbérn~de
' -/

--.__S,-~

tar a presença do Governado~nio sei se( estará presente à
- _c~~ ) )
--.wa~~ pond~ n~o

?1A#*t aprovei-

tard~para 311

como# meu caro amigo, o meu repórter prefe-

rido, mas corno Governador, como homem de Governo, a respeito

de algumas

questões que dizem respeito ao Palácio do Planalto.
OTR 20.67 0009 1 · I JU L/86)•
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Esti havendo agora, no Rio de Janeiro, uma conferincia sobre as zonas de paz do Atlântico Sul, o Sudoeste do Atlântico, mais propria
mente dito.

llla.J.-Bil?llãl~~

~no~

~nàíses

Participam dessa conferincia

que parti

~

'._./

lham o Atlântico do lado africano e tris do lado da América do Sul.
paz.-~~..,

na de

E~a

zo

vai ficar muito conturbada se não conseguirmos resol-

ver esse problema da anexação e • desanexação de Fernando de Noronha.
Parece-me, Governador, que a Assembléia Nacional Constituin
te>ao tentar •IBII&Ii crucificar_ Fernando t-1esqui ta 1 •IIII!BPD crucificou Fernando
de Noronhae e essa crucificação pode ter graves interferências dentro

J

~ .
\.v
preve

adotada~

nio sobre ~ sua zona/exclusiva econômica

que o

~

Pa~s

-7'

sabe~ê(Lei

própria linha diplomática da política externa brasileira, a
Mar, que e uma convençao mundia 1

da

deve ter o

do
~

dom~

que, no caso ào Brasil, perfaz

quatro milhÕes . e meio de quilômetros quadrados. QZDLW4

\

~

•e

AR.t

R~~~

ci-1

\~~

1xrTsJ o Tratato do..-MC P"t4D 1 daqui a~s/'anos se expira)/'

u · também pressupoe

;;;:)? ~

um domínio do Brasil sobre am· suas

iguas territoriais, sobre ~ seus domínios insulares e urna preservaçao auto-sustentada dentro dos mais

rigorosos):~ L

na de sermos banidos desse clube
vihYroos

~~
aiH~,

"
~_v
precariamente,~
~o grande
Corno é que fic)4

DTR 20.67 0009 . 1 I,JUL .'861

~s~é

científicos, sob pe-

por mais Barões de

Teff~que

e

continente gelado.

urna

.amrf'h

pergunta que

gostaria~
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d:.~S-<..-- ccCC~'"'--e"'-"d'-

também., que os representantes dÓ\......'roK'

19/5

j
0

EMFA respondessem, se possível,

.
porque d e na d a va1. a d'1~n t·~~
ar;esse gran d e es f orço que es t~a sen d o d esenvo 1 v1-

do em várias linhas mestras da política externa brasileir~' se nao houver
uma consolidação da política de Fernando de Noronha.
Fernanco de Woronha é a espinha dorsal,

que~odese chamai{~ .continente

um continente

6

a cabeça de todo

mar brasileiro. Uma area de
~~

-../

maior do boa parte da

E~

ropa, não e desprezível.
Essa area que Fernando de Noronha capitaneia e
imprescindível para a i~plantação de uma unidade de gerenciamento
~

(J_

1

bi:W

i

CL{.. .~

•/

costeiro n~

e

Por falar em

gerenciamento co

teiro, chegamos à terceira ponderação. Pela lei de

gerencia-

mento)···
O SR. ?RESIDENTE

(>

o s 1( rT. fl .t/J)/9 LL·

(.''tln:iranbc Ibsen

Por favor, seja breve.

/V1 fll{t;vt;s-_ ~

(Apar=t eaA~e ttãu · l~ii~a~ em

a

tramitação

Congresso Nacional, a Embrapa, por exemplo, . . . . nao poderá efetuar essesma

nej07agrofecolÓ~ic~que
está querendo fazer , uma vez que a lei pressupoe
..._,
~k-~/

que dois quilômetros de cada lado das areas

~ oceânicas~~preser

vadús. Sobraria apenas um quilômetro 1 no meio da ilha;para o desenvolvimento da agricultura. Essa area de um quilômetro, ao que me parece, hoje já
DTR 20.67 0009. 1 IJUL/861
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está tornada por depósitos de lixo. Gostaria, então, de saber corno poderemos
conciliar tudo isso a nível •
~~ea

de Constituinte, de Governo Federal e também

de IBDF.
Gostaria de provocar o representante do IBDF e saber por

que

e~e

Órgão não está com um p rog rama mais efetivo, com o domínio p leno

?~

~

da ~ do• ~' onde ocorr~ a desova daquelas tartarugas tão preciosas
e

~·

+í

sacrificadas, em extinção no
1

~rquipélago

de Fernando de Noronha.

Sabemos que o IBDF mantém equipes permanentes
A

-

nao entendo o por que de, inclusive no mapa da Embrapa, nao
área da

~~&o
rll?a'.a.

!:J,

n~lha,

'""'

~er

mas

(_~: '- :r:~'-._ _/

v1st0~ essa

~

que é tabuleiro d~desova, anexada e transformada

em santuário para reprodução desses quelônios.
Por Último, uma pergunta sobre ~a q uestão dos jogos. Se\

rã que estaremos. realmente, fazendo uma

\

do Atlântico

.LlJ '\ ~..1'/

Su~ ~~ .......~ tlil5

ambiental de Fernando de No-

ronha, ao que me parece, vai gerar muita confusão
vorecer

~~I

um~~:·

a brasileira dentro

••adia

geopolítica e fa-

fácil de inimigos de toda sorte, nao apenas bióti-

cos, como_ também~ militares.
Sabemos muito bem da vocaçao dessas ilhas para as Forças
Armadas e nao sei, ~
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nao entendo realmente, por que o Conselho de
Segurança Nacional/

agora/ resiste histórica e resignadamente a esse a
1
)
-

to de crucificação de Fernando de Noronha, a pretexto de se crucificar Fer
nando Mesquita. (Palmas.)
As
~

argumentações são muito interessantes, mas, como algumas delas

envolvem

respostas de expositores que falarã~posteriormente, pediria que apenas aque las dirigidas ao·s Srs. Constituintes e ao Sr. Governador de Fernando de
Noronha fossem respondidas, neste momento.
Algum dos Srs. Constituintes deseja fazer uso da oalavra?

.DJ; P vTI1])

O

o

s~~

SR.~PUTADO ~ViRI'hL GUERREI~e

(?)

-

Vou responder( Diria ao o

-~1-,-t,-""' /
z.
rador que o nosso trabalho é objetivo. Tenho até sido~em dider~
so. O nosso trabalho agora éJmais /cuidar\da parte polÍtica do que da parte
técnica, porque estaJsem a polÍticaJnão va1 existir.
gar a lista de votação e

nosso prop6sito pe-

distribuir~companheiros~
"'

denação da fonte

t

t:mos a coor

f'3
um ~mpanheiro muito eespeitado no Congress<:J

e.-o--L

ecol~ic~e

que é o Deputado Fábio Feldmann,

~a

participação de S.Exa.

é,p~

ra nós, um motivo de confiança no êxito d;;nossa missão, porque o Deputado
Fábio Feldmann não está nisso de agora, é um companheiro competente e respeitado pelos seus colegas-- por m1m e por~todos. S.Exa.\~ à

DTR 20.67 0009. 1 IJUL/861
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Rev.

d~rtância.

De minha parte, pelos

misses até de ordem afetiva, sem

que sou,

compr~

~-

de alguns J 11 vou C<!!_
clamar a amizade desses companheiros que formam a opini~o no ~len~rio, n~o

,./ "

.
~
- ~retendo ser dono da verdade,
para acre d 1tan
no q ue estou d izen d o, pois nao
~- . J..n ~r<· c. ""f'J"-->
;v,_~

conclam~-los

CÃ

a ir a Fernando de

~· oR.4l.. d.--n

Noron~~.KJ~....-c.~J.U..ol..... .!...1'1-.J.~~~-'d"o-::z~

-J

~ra inconveniente,0tnclusive ) disseram que o Governador tem mor
domia, quer dizer, tentaram confundir a

opini~o

do

tien~rio.

o Governador tem ~um jipe ""foyota que S.Exa. mesmo dirige.

Fui

1~

e v1:

-

Se .isso é mor-

.
~)~

/

domia? üm Jlpe, aquele carro duro que se usa para percorrer~~ o que S.Exa
..:>

.

tem 1~. :·r~o · ~ precis~ agradar ninguém.
Outra coisa: dizer que S.Exa. tem uma lancha para
zer

passe~os~~o

é verdade,'* lancha fica

;}s..v"a
Baía dos Golfinhos.~
$a

e~. s~: ua
a

l~

fa-

ancorada para defender

a

finalidade. Fui 1~, vi e n~o me limitei a

<n j~/

.

fo mundo oficial o~et~rios de Estado. ~ ~nversei
~ c ~ c;J:_..., !-1-c.,
i
y-" mui ta ment iray mt:Jrr'11Sd.--6.a..J~~a<~:e-..r-r. Na polft ica, às vezes, a vers~o se tor
ouvir

na ma1s importante do que o fa 1to. No caso de Fernando de Noronha fci is 5êi 1'
a vers~o superou a realidade. ~~o E§ existe nessa~lha um carro de luxo.To
do veículo de 1~ é caminhonete!, caminh~o ou jipe. Ent~o, é impossível o Go
vernador ter mordomia,

DTR 20.67 0009. 1 · JU L/861
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muito te ~oo nesse veiculo, ningu~m agüenta, ~ um carro de trabalho. f o qu
tem 1~, onde n~o existe um veiculo de luxo. Ent~o, ~ imooss!vel haver mor-

lv-<.

domia em cima de

jipe~rro

de trabalho e de guerra. O jipe foi feito

para a guerra e depois aproveitado para as estradas intransit~veis do Pa!s.
'Í /
.""" .ntt- I

~

!'~
-'L-.

Jt__.a.._ •

E a lanc~a que~ lá tem a finalidade de proteger~ ~e R~à ~ives~ s~
rla impossivel proteger a Baia dos Golfinhos da sanha dos curiosos, dos p~
dadores, se

n~o

houvesse uma lancha moderna e com capacidade de

1~. na:~-~ Ent~o,

os predadores entrassem

impedirq~

o meu trabalho como Parlamentar

é esse'i/além da dar o meu voto, vou falar com os )!{deres partidários
~

para

A-~~

acreditem no meu relat~. N~o pretendo ser dono da verda

j7VI- .f- c~ -lo ,
J-~0-/ ~
de~~ mostrar ~a~ responsabilidade que a Assembl~ia
c;L:.;~-c~

~~'7

.

Nacional Constituinte tem se ess~ for mantido_.. Os nossos filhos
-~

k/

~~~

neto~~missão.
dorVf~.

e

(Palmas.)

.

.,/;/

"-fl'-02·1'1

É issó o que queria dizer ao ilustre ora

.Ji

o

['-' é"7. . .

~-wul.v ~taAtt_)

· O SR. PRESIDENTE (bepu Lado Fábio Peldman/) - Anuncio a presença,
no plenário, do Sr. Deoutado Gabriel Guerreiro e do Secret~rio Tarc!sio Cffi
ta, da Divisão das Nações Unidas do Minist~rio das Relações Exteriores.
Tem a palavra o Deputado Gabriel Guerreiro.
O SR. DEPUTADO GABRIEL GUERREIRO - Quero fazer algumas observa-

c:A-;~-k_/

ções a respeito da~~ernando de Noronha/ que considero da maior
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Realmente tenho a preocupaç~o do nobre Jornalista de que é pre

c1so consegu1r esses 28 0 votos. E n~o ~ f~cil, nesta Casa, nas circunst~nc1as em que estamos vivendo, consegu1r-se isso. Posso falar com toda a tran

. . ~~.fc-t/ 1....._1(.1~~

.

quilidade, porque f~i à tribun~ontra~companheiros~
~~ ·· "'-<.

~

~que me cobrav~

~ ' c_~

muito nais nolÍtica de a p Õio à Presidência

da RepÚblica ou ao Governador, que estou vendo pela primeira vez;e.~xa.,
mas não tenho qualquer compromisso com a Presidência da RepÚblica# nem co
a defesa do floverno de S.Exa. O que me preocupa é realmente colocar nas

i;yJ;;~

mãos de um Estado um).
de

Noronha~

uma ilha

:;:~~

que

~

patrimônio nacional . .Á rril

vulcânica,~té

'-

/)1-:-h~o

àe Fernand

do ponto de vista geolÓgico é um monu

/

mento ...geelÓgico nacional, ~ um~ ecolÓgico extraordin~rio e me preocu
pa, Sr. Bovernador, a proposta de se fazer grandes hotéis 1~, turismo, pl~
~

ta de pouso grande/ e ~ c. Fernando de Noronha tem ~ficar nas dimensões

~t.o1M-~ J

proporcionais ~Him~ àquilo que suporta. Se~m hotel de 600 apartame~
tos 1~, não tenho dÚvidas

-

transportar agua em garrafas de

de super~ da il~ As dimensões de possível cap+tação de ~gua não suport~
........

ra~~~
Estou citando um exemplo simples. Conheço Fernando de Noro._,
nha mais sob o ponto de vista
.

geolÓgic~s~u geÓlogo~

acho que

a~amme~~~

~r

n~ransformar
DTR 20.67 .0009. 1 !JU L/861
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tico do Estado de Pernambuco ou da

2 Of 5

União~eja

lá de quem

fo~sem

desgra-

çar definitivamente a ilha. E seria una ~ irrespo~sabilidade terrí
vel para esta Casa

e~

esta Constituinte desgraçar a Ilha de Fer11andoc:E

c 0)b

-

ukj

Noronha, que é um patrimônio nacional. É ~onto de vista que fui
y
\ 4-e..t....e. /
contra a anexaçao. E acho que ei~e ~ ser o grande

tribuna

/L

argumento:

a

I

~· Ji,_s.

c.

entreg~ ~'

às

várias organizações nacionais, que pode

-

preservar Fernando de Noronha para geraçoes futuras e tudo o que ela

repr~

senta em termos de preservação de vida oceânica. Já não chega acabarmos
com todo o patrimÔnio da orla marítima brasileira, que está~ sendo extermi
na~, como

;6 está sendo

1

~ na minha terra) a Foz do Amazonas, como jif está
-/VI.

-c;""-<- ?:C'-? /

sendo a Barra da MB~ Tijuca, no Rio de Janeiro, c~ue

vamos acabar com Fernando de Noronha. Foi

es~a

preocupaçao que me moveu

e acho que o Deputado Fábio Feldmann tem feito um trabalho gigantesco nes

~t.

-h ~·.,.-s.V-...,-0.) IA.-,..,f ' 0-.4')

se sentido~ mas tern sido pouco volumoso a nível

onstituin-

tes. ~ E acho que é nesse sentido que todos devÍamos investir, para que ha
ja

~sensibilidade

~é

na

,-e.~

Constituinte~possa

atingir esses 280 votos. Es

a minha opinião e acho que é nesse sentido que devemos trabalhar. Não

~/0~
..

-..-e.#

estou muito interessad~e politicamente
l

..zj;__

ulano de

~1 o~trano 1 que

governa Fernando de :loronha. Acho q u : : â uma questão nacional

OTR 20.67 0009. 1 IJUL/861
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dev~estiorna~e

a preservação da -ilha

2 OI 6

deve ter um Governador

ou uma junta de entidades cientificas, universidades, sa , 1~, que tenham
participação

no~~~

prÓprio

(Palmas.)

direcionamento~e

se vai fazer naquela

~lha.

'i(!vM cld f''~~ 6u~n~

O SR. PRES IDEf·iTE I-pu! aiJo Fábio Feldman ) - Te::1 a palavra o Sr.
' Governador.

~ ÉsflR)

O SR. GOVERNADOR

FERNAN~UITA

- Estou-me reservando para es

clarecer todas as indagações feitas ~~dffl&Ma minha exposição na parte
da tarde. Mas, em função Ido fato de os Constituintes
par hoje

terem que partic~

à tarde de uma reunião, que se prenuncia das mals agitadas e po~~

lêmicas,

§

.

gostari~er

alguns esclarecimentos ao 2eputado Gabriel

/J.nd:~l/) ~Q.A.~
Guerreiro e também ao meu colega

&MHHHWMH~Algumas

das questões

~~~

que o

, muito apropriadamente,colocou aqui, terio que ser respondi-

das pelo IBDF e pelo pessoal do gerenciamento cóDsteiro. Acredito
'--"

?L0pv-- ~iZa-,

tras indagações poderei, ao longo da minha fala~·

que~ou

'

~~s~~->~~~

0.0

gora, gostaria de esclarecerÇ(Deputado Gabriel Guerreiro. alguns fatos que
acredito serem produto da desinformação do que existe a respeito de Fernando de Noronha.

DTR 20.67 0009. 1 IJUL /86 I
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21- 1

Quarto N.•

Não há

V

. ~1M-_/
C·
intenção do Governo de Fernando de Noronha~transformar ~ YerritÓrio
I

Ao c ontrário, ~- sou radicalmente contra essa idéia. ~

em polo turÍstico.

~cho

que Fernando de Nor onha tem

manda de cientistas,

~

~ter

pesquisadores,

ee

hotel~que resp~nda

apenas um

estudantes, C. brasileiros

à dede~-

_!}-

maneira

gera~

gent.e do exterior que que'0onhecer Fernando de Noronha.#

\. otc. At_~'-::, _)
pelo que s.-e fala

G;rg

li'e-r·t~ Neronha no mundo inteiro.

Este mês ~ te-

mos certa de quatrocentos pedidos de pessoas que querem ir a Fernando de No
ronha, e ~ não temos condiçÕes de atender nem a trinta.

A Ilha de Fernan

do de Noronha hoje tem e~ cada residência-que ja abriga três,quatro familias em alguns casos -~pelo menos duas pessoas de fora)que lá estã~quase
~de

maneira clandestina, agravando o problema de abastecimento, criando

dificuldades de toda a natureza. Mas a população não pode resistir aos apelos que recebe.

Às vezes são familiares, ~ pessoas amigas,e, de uma

neira ou de outra, acabru~ atendendo.

ma-

Então, acabamos tendo uma populaÇão

'~ /; ,,4;'

-:f/

marginal nal(lha fora de controle}i6rn1ais de quatrocentos pedidos de pessoas

.v

que querem

l

~ /I.>-~~~-Q E-"'

. J

i~ ~ não ~emos condiçõeJr ~hamos que q u alquer brasileiro,

qualquer cidadão, qualquer pesquisador, estudante, antropÓlogo, sociÓlogo,
geÓlogo, enfim, qualquer integrani"e da comunidade ciend.fica do Brasil e do
exterior tem direito de conhecer Fernando de Noronha.
,

fazemos e exatame

'

~GUO _j
so

to.~

f'ato de a

~a

à comunidade cientl.fica e à população brasileira de
OTR 20.67 0009. 1 IJU L/861
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so gerou

~distorçÕes

de informação que levaram também a essa decisão d

Constituinte.~·fato

Assembléia Nacional

-

porque Fernando de Noronha nao tem porto.

,

Todo o movimen t o de Fernando de

'

'

Tenho dito .que

Noronha se faz graças a Força Aerea Brasileira e a Marinha.

-

-

Sem a Marinh

a Marinha e a Força Aérea sao as maes de Fernando de Noror.ha.

\.._
e a FAB,

... k§(J 'l

.:~ ~1:.\..c.

e

de estarmos pensando na pista

.

F-ern~~

teria acabado .

Ent~o

(" .

nÓ.s

Ve-

...,_,

mos uma pista de 1. 854 metros~ Fe-rnando de ~loronh~ que es La praticamente

~~

destruidaJ' não aguenta mais o inverno.
)

,

Ali e o local de pouso das aerona-

.

ves da FAB que fazem o patrulhamento do Atlântico Sul)!.
nacl va àe vôo.

f

um local de al ter

Todos os avioes que demandam ~'a Áfriça e ~'a Europa

~kJ

passam

~nando

de Noronha.

/ .

É uma alternativa.

~

~

temos trin-

cJ_._ ..

passand~ f::~ de :ernando de Nüi
E temos uma
" " 1'>-~~- __)
~
-fi
pista precaria, que nao aguenta mais um inve~[É preciso ~fazer com ur
- Fernando de Noronha vai morrer a min
gencia o recapeamento da pista, senao
ta vÔos diariamente

OF. Frao

' \...~~.

'

gua.

A idéia de um porto também é descartada pelo Governo.

-~..A -·".1 C>..

NÓs não aceita

'

m~iaY~t.cc

Estamos fazendo wm projeto do

porto~

porque

~

nos

sa passagem por Fernando de Noronha é te_mporáriap.t. I há um estudo para que

o
se faça~ porto.

·-r-:ê~

J
Estamos fazen~porque é~ responsabilidade do govero

nante não pensar apenas no momento em que~ está administrando, mas nas
futuras administraçÕes.

~

ond~m

estud(\.

OTR 20.67 0009 1 1JU U 861
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~
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.
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de cientistas, seja um governo civil, seja um distrito de Pernambuco,

..

~

~

Jir/

~ec1soes ~eunao

nha com

a~ora

nil~oes

~as) nenhu~.;a

o

~

ur:1 estudo e

t·

1ve.

(L0h .

r.oiil~le~ue1 e ::t Fernando de

~oro-

<L~-- I LY~.: 1" ,)._-A_<~ J

.

de estudoE !

1

·

·

.~

· para

executarY~

~~tou

~ funda;;wnta~raças \a ~ deci :õ ~·:)

de b ;,_,e aqui

fazendo

.\sse ::~bleia

ela

['; a-

~·"'-'~

cional Cor.. stituinte );.cara :::s::.\o r ou '!ara •ior, ~ abri~s o:;.:~os do Brasil :;ara

com a

eu

trans ;:·ar~ncia

que se exige de qualquer debate e Je

' ~CVJ,--v\.- :
~ostaria d~

.

..

. qualqu~r

a ·. .l.--:-.u:1straçao.

Então

'

esse esclarecimento

r.~~_)

~--:;u;;;:s;;:rso e

res ponsabi lidade'V

1o

:nentaçao 30Üre Fernando de ::cronha exata:ne ;·.te para

~ esclarec~~e al3u.~tas

in.fon1a-

çoes dese~contradas, outras srroneas, al~umas divul~adas at~ de ma fe, ~ara que nao ~raspe

rem

cl~vidas

a respeito

der:>;~

questê.o que

''Cdt3.

:)

J~ca._.i....._.

:.:ui

(Palmas.)

.-

O SR. pe.t.S I \JG ~~e

do, Sr. ";overnador.

Perg:uT.to ao Dr.
-

Luciano~e mant~m os

:fui to obriga-

lO

~
- :v\)'"\.·_ L

porque nes te caso noo i':lOdere :-:;os

~ d-J<. J s~

· 'J

.

~

~ir.utos

~-

a1nda antes do al moço, mas n ao ::avera

de

ex;J o3iÇa~

;-- er:~untas

em

.

relação~~~~rque

não haveri te m;::o.

favor.
)

O :">R . ~-a -:1:::tih ;Ih~

.Pze~zi&}a,.g. Dr~oderão
ao

ser dirigidas logo apos o rein:Ício

cas

sessoes no per:Íodo

da tarde?
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pr ií:-:e ira · o ·ortL: r. i dade

O

1

de-~~a~

..

~~~~~0

Dr.~

.-. .

.... , _

·-

)i ' •

a tan1e, desde

vo ltara a ta r de?

LUC I. \: :c

._: J. ;n .

~

.

-~ao-e:;':"a

;::> , 7

2

'iri :r :r e

; :uito o t ri ·_,"> a -

do a :lesa e aos ~resentes ;::; ela o:-:·ortunidade de o IBDF vir a S1~blicoJ :::ais Lina vez JexFlicar

~

~

<~

a proposta de criaçao do Parque :,racional : :ari-. de Fernando de :.roronha 9 ~ _rbri são~

'~/.
~~~?~.. . ,. .~
')W m1nutos dos é10 que
· . ~ ;:-:< Jrque a cr1açao do Far1ue ~ ac1or,al .. :ar1\(o de Fcrnan~;' oror.ha

do de

ja e um assunto

tender, at~ ja es~otou /

sua

~f~~~hamo'
-. . _
ta.

r

f

.

~

. 1~./

d iscutido

h~ tempo

pro ;1ost~{H€J nev"'c

L1cto,

;:, €li

.
e< que, no no.sso :nodo de en

ja v eu "'e .. do diseutido--

CDI!.O

h~

chà

que

~i r. utos ser~

;)Oss ivel ex nor

7-

n osso ·: onto de vis-

. ..

'Jostar1a de 1n1c1ar esta ex 0o s içao dize:-.do qne o IBDF defende a criaçao do Par·que

.

Nacional :,rarinho de Fernando de Noronha, es pecialmente porque ao"'.e ac h a mos que devemos im"\.,/0J

plementar uma política de preservaçao da

natureza~Pais

tic9s, que ultrapasse a r,osiçao do nome do diretor, do

do presidente da instituição.

~~

~

que ultra passe mandatos poli,

~overnador,

nome do

do nome

E a forma de se conseguir isso e criando mecanismos, um

~~ ~"'"

siste~aç-ao ~~cr~~que

rci~'--'-k----:to

j

seJa aceito tanto a nfvel da comunidade cien-

~evv:}v

tifica

brasilei~munidade

cientÜica internacional.

para ser

~ais

objetivo e tentar me man-

ter dentro

-

. A preocupaçao do I BDF er.1 estabelecer uma Lmiclade de conservaçao er.1 Fernan
DTR 20.67 0009. 1 IJUL/861
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do de Noronha vem desde a e r:oca dos estudos par~riação da Heserva Siolo5ica do :\tal das
Pecas, no final da d • ecada de 70.

.4. proteçao da area foi ta :nb~m rec o::-.endada rio documento

.../

elaborado ; ela Un iio Internacional ~ara Conservaçio da :'J atureza, na :strategia :.iundial

rJ a-

)~<-~
ra

» Conservaçio

grar;;a das

da Natureza, pela UCN ~ ~~la World

:-laç~es

Unidas para o :.leio Ar;;biente.

[o

e Delo Pro

IBDF chegou a assinar um convenio com o

. ~overno do TerritÓrio) e m novemb ro C:e l 9G2;que permitiria o estabeleci ~.-. ento de ur:1a base de
~

apoio para desenvolvimento de atividades do

das

tartaru~as

marinhas.

s~

~rgã~uip~la~o, princi ~almente

a proteçao

·~

que pese

nã~r

ss concretizado a cessao da Praia do Leão

para instalação da sua base, conforme previsto no convenio, o I.3DF ve:-:1 executando desde
f)

E com o atual ~over no civil tem i mplemen-

8 2 a proteçao das tartaruqas marinhas na ilha.

A preocupaçao com o estabelecimeJ!to de u:na unidade de conservaçao no ar-

tado esia ação.

quip~lag~4 tornou) maior co~1 a te n tativa de se transformar Fernando Ge :··í oronha en po'lo
turÍstico, o que exigia a adoção de medidas definitivas de preservaçao dos recursos naturais d$ha.

O

IB~

gestionou de todas as formas junto as autoridades responsaveis pelo

desenvolvimento dos planos e prdjetos para o arquip~laQo, no sentido de sensibiliz~los
para a importância de se estabelecer ali um parque nacional que permitirila a preservaçao
dos recursos naturais e o desenvolvimento1 em bases controlada~da atividade turÍstica.
Não conseguimos

at~

o momen to

~~concretizar

tal intento.

(i~steriormente,

foi consti-

tuido o grupo de trabalho interministerial,comr~sto por representantes do Governo de Fer-

fj( ,h_

~ \jy

nando de Noronha, IBDF,V§

.do/

~~V~~inistério

do Interior, objetivando comp_!

-

~I ..

tibilizar o desenvolvimento econ;mico-social com a cor~ervaçao da natureza no~erritorio~

OTR 20.67 0009 1 IJUL/861
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grupo

~-;t

reuniu} uma unica vez, quando traçou as diretrizes e

metodol~

gias de tra balho, nao tendo havido continuidade dos trabalhos, apesar dos esforços do I BDF

junto

~ c;;írdenação do grupopara que fossem concluidos. G:sta f orna,

foi com sur presa qu

recebemos o decreto de zonea:;;ento agroecolÓgico do -Cr.ritÓrio, elaborado sem a partici paçao do I 3DF, mesmo que esse decreto tenha representado um grande ava:--,ço e:n terr.: os de preservaçao da area.

E descor:siderando este decreto,Ri' pro!}osta defenci da pela cowunidade

cientifica e conservacionista nacional e internacional para que se estabelecesse um parqu
nacional em Fernando de ~;eÇ.onha.

O IBDF nrocurou então com patibilizar a n,.ron.osta de cria
•

J

çao do parque nacional com o zoneamento estabelecido.

.

J

Para isto, ale~ de entendimentos

~/

1
.t • .
.• . h
d
t. d
d 10'' d 1
com o ":;overno d o Verr1 or1o)que Ja v1n am sen o man 1 os ues e ~o ; , o orgao es ocou

equipe t~cnica para o arqui ;; ~lagoJ que discutiu o assunto com representantes da comunidade

local,
a uma

f

Secretaria do é!eio .\mbiente do

pro ~osta

consensual ce

minhado ao Sr. Ministro da

~rri t~rio e

limite~ue

da 2mb ra pa, te nd o conseguido chegar

foi então transformada na o inuta do decreto enca

I

·'~ricultura.

f t e ' i da e,:;osição de motivos em anexo ressalt

a justificativa e a importân cia de se criar

o)/arqu~cional tamO~m
e

de se alterar a

.0

.._"\A~

situação criada com a edição do Decret~92.755, de 5 de junho de l 9t 31 -

OTR 20.6 7 0009 . 1 IJUL!86l
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repres-ent aJ:l tes da comooi da de local ;da- 5eGre-t -axia

t\mh±errt·e n&=Terri.tõ-r.io e da _Embrapa, t-e.ndo conS-.egui do chegar==a-

uma proposw

eensensua~

limites,que foi então tran-s--f&r-m-a-à-a n-a=mi:-nnt·a,...

de decreto encaminhada ao Sr. i linist"' da .'\~tura.

O te-x--to=rta---e-x-po.:..

s-ição de~ros---em .An13xo res3alta a justificativa e a irrmortânc"i-zt=de ...-

se

~iat

~m a

~m ~tque ~~cional

ertição do Deucto

ft

0

e também de se alter-ar a 3ituação

rtada

9 2 7 s 5 ) de 5 d9 iuR~o ~ que transformou

o arquipélago em área de proteção ambiental, juntamente com a reserva

I

biolÓgica do Atol das Rocas e os Rochedos São Pedro e São Faulo. L~o . caso,
a APA é uma categoria de manejo complementar extremamente Útil e de apoio

i proteção da natureza. Mas, no nosso

entender~ nao substitui o papel de

--

...
~
categoria básica.. como
parque Nacional. ~tro aspecto relevante e que a
APA transformou a nossa reserva biolÓgica dd Atol das Rocas em uma categoria que pode ser visitada para fins turísticos. Acho que isso foi uma
mui to (!rande .

distorç~ 1 uma

agência de Recife já está propondo tudo para o

Atol das Rocas, baseada ne~ legisl~ção da APA. NÓs, através da Polícia Federal, não vamos permitir B visit~à reserva biolÓgica do Atol
das Rocas, porque achamos que esse decreto que transformou o Atol das
Rocas) \'' uma reserva biolÓgica, em APA, nao teve esse objetivo. Até acha-

--.......'hoJ":_j

~)

_s .; ~

e.I)I::"J ;:J( J,ç.. 'l"1>.

/

mos que ~m equÍvoco)~? sfi~ra+fiillkONJD!ií1bs;hsiilgs.~
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Quanto à situação atual dos nossos trabalhos, gostarf!
mos de esclarecer que neste ano o IBDF jâ investi1 na Ilha de Fernando

~~v.~~
de Noronha1 :Jfiilh

à

4lo projeto de proteção

tartaruga marinha e

d.z....

lo

/kee

Tu

--:::::----- c\"'
tro de Migração de Avejf)lS milhÕes de cruzados, além
~compra

Cen-

duas

lanchas para serem instaladas na base de apoio de Fernan.do de Noronha ..

.J

. , Ro c as
\ c: v ' ~1o.n.{- . de
qUe ~ d
de pré-fabricada

I .

\
0 e -no, (_ c.YY\ "
também >equipadas com motores, ..;::=:a::~~a -<àe uma unida~·

que~ve
)

estar sendo construfda • totalmente equipada
.

'

..-a:.clic

para a manutenção dos técnicos · e um sistema

de~ VHF_ SSB. O IBDF tam-

bém proporcionou apoio para que Fernando de Noronha seja a base de centro
le de Rocas com um convênio com a Empresa Águas Claras, que tem sede em
Fernando de Noronha e deverá fazer uma visita semanal ao Atol das Rocas.
Incluindo Rocas e Fernando de Noronha) fizemos um convênio com a Marinha,

---~demos

120 mil litros de Óleo dÍesel para que a
ó.~S

fiscalizaç~Rocas
'- •í ',)

.-

rrt\

h .:: "(Y\

e, posteriormente, dê

~apoio

~·farinha

faça

·~

a Fernando de Nero-

)

n~ilizamos a compra de dois navegadores por satélite

no caso específico de Rocas, os navios precisam de .a

, porque,

navegad~até-

lite para chegar até a área.
Em relação ao projeto da tartaruga marinha, ele vem
sendo desenvolvido desde 1982~~ leste ano de 1988, tivemos um grande
sucesso) i um dos nossos maiores picos de desova na Alha)í' o que vem de-

DTR 20.67 0009. 1
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monstrando que o trabalho de cuidar da desova das tartarugas vem trazendo
algum resultado, se bem que os resultados especÍficos só poderão ser colhidos após

1~0

anos de implantação do projeto. Quanto ao Cemave, a

parte das aves, já foram aninhados lAOO indivíduos

na~ha,

o que é muito

pouco, e identificadas J& duas espécies endêmicas e mais três espécies
migratórias. Essas espécies migratórias so foram observadas em Fernando de
Noronha.
9

\{PAQ

Ai; fiara concluir

l!?P*S 29 d?JIUFZ

)

·o

~wa

&I+l&&

~

~~ gostaria ~de passar a transparência para explicar aos

~nhores

os limites propostos e também dizer que o nosso entusiasmo em

criar o parque nacional na área vem de vários fatores\/ Primeiro, porque o

J
fâc~und~ o
Ç~

seu controle seria

\.__i'-'á) f .)

grande problema que o IBDF en-

frenta ê a questão fundiária? e em Fernando de Noronha essa questão nao
e xis te, ja que a área ê de propriedade

~

da União. Também acha-

mos que a criação do parque foi extremamente facilitada, especialmente no
o..

momento

Ma.J C>

ri a..

~m q~ntidades

envolvidas

\i;.( favorável..

Por enquanto. a úni-

ca carta desfavorável à criação do ~arque~cional que recebemos foi da

____,

Embrapa.J

Es~a

I

motivação de criação tem sido muito positiva, tanto que fomos

surpreendi dos, na Última reunião do Conselho Nacional de Me i o Ambiente. o
Conama, que aprovou uma moção por unanimidade para que o farque

OTR 20.67 0009. 1 IJU L/86 !
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s ,e ja criado de forma imediata. Também nao vemos a criação
nal de forma simplista. Se assim fosse,
ra em

rarque~ional,

22/ 4

~os

do~que "Yacio-

transformar a ilha intei-

e aí não precisaríamos mais discutir de quem seria
~

,;

~'

"-;

d

J

a ilha - se de Pernambuco ou dQ~A coisa não é tão simples assim.
Realmente ; temos de ter uma série de critérios e ultrapassar algumas barrei

(

ras.

A área em amarelo é a área proposta para a criação ~
parque. Utilizamos quase que basicamente as areas preservadas dentro do
zoneamento agrotecolÓgico mais todas as ilhas oceânicas isoladas que nao
\....-

estão marcadas. Quanto à área marinha, utilizamos como limite o Costão,
que fica a aproximadamente 50 metros de profundidade. A partir daÍ é que
rf)

seria

\ Ih)

po~sca

oceânica e de escala industrial ou

.:. Üh<a>:;> Também dis cutirnos com os ilhéus

comercial.~

alguns pontos que e xis tem dentro

do parqu;Y.;ue atualmente ainda são utilizados para a

pesca.~es

pontos

~' si5 utilizados para a pesca, segundo o que discutimos lá na~ha, inclusive com o presidente

da~ociação,

nao seriam significativos. Quanto

a alguns pequenos conflitos da nossa proposta com a atual proposta de zoneamento agro,ecolÓgico, eles são muito pequenos.
'-"

~
___..-/

Geria mais ou menos o seguinte: da área proposta, tería-

..

mos uma area preservada de cerca de 7.500 hectares, sendo 700 hectares de

DTR 20.67 .0009. 1 !JU L/861
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2-.5 ~r~

de elementos marinhos.

~ecida5na

nossa
-......

proposta algumas áreas previstas no zoneamento agro!,.ecolÓ gi co. TerfaZ.
marcar

al~,:~:·, ;: ~r de~crofone.
O zoneamento

?

agro~ecológico

previu que o núcleo da Ilha

'-'

~c:t,rt.:o.s:,~

Rasa

<:.L'nc.ls.;

~~c~f

_

usado para a agricultura, com o que nao podemos concordar.

Parece-me que o nÚcleo da Ilha

ia~ utilizado

para a agricultu-

~

' \ . : . d j - J I ;J.Í

ra1 porque 1his to ricamente J um agricultor executa essa atividade.

/

~!&IP)••IIV'

?

~•~un••--,~pretendemos

transformar a Ilha Rasa inteira em rarque ~ional.
~ e..l~

<:.....

vamos admiti r queq

/

•

a

único agricultor

•• v &Jt'idlfiuaea-M seja uma pessoa_ de idade. Ao longo do tempo, nademos resol-

ver isso. O que nao podemos aceitar ~ que uma lei continue a manter uma

-

-

---

-

area de agricultura dentro de uma area que ecologicamente e relevante para
a nas.s a ação . embêm fizemos algumas

alterações~

Por exemplo, o zoneamento agro/ecolÓgico

'-"

('iiã~

"/~'!~

Ilha Grande.

•me simplesmentei dei-

xou de fora a Praia do Leão. Como o~ colocou agora há pouco - normal-

~

mente.

~loca

as soluções onde o IBDF é culpado; desta vez, nao
r') ") .

tenho culna - a Praia do Leão Jd WA

Q6

é

r')
fundamen~eção

da tarta-

ruga marinha. Então, não podemos entender como a Praia do Leão ficou de

I( 6)

Governador Fernando César Mesquita foi muito favorável a es'ta

DTR 20.67 0009. 1 · !JUL/86!

solução:~

TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÃO E REDAÇÃO

Reunl6.o N.•

Taq. -

X 14 8 I 8 8

Fita N.•

;~. raêrcia

1 V

2 2I 6

Quarto N.•

Conf. -

Rev.

discutindo com a Secretaria do Meio Ambiente, com

Q

Heleni? resolvemos

incluir a Praia do Leão e ampliar o limite até e)Ye ponto.•••llllif•lllla.aa
~@

aaa

~e4fiên.~JR~ Também ultrapassamos um pouco o li-

mite do zoneamento, •
... --1~

...

.... ~."'"-""..,_'"':"-_\>

···~

.

.:~~

...

,pj"t4a ê

+

nwti-íbSMê=ôjctrft: Pbn isc i;eé;ed · ·r

para que pudéssemos incluir o símbolo de Fernando de

~oro-

nha, os Dois Irmãos, que todo mundo chama de Fafá de Belém. Vamos deixá-lo dentro da área do parque.

..,·rgg ,.,.

t:aaà

3

tee

cluir essas linhas isoladas, que são fundamentais para a apropriação de

-

a guas.
minutos~Não

Bom, tinha prometido

vou continuar.

Acho que, em linhas gerais, seria isso.
tinuidade dos trabalhos,

•llill?lll?lii711?._2MX•tsl?llilllllli!Biá•llil•~•-••..._u•Jit'l•~~p~
7

\. seJ")/

ta de criação do

que, na con-

~se;

.

parque~referendada

a nossa propos

por este

-

f~rum.~ este f~rum

achar adequada a nossa proposta, ficaríamos extremamente felizes de ter
um referendum, uma moçao de apoio,
tfi'VP

alg~ma c~ntido ..illlllil1118-'iilill. .•

Huito obrigado. (Palmas.)

J GIL.
IJU L/861
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O SR. PRESIDENTE

-

~

de interromper os trabalhos e prever a retomada as 14h.30min. O prazo e

bastante escasso. Pediria a compre.ensão )de todos : e a colaboração\ no sentido de

estarf~i

presentes ãs 14hb30min.
Desejo anunciar também a chegada do Dr.

Clod~ldo

Pavan, Presidente do CNPq.
Quero também esclarecer que, dentro dessa nova programaçao

~

aceita aqui pelo

~enãrio,

a sessão plenária te rã início

às 17h~30min. Então, é preciso que mantenhamos o cronograma, sem o que
entraremos pela noite afentro. :1uito obrigado.

OTR 20.67 0009. 1-· IJU L/86)
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ANEXO V - ESPELHO DA IMPRENSA

.Mesquita luta por sua
ilha em todo o País

Porto Alegre - "A ilha
tem muitos amigos, inclusive em Brasília e no Palácio do Planalto." Com esta convicção, o governa'd or do Território de Fernando de Noronha, Fernando César Mesquita,
disse ontem, em Porto
Alegre, que está otimista
com a possibilidade de
manutenção da autonomia da Ilha, embora admita dificuldades para reunir 280 votos favoráveis
no segundo turno da
. Constituinte, contra a
emenda do deputado José
Moura (PFL-PE), que propoê a anexação do Território ao Estado de Pernambuco, aprovada no
primeiro tumo de votação. "Estou certo de que a
emenda supressiva do deputado Fábio Feldemann
(PSDB -SP), baseada na
preservação ecológica da
llha, será vitoriosa", disse
Mesquita, .que esteve ontem de manhã com o governador gaúcho Pedro
Simon, pedindo a sua solidari~dade. ·.. _ ,
ParaMesquita, a emenda
dÓ deputado José Moura,
para a anexação da Ilha
ao Estado de Pernambuco,
é "um grande equívoco,
porque criará problemas
administrativos, pela falta
de recursos para a manutenção da reserva ecológi-

Fernanda Mesquita qlier
manter Fernando de No;ô_:-'
nha a salvo
.: ,;;,
,~- ~ ·.)>

·ca". Segundo ele, o Terri•::
tório recebe mensalmêfr•·O:
te, da União, Cz$ 250 ml'-''
lhões, e, se for transfor•;;
mado em mais um mu.n}-'i=;
cípio .pernambucano, pelot.
Fundo de Participação;-:
dos Estados, Municípios;e.?
Territórios, terá uma 'r.e:·t.
ceita de apenas Cz$ 4 milhões/mês - uma quanti'ã'!'·
ridícula para a manuten~~
ção da Ilha". No périplo'
que está fazendo peJos !t:s!·:
tados do Sul, buscandd~
convenCer os governador.· ~
res em relação à corw.e~b·
niência de ~e manter; i>!,
Ilha na cond~o de Ter_rt~~
tório, Mesquita suste~t;;t-.: .
que ~ população dev~rj~ 1
.ter s1do consultada P<?.t .
plebiscito.
· +"
., .. :•p.

Mesquita acha que a
ilha terá auton·omia
Porto Alegre - "A Dha :J
tem muitos amigos, inclu - .~
sive em Brasília e no Palá· ~
cio do Planalto". Com es· ~
ta convicção, o governa· ~
dor do Território de Fer· ..,
nando de . Noronha, Fer· -'
nando César Mesquita.
disse ontem em Porto Alegre, que está otimista com
a possibilidade de permá·
nência da autonomia da
ilha , embora admita dificuldades para reunir 280
votos favorá9eis no segundo turno aa Constituinte, contra a emenda
do deputado José Moura
(PFL-PE) que propOe a
anexação do território ao
Estado de Pernambuco.
aprovada no primeiro turno de votação. "Estou
certo de que a emenda
supressiva do deputado
Fábio Feldman (PSDB SP), baseada na preservação ecológica da ilha, será
vitoriosa", disse Mesqui•~ ta, que esteve ontem pela
manhã com o governador
gaúcho Pedro Simon, pedindo a sua solidariedade.
Para Mesquita, a emenda do deputado José Moura, de anexação da ilha ao
Estado do Pernambuco. é
um grande equívoco, porque criará problemas administrativos pela falta de
recursos para a manuten ção da reserva ecológica".
Segundo ele, o território
recebe mensalmente da
União Cz$ 250 milhOes, e.
se for transformado em
mais um município pernambucano, pelo fundo
de participação dos Estados, municípios e territó rios terá uma receita dP
apenas Cz$ 4 milhões/ mês - uma quantia ridícula para a manutenção
da ilha ''. No périplo que
está fazendo pelos Estados do Sul, buscando o
convencimento dos governadores em relação à
conveniência de se manter a ilha na condição de
território. Mesquita sustenta que a população de·
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Fernando César está confiante na liberação da Oba
veria ter sido consultada bém com Orestes Quércia
por plebiscito..
em São Paulo, e ontem
LEILÃO DE PORCOS
mesmo, após conversar .
Fernando Mesquita . por alguns minutos com
alegando falta de recur- Pedro Simon, embarcou
sos, disse que foi preciso a para Florianópolis e Curipopulação de Fernando tiba, para tentar sensibilide Noronha promover lei- zar os governadores PelOes de seus porcos, vacas. dro Ivo e Álvar'D Dias.
cabras, peixes e galinhas.
Até o final da semana
para custear a sua viagem ele pretende ainda
pelo País.
encontrar-se com Newton
Ele classificou suas visi- Cardoso e, embora não
tas por vários Estados de demonstre muito entu "uma luta ecológica". ;;iasmo, espera que a
que, segundo disse. mobi- Constituinte volte atrás e
liza os 1 mil 500 habitan - não anexe a ilha de Fertes da ilha para a sua nando de Noronha ao Esmanutenção como territó- tado de Pernambuco.
rio autOnomo. ligado soDo líder do governo
mente à União. A contri- gaúcho, entre outras palabuição dos moradores em vras dé solidariedade, ele
sua maioria humildes pes - ouviu que este assunto
cadores , foi doar ~ reali - deve ser encaminhado pezar leilOes de seus bens los deputados compromepara angariar fundos para tidos com a luta pela ecoa peregrinação do goverlogia. Ex-porta -voz do Panador.
Iácio do Planalto, e amigo
Fernando :'v1esquita já
bem próximo do presidenconversou com alguns gote José Sarney, o governavernadores e políticos do dor de Fernando de Noro~ordeste. inclusive com
nha esclareceu que se em:V1iguel Arraes. gover·
penha pela ilha não ennador ae Pernambuco, a volve política, e que sua
quem considera " um dos amizade com o presidente
homens mais importantes não influi no que a Consdes te País". Esteve tam - tituinte vier a decidir.

---

. ...

:..

. . . ......· ..
' .

JORNAL

i>o BRASIL

Governador de Fernando
de Noronha afirma que
anexação foi vingança
"A decisão da Constituinte de anexar o território de
Fernando de Noronha ao estado de Pernambuco partiu de
inimigos meus interessados em atingir também o presidente José
Sarney". A acusação é feita pelo governador da ilha, Fernando
César Mesquita, que nos últimos dias tem se empenhado em
mudar o placar dessa votação no segundo turno. Segundo ele, o
resultado do primeiro turno • que surpr~endeu o go\·erno federal
- foi uma espécie de vingança pessoal dos inimigos políticos que
acumulou quando atuou como porta·-voz do presidente José
Sarney. "Dei pancada no Brizola, no PDT, na esquerda. Fiquei
muito desgastado nesse processo de defesa do governo e do
presidente Sarney", analisa.
Nos seis meses que antecederam· a votação do mandato do
presidente Sarney, por exemplo, Fernando César Mesquitã foi
um dos mais aguerridos defensores da posição do Pàlácio do
Planalto. Nesse período, compareceu 23 vezes a programas de
rádio e de televisão defendendo o governo Sarney. Se de um lado
a anexação do território que governa ao estado de Pernambucoum feito que surpreendeu o próprio governador pernambucano
Miguel Arraes, não envolvido na disputa · teve um caráter de
retaliação ao ex-porta-voz e ao presidente da República , por
outro lado o resultado dó primeiro turno espelhou a falta de
mobilização do governo em tomo da questão. "O governo não se
mobilizou", constata Fernando César Mesquita. " E eu, como
governador, não podia fazer nenhum lob.by por uma questão de
ética."
Inimigos - De acordo com Fernando César Mesquita,
a anexação do território não interessa nem mesmo a Pernambuco,
um estado que se ressente da falta de recursos para o seu próprio
sustento. O governador de Fernando de Noronha- um arquipélago formado por 21 ilhas, com 1 mil e 500 habitantes e distante
510 quilômetros de Recife- está convencido de que o resultado
da votação será diferente no segundo turno da Constituinte.
Quantos aos inimigos políticos, sabe também que continuarão
ativos. E é a eles que atribui um dos mais recentes ataques que
recebeu: foi acusado de suspender encomendas de barcos pesqueiros ao estaleiro pernambucano Diamar depois que o presidente da empresa, Samuel Cohen, tomou pública a aquisição de
uma sofisticada lancha de patrulhamento pelo governo da ilha.
"Não cancelei encomenda alguma até porque não a tinha feito",
protesta o ex-porta-voz.
Um comitê formado por moradores da ilha com o objetivo
de defender a autonomia de Fernando de Noronha está em
Brasília. Ele já arrecadou junto à comunidade Cz$ 700 mil e
colheu 1.036 assinaturas para o abaixo-assinado em que pedem
aos constituintes a supressão da .emenda no segundo turno .
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Emenda quer salvar
a ilha de anexação
Uma cruzada verde pode
manter o governador do territó rio de Fernando de Noronha.
Fernando César Mesquita . em
seu cargo. Quatro emendas de
constituintes ligados ao governo, que pediam a supressão da
anexação do território ao Estado de Pernambuco aprovada no
primeiro turno de votação da
Constituinte. foram rejeitadas
pelo relator Bernardo CabraL
Apenas a emenda do deputado
Flávio Feldmann (PSDB-SP).
QUJJ tem o mesmo Objetivo. -vai
a voto no segundo turno, .porque fundamenta o pedido na
necessidade de preservação
ecológica da ilha.
Discutir a anexação pelo ângulo da preservação ambiental
. é uma chance de manter a autonomia do território. porque a
decisão da Constituinte foi um
ato polftico de repúdio a Mesquita e ao ·presidente Sarne,·.
Mesmo afirmando e reafirmando sua posição antigoverno,
Feldmann transformou-se num
aliado ocasional do Planalto. '\
supressão da anexação é a nona
prioridade do P;·l:icio do Planal to para o segunv .. turno.
Sem qualquer tipp de simpatia a Mesquita. o deputado Yem
conversando com ele quase diariamente. Depois que Mesquita
soube do parecer do relator.
intensificou as chamadas tell' fónicas . não escondendo su.t
apreens<'to l !. nervosismo . "Eu
preferia nem · ter tratado do assunto mas as entidades ecológi cas me procuraram e a anexa -

.19/rl~
C'Ol\ 't Vf O Do C>-C\.~Si

J.

ção é realmente prejudicial à
ilha", queixou-se Feldmann.
·
Por ser área de proteção ambiental e ter .sido beneficiada
por um zoneamento ecológiCo
em abril, o território de Fernando de Noronha está sob constante fiscalização de órgãos am bientais federais, como a Secretaria de Meio Ambiente e o
Instituto Brasileiro de De&envolvimento Florestal. "Se a ilha
for vinculada à administração
estadual, certamente haverá
um conflito de co_mpeténcias" .
disse Feldmann que está preo cüpado também com a redução
,de verbas para a preservação
·ecológica na ilha.
Apesar do empenho,
·Feldmann não tem muitas espe-ranças de ver a emenda aprovada. Sua última cartada será um
seminário marcado para o pró ximo dia 27 na Câmara dos
Deputados. onde estarão todos
os envolvidos no problema: Sema. IBDF. \-1esquita . um repn.'sentante do go,·erno pernambticano, ecologistas e até o Emfa
que administrou a ilha por lon gos anos. antes que o Exército
assumisse e repassasse a tarefa
a Mesquita .
Técnicos do IBDF. por exemplo. detalharão estudos dt>
transformar a ilha em Parqu\'
Nacional Maritimo- o segundo
do Pats . "Os argumentos fa,·orá,·eis a autonomia do território
não faltam. ma~ a ilha poderj
ser prejudicada pl'las Jntip~llias
que FernJndo Cesar an).! ;trinu ..
constatou F t'ldm ;t 1111 .
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Anexação de
ilha está
em debate I
I

A Frente Nacional de Ação Eco- '
lógica na Constituinte integrou-se
definitivamente no esforço para
retirar do texto constitucional no
segundo turno o artigo 17 das
disposições transitórias, que anexa
o arquipélago de Fernando de Noronha ao Estado de Pernambuco. 1

A Frente Verde. como também é 1
conhecida, está realizando durante '
esta semana um ciclo de debates ·
em Brasnia, dedicando-se anteontem a debater a problemática do
arquipélago. Participam do debate,
além de inlimeros constituintes
(entre os quais autores de emendas
supressivas do artigo 17), representantes da sociedade civil e de
órgãos governamentais interessados na questão, como o Emfa. Q
Projeto Rondon. o CNPq e o IBDF. ,
.
i
u . prestdente da .!-"rente Verde, '
dP.putado Fábio Feldman (PSDBSP), autor de uma das emendas
supressivas. acredita na possibilidade de êxito da sua proposta. Sua
crença repousa no fato de que a
primeira votação ocorreu sem o
necessário amadurecimento da
matéria .
O parlamentar vê na situação estratégica de Fernando de
Noronha, mas principalmente nas
peculiaridades das suas condições
ambientais, justificativa suficiente
para que permaneça sob a tutela
da União.
,n
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Fernando de Noronha
é área ecológic4
-.-

.-

manter bem~ desde que a entrada do homem seja proibida. Estão incluídas nesta categoria,
A longa polêmica sobre o por exemplo, todas as ilhotas e
destino do território federal de rochedos onde se abrigam, reFernando de Noronha parece produzem e se alimentam diver,aproximar-se do fim. Na última sas espécies de aves exclusivas
'Sexta-feira, o presidente José de Fernando de Noronha, ou
·sarney assinou decreto estabe- que elegeram o arquipélago colecendo o zoneamento agroeco- mo porto de descanso e crialógico do arquipélago. Sem che- tório.
Também se inclui a1 a famogar aos cassinos, nem optar pela
criação .de um parque nacional sa bata dos Golfinhos, único lomarinho - as duas propostas cal do Atlântico Sul usado para
mais cogitadas -o zoneamento acasalamento e criação de filho.esboça um futuro mais ecológi- tes de uma espécie rara de golfi.to para as ilhas, com um espaço nho. É proibido entrar nessas
Teservado para a produção agrl- áreas de preservação, sob qual-cola e o turismo racional. De quer desculpa. Mesmo pesqui:.agora, em diante, Fernando de sadores, estudantes ou fotógra2Joronha fica dividido em qua- fos dependem de autorização
!b'o tipos de área: de presetva- expressa das autoridades para
:Ção, conservação, restauração e ter acesso à região. As áreas são
reservadas à sobrevivência de
..~de uso e ocupação.
ecossistemas intactos.
;:
"É a nossa constituição ecoAs âreas de conservação são
jlógica", afirma o governador do as que Já sofreram intervenção
território, Fernando César Mes- do homem ao longo da história
quita. "A partir da1 vamos tra- e podem continuar a receber
balhar na sua regulamentação gente, porque não incluem neatravés de decretos do nosso go- nhum local fundamental para
verno, de leis de uso do solo, do perpetuação da fauna e flora.
estabelecimento de sanções e Ainda serão estabelecidas as redemais providências necessá- gras de utilização dessas áreas,
rias", diz. Segundo ele, o zonea- nas quais se incluem quase tomento não exclui a possibilida- das as praias. Mas já se sabe
de de criação do parque nacio- que será mantida a proibição de
nal marinho, mas vai muito caça submarina e a modificação
mais longe, porque prevê as ou perturbação da paisagem.
áreas de uso e estabelece distin- Tais locais estão reservados pa~ções entre as que serão protegira turismo de alto ruvel ou ao
-<.tas, conforme o estágio de dese- turismo ecológico proposto re:(J_uilfbrio ecológico em que se centemente pela Embratur.
encontrem. " Criar um parque
Nas áreas de restauração,
seria simplesmente fechar a. considera-se
que a interferência
área", continua Mesquita, "ao do homem foi
tão grave que a
passo que no zoneamento pro- natureza
não
tem
condições de
pomos ações muito claras".
se recuperar sozinha. Por isso,
De acordo com o decreto, estão previstos investimentos e
publicado ontem no Diário Ofi· ações de pesquisadores para
cial, as áreas de preservação são ajudar a recuperar o equilfurio
as que menos sofreram ação do ecológico. "Esse conceito de
homem. Considera-se que estão ârea de restauração é absolutarazoavelmente equilibradas e mente novo para o Brasil", resque os arúmais e a vegetação salta o coordenador de pesquiexistentes têm condições de se sas do arquipélago, Evaristo
LIANAJOHN

Especial para o Estado

Eduardo de Miranda. Segundo
ele, existem no Pais ações de
restauração dirigidas a animais,
como a ajuda que se dá às tartarugas marinhas de toda a costa, ·protegendo seus ninhos e até a
incubação de ovos para aumentar as chances de sobrevivência
.
dos filhotes.
"Mas não existem áreas de
restauração, onde se protege e
recupera também o ecossistema
necessârio à perpetuação das
espécies", explica Miranda.
Segundo o pesquisador, que
é o principal responsável pelo
zoneamento, pouco adianta salvar individualmente alguns ani- '
mais, se seu habitat é destruído.
Eles podem sobreviver, como
num zoológico, mas a espécie
continuará ameaçada de extinção. Em Fernando de Noronha,
as áreas de restauração incluem
as praias de desova das tartarugas verdes (Chelonia mydas),
onde agora é proibido alterar a
vegetação, retirar areia, fazer
aterros ou qualquer outra ação ;
que perturbe o ambiente além j
de não ser permitido caçar tartarugas ou coletar os ovos.
Os pesquisadores também
ajudarão na sobrevivência dos
filhotes. "Sempre que necessário pode-se, por exemplo, transferir os ovos para locais onde se
tornem mais viáveis", explica o
biólogo José Roberto Miranda,
que realizou os levantamentos
de fauna para dar subsldios ao
zoneamento. De acordo com ele, .
as tartarugas que desovam em J
Fernando de Noronha às vezes .,
viajam quatro mU quilômetros
para voltar à praia em que nas-'
ceram. Se esse local de origem ·
tiver a presença de pessoas ou
houver barulho, elas ficam perturbadas e poêm ovos em qualquer lugar. "Como sobraram só
uma dezena de fêmeas, das centenas que vinham aqui", diz José Roberto, "é fundamental dar
a esses ovos a melhor condição
possível."
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FERNANDO DE NORONHA

O

Área de preservação ecológica

[[IIJ Area de uso e ocupação
.~~ Area de conservação ecológica
fi:~::::::) Área de restauração ecológica

No mapa, as quatro áreas em que o arquipélago foi dividido pelo zoneamento
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A caça submarina e a alteração da paisagem .c ontinuam proibidas nas .i lhàs
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o zoneamento fixado no decreto garante, também, atividades agrícolas e turísticas no arquip

SP

Desellvolvimento terá limites~~
.

Ao lado de todas essas âreas
ecologicamente distintas, o zoneamento propõe limites para a
atividade humana: nas regiões
de uso e ocupação ficam confinadas todas as construções,
·campos cultivados, porto, aeroporto, estradas etc. Dentro des, ses llmites, o governo do território vai estabelecer sua polltica
de desenvolvimento. "Recebemos Fernando de Noronha como uma ilha da fantasia, onde
ninguém pagava luz, água, telefone ou transporte", diz o governador, Fernando César Mesqulta. "Agora v&mos criar a lei de
uso do solo, as taxas, a cessão
das terras agr1colas por como·
dato e o que for preciso para o
desenvolvimento." Em tempo:
comodato é o direito de uso da
terra para produção, mas não
para venda ou aluguel e foi o
recurso .e ncontrado -para distri·
bu1r a terra aos agricultores da
ilha, sem dar espaço à especulação tmobillária. No arquipélago
nunca houve propriedade privada ou direito de posse de terra.

caracterlzáçAo ti()s agricultores ·
e demaiS ilhéus. '0 resultado fo- .
raro 50 mapas mostrando cada
ecossistema, a utilização d.a s .
ilhas por parte d~ cada axiim~ e
· a distribuiçA·o da . vegetação,
além da infra-estrutura ;presente, feita pelo homem.
Afê que-se ·n otou, por.exem- .
ã
.plo, que a catraia- ave lltor nea semelhante à gaivota :- só
faz ninho numa das Uhas, a Sela .
. t E· · · 10
· n1 d
O me
a. . que a uruca co . a e
Trinta Réis - outra ave litorâ· nea- estava numa Uh ta antes
· inclu.tda no ..proje'to de porto da
construtor·&.Norbert·o Odebrecht como suporte_para o
caiS. Observou-se também a uti•
lização qUe os agricultores fazem das áreas de caatinga, para
criação de bodes e gados, e ~stimou-se o necessário para obras
essenciais, ainda por faier, coino o porto e uma estrada Ugando um extremo â outro da ilha.
os ·liml tes fixados para eadâ.
ãtea foram ajustados de atordo
,com &. possibilidade de fiscalização e com as vtas de acesso já
existentes. São llmites visíveis e
A confiança dos técnicos e cada área ainda vai contar com
do governo, de que o zoneamen- um esquema de sinalização mto agroecológico será uma solu- formativa.
ção melhor do que a criação de
Em cada placa, discreta•
um parque para Fernando de
Nororiha baseia-se na maneira mente colocada no ambiente,
como o projeto foi feito. Além pretende-se esclarecer as proibi•
de levantar todas as informa- ções, ao lado das explicações de
ções disponíveis em arquivo; in- como desfrutar daquela áJea có•
cluindo várias propostas de zo- nhecendo sua flora e fauna.
neamento de pessoas que nunca "Queremos que o vi.Sitaptê é ó
foram ao arquipélago, a equipe ilhéu assumam as medidas ecoda Empresa Brasileira de Pes- lógicas tomadas", afirmá o séquisa Agropecuária, .Embrapa, cretário do Instituto Cientificá~
coordenada por Evaristo Miran- cultural do ArqUipélago _(Icca);
da, fez levantamentos de campo José Renato CabraL "Sém á
para avaliação da flora, fauna e adesão da populaêão é tmpossí-

o

::~~

vel te~ sucesso·em•qualq'uer rti~;
·dida desse .gênero", diz. O pe.n~
sarnento de Cabral .segue a~
nhá (l·e r.eceilt~ i".el~tório ·c~~~
U~esco sob~ ~quipélagos

11.1·

todo o ni~po~ ·~mo _o :esp~j:
restrito das Uhas e o 1s01ame~.:
·e m relação ao continente totl1~
'todas âs questõe~ ampief!.t~t~r
mufto mais delicadas, diz o rel~- ·
tório, é .fundainehtal .q ue 8 n_· 8 ~"'
população tenha ·cónsc\ênci~ _9e
que .proteger os ecossistemas
d. o·s ·arquipélago.·s é uina ·q uest.Á.o.. .·
de sobreVivência.
. ._-:-:::(.
Umà slrtlples ·obra, absol.~:.
tamenté .-InofensiVa no coritii-.
!)ente, pQde decretar a extin·ç(~~
de esp~cles e a degradação .aé
urila. tlha. Por ISSo, na re~•:
mentação do zoneamento de:
Fernando de Nororiha, e'stâ :p~
vista a.obrigatoriedade de av.a~:
liaÇão de irilpacto ~biental pá~
ta cada _projeto. "A mterdepe'ri~'
dêncla dós ecoss!ste~ . é ili!U;:
to grande e uma decisão na ájea
de uso e ocupaÇão pode ser 'd~~
sasttosa Para as áreas .protegtdas", explica o pesq!lisadQt
Evaristo Miranda. E cita;_.&'
exemplo da baía do Suestê;··on::
de se .decidiu fszer um aç'tíde
para ab&Steclniento da pop\.JUl; ·
ção sem levar.em coriSideraçãô
a existência de um mahgtié;.ó
\1nlco . mangu~ oc~ãnl~o ·do.
Atlâ.Iitico Equatorial._"F9i"am
estudadas. a8 çonçi!Çõés téCiii;;;,
ca.s, tnas ningüém avállou o ~~
paétQ dà barragem sob~e omiffi~
gue, hoje arile~çadó dé J.POrlé
pelo lixo é se~~ritós .vmdós
da barragem", p.iZ Mirand~ 1'Esperamos que daqui para trente
tais ações venhani á ser sempré
n.o rteadas. pt>~ umá preocupà;.
<.. -ção eéológlcá/'

O governo pretende orientar os visitantes sobre as possibilidades de Fernando· de Noronha
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Titopia por ThomaS MOriíS

''u

'fOPIA multo
tem uma
ligaÇão
intima com o Brasil.
Thornas Morus,
ao escrever seu livro, acabava de ler
uma das cartas de América Vespúçiq. que fez a. descrição de sua via~em go aTM!l. &te va! "compa.mando geogratlciunente a vtagem
· de .Vespúcto até que, antes de chegar pa unn.a cio Equador. encontra
u.ma Ilha Jincta coperta de pa.lmas.
cercada cte m~s. coelll de arvores.
P.e.nitda no mar. Essa Uha é que ele
chama lJt<>pla e· corresponde, na
carta. de Vespúclo, ·à Fernando de
NOT'Onha. Portanto. não há dúVtda
de que fermmdo de Noronna é que
forneceu a Tnomas Morus a tdéia
de tJtopta". ·
Afonso Arinos tem razão ao di·
ser, no liVT'O 0 pensamento poUUco
oo Renascimento, que a utopia proposta por 'fhomas Morus foi tnspiraQa na paradis!aca Uha. Sobre~ando o oceano. entre o arasu e a
amca, a 36& quilômetros de Natal,
() que se vé é um ponto de luz
perdido no Attànttco. A medida que
o avtáo se aproxtma, o azul ofusca
os olhos: urna ca.deta montanhosa
e o v~o (le muUos pâãsaros
.

de origem vi.J.lcânica - ont\e o mar chega a 4 mil metros d.e profUndld!l·
de- pnvUeglaàa por wn.a nquissl·
ma vtda mllfU.llla. Pe resto. multft
pa~. ernbàlaàa pelo vôo ·das vh1vl·
.Ilhas. uma ave negra, e o chetro de
~or de mussambê.
__ Nflo t à toa que o arquipélago é
conhectdo de~de a ép~a dos pira·
· tas francelie~ como A ~smeralda do
Atllnitoo. NPn>nha. l\ntca Uha ha·
biiável das ~l e~tlitenteli. teve um
p'~ado ecléttco: fot estacão meteo·
rológ\ca. ponto de apolo das fQrcas
americanas durante ll Segunda
Uuerra e base mUltar. Me~>mo alisim. cPnsegu.lu se manter pr!lttca·
inente mt.acta ne~se& çtnco !iéc\.J.los.
aesde que s!l tomou a prtmetra ·oapitatüo llemUtáT"ta do. arasU·
C.olõrnt:t. o pT"oJeto..da li:mtm~t_ur de
transformar a l\M em pólo tunsttco
.$Sçi~ou os ecologistas com uma pul·
sa atn\s dll oTeltHl, mas a Natllre~a
t~nceu e ~ a.rqlllpélago foi Teg. t*a·
do corno Mea de pT"otecão am·
blental.
Emoção é o que ~~~ sente !lO
chegar a Noronha. All areia.s Pão
brancas. nnas e há pr!'tft!l, pr!'ta~ e
mata pT"atas. Ao todo, sao 12. Cf!d8
uma mata bornta que a outra. os
UMus as dividem em dois grupos:
praias do mar de fora <Caietra. Ata·
laia e ponta das Caracas} e do mar
de . dentT"o <Biboca. Oc:mceiçàO.
Prata do Sancho t ~n11eacta dos

-

QolflnhO&l. Há pT"aias formadas poT'
recifes que. quando a maré ba!xa.
•formam ptscm11s naturais onde os
banhistas lie misturam com peixes
de todas ps çores. formas e tama-

nhos.

A prata pT"efe~tt\a dos Uhéus é a
do Sancno.. por terra. requer um
certo espírito aventUTelró; é preciso
descer no meio de duas grandes
rochas, ·através de uma escada de
ferro. Mas ao chegar lá embail(o, a
paisagem reune todos os Ingredientes de um paratso tropical : coqueiros, rochas vulcânicas, muitos pás11!\fOS e a água . a~l çrllit!\liníi do
mal'.

.

0\ltrP P.elo

pa~elo. ~ (l

Enseatla
Ondlll!mcto o.s ÇOT'·
pos liOP.re ll água. os P.lcntnllos tlão
um vmlattelro I!OoW ~ql-látlco, de
fnzer lnV!!Ja a q\lalq\ler ~ea World.
li:les ~fio centenas. soltos. livres, pu·
l!mdo em volta do barco. fazendo
gractnhas.
J-.1e~:,gulhar em Fernando de Noronhíl (! o\.ltra maravilha, porque o
llH{Illpélago cont-ém \.!ma verdadeira r~llq\lla ml\tinha que Inclui polv~. la!'o;~t.as. ~ubarOf~. CPlfinhos e
.pel~eli. o fUndo do mar é Hndo
demat~ e vale esquecer o medo para
mergulhar. A empresa Aguas Cla. r~ promove sal~as diárias. é só
c:omPinaT cpm o Klelton.
(10§ Oplfinho~ .

