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listagem de Desenhos

Des. nQ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Tabela I

T'ítulo

localização das minas de ferro da CVRD
localização dos sistemas norte e sul da CVRD
Carajãs: localização da Provincia Mineral de Carajãs
localização das jazidas de ferro
Estrada de Ferro Carajãs
lay-out da mina
1\reado Porto
Nucleo Urbano de Carajãs
Reservasindigenas na ãrea de influência do Carajãs

Listagem das reservas indigenas na area de influência
dos Carajãs

Pago nQ

3

3

11

13

14

15

16

17

33

34

Organograma I A gerência Ambiental do Projeto Ferro Carajãs e seu 27
fluxograma de funcionamento
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Orgãos Ambientais, Públicos e Privados:

SEMA
IBDF
FBCN
SERNAT
SOPREN

Secretaria Especial do Meio-Ambiente
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
Fundação Brasileira de Conservação da Natureza
Secretaria de Recursos Naturais, Tecnologia e Meio-Ambiente
Sociedade de Preservação de Recursos Naturais da Amazônia

Organizalçoes Financeiras:
BNDES
CU.
Banco
KFW

Banco Nacional do Desenvolvimento
Comunidade Econômi~a Europiia

Mundi al
Kreditanstalt fur Wiederaufbau

Econômico e Social

Centros de Pesquisas:
CNPq
INPA
INPE
IPHAN

IBGE
ABA
UFMA
UFPA

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnologico
Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia
Instituto Nacional de Pesquisa Espacial
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
Museu Paraense Emi 1io Goel di
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
Associação Brasileira de Antropologia
Universidade Federal do Maranhão
Universidade Federal do Parã

6. Desafio para o Futuro
A dicada de 1970 viu crescer o interesse mundial pela preser

vaçao e proteção dos recursos ambientais. De 1970 a 1980, foram criadas
cerca de duas vezes mais ãreas protegidas do que as que haviam sido est~
belecidas ao longo dos 100 anos anteriores: existem agora 2.611 ãreas
de conservação em 124 países na Lista de Parques Nacionais e Reservas
Equivalentes das Nações Unidas. Essas ãreas de conservação, que cons-
tam da lista da ONU, so~am quase 4 milhões de quilômetros quadrados (1).

(1) Academia Real de Ciências da Suécia, "AMBIO - Uma Revista do Meio-Ambiente Huma
no" Volume XI, numero 5, Pergamon Press, Nova York 1982.
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No início da ~ltima década, os programas de conservação eram geralmente
vistos como obstáculos ao desenvolvimento econômico, particularmente
nos países em desenvol vimento; mas reconhece-se hoje amplamente que o.:
fracasso na conservação dos recursos naturais torna impossível um cres
cimento econômico contínuo.

Junto com essa mudança veio também o abandono da velha noção
de que a conservação significa apenas cerca a natureza e deixá-la lar
gada a si mesma, em benefício de uma visão mais ativa (tal como a que
foi expressa na Estratégia de Conservação Mundial de 1980, da União
Internacional para a Conse,:"yação da Natureza) de que a conservaçao e
" a ger~ncia da utilização da biosfera pelo homem, de modo que ela pos-
sa render os maiores benefícios possíveis ãs gerações atuais, manten-
do contudo o seu potencial para atender ãs demandas e asp{rações das
gerações futuras •.

Esse é o desafio e~frentado pelo Programa de Geréncia Ambien
tal do Projeto de Minéri o de Ferro de Carajás - a implantação e operação
de operações de mineração a céu aberto e beneficiamento de minério de
ferro, transporte ferroviário, porto em águas profundas e centros h~
bitacionais, no quadro de um plano de desenvolvimento regional em lar
ga escala na floresta virgem amazônica.
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