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RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE 
FAZENDA BANG-BANG 2009 e 2010

       

   
São José do Xingu – MT
A Capital do Boi Gordo

MENSAGEM DO PROPRIETÁRIO

Em 2009 e 2010 continuamos nossos investimentos. A recomposição 
das matas ciliares praticamente encerrada e com a modificação da legislação 
em 13/12/2010, reduzindo a largura delas no Mato Grosso de 50 para 30 
metros, igualando ao exigido pelo Código Florestal, hoje temos excesso 
de área de Preservação Permanente, que um dia poderemos recuperar o 
investimento com algum lucro.

Nossos colaboradores continuam sendo treinados e buscando seu 
aprimoramento o que nos faz acreditar e renovar nossa Visão, Missão e 
Valores.

A capacidade de suporte de gado da Fazenda foi aumentada em 20% no 
ano de 2010. E em 2011, infelizmente existe falta de gado no mercado para 
serem adquiridos, esperamos sua normalização. 

Conquistamos a certificação do Sisbov que nos torna habilitados a exportar 
carne para a Europa. A perda dos brincos e botons em grande quantidade nos 
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surpreenderam, embora adquirido de um fornecedor de renome, cerca de 
50% dos brincos fornecidos foram repostos. O Mercado não tem compensado 
a manutenção deste Certificado e será revisto durante 2011. Esperamos 
também que o Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento fiscalizem 
e normatizem a qualidade destes brincos. 

Decidimos participar do Programa GPS (Gestão de Propriedade de Sucesso) 
da ACRIMAT, que visa aprimorar a Gestão da Bang comparando com outras 
Fazendas, índices hoje difíceis de encontrar numa mesma linguagem para 
uma análise criteriosa. Participam deste Programa mais de 274 produtores 
de Mato Grosso. Creio que além de podermos nos avaliar servirá com base 
para estabelecermos metas e premiar melhor nossos colaboradores.

Parabenizamos a ACRIMAT por esta louvável iniciativa.

Nossos colaboradores da Agricultura se encontram preparados e treinados 
para aumentar a área de plantio com boa capacidade produtiva. 

A integração lavoura – pecuária será intensificada.

No meio ambiente aderimos ao MT legal que substitui a LAU, reafirmando 
nossos propósitos. Assinamos o Pacto Sócio-Ambiental de São José do 
Xingu, e aguardamos a oportunidade de torná-lo realidade. A recuperação 
das matas ciliares sendo praticamente concluída é um grande destaque.

Nossas parcerias no sentido educacional não evoluíram como prevíamos, 
acreditamos numa futura parceria com o IFMT, Instituto Federal do Mato 
Grosso, para atingirmos nossos objetivos.

Com relação à Prefeitura Municipal também não caminha a velocidade 
esperada; nos frustra não estar em atividade a Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente e a solução inadequada do “lixão”, mas sempre que solicitado 
estaremos dispostos a colaborar com o nosso Município.

No lado social, o II Prêmio Bang foi uma realização. Revelando talentos 
entre os adolescentes do nosso Município, mais uma vez nos deixaram 
entusiasmados a lutar pela melhoria da qualidade de vida, que inclui 
educação e a profissionalização necessária para o futuro desta geração. 
Destacamos a importante participação de nossos parceiros e fornecedores. 
Anexamos um relato deste prêmio e estaremos, à medida do possível, 
contribuindo com a formação destes talentos.
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Destacamos nossa participação na Missão Xingu, no combate à dengue, na 
reforma do prédio para inauguração do centro de reabilitação Renovar, e em 
outros eventos para fins beneficentes.

No primeiro semestre de 2011 deveremos anunciar o tema do III Prêmio 
Bang que deverá abordar a questão social e o futuro de nosso Município.

A Fazenda Bang-Bang recebeu a visita do Globo Rural, Folha de São Paulo e 
do Ministro Ed Miliband do Reino Unido, além de espaços em outras mídias, 
sempre destacando o lado ambiental.

Quero agradecer a todos os Vereadores 
da Câmara Municipal de São José do Xingu 
por me concederem no dia 16 de Março 
de 2010, o Título de Cidadão Honorário 
de meu Município, em especial ao meu 
amigo Vereador Ageu Oliveira Braga 
autor desta iniciativa e através dele toda 
a comunidade Xinguense da qual faço 
parte. A solenidade de entrega desta 
honraria se deu dia 09 de Dezembro de 
2010 na Câmara Municipal.

Este Título dignifica nosso trabalho e é uma conquista de todos os nossos 
colaboradores. Reafirmo aqui a honra da nova cidadania que incentiva todos 
nós a ajudar desenvolver São José do Xingu.

A Fazenda Bang-Bang é um lugar de paz dentro do Município que deu origem 
ao seu nome que também é um lugar de 
Paz através do convívio harmônico, embora 
cheio de dificuldades a vencer entre seus 
habitantes, agradecemos a todos nossos 
colaboradores internos e parceiros.

Este Relatório e todas as atividades 
sociais desenvolvidas, foram feitas pelos 
nossos colaboradores, mais um motivo de 
orgulho.

Luiz Carlos Nunes Castelo
Proprietário da Fazenda Bang-Bang
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APRESENTAÇÃO: PERFIL CORPORATIVO

Como citada nos relatórios anteriores, a Fazenda Bang-Bang é uma Fazenda 
de cria, recria e engorda. Localizada no município de São José do Xingu MT e tem 
demonstrado uma melhora no seu desempenho a cada ano, investindo no melhora-
mento da genética do seu rebanho, na capacitação e treinamento dos seus colabo-
radores para assim agregar valores aos seus produtos e principalmente proporcionar 
uma melhor qualidade de vida a todos os colaboradores da empresa.

Fo
to

1

Foto 2

Foto 3

Em 2006 a Fazenda Bang iniciou sua 
parceria no programa de sustentabili-
dade de desenvolvimento de fornece-
dores do Grupo Pão de Açúcar e como 
fruto desta parceria em 2009, vende-
mos com exclusividade para o Grupo 
Pão de Açúcar a carne do cruzamento 
das raças Nelore e Rubia Gallega, pre-
coce em ganho de peso e alta produ-
tividade.
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GOVERNANÇA, VALORES E TRANSPARÊNCIA

A Fazenda continua trabalhando e usando como ferramenta a gestão partici-
pativa e para isso conta com a comissão interna de colaboradores que foi formada em 
2006. Esta comissão possui seis membros representantes dos colaboradores e fazem 
parte também o gerente geral e a gerente administrativa, são organizadas reuniões 
mensais para discutirmos problemas relacionados à empresa e buscar possíveis solu-
ções.

MISSÃO

Produzir carne da melhor qualidade, integrada à agricultura, com sustentabilidade 
econômica e social. Dessa forma, promovendo a preservação ambiental e a contí-
nua melhoria da qualidade de vida de todos os colaboradores, além de garantir o 
desenvolvimento de uma sociedade mais humana e oportunidade para as gerações 
futuras.

VISÃO

Ser reconhecida nacionalmente como a melhor empresa produtora de carne, integra-
da à agricultura, com responsabilidade social.

VALORES

• Respeitar a vida;
• Transparência nos relacionamento com todos os públicos;
• Promover o desenvolvimento do ser humano;
• Preservar o meio em que vivemos;
• Simplicidade nas relações;

PRINCIPIOS

• Considerar que a vida humana é a primeira a ser respeitada;
• Garantir a vida animal daqueles que não são criados para a alimentação do homem;
• Trabalhar a educação ambiental com todos os seus públicos visando a conservação 
do meio ambiente para uso das futuras gerações;
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PERFIL DO RELATÓRIO

Em 2007 lançamos o primeiro relatório de responsabilidade social, onde de-
mos ênfase ao surgimento da Fazenda e do município de São Jose do Xingu, MT, no 
relatório de 2008 informamos sobre nossos desempenhos sociais e ambientais.

A proposta deste relatório de 2009 e 2010 é relatar a continuidade que demos aos 
projetos socioambientais e informar os resultados alcançados nestes dois anos.

Esperamos que o relatório  e os dados nele contidos possam motivar nossos parcei-
ros e proprietários de outras fazendas a engajarem nas boas práticas de responsabi-
lidade social.
      

PROJETO BANG 2012

Continuamos com a expectativa que até 2012 o trabalho para nos adequarmos 
às metas da legislação ambiental vigente esteja concluído. Estamos trabalhando para 
cumprir as metas estipuladas pelo termo de ajuste de conduta que a Fazenda assinou 
em 2004 com a “SEMA” Secretaria Estadual do Meio Ambiente de MT, para recuperar 
suas matas ciliares.

área plantada em 2008

foto 3 - Mata Ciliar
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Desempenho 2009 e 2010

Os objetivos que traçamos para esses dois anos foram parcialmente cumpridos, 
em alguns casos tivemos as expectativas superadas e em outras frustradas. Abaixo 
uma breve análise:

1. Estreitar o relacionamento com clientes e fornecedores

No estreitamento das relações da Fazenda pode sentir que estamos no caminho cer-
to. Muitos dos nossos parceiros já reconhecem os benefícios das boas práticas socio-
ambientais, um bom exemplo disso foi a participação de muitos deles como patroci-
nadores do II prêmio Bang em 2009, como poderemos ver no decorrer do relatório.

2. SGA “Sistema de gestão ambiental”

O Sistema de Gestão Ambiental podemos dizer que estamos com praticamente 95% 
estruturado, pois nessa questão evoluímos muito nesses dois anos;

Hoje o Município dispõe de internet banda larga, com alta velocidade e baixo custo 
e contamos ainda com celular o que facilita a comunicação e troca de informações.

3. Certificação

Conseguimos conquistar a Certificação do Sisbov emitida pelo Ministério da Agricul-
tura , Pecuária e Abastecimento do Brasil, que permite a exportação de carne produ-
zida na Fazenda Bang-Bang para Europa, mas ao contrario do que pensamos tem um 
alto custo e ainda não conseguimos agregar valor significativo ao nosso produto.

4.Aumentar a produtividade

Um dos objetivos da Fazenda era, juntamente com a certificação, aumentar a quan-
tidade do rebanho, em 2010 aumentamos em 20% e estamos com a expectativa de 
aumentar para 12.000 mil até o final de 2011.

5.Plantio de Soja

Em 2008 tivemos um grande prejuízo com o plantio de soja, as sacas colhidas por 
hectares foram muito abaixo da média em 2009 a Fazenda decidiu não contratar Ge-
rente para a Agricultura, fazer o plantio com a coordenação do Gerente Geral e dos 
colaboradores da agricultura, o que gerou um bom resultado. O empenho do Ander-
son junto com a equipe da Agricultura foi excepcional. Ressalta-se que a equipe que 
faz agricultura atua também na Pecuária sempre que a atividade solicitar.
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Pastagens recuperadas com o plantio de soja                          Plantio de milheto                                                                  

Plantio 2009 Ha Plantado Sacas Ha Total saca V. da saca
Soja 55,39 Ha 56,8 3.150 R$ 28,20
Milho 73 Ha 100 7.300 R$ 13,00

PLANTIO DE SOJA E MILHO EM 2009

Por motivos econômicos e pela baixa no preço da soja no ano de 2009, plan-
tamos apenas 55,39 ha de soja e 73 ha de milho.

PLANTIO DE SOJA E MILHO EM 2010

Em 2010, plantamos 260 hectares de soja e 70 hectares de milho, após a co-
lheita da soja serão plantados 67 Ha de milho safrinha. Esperamos ter bons resulta-
dos que serão divulgados no relatório de 2011.

Plantio de Milho                          Plantio de Soja
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BEM ESTAR ANIMAL

Continuamos investindo em técnicas modernas de manejo do gado e da tro-
pa, controle de seleção genética. Para isso, usamos como ferramenta cursos de bem 
estar animal para os nossos colaboradores. E assim evitamos acidentes de trabalho 
na lida com os animais, e como consequências diminuíram o índice de mortalidade e 
aumentamos o índice de prenhes.

ESTAÇÃO 
DE MONTA VACAS NOVILHA

INDICE 
PRENHÊS % 

VACA

INDICE 
PRENHÊS % 

NOVILHA
NASCIMENTO DESMAMA PESO / 

DESMAMA

2007-2008 2360 600 83,95 83,99 2395 2351 210

2008-2009 2620 800 83,1 83,98 2768 2752 223

2009-2010 2973 706 83,5 84 3000 
(previsão)

* A tropa é submetida a exame de anemia uma vez ao ano;
* O inicio da Estação de monta da Fazenda é de dezembro à março; 
* Novilhas Nelores são inseminada através de cio natural  com a raça Nelore;
* Vacas Nelores são sincronizadas através de IATF (Inseminação Artificial em Tempo 

Fixo) com a raça Rubia Gallega e repassadas com touro Nelore;
* A desmama é feita com oito meses;

foto 4

foto 5

foto 6
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PRODUÇÃO RUBIA GALLEGA 2009

Como citado, a Fazenda Bang-Bang vendeu em 2009 os primeiros animais da 
raça Rubia Gallega. Fruto do cruzamento de matrizes Nelores com sêmem da raça 
Rubia Gallega para o Grupo Pão de Açúcar, os animais foram confinados na Fazenda 
e abatidos em Barra do Garças-MT, o tempo de confinamento variou de 75 a 88 dias. 
Os machos tiveram a média de ganho de peso de 54,78% e as fêmeas 53,4 %, a 
Fazenda recebeu R$ 15,00 a mais no valor da arroba.

Rubia Gallega

DEGUSTAÇÃO 

Depois da venda do produ-
to, houve em São Paulo uma festa 
para degustação da carne. Estive-
ram presentes amigos do proprie-
tário da Fazenda, diretores e res-
ponsáveis pela cadeia do Grupo 
Pão de Açúcar - que cuidam da 
venda da carne. Também foram 
apresentados os projetos da Fa-
zenda e os parceiros Asfax, Isa, 
Aliança da Terra, rádio Xingu FM e 
prefeitura municipal de São José 
do Xingu - capital do boi gordo.  
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PRODUÇÃO RUBIA GALLEGA 2010

Em 2010 a Fazenda optou por engordar os animais no confinamento semi-ex-
tensivo; as fêmeas ficaram no semi-confinamento até o embarque e os machos que 
não obtiveram peso foram confinados para não atrasar a data de embarque.

Os animais foram divididos em cinco lotes dois de fêmeas e três de machos como 
mostra a tabela abaixo:

Tipo Macho Macho Macho Fêmea Fêmea
Quant. 160 169 70 360 53

Ração Proteinada
Peso 

entrada 404,2 382, 964 346,68 330,74 330,74

Quant./dias 99 dias 99 dias 121 dias 103 dias 121 dias
GPD 0, 864 0, 566 0, 961 0, 536 0, 615

PESO DE 
SAÍDA (KG) XXX XXX XXX 395, 940 405, 600

Confinamento
Peso 

entrada 478,5 480, 607 xxx xxx xxx

Suplemen-
tação Silagem Grão inteiro xxx xxx xxx

Quant./dias 51 dias 69 dias xxx xxx xxx
GPD 1, 456 1, 567 xxx xxx xxx

PESO DE 
SAÍDA (KG) 478, 500 510, 870 463, 000 XXX XXX

Informações Sobre o Lote
Idade de 

saída 23 meses 23,6 meses 21,6 meses 21,4 meses 22 meses

Data de 
embarque 02/10/2010 20/10/2010 01/09/2010 13/08/2010 01/09/2010

Rendimento 
abate 56,01% 56,25% 56,46% 54,07% 55,63%

Valor Arroba R$ 90,00 R$ 94,00 R$ 86,00  R$ 82,00 R$ 86,00

Obs.: O Lote de 70 machos Rubia Gallega que não foram para o confinamento deu 
um resultado de 9,04% maior que os confinados.
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CERTIFICAÇÃO 
                                                                   

Desde o ano de 2008 a Fazenda Bang-Bang vem rastreando seu animal com o 
intuito de expandir o seu negócio, adquirindo a certificação e assim podendo exportar 
o nosso principal produto - que é a carne. No ano de 2010 foi um ano de vitória nesse 
aspecto, foi feito a auditoria e a certificação aprovada pelo Ministério da Agricultura.
 Mas tivemos muitos problemas com a rastreabilidade dos animais, a perda dos 

brincos chegou a quase 50%, e após reclamações e cobranças a empresa fornecedo-
ra enviou um profissional para averiguar se a colocação dos brincos havia sido feita 
corretamente. Após constatarem que o problema não era esse, fizeram a reposição 
de 5.000 brincos referentes à compra de 2008.

Serviço Descrição V.unitário Quant. V. total
Certificação 
por animal

Lançar animal 
na BND R$ 3,40 1 vez por animal 3,40

Brinco Compra brinco R$ 1,25 1 vez por animal 1,25

Vistoria GR Vistoria emissão 
laudo conforme R$ 0,60 2 vezes ano x 3 

anos 3,60

Vistoria Serviço de 
deslocamento R$ 900,00 2 vezes ano 0,52

Despesas 
gerais Correios R$ 260,00 Ano 0,08

Reposição 
brinco

Perda (5%) 
aceitável 

estourando
4,65 550 animais 0,24

Uso programa Computador R$ 1800,00 Ano 0,52

CUSTO DA CERTIFICAÇÃO 

Identificação do Animal
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PRODUÇÃO DE NELORE

Os bois Nelores são criados a pasto com uma dieta de ração proteinada no 
período da seca e sal mineral no período da chuva. As vacas no período da seca con-
somem sal mineral com uréia, e no período da chuva sal mineral.
Usamos como critério para descarte de matrizes: infertilidade, falta de habilidade 

materna, intervalos entre partos prolongados e idade avançada. Já as novilhas são 
descartadas após não apresentarem prenhes na primeira estação de monta.

Na tabela abaixo informações sobre os dois últimos lotes de bois nelores abatido:

Tipo Gado Macho Macho
Quant. 150 65

Idade de saída 34,2 38
Peso de abate (KG) 513,9 507
Data de embarque 14/05/10 13/12/2010
Rendimento abate 52,85% 51,85%

Valor da arroba R$ 69,00 R$ 83,00

boiada Nelore
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MEIO AMBIENTE 2009

Investimento ambiental para recomposição de 59,28 hectares de matas ciliares 
em 2009, foi de R$ 197.136,83 (Cento e noventa e sete mil e cento e trinta e seis 
reais e oitenta e três centavos).

Investimento ambiental para recomposição de 48,99 hectares de matas ciliares em 
2010, foi de R$ 170.741,42 (Cento e setenta mil setecentos e quarenta e um reais e 
quarenta e dois centavos).
Muvúca de Sementes Florestais Mata Ciliar

PROJETO CARBONO DAS NASCENTES DO XINGU

A Fazenda Bang assinou um contrato com a Empresa Natura Cosmética S/A para 
reflorestar 30 ha de APPs. É um projeto do ISA (instituto socioambiental) em parceria 
com o Instituto Centro de vida (ICV), e conta com a colaboração do IMA FLORA. A em-

presa custeará os gastos com o refloresta-
mento da área e a manutenção durante os 
três primeiros anos e os créditos de carbo-
no gerados nessa área de 30 ha serão de 
propriedade da Natura Cosméticos por 30 
anos. É um projeto pioneiro na região.
Em 2008 a Fazenda Bang estava utilizan-

do mourões de concreto por dificuldade de 
aquisição de lascas de madeira com proce-
dência legal, mas os mourões de concre-
tos tiveram que ser substituído por mou-
rões de aço, com os de concretos surgiram 
muitos problemas e os de aço são mais 
resistentes e tem um menor custo. Substituições de lascas de madeira por perfis de aço
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DESEMPENHO AMBIENTAL

A Fazenda Bang-Bang 
assinou em 2004 um termo 
de ajuste de conduta com a 
secretaria estadual do meio 
ambiente do Mato Grosso 
(SEMA), para recuperar suas 
matas ciliares e adquirir mais 
de quatro mil hectares de flo-
resta para compor a reserva legal. Em 2008 foi feito o projeto Pulmão do Xingu e 
nos anos de 2009-2010, assim como em 2007 e 2008, conseguimos cumprir a meta 
estipulada pelo “PRAD” Plano de Recuperação de Área Degradada para se adequar às 
regras de recuperação das matas ciliares, que é de 342.5 hectares até 2014.

Métodos e Estratégias de plantio utilizadas em 2009:

* Plantio de 2900 kg de sementes nativas
* Coroamento das áreas e combate à erosão
* Monitoramento das áreas

Métodos e Estratégias de plantio utilizadas em 2010:

* Plantio de 3197 kg de sementes nativas
* Coroamento das áreas e combate a erosão
* Plantio de 10.000 mudas em área de erosão e reposição de mudas
* Monitoramento das áreas
* Plantio de sementes em covas nas áreas de erosão

Técnicas utilizadas: 
      

* Plantio de sementes direto nas áreas de recuperação;
* Cobertura do solo com semente de adubo verde, que tem como objetivo cobrir 

de imediato o solo para evitar o desenvolvimento da brachiaria que tem efeito alopá-
tico sobre a maioria das espécies florestais. Os adubos verdes também vão cumprir 
a função de proteger o solo contra os processos erosivos;

* Na mistura de sementes da Fazenda Bang foram atualizadas como adubo verde, 
o feijão de porco e o feijão guandu;

fo
to
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A Fazenda Bang-Bang juntamente com seus colaboradores recepcionou, em 
sua sede, no dia 2 de agosto de 2009, o Ministro da Energia e Mudanças Climáticas, 
o Sr. Ed Miliband, que fez uma visita à São José do Xingu e à Fazenda Bang-Bang 
para conferir de perto o re-
sultado do reflorestamen-
to feito, que conta com a 
acessoria técnica do ISA 
“Instituto Socioambiental”. 
Ao descer na pista de pou-
so do município foi recebi-
do pelos peões da fazenda 
montados a cavalos por-
tando a bandeira do Reino 
Unido, do Brasil, do Mato 
Grosso e de São José do 
Xingu. Estavam presentes, 
o Prefeito, a primeira dama 
e demais autoridades do 
município.

VISITA DO MINISTRO DE ENERGIA E MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS DO REINO UNIDO: ED MILIBAND

Da esq. para dir.: Proprietário da Bang-Bang, o Sr. Luiz Castelo, o Ministro Ed 
Miliband, o prefeito Gilberto Leoncini, a primeira dama, o vereador Lúdio e ao 
fundo, alguns funcionários da Fazenda Bang-Bang.

fo
to
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Ao chegar à sede da Bang foi recepcionado pelo o proprietário, Sr. Luiz Carlos Nunes 
Castelo, que estava acompanhado por alguns pecuaristas da região.
O Sr. Luiz Castelo teve a oportunidade de conversar com o Ministro, como represen-
tante dos Pecuaristas e do município do Xingu, e após um discurso destacando as vo-
cações, as coisas boas e os desafios do município - expôs a preocupação pessoal que 
ele tem com a cidade e com a região, afirmando ao ministro que “não temos apenas 
matas para serem conservadas em São José do Xingu, temos pessoas também”.
E, para reforçar afirmou: “Temos mais problemas sociais do que ambientais”. E ter-

minou a conversa, convidando o ministro para ser padrinho simbólico do Pacto Socio-
ambiental de São José do Xingu. 
O Ministrou disse que se lembraria das palavras do Sr. Luiz Castelo na conferência 

das partes na “COP- 15”. E aceitou apadrinhar o pacto. 
O Embaixador da sua Majestade Britânica, Sr. Alan Charlton, agradeceu ao Sr. Luiz 

Castelo a recepção dada ao Ministro Ed Miliband, em carta registrada e confirmou o 
apoio ao pacto. (ver anexo I)

Para mais informações, acessem o site: http://www.isa.org.br/noticias/nsa/detalhe?id=2932

Recepção na qual o ministro é convidado a apadrinhar o pacto socioambiental
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Visita do Globo Rural

A visita foi organizada pelo nosso parceiro - o ISA “Instituto Socioambien-
tal”. Recebemos na Fazenda Bang, em 3 de Março de 2009,  a equipe do Globo Rural 
que veio para filmar o trabalho e os métodos de recuperação das matas ciliares que 
a Fazenda Bang-Bang vem desenvolvendo com a parceria e assistência técnica do 
próprio Instituto. 
A equipe do Ivaci Matias filmou todo o processo de recomposição das Matas Ciliares, 

desde a mistura da semente, o preparo da área, até a plantação.

A reportagem sobre o método de recomposição da Fazenda Bang foi ao ar no Globo 
Rural dia 08 de Agosto de 2010. Esperamos que o programa apresentado possa ser-
vir de estimulo para os pecuaristas e agricultores de todo nosso país, pois sabemos 
que o Globo Rural é um programa sério e de grande audiência.

Mistura de sementes florestais

Gradeando a área para plantar Lançando as sementes com o vincon
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MEIO AMBIENTE 2010

No ano de 2010 a Fazenda Bang-Bang aderiu ao MT-Legal e entregou o CAR: 
Cadastro Ambiental Rural às Áreas de Preservação Permanente (APPs), e Reserva 
Legal (RL),  localizada em seu interior de acordo com a regularização e o ordenamen-
to ambiental.  Em substituição a LAU “licença Ambiental Única” que possuía desde 
2004. Data de emissão do CAR 18 de agosto de 2010. 

• Área total da propriedade 13.194,3797 ha;
• Área de Preservação Permanente 1.184,4933 ha, que constitui 41 nascentes;
• Reserva Legal existente 3.816,3563 ha;
• Área de APPs da reserva legal da Bang 882.7614;
• Área para uso alternativo do solo 9.378,0234 ha; 
• Área de Reserva Legal adquirida para compensação em Colniza-MT de 4.000,0089 
hectares, localizada no Parque Estadual Igarapés do Juruena.      

PACTO PELO DESENVOLVIMENTO 
SOCIOAMBIENTAL DO XINGU

Desde 2009 está em pauta, na câmara dos deputados em Brasília, para ser 
votada a modificação do Código Florestal Nacional. Então, foi feito o zoneamento 
onde cada região teria a oportunidade, através de reuniões com a população e de-
mais partes interessadas de tentar adequar as leis do Código Florestal à realidade de 
cada região.
 Depois de algumas reuniões, houve uma audiência no Fórum de Vila Rica-MT para 

as discussões regionais. Essa audiência contou com a participação de várias par-
tes interessadas - A Gerente administrativa da Fazenda Bang-Bang, Marta Jeane de 
Carvalho esteve presente em 
todas as reuniões nos repre-
sentando. A audiência con-
tou também com a presença 
de pecuaristas, autoridades 
políticas do Xingu e de todo o 
Estado de Mato Grosso tendo 
como destaque o Governador 
de MT, Blairo Maggy.
Depois de participar dos 

seminários e de vários ou-
tros eventos relacionados ao 
meio ambiente e problemas 
ambientais, o Sr. Luiz Castelo 
juntamente com pequenos, Audiência em Vila Rica - MT
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Reunião para apresentação e discussão do pacto 
socioambiental

médios e grandes produtores, além 
de organizações socioambientais, 
pesquisadores e a Prefeitura Munici-
pal, decidiu criar um pacto pelo de-
senvolvimento socioambiental de São 
José do Xingu, levando em considera-
ção os problemas ambientais, sociais 
e econômicos da região, e através 
desse pacto buscar uma solução mais 
rápida, que favorecesse toda a re-
gião. Mas não tiveram êxito, porque 
faltou o apoio necessário para que o 
pacto fosse adiante. 
Foi feito ZEES (Zoneamento Econômico Ecológico e Social), onde cada região teria 

a oportunidade, através de reuniões com a população e demais partes in teressadas, 
propor a utilização e ocupação rural adequada à realidade de cada região. 
Depois de algumas reuniões, houve uma audiência no Fórum de Vila Rica-MT. Res-

saltamos que se encontra em discussão no Congresso Nacional o novo Código Flores-
tal cuja aprovação e modificação é urgente e necessária ao Brasil.
Destacamos o excelente trabalho feito pelo Relator Deputado Federal Aldo Rebelo 

que acreditamos atingirá os anseios dos brasileiros. (ver anexo II)

Foco de Queimada em 2010

No ano de 2009 não tivemos focos de queimadas, já em 2010 o Município de São 
José do Xingu foi bem castigado pela seca e enfrentou muitos problemas com fogo.
Na Fazenda houve apenas três focos de queimadas, que foram controlados devido 

ao treinamento e equipamento de nossa Brigada de Incendio. Os focos foram foto-
grafados e a ocorrência registrada.

Data Hectares queimados Causa
21.08.2010 02 Ha Fagulhas da rede de energia
03.11.2010 18 Ha Descarga elétrica
11.11.2010 02 Ha Descarga elétrica

Queimadas 2010
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FAZENDAS SEGNATARIAS QUE 
ASSINARAM O PACTO:

Alcir Barbosa Lima - “Fazenda Eloíza”
Alexandre Marcos Coelho e Lúcia Maria Nunes Coelho - “Fazenda  Vista Alegre”. 
Anderson Campos Araújo - “Fazenda Pitel”
Caetano Mario Forlim - “Fazenda Barra Grande-Fazenda Arura”
Carlos Leandro Palmeira Comparotto - “Fazenda Ipê”
Daniela Silva e Lima Asmar - “Fazenda Xingu” - ”Fazenda Estância Daniela”
Eduardo Tocaafondo  - “Fazenda Rio Madeira”
Elson Pinto Teixeira Souto - “Fazenda Alvorada” -” Fazenda Bom Mirar”
Fernando Ferrarini - “Fazenda  Santa Maria” 
Gleiberson Campos Araújo - “Fazenda Mineira Dois”
Iron Gomes Guimarães Junior - “Fazenda Rancharia”
João Gonçalves de Araújo - “Fazenda Mineira”
José Justino Alves - “Chácara Estância Mineira”
José Maria ferreira da Silva - “Sitio Dom Bosco”
Maria de Fátima Santana Roriz - “Fazenda  Santa Adélia” - “Rancharia” - 
“Curicaca” - “Terra Nova” 
Moacir Barbosa Lima - “Fazenda Belima”
Nelson Hidevoshi Hiromoto - “Fazenda limoeiro do Xingu - Fazenda Conquista”
Orlando Marcio Gomes Novais - “Fazenda Santa Adélia”
Osvaldo Alves Quintino - “Sitio Córrego Seco”
Rogério Pires Fiúza - “Fazenda Crumaré do Xingu”
Rosana Pereira de Araújo Rocha - “Fazenda Barra do Dia”
Sandro Lucio da Silva - “Fazenda Nossa Senhora da Abadia”
Virgilio Carneiro Neto - “Fazenda Niágara”
Zaércio Fagundes Gouveia - “Fazenda São Judas Tadeu”

AUTORIDADES DE APOIO:

Gilberto Mendes Leoncini - “Prefeito Municipal”

Carlos Alberto de Oliveira Guimarães - Presidente da “ASFAX” Associação dos 
Fazendeiros do Araguaia e Xingu

Ageu Oliveira Braga - “Associação dos Pequenos Produtores de são José do Xingu”

Rodrigo Gravina Prates Junqueira - “ISA Instituto Socioambiental”

Charton Locks - “Aliança da terra”

Oswaldo Carvalho - “IPAM” Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
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1º EXPEDIÇÃO EM RESTAURAÇÃO DE ÁREAS 
DEGRADADAS NAS CABECEIRAS DO XINGU

Em Outubro de 2009 a Fazenda Bang-Bang recebeu os participantes da 1º expedi-
ção em restauração de áreas degradadas na cabeceira do Xingu, promovida pelo ISA.
A expedição tem por objetivo visitar as áreas implantadas e observar as técnicas de 

manejo de floresta seguidas de debate e reflexão.
 A Fazenda fazia parte das áreas a serem visitadas, por estar entre as propriedades 

que tem projetos inovadores e promissores de reflorestamento, de nascentes e ma-
tas ciliares. A expedição estava composta por pessoas de diferentes partes do Brasil, 
dentre elas pesquisadores, perito florestal do ministério público federal, fazendas 
agropecuárias, empresas de consultoria agro florestal e juntamente com a expedição 
recebemos o Jornalista Marcelo Leite, da Folha de São Paulo, que fez uma reporta-
gem com o proprietário da Fazenda, o Sr. Luiz Carlos Nunes Castelo. 
A reportagem foi publicada em 29 de Novembro de 2009, com o título: ”Os Bons 

Companheiros”, fizeram parte dos entrevistados, além do Sr. Luiz Castelo, o assen-
tado de Querência (SC) - o Sr. Armando Menin, a Senhora Ayré Ikpeng - coletora de 
sementes do “Parque Indígena do Xingu”, e Arão Pinheiro - coletor de sementes de 
Canarana (MT).

Participantes da expedição
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
“MEIO AMBIENTE E DESEMPENHO SOCIAL”

II Prêmio Bang 

O trabalho brilhante que, Patricia dos Reis Alves 
da Silva, realizou um trabalho que resume de forma inte-
ligente e clara todo o II Prêmio Bang que estará disponi-
bilizado em nosso site nos próximos meses. (ver traba-
lho em anexo III)
A Patricia assim como muitos jovens de talento de nossa 

cidade são obrigados a deixar o município em busca de 
melhor ensino e oportunidade.
Cabe a nós da Fazenda Bang-Bang, além de desejar su-

cesso aos nossos jovens, ajudá-los nessa nova conquista 
no que for possível.
Faz parte do Projeto da Bang a profissionalização de nos-

sos jovens em cursos promovidos na cidade ou em muni-
cípios vizinhos.

Introdução

O II prêmio Bang teve inicio em Dezembro de 2009, e como tema: O Meio 
Ambiente de São Jose do Xingu “Ontem, Hoje e para as futuras gerações”. 
Este tema foi escolhido por vermos a necessidade de mudarmos os nossos hábitos 
em relação a maneira que vemos e cuidamos do meio em que vivemos. 
E, por acreditarmos que a melhor maneira de conseguirmos mudar esta realidade 

é através da educação e da informação, para alcançar o nosso objetivo lançamos o 
projeto que incluía desde a creche com crianças de dois a quatro anos, até o ensino 
médio, e também envolvendo o corpo docente da escola municipal e estadual de São 
José do Xingu e Santo Antonio do Fontoura. 
Decidimos envolver as escolas para valorizarmos os professores e assim atingirmos 

um número maior de pessoas. Dessa forma, mesmo os que não estivessem parti-
cipando diretamente do projeto seriam atingidos indiretamente pelas palestras que 
foram ministradas pelos nossos parceiros do ISA, Aliança da Terra que foram funda-
mentais na execução do projeto.

O Prêmio
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Para o II Prêmio Bang,  além do tema que foi lançado, foram criados os subtemas 
divididos por séries.

Creche e Educação Infantil - tema: “Desmatamento, matas ciliares, animais 
e diversidade”

Series Iniciais de 1º à 4º série - tema: “Desmatamento e mata ciliares”

Ensino Fundamental de 5º á 8º série - tema: “O meio ambiente de nosso mu-
nicipio e seu impacto a nível mundial”

Ensino médio - tema: “O meio ambiente de nosso municipio, seu impacto no 
mundo e o desenvolvimento sustentável”

Palestra na escola municipal

visita das crianças da creche ao viveiro         
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PUBLICO ATENDIDO:

Creche Municipal: 55 crianças de 2 a 4 anos

Escola Municipal: “ educação infantil“ 85 alunos
As crianças da creche e educação infantil fizeram trabalhos coletivos ,não 
concorreram individualmente e o premio deles foi voltado para a escola.

Escola Municipal de 1º á 4º serie: 850 crianças

Escola Estadual: 800 alunos

Total de Alunos: 1790 alunos

Total de alunos inscritos:495

Total de tutores : 41 professores

TRABALHOS ENTREGUES

Total de trabalhos entregues em Santo Antonio do Fontoura “ Distrito do Xingu”: 15

Total de Trabalhos entregues em São José do xingu: 31

Total de participantes que concluiram e entregaram os trabalhos: 388

Trabalhos das crianças da 
creche e educação infantil
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Esta edição do Prêmio Bang teve como intuito envolver toda a sociedade local pro-
movendo reuniões, palestras e momentos de discussão voltados para a Conscien-
tização Ambiental, despertando, assim, o interesse neste assunto, que é de suma 
importância para a nossa e para as futuras gerações.
Foi observado nos trabalhos entregues que os momentos motivados pelos encontros 

e reflexões geraram idéias e possíveis sugestões para as soluções dos problemas am-
bientais existentes no município. 
Abaixo uma breve ilustração descrevendo as ações e os resultados alcançados.

Os trabalhos da creche e educação infantil foram direcionados para as Mata Ciliares e a 
diversidade de animais teve como tema: “Desmatamento, Mata Ciliares, Animais e 
Diversidade”, e mostraram através de desenhos e pinturas com grande clareza a rique-
za de nossa fauna e flora do passado, a ação do homem e a necessidade de se fazer algo 
para reverter a situação. 
Patrícia a vencedora do Segundo Grau, uma estudante de 15 

anos, apresentou um trabalho muito aprofundado sobre o seu 
tema: “O Meio Ambiente de 
Nosso Município e seu Im-
pacto no Mundo e o Desen-
volvimento Sustentável”.
Ana Caroline de 17 anos ga-

nhadora do 2° lugar do Segun-
do Grau mostrou com suas pa-
ródias, músicas e poesias sobre 
o tema: “A Grande Diversi-
dade de Nossa Cultura”.
Wallas vencedor do Ensi-

no Fundamental (5° a 8° sé-
rie) teve como tema: “O Meio 

Ambiente em Nosso Município e seu Impacto Mundial”, 
ele mostrou nossas riquezas e nossos 
maiores problemas com um trabalho 
excelente.
Cláudio Bocato 2° lugar do Ensino 

Fundamental destacou em seu traba-
lho, a origem e o pioneirismo do nosso 
município.
A jovem Jhenifer Gabriely vencedora 

das Séries Iniciais teve como tema do 
seu trabalho: “Desmatamento e Ma-
tas Ciliares”, e através de seu trabalho 
nos surpreendeu com o nível de conhe-
cimento de nossas crianças.
Lucas Soares ganhador do 2° lugar 

das Séries Iniciais falou da mudança 
significativa que teremos de tomar 
para preservar o planeta para as fu-
turas gerações.
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Os resultados gerados pelo II Prêmio Bang foi muito além das expectativas. Através 
dos trabalhos entregues podemos observar que as crianças e adolecentes da região 
do Xingu possuem uma grande facilidade de interpretação e aprendizado.

Para a idealização e realização do prêmio contamos com grandes parceiros e patro-
cinadores:

Parceiros: Secretária de Educação do Municipio, Aliança da Terra, 
ISA”Instituto Socioambiental” e Rádio Xingu FM.

Patrocinadores: Nutrasa Nutrição Animal, Andréa Cardoso, Alvorada, GMG, 
Itambe Maquinas. Ouro Fino Agronegocio, Auto posto São José, Tractor Pa-
rks, Frialto, Vale da Serra, Auto Eletrica Universal, Madereira Madespol e 
Auto Elétrica Xingu.

A cerimônia de entrega 
da premiação foi  realiza-
da no  prédio da Câma-
ra Municipal no dia 20 de 
Dezembro,  esta data foi  
escolhida por ser aniver-
sário de emancipação po-
lítica do Município de São 
José do Xingu.

PATROCINADOR CLASSIFICAÇÃO GANHADOR SÉRIE PREMIAÇÃO
NUTRASA 1° LUGAR PATRICIA 2° GRAU NOTEBOOK

NUTRASA 1° LUGAR ANA PAULA 2° GRAU NOTEBOOK

ALVORADA 1° LUGAR WALLAS 5° a 8° NOTEBOOK

ALVORADA 1° LUGAR DAGNON 5° a 8° NOTEBOOK

NUTRASA 1° LUGAR JHENIFER 1° a 4° PLAYSTATION

GMG 2° LUGAR ANA CAROLINE 2° GRAU CÂMERA DIGITAL

GMG 2° LUGAR JOSÉ ALBERTO 2° GRAU CÂMERA DIGITAL

GMG 2° LUGAR CLAUDIO 5° a 8° CÂMERA DIGITAL

GMG 2° LUGAR LEODINÉIA 5° a 8° CÂMERA DIGITAL

OURO FINO 2° LUGAR LUCAS SOARES 1° a 4° MP5

  ANDRÉA CARDOSO 
COMÉRCIO DE IMÓVEIS S. JOSÉ DO XINGU CRECHE MUNICIPAL COLEÇÃO COM 50 

LIVROS

MADESPOL e POSTO 
SÃO JOSÉ S. JOSÉ DO XINGU ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

INFANTIL TV 29” e DVD

BURITIS e AUTO 
ELETRICA UNIVERSAL SANTO ANTONIO ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO 

INFANTIL TV 29” e DVD

AUTO ELETRICA XINGU, 
VALE DA SERRA e FRIALTO S. JOSÉ DO XINGU ESCOLA MUNICIPAL 1° a 4° APARELHO SOM, CAIXA 

ACUSTICA, MICROFONE

foto 13
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Rede de Voluntários do Xingu

MISSÃO XINGU 2009

No Ano de 2009, a rede de voluntários do Xingu, uma iniciativa 
da Fazenda Bang-Bang, e hoje conta com mais de 50 voluntários, - 
para nossa alegria, muitos adolescentes se juntaram ao grupo dando 
um grande auxílio para Missão Xingu. 
A Missão Xingu completou sua 5º edição em 2009, a equipe estava 

composta por: seis médicos de diferentes especialidades, um dentista, duas técnicas 
em higiene dental, duas enfermeiras padrão, uma especialista em logística e um mo-
torista de caminhão. 
Com a Ajuda da Fazenda Bang-Bang, da Secretaria de Saúde do Município, das esco-

las e demais parceiros, a cada ano a Missão obtém mais êxito, e consegue atingir um 
número maior de pessoas através dos atendimentos e das palestras preventivas.

Médicos - Missão Xingu 2009

Voluntários - Missão Xingu 2009
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MISSÃO XINGU 2010

Em 2010 a Missão Xingu es-
teve com uma equipe ainda maior, 
constituída por 17 pessoas, sendo: 
oito médicos especialistas, quatro 
dentistas, duas enfermeiras padrão, 
uma técnica em higiene bucal, uma 
logística e um motorista de cami-
nhão, e ainda puderam contar com 
uma estrutura melhor para os aten-
dimentos.
E para nossa alegria, a rede de vo-

luntários da Bang com a comunida-
de, a cada ano aumenta - e, neste 
ano contamos com 64 voluntários do Xingu auxiliando os médicos da missão. Compôs o 
grupo de voluntários do Xingu estudantes, agentes de saúde, professores, enfermeiros, 
entre outros.  Para mais informações sobre o projeto missão Xingu, entre no site http://
www.missaoxingu.com.br/mxQSom.jsp.

COMBATE À DENGUE
Continuamos dando auxílio ao município nas campanhas de combate a Dengue, 

emprestando maquinários, mão de obra e demais recursos necessários para que os 
mutirões aconteçam.
Em 2010, participamos de um mutirão promovido pela Secretaria de Saúde em par-

ceria com a Secretaria de Educação, onde os alunos das escolas do município reco-
lheram lixo nas ruas, carregando cartazes com informações sobre a doença, escrita 
por eles mesmos.
Acreditamos que ações como esta são importantes para a população e podemos ob-

servar que o índice de casos da doença desde 2008 diminuiu consideravelmente.

participação dos funcionários da  Fazenda Bang-Bang
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ESTÁGIOS PARA ALUNOS DE 
CURSOS TÉCNICOS E UNIVERSITÁRIOS

Desde 2008 que a Fazenda vem abrindo espaço para estágios, e nestes dois 
anos recebemos estagiários da Escola técnica de Cáceres - MT, na área de Técnico Am-
biental, Técnico em Agropecuário e universitários do curso de Zootecnia da UNEMAT de 
Pontes e Lacerda, recebemos, também, um estagiário do curso de veterinária. 
No total foram nove estagiários.

Estágiarios em visita à  Fazenda Bang-Bang

CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO 2009

A Fazenda Bang continua ofe-
recendo aos seus funcionários e a 
comunidade local, cursos de capaci-
tação, por meio de parcerias com di-
versas organizações.
O principal objetivo nesses cursos e 

treinamentos é agregar valores aos 
profissionais, proporcionar maior co-
nhecimento, e, assim, diminuir os 
riscos inerentes de suas funções.

alunos do curso de manutenção de colhedeira
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Principais cursos oferecidos em 2009, em parceria com o SENAR e Sindicato Rural:

• Doma de Muares;
• Casqueamento;
• Manutenção e Regulagem de colheitadeiras;
• Operação e Regulagem de Impr. Agrícolas para preparo e correção do solo;
• Planejamento e Aproveitamento de alimentos; 
• Rédea de Muares;

Participações Bang: 35

Participações comunidade e vizinhos: 55

CURSOS 2010

O SENAR é o nosso principal parceiro e a maioria dos cursos que eles oferecem 
os funcionários da Bang já fizeram, por esse motivo em 2010 tivemos uma demanda 
menor de cursos aplicados.

CURSOS MINISTRADOS PELO SENAR EM 2010:

• Curso de cerca elétrica
• Artesanato em fibras sintéticas
• Curso de Auto Elétrica e Ar Condicionado Automotivo - através da Internet

Para mais informações sobre o SENAR entre no site http://www.senarmt.org.br

Curso Cerca Elétrica

Curso Fibras Sintéticas
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PALESTRAS MINISTRADAS 

ANO DE 2009

Após o Projeto Navega Pantanal ter sido suspenso, demos continuidade às 
palestras através dos CDs gravados que adquirimos. Formamos uma parceria com a 
secretaria de saúde do município, e os temas discutidos foram:

Práticas Agropecuárias:
• Manutenção preventiva de tratores
• Utilização correta de agrotóxicos
• Rastreabilidade Bovina “Cadeia produtiva de carne”

Melhoria da Qualidade de vida:
• Doenças Infecto contagiosas e parasitárias, prevenção e controle

Palestras com a Enfermeira Daiane Blok do PSF rural do município:
• Higiene Pessoal
• Saúde do Trabalhador
• Postura de trabalho
• Câncer de colo de útero
• Câncer de Mama
• Controle de natalidade 

ANO DE 2010

Palestra com a Fisioterapeuta e Osteopata, 
Drª Cleonice Aline da Penha:

• Correção Postural

Palestras com a enfermeira do PSF Urbano, 
Solange Cine:

• Saúde do trabalhador
• Câncer de Próstata
• Tabagismo
• Controle de Natalidade
• Hipertensão e Obesidade

Além de uma campanha de vacinas antitetânica, febre 
amarela, H1N1 e Hepatite C,  para os funcionários.

Palestra Correção Postural



35

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FAZENDA BANG-BANG 2009 e 2010

CENTRO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 
ANTONIO E ALAYR 

Em Julho de 2009, comemoramos o primeiro aniversario do CDH com uma fes-
ta. O evento contou com a presença de todos os parceiros que trabalharam conosco 
durante o ano.
Parceiros como Prefeito do Município, Secretária de Educação, Secretária de Saúde 

e Professores da Escola Municipal e Estadual. 
Tivemos apresentação da fanfarra municipal e das crianças do programa de erradi-

cação do trabalho infantil “pet” cantando o Hino Nacional.  
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Acesso ao lazer

O espaço do CDH foi utilizado pelas crianças e professores da Escola Munici-
pal onde foi realizada o primeiro arraiá da Bang. Em seguida as crianças fizeram uma 
visita ao confinamento de bois da Fazenda e ficaram encantados com os animais.

Público Interno

Nossos colaboradores sabem 
que podem contar com o apoio da Bang 
e ter a certeza de que estão trabalhan-
do para uma empresa que os valoriza 
como um grupo de pessoas, e não de 
cargos. 

Por isso acreditamos na evolução indivi-
dual, mas sabemos que o espírito de equi-
pe é essencial para o alcance do sucesso.
Sendo assim, as preocupações da em-

presa vão além das questões ligadas ao 
trabalho, passando a se preocupar com o 
bem estar de seus colaboradores e fami-
liares dentro e fora da empresa.

Nossos Colaboradores

Crianças em visita ao confinamentoarraiá da Bang
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Moradia digna

Em 2008 iniciamos a construção 
de mais quatro casas de alvenaria para 
moradia de colaboradores na Fazenda. 
Foram inauguradas em 2009 com uma 
festa organizada pelo os próprios mora-
dores.   

Casas de Alvennaria

Time de Futebol

Festa de Inauguração

Natal 2010
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PROJETOS E EVENTOS SOCIAIS APOIADOS PELA 
FAZENDA BANG-BANG EM 2009 / 2010

* Missão Xingu

* Reforma do Centro de Reabilitação Renovar

* Campanha Natal da Criança Carente

* Dia do Evangelho Igreja Madureira

* Festa junina para arrecadar fundos para o CRAS (Centro da Assistência 
Social)

* Festa junina para arrecadar fundos da Igreja Católica

* Festa junina para arrecadar fundos da E. E. “Antonio Gomes Primo”

* Doação para a casa do Idoso

* Torneio Juvenil da escolinha de futebol

* Campanha de combate a Dengue

* Doação de alimentos para merenda escolar da E. E. “Antonio Gomes Primo”

Mutirão contra a Dengue



39

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FAZENDA BANG-BANG 2009 e 2010

PRINCIPAIS DESTAQUES DA BANG NA MÍDIA

MEIO AMBIENTE, EDUCAÇÃO E AÇÕES SOCIAIS

Nossas Ações Foram Destaques Na Mídia

Notícias SocioAmbiental 
Agosto de 2009 - “Ministro britânico apadrinha pacto socioambiental de São 
José do Xingu (MT)” - por ISA, Instituto Socioambiental

Feed & Food  
Julho de 2009 - “Capa do campo á mesa” - Por Arthur Rodrigo Ribeiro

BBC Noticias
Julho de 2009 - “Ministro do Reino Unido Visita Fazenda Modelo no Xingu” - 
por Garry Duffy 

“...O Ministro disse com exclusividade ao Agência da Notícia que vai levar ao 
conhecimento de todos os outros países num encontro que vai acontecer em 
Kopenhagen  que vai acontecer em dezembro deste ano que o Brasil e prin-
cipalmente São José do Xingu  trabalha para preservar o meio ambiente.”

O Globo Agronegócio
Agosto de 2009  - “Fazenda Bang-Bang investe na pecuária sustentável” - 
por Cristiane de Cássia

A FOLHA DE SÃO PAULO
Setembro de 2009 - “Os Bons Companheiros” - por Marcelo Leite

Citado no jornal ‘A Folha de São Paulo’, em 06 de Novembro de 2009, o Sr. 
Luis Castelo diz: “ O Código Florestal representa uma das mais importantes 
ferramentas para viabilizar a produção sustentável com a responsabilidade 
socioambiental.”  A Fazenda Bang-Bang junto com outros 34 fazendeiros, 
estão ligados à ONG Aliança da Terra, que defende a manutenção do Código 
Florestal.

Globo Rural
Agosto de 2010 -  “Reflorestamento do Xingu” - por Ivaci Matias e sua equipe

“...O parque indígena do Xingu, que está fornecendo as sementes para a re-
cuperação das matas devastadas da região, é do tamanho de Sergipe. Não 
existe reserva de floresta contínua maior em Mato Grosso. É um tesouro que 
merece todo o cuidado para garantir o espaço dos índios e o patrimônio ge-
nético para as gerações futuras.”
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ANEXOS
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Anexo I - Carta do Embaixador da sua Majestade Britânica, Sr. Alan Charlton
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Anexo II - Pacto pelo Desenvolvimento Socioambiental de São José do Xingu
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Anexo III - Trabalho da aluna do Segundo Grau - Patricia dos Reis Alves da Silva

2ª Prêmio Bang
Tema: meio ambiente
“São José do Xingu ontem, hoje e para as futuras gerações.”
                                                 

APRESENTAÇÃO

O segundo prêmio  Bang meio ambiente “São José  do Xingu ontem, hoje e para as futuras 
gerações”,realizado de  agosto  a dezembro de 2009,veio para dar  continuidade  ao primeiro prêmio reali-
zado no ano anterior, o qual abordou a  história da cidade.

Ambos tratam de eventos realizados pela fazenda Bang- Bang a qual tem como proprietário o Sr Luiz 
Carlos Nunes Castelo,mentor destes  projetos, tendo tido como principal influência  a realização destes o 
programa de sustentabilidade da cadeia  de varejo  do grupo Pão de Açúcar para produzir carne com res-
ponsabilidade social.

A partir daí começaram a surgir as idéias de se realizar um prêmio Bang no município  onde a fazen-
da se localiza,sendo um evento que envolvesse e estimulasse a população e principalmente os jovens a 
conhecerem  a história local, descobrindo assim  como e quais eram as vegetações naturais aqui existentes 
antes do contato do homem branco com  essas terras,os  primeiros pioneiros  que aqui se estabeleceram,a 
forma e a rapidez do crescimento econômico da região,o desenvolvimento  da cultura local e as mudanças 
ocorridas desde  sua  fundação aos dias atuais,tais temas foram brilhantemente abordados em trabalhos 
realizados por jovens do município no 1º prêmio Bang, atingindo este uma enorme proporção e importância 
para a população que ,carente de incentivos  percebeu surgir através de tais projetos a esperança brotando 
nos jovens e crianças,dando a estes chances nunca imaginadas como a de escrever um livro, 

O sucesso foi tanto que tal iniciativa não poderia parar por aí,e não parou pois um ano depois ,em 
agosto  de 2009 foi lançado o segundo prêmio,envolvendo diretamente toda a comunidade escolar e indi-
retamente o restante da população através de palestras e discussões com os alunos.Este abordou um tema 
de suma importância para a comunidade local e de todo o planeta , a questão ambiental o, que já havia 
sido comentado no primeiro prêmio,porém apenas  no segundo foi difundida  com maior relevância sendo 
o tema principal dos trabalhos.

O segundo prêmio Bang foi um  sucesso ainda maior,conseguindo atingir um público ainda mais ex-
tenso para a alegria  de todos, neste  foram realizados trabalhos desde as crianças da creche até os  alunos 
do ensino médio,tendo  como já havia dito uma maior abrangência de publico.

Na creche municipal José Rodrigues  Ramos e na educação infantil foram desenvolvidos trabalhos 
com o tema:Matas ciliares e a diversidade de animais,envolvendo  cerca de 140 pequeninos,que através de 
desenhos, pinturas e maquetes mostraram-se os anjos do futuro  que serão bravos guardiões da  natureza, 
é muito gratificante  perceber  que as crianças  do nosso município estão recebendo a devida educação 
ambiental desde pequenos,e estão crescendo com a conscientização correta sobre  os recursos naturais de 
nosso município,pois talvez se esta oportunidade tivesse sido dada aos nossos antecedentes,o planeta não 
estaria  em um  estado tão crítico.

Os trabalhos realizados nas séries de 1º a 4° das escolas Estadual Antonio Gomes Primo, Escola  Mu-
nicipal  Maria Marlene de Morais e extensão  Comandante Fontoura tiveram como  tema: Desmatamento 
e matas ciliares tendo envolvido cerca de 850 alunos através de palestras,arborização do pátio escolar e 
muitas aulas  relacionadas  ao assunto resultaram em 13 maravilhosos trabalhos em que nossas crianças 
demonstraram um grandioso conhecimento sobre os temas abordado.

Nos 14 trabalhos dos alunos de 5° a 8°séries  entregues,com o tema: Meio ambiente em nosso mu-
nicípio e seu impactos a nível  mundial   foram observados  os grandes conhecimentos desses alunos sobre 
as riquezas e os problemas de nosso município e as influências de nosso atos ao planeta.

Finalmente nos trabalhos realizados pelos alunos cursantes do ensino médio, foi observado algo  que 
surpreendeu a todos,a enorme  e brilhante capacidade de produzir  dos jovens de nosso município,digo  
surpreendente pelo fato da grande subestimação e descreduidade que foram  e ainda são impostas ao en-
sino de São José do Xingu,foram trabalhos que superaram  todas as expectativas,trazendo um belíssimo 
conteúdo de forma aprofundada ,valorizando  a comunidade local e sua cultura .

O prêmio como  um todo foi uma grande conquista, e uma grande superação, pois hoje existem 
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em nosso município não jovens como antes que ao terminar o ensino médio acreditavam que não teriam  
maiores oportunidades na vida, mas sim jovens motivados que levam dentro de si a plena certeza de que 
até os sonhos mais altos podem ser alcançados se houver esforço e perseverança,esta modificação só foi 
possível graças a os grandiosos incentivos dados a toda comunidade pela  fazenda Bang, seus parceiros e 
todos patrocinadores do prêmio.

Este abrangeu e beneficiou ao todo cerca de 1790 alunos, o que foi um grande avanço  em relação ao 
publico atendido no ano anterior ,tal evento apesar de ter sido uma  competição entre os participantes foi 
muito além disso,uma corrente onde todos nós unidos  de mãos dadas lutamos juntamente com a fazenda 
Bang   pela conscientização de toda a população do município para o fato de que modificações em simples 
gestos do nosso dia-a-dia  podem ser uma grande contribuição para a melhoria da nossa qualidade de vida 
e das futuras gerações.

O trabalho apresentado a seguir e uma prova concreta de tudo o que foi dito anteriormente, trata se 
da junção de todos os esforços, a mesclagem das melhores idéias e a união em prol do tão sonhado mundo 
melhor.

E se tudo isso foi possível agradecemos a você Sr Luiz Carlos Nunes Castelo, este grande homem,de 
atos ainda maiores,que nunca poupou esforços em prol de nossa comunidade,muito obrigado a  você ,a 
todos funcionários da fazenda Bang em especial a Leila e  Marta e a todos os patrocinadores do segundo 
premio Bang.  

Por : Patrícia dos Reis Alves da Silva  
(vencedora do ensino médio)

INTRODUÇÃO

No decorrer dos seus milhares de anos de existência a raça humana evoluiu em todos os sentidos, 
mas principalmente em sua capacidade mental, pois diferentemente dos outros seres, possui a capacidade 
de premeditar um ato e avaliar suas conseqüências, ao contrário dos animais que agem por instinto.

Foi evoluindo cada vez mais, que o homem dominou a Terra e todos os demais seres que a povoam, 
utilizando-se de sua incrível inteligência para desenvolver tecnologias de ponta, grandes construções e 
tantas outras coisas que facilitam o dia-a-dia de uma pequena parcela da  população. Porém, o homem em 
sua busca desenfreada por mais e mais conquistas não se deu conta de que deixava de usar um dos dons 
mais preciosos que Deus havia lhe dado, o de avaliar seus atos pensando nas suas consequências.

Agora as conseqüências estão vindo à tona, e estas, com certeza não distinguem culpados ou ino-
centes, desenvolvidos ou subdesenvolvidos, ricos ou pobres, todos sofrerão ou já estão sofrendo direta ou 
indiretamente esses desequilíbrios causados pela ganância.

Agora precisamos usar a mesma inteligência e capacidade para desenvolver novas tecnologias e mo-
dos de viver, para que assim possamos ao menos reverter o quadro  atual   para uma situação estável de 
respeito mútuo   entre a Terra e seus habitantes.

Somente dessa forma estaremos iniciando a longa e cansativa caminhada de aprendizagem que tere-
mos de percorrer para conseguirmos a harmonia das forças da natureza, é importante frisar que essa árdua 
e gratificante caminhada deve fundamentar-se inicialmente nas especificidades de cada região partindo-se 
da análise cultural, social e ambiental do lugar.

Transformando o mundo nesse tão sonhado lugar melhor estaremos realizando aquilo que Deus nos 
deixou como principal dever: amar ao próximo como a si mesmo e usufruir, cuidar e proteger do  planeta 
Terra.

A preocupação com a questão ambiental no mundo surgiu explosivamente a cerca de 40 anos, desde 
então esse assunto tem sido um dos principais focos de entrevistas, reportagens jornalísticas e conferên-
cias internacionais.

Esta preocupação começou a existir através dos diversos desequilíbrios climáticos sofridos por países, 
sociedades e culturas diferentes.

Os furacões e tempestades passaram a ser cada dia mais freqüentes e intensos, a temperatura 
passou a elevar-se, aumentando o nível dos mares pelo derretimento das calotas polares e de Icebergs 
nos pólos do planeta, o que pode no futuro levar milhares de pessoas que residem em cidades litorâneas 
à morte. Estas são pequenas amostras do que pode acontecer caso o homem não modifique sua postura 
diante da natureza.
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A postura errada que tomamos com relação aos recursos naturais começou a agravar-se em meados 
do século XVIII com a Revolução Industrial, esta além de trazer vários benefícios econômicos, maior como-
didade aos seres humanos e avanços tecnológicos, trouxe também um maior número de emissões de gases 
que causam o efeito estufa, como o CO² produzido pela queima de combustíveis fósseis, os óxidos de nitro-
gênio (NOx), entre tantos outros que passaram a ser jogados em nossa atmosfera pelas gigantescas cha-
minés industriais sem a menor preocupação do que isso poderia ocasionar. Desde o início da era industrial 
até os dias de hoje essa agressão nunca cessou, porém agora surpreendido pelas consequências de seus 
atos, o homem apavora-se diante da tamanha força que ele próprio desencadeou e começa a pagar um 
alto preço para recompor o equilíbrio abalado sobre o impacto de tantos horrores, convoca urgentemente a 
ciência, a fim de tentar restaurar as condições para a normal interação do homem com o seu ambiente.

Neste projeto irei tentar explicar e relacionar a poluição mundial, nacional, estadual e municipal, fa-
zendo assim uma corrente de atos e consequências, vendo dessa forma como as minhas atitudes e as ati-
tudes das pessoas, da minha comunidade influem no desequilíbrio das forças naturais, para que a partir daí 
tentemos modificar nossos atos afim de salvar o planeta, nossas vidas e a vida das próximas gerações.

Sabemos que este trabalho não será fácil, pois já existem dentro de nós costumes arraigados, de 
desrespeito a natureza que nos foram passados por nossos pais que por não conhecerem a ordem natural 
do ambiente, pensavam que todos os materiais retirados e extraídos da natureza eram inacabáveis, mas 
hoje com os avanços da tecnologia já se sabe que tal idéia é equivocada e procura-se a cada dia mais cons-
cientizar as populações e principalmente as crianças que são o futuro do planeta, das consequências do 
nosso desenfreado consumismo, porém é muito bom ver que hoje existem excelentes projetos como este 
da Fazenda BANG que nos incentiva a conhecer a importância da natureza em nossas vidas, conhecendo 
melhor o meio ambiente em que vivemos e as transformações que nele ocasionamos.

Como vimos anteriormente à humanidade passa por momentos decisivos em que temos dois cami-
nhos a seguir: ou continuamos nossa desenfreada busca pelo desenvolvimento econômico e a acumulação 
de riquezas sem a menor preocupação com os seus danos ao ambiente, levando o futuro da humanidade a 
destruição em massa de todas as vidas aqui existentes ,ou tomamos consciência do que fizemos, pegamos 
“vassouras” e todos “arrumamos” a “casa”, ou seja, diminuímos ao máximo as agressões contra a natureza 
garantindo assim que tenhamos pelo menos a possibilidade de pensar em um futuro melhor para nossos 
filhos e netos.

É no sentido de aumentar esta possibilidade que desenvolvi meu projeto, e é exatamente por isso 
que me dedico a estudar sistematicamente esses fatos em nosso município, pois apesar de o homem se 
distinguir das demais espécies da natureza pelo poder que este tem de conseguir alterar e desequilibrar o 
meio em que vive, ele distingue-se de si próprio nas diversas partes do globo terrestre, que se encontra 
subdividido em grupos e sociedades, regidos por diferentes culturas e costumes, que com certeza formam 
- se através das condições de seus ambientes naturais. 

Sendo assim, ao conhecer nossa realidade, as pessoas poderão contribuir com a recuperação de uma 
área em sua maioria degradada ou então ajudarão a manter um lugar que já é regido por costumes que 
respeitam a natureza. Isso descobriremos juntos ao fim desta pesquisa.

Com esta pesquisa procuro conhecer e expor informações sucintas e claras sobre a situação ambien-
tal planetária, havendo como já disse, uma maior ênfase em nossa realidade local, pois através da dissemi-
nação desses conhecimentos cada um de nós poderá e terá o dever de participar ativamente da construção 
de um saber sócio ambiental, de modificar e erradicar hábitos ambientalmente incorretos, preservar o que 
nos resta de biodiversidade e incentivar belíssimos projetos como este.

Temos como objetivo explanar sobre a situação ambiental em nível mundial, nacional e estadual, ca-
racterizar as vegetações naturais de nossa região e como elas estão sendo manuseadas. Traçar uma linha 
de relação entre os nossos atos e suas conseqüências globais, descrevendo as taxas de desmatamento e 
poluição atmosférica a nível mundial. Faz-se necessário (re) conhecer a nossa realidade ambiental, identi-
ficando os maiores problemas ambientais que nos atingem.Por fim, conceituaremos desenvolvimento sus-
tentável, verificando suas possibilidades em nossa região e conheceremos propostas de sustentabilidade 
para os projetos pertencentes ao nosso município.

A metodologia deste trabalho se baseia em pesquisas bibliográficas, em revistas, jornais e na inter-
net, através de uma seleção analítica dos dados que aqui serão apresentados. Utilizar-me-ei também de 
entrevistas com pessoas relacionadas ao assunto a ser tratado e vídeos sócio-ambientais educativos.
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A QUESTÃO AMBIENTAL NO MUNDO

As diversas civilizações que já povoaram a Terra desde os seus primórdios já se depararam com todos 
os tipos de horrores possíveis, porém nada que se compare a total devastação do nosso ambiente natu-
ral, que consequentemente resultará em nossa própria destruição, pois na natureza é assim, não se pode 
modificar algo sem que se quebre todo um ciclo natural, que depende igualmente de todos os fatores nele 
existentes. Desde uma pequena abelha, que ao sugar o néctar de flor em flor, poliniza-as dando origem a 
um novo ciclo de vida, as grandes árvores que controlam todo o ciclo da água, todos possuem igualmente 
a mesma importância, é como um dominó, deixe cair uma peça e todo o resto será destruído, o homem 
mexeu e mexe,descontroladamente  nos ciclos da natureza, como se fosse ele “o senhor da terra”.

Agora o mundo encontra-se, em certas regiões num estado crítico, principalmente em relação ao 
clima, causado pela emissão de seis tipos de gases em grandes quantidades na atmosfera como o dióxido 
de carbono (CO2) e o metano (CH4), resultantes da queima de combustíveis fósseis como o petróleo e o 
carvão, quantidades estas que vem aumentando progressivamente ao longo dos tempos. Em 2004 cerca 
de 80% da energia primaria era proveniente da queima destes combustíveis, tendo em vista essa situação 
pode-se dizer que em 10 ou 20 anos no máximo teremos que substituir a fonte primária de energia con-
sumida no mundo.

Mesmo levando-se em consideração o fato de que as consequências já estão nos atingindo ainda é 
tempo de unirmos nossas mãos e lutarmos todos juntos por um futuro melhor.

 

Os países que mais poluem e os que mais desmatam

Existe na cultura preconceituosa dos séculos XX e XXI o hábito de separar por blocos os países do 
mundo, os denominando de desenvolvidos, subdesenvolvidos e emergentes, denominação esta que se 
baseia, como já era de se esperar no aspecto econômico, em que os países ricos e poderosos são consi-
derados países de 1º mundo. Quantos mundos eles acham que existe, se todos nós vivemos no mesmo 
planeta? Esses países, na maioria das vezes, conseguiram sua ascensão econômica, através da quase total 
destruição de seus ecossistemas naturais os transformando em capital. O principal exemplo dessa postura 
inadequada são os Estados Unidos, correspondendo a cerca de 30% da produção mundial de CO2, ou 1,48 
bilhões de toneladas anuais. A China ocupa o segundo lugar na emissão desses gases, o Brasil e outros pa-
íses em desenvolvimento, como a Índia, China e Indonésia, ocupa uma posição de destaque nesse ranking, 
sexto  lugar com emissões anuais que representam 4% das emissões globais.

Vejamos na foto a seguir uma amostra da poluição nos E.U.A:

A poluição nos Estados Unidos – país de 1º mundo.

“Devemos lembrar que a natureza devolve ao ho-
mem o que ele faz por ela e as futuras gerações enfrentarão  
grandes problemas com o ambiente  se não passarmos a 
ter uma atitude diferente.”

(Fala do aluno Cláudio Augusto Bocato, segundo colo-
cado do ensino fundamental)
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Sobre a questão do desmatamento, de 2000 a 2005 os países que mais desmataram foram In-
donésia, México, Papua, Nova Guiné e Brasil, países estes que concentram 80% da cobertura florestal 
do mundo.

                
Principais Iniciativas Internacionais

Tendo em vista todas as catástrofes que já passamos e as que ainda estão por vir, começaram a 
existir a partir da década de 70, grandes encontros internacionais entre diversos países, denominados 
cúpulas, conferências e tratados, em que passaram a discutir, expor e explanar sobre a situação am-
biental e firmar metas e acordos por seus participantes. Essas conferências são de grande relevância, 
pois nelas são firmados contratos e tentativas de diminuição das emissões de gases poluentes, além 
de possibilitar o encontro de várias autoridades, buscando possíveis soluções para que se possa con-
tinuar produzindo riquezas, mas de uma forma sustentável.

Há também através da realização destes encontros e da divulgação que os meios de comunica-
ção fazem deles, uma crescente conscientização de todas as populações do mundo que tem acesso a 
qualquer tipo de mídia. A elaboração dos tratados não é fácil e envolve diversas etapas como: nego-
ciação, assinatura, ratificação, promulgação e publicação.

Vejamos a partir de agora algumas dessas conferências.

Conferência de Estocolmo – Suíça.
 
A conferência de Estolcomo, realizada no dia 5 de junho de 1972, dia escolhido pela ONU como o 

Dia Mundial do Meio Ambiente, foi um dos marcos iniciais para que os problemas de ordem ambiental 
passassem a ser encarados como extremamente graves e para o desenvolvimento de tecnologias de 
fiscalização da utilização dos recursos naturais através de satélites de monitoramento,etc.

Nesta conferência representantes de 113 países reuniram-se para debater questões relativas ao 
meio ambiente. Os países participantes inicialmente dividiram-se em dois blocos, o primeiro do qual 
o Brasil era integrante defendia o crescimento econômico a qualquer preço. Esta viria ser a solução 
para por fim à miséria em muitos países do mundo, já o segundo grupo defendia que se mantivessem 
as tendências de crescimento da população mundial, da industrialização, da produção de alimentos 
do consumo e da poluição o planeta atingiria o seu limite em apenas um século, diante desse quadro, 
a única forma de recuperar o equilíbrio ambiental e evitar catástrofes, seria a paralisação imediata 
do crescimento econômico. Esta proposta foi rejeitada pela maioria dos países, inclusive do bloco dos 
mais desenvolvidos, e praticamente nada ficou acertado em relação às medidas comuns que precisa-
riam ser tomadas.

Mas sem dúvida, Estolcomo foi um marco para a conscientização mundial de que a preservação 
da natureza depende da cooperação de todos os países, pois as soluções duradouras dependem de 
ações realizadas em todo o planeta e a proteção dos conhecimentos tradicionais a ela associados. Esta 
convenção foi ratificada pelo Brasil em 1994 e vem sendo regulamentada através das diversas leis e 
decretos ambientais do país.

A Conferência Rio-92

A II Conferência das Nações Unidas pelo Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, realizada 
em 1992 no Rio de Janeiro, teve como principal tema a discussão sobre o desenvolvimento sustentá-
vel e sobre como reverter o atual processo de degradação ambiental.

Conhecida como Rio 92, a Conferência foi a maior reunião de chefes de Estado da história da 
humanidade, com a presença de cerca de 117 governantes de países tentando buscar soluções para 
o desenvolvimento sustentável nos países mais carentes do planeta.

O evento foi acompanhado por todo o mundo e contou com cerca de 22 mil pessoas.
Uma série de convenções, acordos e protocolos foram firmados, o mais importante deles, a 

Agenda 21, comprometia as nações signatárias a adotar métodos de protocolo ambiental, justiça 
social e eficiência econômica, criando um Fundo para o Meio Ambiente, para ser o suporte financeiro 
das metas fixadas.
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O Protocolo de Cartágena sobre biosegurança.
 
Este acordo foi gerado pela CDB em 29 de janeiro de 2000, com o objetivo de assegurar proteção 

e segurança no manejo, uso e movimento de organismos vivos modificados entre países diferentes 
contra possíveis efeitos adversos no meio ambiente de cada país, este protocolo conta atualmente 
com 141 países participantes.

Convenção sobre mudanças climáticas.

A convenção sobre mudanças climáticas foi aberta a assinaturas durante a ECO 92 e ratificada 
por mais de 175 países, foi a primeira a reconhecer formalmente que o clima da Terra está mudando 
rapidamente em função da atividade humana sobre o meio em que vive, a partir disso chegou-se a um 
amplo consenso científico em torno da necessidade de haver uma regulação global sobre a emissão de 
gases de efeito estufa e outras atividades que contribuem para o aquecimento global. Assinando este 
contrato, os 175 países participantes assumiram a meta de estabilizar a emissão de gases de efeito 
estufa em um nível que não interfira no sistema climático nem sobre a vida na terra, esta convenção 
foi à principal promulgadora do protocolo de KYOTO.

A Rio + 10.

A cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável realizada em 2002, em Johanesburgo, na 
África do Sul, também denominada Rio+10, contou com a participação de representantes de 189 paí-
ses, esta foi pensada para impulsionar as diretrizes fixadas na Rio 92, avaliando os avanços e aperfei-
çoando os compromissos assumidos na Rio-92. A Rio+10 frustrou as expectativas dos que esperavam 
maiores avanços, limitando-se a fixação de um plano de implementação contendo metas genéricas e 
sem previsão de prazos para fazer valer os acordos assinados no Rio de Janeiro, estabeleceu um com-
promisso de que até 2015 teria se reduzido em pelo menos 50% o número de pessoas sem acesso ao 
saneamento básico. Essa convenção teve uma conclusão negativa das avaliações feitas com relação 
as aplicações das metas estipuladas na Rio 92, pois por exemplo nesse acordo os países signatários 
se comprometiam a não  ultrapassar os níveis de emissão de gases que intensificam o efeitos estufa, 
mas já o aumentaram em 18,1%.

O Protocolo de Kyoto.

O protocolo de Kyoto foi concluído no dia 11 de dezembro de 1997 em Kyoto, no Japão. Ele 
impõe a redução das emissões de seis gases responsáveis pelo aquecimento do planeta, os países in-
dustrializados se comprometeram a reduzir até 2012 as suas emissões de dióxido de carbono a níveis 
pelo menos 5% menores do que os que vigoravam em 1990. As reduções deveriam ser estipuladas 
conforme as emissões de cada país. O tratado determina a diminuição do uso de energias fósseis, que 
representam 80% dessas emissões.

Os Estados Unidos, país responsável por reduzir suas emissões em 7% , preveu  o aumento 
destas taxas para 35% em 2012, o que explica o abandono do acordo pelos Estados Unidos em 2001, 
pois o governo de Bush considerava o tratado “fatalmente fracassado”, como vemos, Bush preferia 
fechar os olhos a catástrofe existente  e incentivar cada vez mais o aumento de atividades poluentes e 
lucrativas deixando a responsabilidade sobre a questão ambiental para os países em desenvolvimento, 
sendo que, como vimos os Estados Unidos é o país que mais polui no mundo com 30% de todas as 
emissões globais.

Nossa esperança concentra-se agora no novo presidente Barack Obama, para que o país volte 
ao acordo pelo menos tente diminuir suas emissões de gases poluentes. Se todos os países continu-
arem da mesma forma em que estão a redução das emissões será de 2% em 2012, número baixo se 
relacionado aos 5,2% estabelecido pelo protocolo.

Durante o primeiro período de vigência previsto para 2008-2012, apenas os países desenvol-
vidos emissores - históricos terão metas obrigatórias para redução de emissões. Alguns países em 
desenvolvimento como a China, o Brasil e Índia, incluem-se entre os maiores emissores atuais, mas 
a sua participação nos esforços pró-redução neste período estará restrito ao MDL, Mecanismo de De-
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senvolvimento Limpo, que prevê que os países desenvolvidos poderão financiar projetos nos países 
em desenvolvimento para compensar reduções de emissões não realizadas inteiramente.

Esses projetos podem se dar de várias formas, por exemplo  se a frota de ônibus de uma cidade 
movida a diesel ou gasolina for substituída por ônibus elétricos, estará havendo uma redução de emis-
sões. Na China, já são usadas bicicletas ao invés de carros, as pessoas vão até a estação de metrô de 
bicicleta, deixam-nas lá e vão aos seus empregos de transporte coletivo.

Outro projeto que também é admitido no MDL é o sequestro de carbono, seria o caso do re-
florestamento: enquanto a vegetação estiver crescendo em determinadas áreas que anteriormente 
estivessem desmatadas, mais carbono estará sendo retirado da atmosfera para temporário, enquanto 
que as reduções de emissões promovem um benefício permanente.

Conferência Internacional de Copenhague.

A   cúpula  das  nações  unidas  sobre  mudanças  climáticas,realizada  de 13  a 28  de  dezembro 
de  2009 em Copenhague  capital  da  Alemanha, teve  como  principais  objetivos avaliar  o que  já  
foi  feito  após  o protocolo  de  Kyoto e  firmar  novos  compromissos.

Existiam  grandes   expectativas   a  cerca  dos   resultados  que este  poderia  alcançar ,porém  
as  conclusões  não  foram  tão satisfatórias  quanto  se esperava,pois  encerrou-se sem  alcançar um 
acordo que  obrigasse os países cumprirem  metas de redução de emissões de  gases causadores  do 
efeito  estufa .

A  maioria dos 192  países participantes preferiu adiar a  decisão  mais importante  a  sobrevi-
vência do homem na  terra ,precisamos pensar  que  sem  planejamento dificilmente chegaremos  a  
algum lugar diferente da extinção  da  raça humana.

Agora nossas expectativas  concentram-se  no encontro   que foi marcado para dezembro  deste  
ano no México.

Foto  mostrando as discussões  entre os participantes do  encontro
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AS CONSEQUÊNCIAS DA DESTRUIÇÃO

São muitas as consequências que poderão nos atingir como resultado de nossas atitudes impen-
sadas, hoje já sofremos várias catástrofes, não só os seres humanos, mas também os animais e a vida 
vegetal do planeta. As principais delas são:

A Chuva Ácida
 

Toda chuva contém um certo teor de acidez em sua composição, porém em uma quantidade 
que não ameaça a vida das plantas e rios. No entanto, com a crescente emissão de gases como o 
dióxido de enxofre (SO2) e o dióxido de nitrogênio, que reagem quando entram em contato com a 
água, passaram a se formar as chuvas ácidas, que podem ocorrer a centenas de quilômetros do local 
em que os poluentes foram emitidos, destruindo florestas e acidificando lagos em amplas áreas do 
globo terrestre, o que acaba extinguindo diversas espécies de peixes e tornando a água destes locais 
imprópria a qualquer tipo de uso.

Isso se reflete rapidamente na questão social e econômica, pois sem peixes os habitantes da re-
gião afetada perderão uma importante fonte de alimentos e ficarão em sua maioria desempregados.

Outra conseqüência socioeconômica que decorre das emissões desses gases é o aumento de 
doenças pulmonares como bronquite, asma e enfisema, doenças cardiovasculares, doenças dermato-
lógicas, gastrointestinais, problemas oftálmicos e alguns tipos de câncer.

Efeitos da chuva ácida.
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A Destruição da Camada de Ozônio.

A camada de ozônio desempenha um importante papel à nossa sobrevivência na Terra, pois por 
ser constituída por moléculas de ozônio e se localizar a cerca de 35 e 55 km de altitude, tem o poder 
de reter os raios ultra-violetas tipo B emitidos pelo sol. No entanto, as crescentes emissões de gases 
CFC (cloro flúor carbonados) que fixam seus átomos as moléculas de ozônio destruindo-as, deixando 
com que os raios UVA e UVB passem livremente para a atmosfera, podem ocasionar o amento dos 
casos de câncer de pele, catarata e o enfraquecimento das defesas imunológicas do nosso corpo.

Camada de Ozônio: Proteção essencial às nossas vidas.

O Aquecimento Global
 

Outra conseqüência da destruição da camada de ozônio é o aquecimento global, pois além de 
não deixar que os raios UVA e UVB passem, ela regula o calor da Terra fazendo com que os “bons 
raios” entrem. Ela retém boa parte desse calor, o que nos traz um grande ganho, pois se não fosse 
dessa forma o nosso planeta seria uma grande bola congelada. Mas o excesso de CO2 na atmosfera 
permite que os raios solares entrem e não libera o calor excedente, causando um aquecimento ace-
lerado da Terra. 

Algumas pesquisas da ONU entre 1900 e 2000 mostram que a temperatura terrestre aumentou 
aproximadamente 0,7ºC, o que vem ocasionando o derretimento das calotas polares nos hemisférios 
destruindo grande parte da biodiversidade lá existente, aumentando o nível dos mares o que pode 
acabar com toda a população de algumas ilhas e zonas costeiras do mundo, outra conseqüência do 
aquecimento atmosférico é o aumento da incidência de furacões, tempestades e a desertificação.

“Estas são as grandes catástrofes dos impactos  ambien-
tais e os responsáveis por isso  somos nós.
Somos os seres  mais pensantes ,mas ao invés de usar-
mos   a nossa inteligência para o bem,estamos usando-a  
para destruir  nosso planeta e causar  grande sofrimento 
futuro.”  (Fala de Ana Carolina Rodrigues  Lima ,segunda 
colocada do ensino médio)
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A Escassez de Água no Mundo

A escassez da água: sofrimento em alguns lugares do país.

Embora nosso planeta seja em sua maior parte constituído por água, apenas uma pequena parte 
desta é considerada adequada ao nosso consumo. Temos apenas 2,5% de água doce, e mesmo assim 
grande parte desta água está concentrada em geleiras, coberturas permanentes de neve(69%), e em 
reservatórios subterrâneos, ou seja, de difícil acesso.

Além de todos esses fatores existem dois que são preponderantes na questão de escassez de 
água: o desperdício e a degradação, pois por ser um recurso renovável, muitas pessoas acreditam que 
ela terá duração infinita. Enganam-se, pois a água é um recurso limitado e limita-se cada vez mais 
com o uso impensado, o desperdício e a poluição. 

Vejamos a seguir uma tabela com as formas de uso da água:

Quantidade de água usada Local de uso

70% Atividades Agrícolas (irrigação 
e outros)

20% Indústrias

10% Residências

Uma possível solução para parte do problema da água seria que 90% das atividades industriais 
que requerem o seu uso fossem feitas com água de reuso, outra solução é o aproveitamento da água 
das chuvas. Em casa, por exemplo, podemos usá-la na lavagem de calçadas ou aguando as plantas.

A Questão da Água no Brasil

Apesar de o nosso país concentrar cerca de 12% do total de água doce do mundo e de sermos 
agraciados por sete bacias hidrográficas e dentre estas , a que é formada pelo maior rio do mundo (o 
Amazonas) e de mais de 90% de nosso território receber chuvas abundantes durante o ano todo, essa  
abundância de água é mal distribuída. A Amazônia, por exemplo, que possui as mais baixas concen-
trações populacionais do país, possui em seu 
território 78% da água superficial, já o sudeste, que possui a maior concentração populacional, dispõe 
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de apenas 6% do total hídrico do país. Além do desperdício e da má distribuição, outro fator de grande 
relevância para a escassez de água em algumas regiões do Brasil é a poluição, pois 80% dos esgotos 
domésticos e 70% dos resíduos industriais são jogados sem tratamento nos rios, açudes e costas li-
torâneas, o que tem gerado um nível de degradação nunca antes imaginado.

Água: fonte de vida.

“Para se ter uma idéia a água subterrânea representa 
98%  de toda a água doce disponível na terra .È sabido 
que o Brasil detém  os três maiores reservatórios de 
águas  subterrâneas  do mundo, entre eles  o Aquífero 
Guarani,provavelmente,o maior manancial de água doce 
subterrânea do mundo,estendendo-se desde a bacia  
sedimentar  do Paraná-Brasil,Paraguai e Uruguai -até 
a Bacia do Chaco- Paraná, na Argentina.”(Fala da aluna 
Ana Caroline Rodrigues Lima aluna do ensino médio.)
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A Natureza Energética Brasileira

“ O Brasil possui uma matriz energética bem dife-
rente dos outros países, possuímos uma grande ca-
pacidade hídrica de geração de energia, já nos ou-
tros países essa energia só pode ser obtida através 
de carvão mineral, gás natural e usinas nucleares”. 
(Jorge Alberto Vieira Costa, coordenador do projeto 
de biofixação de CO2 em entrevista a jornalistas)

Como foi citado, o Brasil, por possuir um grande potencial hídrico possui também uma matriz 
energética um pouco diferenciada de outros países, no entanto mais da metade da energia do país é 
originária de fontes não-renováveis.

Nosso país possui muitas alternativas de energia limpa não aproveitadas como: a energia so-
lar, eólica, de biomassas e mesmo das ondas do mar, fontes estas que precisam cada vez mais ser 
exploradas, para que se deixe de uma vez no passado  o poluidor e destrutivo  uso de combustíveis 
fósseis.

“O ser humano  deve  ter  moderações no uso dos 
recursos naturais ,devendo investir em educa-
ção e tecnologia para ricos e pobres de todos os 
continentes,incentivando  as crianças desde cedo 
a manterem a natureza viva.Só assim obteremos 
sucesso na substituição de velhas tecnologias por 
novas, mais eficientes e menos poluidoras.”(Fala de 
Eliezer Gomes Vasconcelos aluno da 7º série) 

A HISTÓRIA DA DEVASTAÇÃO FLORESTAL NO BRASIL

Imagem da Exploração ilegal de madeira no Brasil.
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Há 500 anos o Brasil foi “descoberto” pelos portugueses, desde então passou a existir em nosso 
território uma enorme degradação ambiental e dizimação cultural. É evidente que antes deles aqui 
chegarem já existiam povos em nossas terras que utilizavam a natureza como meio de sobrevivência, 
porém de uma forma bem diferenciada. Eles limitavam-se a converter periodicamente superfícies flo-
restais de pouco mais de 2ha em plantações de alimentos, já o modelo implantado pelos portugueses 
visava extrair da nova terra maiores riquezas o mais rápido possível e mandar à metrópole,o pau-
brasil,foi  a primeira riqueza de fácil extração que aqui encontraram. 

Nos primeiros 30 anos após a descoberta, o Brasil viveu exclusivamente da exploração deste, ao 
fim do séc XVI os europeus derrubaram mais de 2 milhões de árvores, 20 mil por ano, 50 por dia, e 
como consequência hoje   esta  árvore está em extinção havendo poucos exemplares . Esse foi apenas 
o primeiro ciclo, logo após vieram muitas outras culturas: a cana, o café, a mineração, que visaram 
apenas a extração de nossas riquezas e a dizimação de nossos povos, além disso, mesmo após a inde-
pendência de nosso pais essas ações impensadas prosseguiram, inclusive por incentivo dos governos 
militares, que no início dos anos  70 implantaram um programa de aceleração de crescimento, princi-
palmente na Amazônia, o que causou  um grande impacto econômico e social.

Após 500 anos de devastação restam apenas 7% das florestas Amazônicas originais.

OS PRINCIPAIS BIOMAS BRASILEIROS
 

O nosso país é dividido em seis biomas diferentes: o bioma Amazônia, bioma Mata Atlântica, bio-
ma Caatinga, bioma Cerrado, bioma Pantanal, bioma Pampa,  (e Zona Costeira )essa divisão foi feita 
em agosto de 2003 pelo IBGE e o ministério do meio ambiente fato que foi de grande importância pois 
apesar de sermos um todo, nosso país possui diversas culturas que povoam diferentes ambientes, e 
portanto necessitam de uma formulação de políticas públicas específicas para cada uma das realida-
des brasileiras. O maior dos biomas brasileiros é a Amazônia, seguida pelo cerrado, mata atlântica, 
caatinga, zona costeira,e pantanal.             

Mapa dos biomas brasileiros.
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A seguir temos uma tabela demonstrando as áreas de extensão de cada bioma:

Apesar de cerca de 5,5% do território ser constituído de áreas protegidas em unidades de con-
servação, esses diversos biomas estão em constante degradação , o desmatamento na Amazônia, por 
exemplo, aumentou continuamente desde 1991, em 1995 houve um aumento desse índice, conside-
rado o maior da história.

Contudo, entre 2003 e 2004 houve um novo recorde, hoje temos um cenário animador, pois nos 
últimos dois anos o desmatamento caiu de 27 mil km por ano para aproximadamente 14 mil km. Em 
2008 os índices de desmatamento caíram 45%.

Mas esse não é o único problema ambiental do Brasil, como vimos ele ocupa o sexto lugar no 
ranking dos países que mais poluem o ar,  em grande parte graças aos milhares de incêndios que ocor-
rem todos os anos pelo país, que correspondem a 70% de todo o carbono que emitimos na atmosfera, 
seguido de 30% pela queima de combustíveis fósseis,  número este que é considerado favorável se 
relacionado aos índices de outros países, pois possuímos em grande parte uma energia limpa derivada 
de hidrelétricas que corresponde a 19% de nossas matrizes que somados aos 43% do álcool e bagaço 
de cana, relativamente  totalizam  um número significativo.

OS PRINCIPAIS PROBLEMAS SÓCIOAMBIENTAIS                    

O Saneamento Básico

O saneamento básico constitui uma atividade de grande importância para a saúde populacional e 
da natureza, pois se tratado, o esgoto pode constituir fonte de alimentos a seres e plantas aquáticas, 
porém quando não é tratado pode se tornar prejudicial aos rios, mares e a vida existente ao seu redor, 
que depende dele de alguma forma.

No Brasil o descaso e a ausência de investimentos refletem nos índices de que em nosso pais, 
apenas 25% dos esgotos são tratados, o resto é jogado em rios lagos sem o menor controle. Temos 
que pensar que esse ato tem duas consequências: a ambiental e a sanitária, o impacto sanitário en-
volve problemas de saúde pública como diarréias, dengue, febre tifóide e malária. Hoje se estima que 
70% das internações em hospitais são relacionadas a doenças transmitidas pela água. A questão am-
biental engloba todo o desequilíbrio que pode ser causado pela morte dos peixes e espécies dos rios, 
mares e lagos onde esses dejetos são jogados.
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Crianças brincando no esgoto urbano: a falta de saneamento básico adequado.

A seguir veremos uma tabela mostrando as principais doenças que podem ser causadas pelo 
não tratamento dos esgotos urbanos:

Doença Agente causador Forma de contágio

Amebíase ou disenteria 
amebiana Protozoário Entamoeba histolytica Ingestão de água ou alimentos 

contaminados por cistos

Ascaridíase ou lombriga Nematóide Ascaris lumbricóides Ingestão de água ou alimentos 
contaminados por ovos

Ancilostomose Ovo de Necator americanus e do  
Ancylostoma duodenale

A larva penetra na pele (pés 
descalços) ou ovos pelas mãos sujas 

em contato com a boca

Cólera Bactéria Vibrio cholerae Ingestão de água contaminada

Disenteria bacilar Bactéria Shigellasp Ingestão de água, leite e alimentos 
contaminados

Esquistossomose Asquelminto Schistossoma man-
soni

Ingestão de água contaminada, atra-
vés da pele 

Febre amarela Vírus Flavivirussp Picada do mosquito Aedes aegypti

Febre paratifóide Bactérias Salmonella paratyphi, 
S. schottmuelleri e S. hirshjedi

Ingestão de água e alimentos 
contaminados, e moscas também 

podem transmitir

Febre tifóide Bactéria Salmonella typhi Ingestão de água e alimentos 
contaminados

Hepatite A Vírus da Hepatite A Ingestão de alimentos 
contaminados, contato fecal-oral

Malária Protozoário Plasmodium ssp Picada da fêmea do mosquito A
nopheles sp

Peste bubônica Bactéria Yersinia pestis Picada de pulgas

Poliomielite Vírus Enterovirus Contato fecal-oral, falta de higiene.

Salmonelose Bactéria Salmonella sp Animais domésticos ou silvestres 
infectados

Teníase ou solitária Platelminto Taenia solium e 
Taenia saginata

Ingestão de carne de porco 
e gado infectados 
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O Lixo

O lixo no Brasil também constitui um grande problema socioambiental, pois são coletados todos 
os dias 228,413 toneladas de lixo, sendo que 73% deste é enterrado, 3% é transformado em adubo e 
4% reciclado. Apenas 8% dos municípios brasileiros possuem um sistema de coleta seletiva e isso tem 
um grande impacto para as populações, pois através disso as substâncias tóxicas existentes no lixo 
podem atingir os lençóis freáticos chegando assim a rios e lagos, contaminando a água e causando o 
aumento de várias doenças¹.

 ¹ Ver em Anexo uma reportagem sobre o crescimento da coleta seletiva de lixo no Brasil.

Vemos a seguir o gráfico que mostra o destino do lixo no Brasil:

Dados retirados do Almanaque Brasil Socioambiental, São Paulo, 2008.

A má utilização da reforma agrária no Brasil

“A definição mais adequada para agricultura 
sustentável é produzir de uma maneira que 
mantém a produtividade do solo ao longo do 
tempo, sendo que  assim as gerações futu-
ras possam continuar retirando do solo seu 
sustento,as suas necessidades de alimentação 
e produção de  matérias primas  para a indús-
tria de transformação.”(Fala de Láis Queiros Al-
ves, aluna da oitava série.)

A questão agrária teve início legal no Brasil , na década de 1930 , em que foi criado o INCRA, 
que tinha inicialmente o objetivo de levantar dados sobre as propriedades rurais e as terras do gover-
no, já na década de 70 foram distribuídos lotes de terras na Amazônia para agricultores, como parte 
de um plano do governo militar para garantir a ocupação e a colonização da Amazônia porem como 
não havia um bom sistema de monitoramento destas terras, elas passaram a concentrar- se em sua 
maioria nas mãos de poucas pessoas que geralmente, por não possuírem informações e não terem 
sido devidamente conscientizados  pelo governo, destruíram todas as reservas naturais ali existentes 
para transformá-las em monoculturas, o que cada vez mais empobrece os solos de nosso  país.
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“Antigamente  não se pensava na questão 
ambiental  ,o homem só pensava  no cresci-
mento econômico e esquecia a preservação do 
ambiente,não sabia que este  iria fazer tanta 
falta, hoje no Brasil a maioria dos municípios  
sofrem  com problemas ambientais,  não  só 
no Brasil pois como sabemos  a questão  am-
biental  é um problema mundial”(Fala do aluno 
Cláudio Augusto Bocato, segundo colocado do 
ensino fundamental)  

AS PRINCIPAIS LEIS AMBIENTAIS BRASILEIRAS

As primeiras iniciativas de âmbito governamental com o intuito de preservar o meio ambiente 
datam do início do século XIX, com a criação do Jardim Botânico no Rio de Janeiro e do Serviço Flo-
restal, que funcionou de 1991 a 1959 sendo sucedido pelo Departamento de Recursos Naturais Reno-
váveis e em 1873 pela Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA).

A primeira lei ambiental do Brasil foi a lei da política nacional de meio ambiente de 1981, que 
estabeleceu a estrutura formal do sistema nacional de meio ambiente SISNAMA, que integra órgãos 
federais, estaduais e municipais e tem sua instância máxima no conselho nacional de meio ambiente 
CONAMA, em 1985 foi criado o ministério do desenvolvimento urbano e meio ambiente e, em 1989, 
o instituto brasileiro do meio ambiente e dos recursos naturais renováveis IBAMA, que se fundiu a 
SEMA, a superintendência do desenvolvimento da pesca SUDEPE e o IBDF, vinculado ao ministério da 
agricultura e a superintendência da borracha SUDHEVEA em 1992 , ano da conferência das nações 
unidas para o meio ambiente e o desenvolvimento realizado no Rio de Janeiro foi finalmente criado o 
ministério do meio ambiente.De lá para cá muita coisa aconteceu, leis foram criadas para a proteção 
de ambientes naturais, desenvolvidas unidades de conservação (Ucs), áreas de preservação perma-
nente (APPS), terras indígenas (TIs), parques nacionais, estaduais e municipais.

O atual código florestal vigente em nosso país data de 1965, porém esta tramitando no congres-
so um projeto com o  intuito de que sejam feitas algumas modificações nesse código. De autoria do 
deputado Aldo Rebelo(PCdoB-SP) o projeto propõe que os pequenos proprietários sejam insentos do 
percentual de reserva legal em suas propriedades, que os índices de reserva em cada bioma passem 
a ser de 20% no Pantanal  nos Pampas na Caatinga e na Mata Atlântica, de 35%  no cerrado e  de 
80% na Amazônia, podendo cada estado regulamentar regras específicas sobre as reservas legais e 
as áreas de preservação permanente(APPs).

Este é um projeto muito polêmico pois a grande maioria das ONGs e entidades socioambientais 
posicionam-se contra a consumação desta proposta pelo fato de a considerarem muito liberal, se-
gundo D’Ávila coordenador de Políticas Públicas do Greenpeace vai ser uma guerra “Vem pra cá, que 
nossa APP é menor.” Esperamos muito que qualquer que seja a conclusão desta proposta, que ela seja 
lucrativa para todos.

Portanto, evoluímos muito e apesar de todos os nossos problemas continuamos evoluindo, pois 
somos brasileiros e não desistimos nunca.

O Brasil possui a única iniciativa da América latina de captura de CO2 e transformação deste 
em biomassa e biocombustível, este projeto é desenvolvido na usina Presidente Médici em Candiota 
no rio Grande do Sul, uma das maiores termoelétricas do Brasil que emite por ano dois milhões de 
toneladas de CO2, na atmosfera, porém este número vem sendo reduzido através da implementação 
de um projeto de biofixação de CO2, em que 50% de todo o gás carbônico que ,saindo das chaminés 
iria para a atmosfera, passou a ser armazenado em tanques com colônias de microalgas (espirulina e 
clorela) que se alimentam de CO2 formando uma grande biomassa que pode ser transformada tanto 
em biocombustível quanto em alimento para animais e seres humanos.

Com esse projeto é previsto que em dois anos, seja reduzida em 10%  a quantidade de gás 
carbônico emitida na atmosfera, o que representa o dobro do que foi estabelecido no protocolo de 
Kyoto(5%).

Com a queima de biocombustíveis também será produzido CO2, porém ele fica circulando na at-
mosfera, participando dos diversos ciclos de vida de plantas e animais, já o gás produzido pela queima 
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de combustíveis fósseis segue um só caminho direto para a camada de ozônio.
Outro bom exemplo é o do pólo petroquímico de Camaçari na Bahia, que desde dezembro do ano 

passado desenvolve o projeto de bombeamento de CO2 para debaixo da terra, em minas esgotadas ou 
aquíferos salinos, projeto este que já tem previsão de ser implantado na mais nova mina petrolífera do 
Brasil, está previsto para que grande parte do CO2 produzido pelo PRÉ-SAL seja injetado perto dali.

Além desses e tantos outros bons projetos existentes em nosso país, contamos também com 
uma grande vantagem, a questão ambiental no Brasil recebe grande apoio e incentivo das empresas 
aqui existentes, como PETROBRÀS, NATURA, BANCO DO BRASIL, GRUPO PÃO DE AÇÚCAR, e tantos 
outros  que desenvolvem projetos como este da Fazenda Bang, com o intuito de aumentar o nível de 
conscientização da população.

“Para se fiscalizar antes de mais  nada é pre-
ciso esclarecer a população para que esta se 
torne parceira das autoridades.” (Fala do aluno 
Cláudio Augusto Bocato, segundo colocado do 
ensino fundamental)                                                            

 A QUESTÃO AMBIENTAL EM MATO  GROSSO     

O estado de Mato Grosso está na região Centro-Oeste brasileira, situado ao centro da América 
do Sul, é o terceiro estado do país em território, com uma área de 901.420km², o que representa 
10,55%   do território nacional.

Sua expansão econômica e demográfica teve início em decorrência das descobertas das minas 
de ouro aqui existentes no século XVIII, e principalmente pela bandeira de Pascoal Moreira Cabral.

No início essas expedições rumo ao interior do Brasil tinham o objetivo de capturar índios para 
usá-los no trabalho escravo, porém esse objetivo se modificou quando na confluência do Rio Caiapó 
com o Ribeirão Mutuca foram encontradas as primeiras minas de ouro de nosso estado.

No período compreendido entre 1805 a 1825, a porção do território banhado pelos rios Arinos 
e Juruena teve grande desenvolvimento, em razão da descoberta na área de minas de diamante, 
progressivamente foram surgindo inúmeros povoados que mais tarde tornaram-se unidades político-
administrativas emancipadas, onde hoje está a cidade de Diamantino. Paralelamente a esse comércio 
de minérios, desenvolveu-se também uma indústria doméstica que produzia para a subsistência atra-
vés da  manufatura dos produtos da terra como arroz, feijão, açúcar, etc.

Até que em 1937 durante o governo de Getúlio Vargas, iniciou-se uma nova fase da ocupação 
do estado, com o objetivo de ocupar os espaços “vazios” do território, e desenvolver economicamente 
o país, com a criação de estradas e ferrovias. Em 1970 houve um estímulo às migrações, agora para 
desenvolver agrária e agricolamente o estado, a partir daí começaram a surgir movimentos como o 
MST e as ligas camponesas gerados pelos diversos conflitos pela terra.

Desde esta época muita coisa ocorreu em terras mato-grossenses, houve um grande avanço da 
fronteira agrícola e hoje nosso estado é o maior produtor de grãos e carne bovina,e isso custou caro 
à natureza, pois ocupamos o 1ª lugar entre os estados que mais desmatam.

“Cabe  a nós  que somos a geração do futuro 
abraçar esta causa e não  seguir os erros do 
passado ,meus  pais  sempre dizem  que as 
árvores são como  cabelos,ninguém gosta de 
ser  careca e o mundo sem árvores é um care-
ca  revoltado”(fala de Emily Luz Moura, aluna 
da 4ª série)                                                   
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As queimadas

As queimadas são práticas milenares utilizadas com o intuito de renovação de áreas de pas-
tagens, remoção de material acumulado. È considerada uma alternativa eficiente e de baixo custo, 
porém além de destruir a vegetação, as queimadas causam a morte de muitos animais e o solo após 
um pequeno período também acaba se tornando infértil, pois perde a camada de húmus e os micro-
organismos que fazem a decomposição da matéria orgânica na terra, há ainda o aumento da erosão 
e da compactação do solo, impedindo que a água se infiltre. Outro grande prejuízo das queimadas é 
que estas emitem grandes quantidades de CO2 na atmosfera, o que como já vimos acelera o processo 
de aquecimento do planeta.

No ano de 2000, o número de focos de calor atingiu a marca de 234.360 sendo que 58% deles 
ocorrem apenas na Amazônia Legal.

Os efeitos ecológicos dos incêndios na Amazônia atingem uma escala global, pois influenciam a 
composição química da atmosfera.

Um dos piores impactos ecológicos causados pelo fogo nas florestas é o aumento da probabili-
dade do fogo tornar-se uma característica permanente, modificando a estrutura da floresta e havendo 
um aumento da população de espécies tolerantes ao fogo, e modificação do ciclo hidrológico.

Mato Grosso, Pará e Rondônia, são os estados com os maiores índices de focos de queimadas 
do Brasil, em decorrência de estarem situados na fronteira de colonização e expansão agrícola, onde 
o fogo é muito utilizado como ferramenta de limpeza do terreno.

Em contra partida nosso estado tem realizado sistematicamente campanhas educativas para 
prevenção de queimadas, além disso o período proibitivo das queimadas em MT é definido pela lei 
complementar nº 233, de 21 de dezembro de 2005, ela prevê que o prazo pode ser modificado de 
acordo com as condições climáticas.

As queimadas em Mato Grosso são motivo não apenas de prejuízos ambientais e econômicos, mas 
também um problema de saúde pública, causando o aumento na incidência de doenças respiratórias.

Queimadas em Mato Grosso: uma triste realidade.

Existe sim uma forma legal e controlada de se fazer uma queimada, quando se respeitam todas 
as exigências dos órgãos ambientais a queimada diminui seu grau de degradação da natureza.
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O Desenvolvimento Sustentável e seus Projetos em Mato Grosso

“A questão ambiental pode ser entendida como 
a contradição fundamental que se estabelece 
entre os modelos de desenvolvimentos ado-
tados pelo homem, marcadamente a partir do 
sécXVIII e a sustentação desse tipo de desen-
volvimento pelos ecossistemas naturais”. 
(SME-CUIABÁ, p.39.)

Hoje em dia tem se falado muito em desenvolvimento sustentável como uma nova maneira de 
produzir buscando cada vez mais diminuir as degradações ao meio ambiente e melhorando o lugar em 
que se vive. É um pouco difícil falar sobre isso, pois não existe um modelo definitivo de sustentabili-
dade e sim projetos e pesquisas sendo realizados.

O comércio da castanha-do-brasil na Amazônia.

“Podemos declarar que sustentabilidade é um 
conceito dinâmico,mas que esta em constante 
mudança   evolução.Pois a cada dia são desen-
volvidas novas tecnologias  que  são adotadas  
ao longo  do tempo na produção agropecuária  
a cada vez  mais se modificando  o conceito 
de produção sustentável.”( Fala de Laís Queiros 
Alves,aluna da oitava série.) 
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Existem em MT diversos projetos sendo realizados com o intuído de se encontrar uma forma 
sustentável de produzir, como projeto de beneficiamento de castanhas do Brasil realizado pelos índios 
Rickbata e agricultores familiares, eles abastecem uma fábrica no Vale do Amanhecer em Juruena, 
o que gera emprego as populações do local sem que seja necessária a destruição da floresta. Outra 
iniciativa neste ramo é realizada por aqueles que são, na maioria das vezes, taxados como os grandes 
destruidores, os produtores rurais e fazendeiros. 

É preciso haver uma desmistificação deste tabu e uma mudança de atitude da sociedade, pois o 
produtor deve ser encarado  não como vilão e sim como um guardião dos recursos ambientais, pois 
ele é o principal prejudicado pelos seus desequilíbrios. 

Segundo uma pesquisa realizada junto ao setor produtivo de MT os produtores rurais querem 
realizar a sua regularização ambiental, outra ação realizada por produtores, pecuaristas e fazendeiros 
de Mato Grosso é a integração da lavoura pecuária, que pode trazer inúmeros benefícios a ambos os 
setores, pois significa uma pressão menor sobre a floresta amazônica caso o rebanho do estado venha 
a crescer.

Existe também uma proposta para que em Mato Grosso seja exigido 3% de mistura de biodiesel 
em combustíveis fósseis, o que nos colocará  um passo a frente do Brasil com 2%.

O uso da mistura do biodiesel: uma possibilidade.

“Desenvolvimento é tudo que traz felicidade a 
um povo e não será feliz o povo que destruir 
suas matas,alterar sua paisagem e corromper 
sua saúde.” (Fala de Ana Carolina Rodrigues  
Lima ,segunda colocada do ensino médio)

Além disso, ainda existe por parte do governo, um programa de conscientização da população através 
de cursos realizados pela SEDUC-MT e pelo SENAR-MT, que formam a cada dia mais cidadãos cons-
cientes da importância da preservação ambiental.
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Reservas Legais de Mato Grosso

Está previsto em nosso código florestal a preservação de áreas naturais de nosso território, 
criando-se assim as reservas legais RLs, áreas de preservação permanente APPs ,as unidades de con-
servação e diversas outras  que são áreas onde a vegetação nativa deve ser mantida o recuperada 
para preservar rios, nascentes e lagos contra a erosão do solo e o assoreamento de rios e córregos, 
as APPs são estabelecidas de acordo com a largura de cada rio.

As reservas legais correspondem ao percentual de cada propriedade rural onde a cobertura na-
tiva deve ser conservada ou utilizada sustentavelmente. A dimensão dessa reserva varia em função 
da localização em que ela se encontra, na Amazônia o percentual é de 80% da propriedade,sendo 
este numero válido para as propriedades criadas após a sua ratificação em 2001,já para as criadas 
anteriormente  vale o antigo código ,promulgado em 1965 que determinava o  percentual de 50% de  
reserva em cada propriedade. 

Em Mato Grosso existem cerca de 43 unidades de conservação estaduais que somam 
2934.070,21ha do nosso território.

A Biodiversidade do Estado de Mato Grosso

Três tipos de biomas estão presentes no território de Mato Grosso: o bioma Amazônico, Cerrado 
e Pantanal, que atendem a três bacias hidrográficas: a bacia Amazônica, a Tocantins-Araguaia e a 
bacia do Rio Paraguai.

O Bioma Amazônico

Cada bioma constitui regiões de mesmo clima, mesma vegetação florestal e mesma fauna. O 
bioma Amazônico é o maior bioma brasileiro ocupando quase metade do território nacional, concentra 
a maior reserva da diversidade biológica do mundo e o maior volume de água doce do planeta.

Em Mato Grosso, ocupa 54% do território, uma área equivalente a 478.813km², o solo amazô-
nico apresenta baixos níveis de nutrientes, é ligeiramente ácido e bastante arenoso, características 
que o classificam como extremamente pobre. A presença de grande quantidade de matéria orgânica, 
carregada desde os Andes pelos rios, faz das várzeas as únicas áreas férteis. As árvores se alimentam 
da matéria orgânica produzida por elas mesmas na decomposição de suas folhas, num ciclo contínuo, 
nesse bioma são possíveis projetos que explorem sua diversidade vegetal, é claro sem degradá-la, são 
exemplos: produtos alimentícios extrativistas como açaí, exploração do ecoturismo e a piscicultura.

A Amazônia e suas belezas.



66

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE - FAZENDA BANG-BANG 2009 e 2010

O Bioma Pantanal

Considerada a maior planície alagável do mundo, o Pantanal, ocupa 150.000 km,estando pre-
sente em dois estados: Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Em Mato Grosso ocupa 7,1% do território, é considerada a maior extensão úmida do planeta 
ocupando uma área de 176,2 mil km², hidrograficamente todo o Pantanal faz parte da bacia do rio Pa-
raguai, constituindo- se em um imensa planície de áreas alagáveis, nessas áreas a temperatura média 
anual é de 22ºC, o regime de chuvas é tipicamente tropical com duas estações bem definidas:uma 
chuvosa e outra seca.

A formação morfológica do pantanal teve início a cerca de 60 milhões de anos, com o soergui-
mento da Cordilheira dos Andes e do planalto brasileiro. Ela se destaca por ser uma região única no 
mundo, como há excesso de água, a decomposição da matéria orgânica se dá de forma mais lenta 
e difícil, o que diminui a fertilidade. Esta fertilidade só chega às regiões que foram alagadas quando 
elas voltam a secar, o pantanal possui 246 espécies de peixes, 102 de mamíferos, 652 de aves 177 
de répteis e 40 de anfíbios.

Vegetação típica regional: as Vitórias Régias. A fauna pantaneira: o Tuiuiú

O Bioma Cerrado
 

Em Mato Grosso a maior parte da vegetação pertence ao cerrado, este é conhecido internacio-
nalmente como a savana mais rica em biodiversidade do planeta.

A sua vegetação baixa e retorcida esconde uma explosão de vida, mais de 1000 espécies de 
plantas, 837 de aves, 150 de anfíbios e 120 de répteis.

Hoje em dia a região do cerrado é a maior produtora de grãos e carne do país, o que foi impul-
sionado pela facilidade da remoção deste tipo de vegetação

Vegetação típica do cerrado.
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AS PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS DO ESTADO

As principais atividades econômicas do estado baseiam-se em culturas de soja, arroz, milho e 
feijão que ocupam boa parte do estado e de plantações de pastagens que servem de alimento aos 
rebanhos bovinos de Mato Grosso.

O desmatamento em Mato Grosso é um dos maiores problemas, pois por ser um grande produ-
tor de alimentos, o estado necessita cada vez mais de terras, para a produção desses alimentos, o que 
faz com que a cada dia mais sejam desmatadas novas áreas.

Porém, as últimas pesquisas são animadoras, pois revelam que houve uma redução em 2008 de 
82% na devastação da Amazônia Legal em comparação com o mesmo período do ano anterior, além 
disso, existem diversas ações ofensivas contra o desmatamento ilegal na Amazônia, como os investi-
mentos feitos para que se haja o sistema mais avançado de monitoramento por satélite, elaboração 
de novas leis como a lei 8.830, que foi inovação nesse ramo, pois foi a primeira destinada especifi-
camente ao pantanal respeitando as peculiaridades desta planície, houve também uma ampliação do 
contingente da polícia ambiental adquirindo veículos, equipamentos e realizando concursos públicos 
para áreas ambientais.

A QUESTÃO AMBIENTAL EM SÃO JOSÉ DO XINGU

“São  José  do Xingu,região de boas terras,vida 
tranquila,longe dos grandes centros de poluições e 
violências.Entre  os fatores negativos prevalecem 
os positivos.Para alguns,terra dos esquecidos para 
outros, terra dos privilegiados pela mãe natureza.E 
para o mundo, uma esperança  da permanência da 
vida por muitos e muitos  anos.”(Fala do aluno Ju-
nior Irineu da Luz aluno da oitava  série.) 

Histórico da Cidade

A cidade de São José do Xingu, fundada em 19 de março de 1974 com a chegada das primeiras 
famílias vindas de várias partes do país, recebeu esse nome em homenagem a São José, pois em 19 
de março comemoramos o dia deste santo e por estar localizado a alguns quilômetros da margem 
direita do rio Xingu. A cidade está situada na região do médio Araguaia, a margem direita da MT 322, 
no trecho Alô Brasil-Matupá, a 337m de altitude em relação ao nível do mar, latitude 10º80”44’ e lon-
gitude 52º74”42’.

O município conseguiu sua emancipação política e administrativa em 20 de dezembro de 2001, 
através da lei estadual nº 5904, tendo sua área desmembrada do município de Luciara ao qual per-
tenceu durante duas décadas.

Após o desmembramento a cidade passou a contar com uma área territorial de 13.163,74km², 
tendo a zona urbana 122.000, onde está localizada a estrutura administrativa municipal, representada 
pelos poderes Executivo e Legislativo.

São José do Xingu possui um clima predominantemente equatorial, caracterizado por tempe-
raturas elevadas, sobretudo na primavera e no verão. A temperatura média anual gira em torno de 
30ºC, sendo a mínima 22°C no inverno e máxima de 38ºC no verão.

O período mais intenso de chuvas vai de outubro a abril, o período de seca compreende-se en-
tre os meses de maio a setembro. Faz parte da Amazônia Legal, topografia plana e clima excelente, 
constituído por um tipo de vegetação chamada floresta estacional perenifólia.

O município limita-se ao norte com o estado do Pará, ao sul com o município de São Félix do 
Araguaia, a leste com os municípios de Canabrava do Norte , Confresa, Porto Alegre do Norte e Santa 
Cruz do Xingu a oeste com Peixoto de Azevedo e Marcelândia . As principais atividades da região são 
a pecuária e a agricultura de arroz, milho, feijão e soja.
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Vista aérea da Cidade ,ao lado esquerdo as pastagens da Fazenda Bang 
e na parte superior  podemos visualizar florestas do parque indígena .

O Parque Indígena do Xingu – PIX.
 

O Parque Indígena do Xingu foi criado em 1961 pelo então presidente Jânio Quadros, sendo a 
primeira terra indígena homologada pelo governo federal. Seus principais idealizadores foram os ir-
mãos Vilas Bôas.

Situa-se ao norte do estado de Mato Grosso, como podemos observar no mapa a seguir.

Localização do PIX.
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Nosso município possui cerca de 52% de seu território constituído por florestas, dentro dele está 
o parque indígena do Xingu, um dos maiores símbolos da diversidade biológica do mundo. O parque é 
formado por 2,9 milhões de há de cerrado, floresta amazônica e áreas de transição e abriga 14 etnias 
indígenas que somam um total de 5 mil índios.

O parque abriga também o rio Xingu com seus 2,7 mil km de extensão que corta parte de MT 
atravessando o Pará até desembocar no rio Amazonas formando uma bacia hidrográfica de 51,1 mi-
lhões de há, que abrigam 19 terras indígenas e 10 unidades de conservação, além disso, o Parque é 
moradia de uma das mais ricas diversidades biológicas e culturais do mundo.

Vista aérea de uma das aldeias do Parque Indígena

Índios realizando Cerimônia Sagrada

“Somos  privilegiados  por  morarmos em um lugar 
onde a mãe natureza é tão rica ,tão bonita,tão cheia 
de graça.Tantos rios,tantas  matas,imensa é sua fauna 
e flora.São terras cheias de encantos  e histórias  de 
sofrimentos,conquistas, descobertas e aventuras.”(Fala 
do aluno Junior Irineu da Luz )
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O Lixo e o Saneamento Básico em S. J. X. – MT.

O lixo urbano constitui uma preocupação ambiental mundial especialmente nos centros urbanos 
de países subdesenvolvidos (em desenvolvimento) e, contudo ainda se conhece muito pouco sobre 
seus efeitos a saúde.

O aumento na geração de resíduos é um problema crescente e atual, pois a quantidade produ-
zida não é coletada. Isso mostra que o lixo também é um dos medidores sociais, porque nos bairros 
de baixo poder aquisitivo com menor relevância a população deposita seus resíduos domiciliares em 
canais, quintais vazios, buracos clandestinos, ou seja, em pontos inadequados.

Dessa forma, o lixo torna-se um grande problema porque contribui para a poluição atmosférica, 
a degradação do solo, produz cheiro desagradável, é um enorme foco de atração de animais e inse-
tos, provocando doenças à população como: verminoses, infecções intestinais, leptospirose, dengue, 
meningite, dor de cabeça, febre, alergias e outras mais.

Diante de tais evidências podemos chegar ao consenso de que o lixo é um problema de respon-
sabilidade não apenas da Prefeitura, mas de toda a comunidade, visto que cada um é responsável por 
jogar seu lixo em lugares adequados e cobrar a coleta diária do Poder Público.

O lixo como sabemos são os resíduos descartados pelo ser humano quando este os acha des-
necessários, com isso passamos a vida inteira gerando toneladas de resíduos, levados pelo impulso 
consumista criado nos primórdios da sociedade capitalista. O pior de tudo é que até pouco tempo 
ninguém se importava com o destino final deste lixo, usando o planeta como lixão particular, sem a 
menor preocupação do que isso poderia causar ao meio ambiente e aos seres vivos.

Em nosso município o lixo também constitui uma questão crítica, pois segundo relatos da Sra. 
Secretária de Saúde Ana  Maria Guimarães ,das 1305 residências avaliadas  em  nossa cidade  948  
utilizam-se da coleta de lixo,o que seria um numero positivo  se este lixo fosse  devidamente  tratado. 
Existem também 31 residências que jogam seu lixo a céu aberto e 332 que queimam seus dejetos. Na 
tabela a seguir vemos mais claramente as diferenças dos números:

Residências que utilizam a 
coleta de lixo

Residências que deixam seu 
lixo a céu aberto

Residências que queimam 
seu lixo

942  (72 %) 31  (2,4%) 332  (25,4%)

TOTAL DE 1305 residências.

Em contrapartida a esses números a Prefeitura e a Fazenda Bang vem realizando ações tanto de 
conscientização populacional,  quanto de reaproveitamento do lixo  por nós produzido.

A fazenda Bang baseia-se nos princípios de Reduzir, Reutilizar e Reciclar ,  realizando  a coleta 
seletiva do lixo produzido na  fazenda  e reciclando-o ,  as vezes até de forma lúdica , como  a cons-
trução  da árvore de natal da cidade com garrafas peti recolhidas pela população, revertendo o lixo em 
uma fonte de renda, podendo ser transformado em diversos tipos de artesanato.  

Foto da árvore de Natal confeccionada pela 
Secretaria de Ação Social do município e 

pessoas da comunidade, Novembro de 2009.
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Outro grande problema de nosso município é a questão do saneamento básico, pois de todas as 
residências da cidade 936 jogam seus esgotos em fossas e 180 depositam-no a céu aberto, ou seja, 
formas erradas de se gerir os resíduos de uma cidade, o que pode causar prejuízos não só para o meio 
ambiente, mas consequentemente à saúde pública e a qualidade  de vida da população em geral.

Depósito de lixo do município.

As questões sociais do município

As questões sociais são a meu ver as áreas mais carentes de incentivos em nosso município, em-
bora existam iniciativas como o programa de erradicação do trabalho infantil, serviço de convivência 
e fortalecimento de vínculos, PETI e pró jovem adolescente realizados pelo CRÁS (órgão do governo 
federal).

O programa de erradicação do trabalho infantil é destinado a crianças e adolescentes de sete a 
quinze anos e  visa incentivar a boa frequência  escolar destes, mantendo-os longe de atividades que 
possam impedi-los de estudar. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos atende a crianças 
de 0 a 6 anos de idade juntamente com seus familiares, este tem como principal intuito fortalecer os 
vínculos entre as crianças e seus familiares, incentivando o diálogo entre estes. Tanto o PETI quanto o 
pró jovem adolescente são programas destinados aos jovens do município, em que são desenvolvidas 
atividades esportivas, educacionais e ambientais com os participantes.     Estes projetos abrangem ao 
todo cerca de 123 crianças, adolescentes e jovens no município e são realizados desde 2007.

Em entrevista realizada com o excelentíssimo prefeito Sr:Gilberto Mendes Leoncini, no dia 
25/09/2010, em que eu, Patrícia dos Reis Alves da Silva questionei-o em relação as questões sociais 
do município como coleta e armazenamento de lixo, sistema de esgoto e saneamento básico, projetos 
sociais destinados aos jovens e crianças do nosso município. O excelentíssimo Sr prefeito respondeu-
me que  existem projetos que viabilizam a melhoria de todas estas áreas em nosso município, como 
por exemplo a coleta seletiva e a reciclagem do lixo aqui produzido, porém segundo ele são projetos 
que dependem de uma grande quantia de recursos a qual a prefeitura não possui no momento.

Questionei-o  também em relação a possibilidade da formação de uma secretária de meio am-
biente em nosso município  ao que este me respondeu positivamente dizendo que existe sim uma 
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grande possibilidade da formação desta secretária, que segundo ele será de grande auxílio aos peque-
nos e grandes  produtores da região, tanto em questões de monitoramento quanto de conscientização. 
Ao final elogiou muito os projetos realizados pela fazenda BANG, relatando que estes são de enorme 
importância ao nosso município, e que auxiliam muito o trabalho da prefeitura.

Através das informações colhidas podemos concluir que é necessário que ajam maiores investi-
mentos nas áreas sociais do nosso município, que são as que afetam diretamente a qualidade de vida 
da população xinguense.
                                            

As queimadas
                

Até pouco tempo atrás as queimadas constituíam um dos maiores problemas de saúde pública 
e ambiental de nosso município, pois os focos de incêndio cresciam incrivelmente a cada ano, che-
gando a cerca de 2235 anualmente. Esse fato ocasionava grandes transtornos à comunidade, pois 
aumentava a incidência de doenças respiratórias. Porém tendo em vista esses aspectos negativos, 
foram desenvolvidas diversas ações ofensivas contra as queimadas, havendo a realização de cursos 
e campanhas conscientizadoras com os proprietários rurais, organizadas pelo Sindicato Rural e seus 
parceiros. 

Hoje temos a feliz notícia de que em 2008 foram registrados 412 focos, o que significa um au-
mento da conscientização populacional e, consequentemente uma significativa melhora em sua qua-
lidade de vida.

A Campanha ‘Y ikatu Xingu

Em outubro de 2004, em Canarana - MT, a cerca de 800 km de Cuiabá, 340 pessoas de dezenas 
de organizações da sociedade civil reuniram-se para traçar estratégias de controle ao desmatamento nas 
cabeceiras de nascentes do rio Xingu, esta campanha recebe o nome de ‘Y IKATU XINGU, ou “salve a água 
boa do Xingu”, na língua Kamaiurá. Neste encontro foi redigida a carta de Canarana. 

Essa iniciativa conta com o apoio de diversas entidades influentes na sociedade como a Associação 
Terra Indígena do Xingu-ATIX, Sindicato de Trabalhadores de Água Boa, Sindicato de Trabalhadores de Vila 
Rica, Câmara de Vereadores de São José do Xingu, Associação dos Fazendeiros da Vale do Araguaia (AS-
FAX), do qual é presidente o Sr. Carlito  Guimarães, um dos grandes fazendeiros de nosso município, o que 
mostra um grande empenho dos fazendeiros e da população de nossa cidade em melhorar cada vez mais 
a nossa região.Também estão engajadas nessa campanha a Prefeitura Municipal de São José do Xingu, a 
Rádio Xingu FM,o Sindicato dos Trabalhadores de São José do Xingu,a EMPAER, entre outros. 

Essa campanha já havia sido premeditada em meados de 1990, quando lideranças do Parque Indí-
gena do Xingu manifestaram sua preocupação com os assoreamentos dos rios e com o desmatamento, 
a partir daí o ISA resolveu iniciar um projeto pela recuperação e conservação do Xingu. A campanha está 
em nosso município desde maio de 2007 e desde então vem realizando diversas ações como plantação e 
doações de mudas em seu viveiro, ações educativas em escolas, formação de agentes ambientais e cons-
cientização da população.

Desde que esta campanha aqui se instalou houveram grandes progressos, hoje existem em 
nosso município cerca de 1550 áreas de preservação  permanente em processo de recuperação e uma 
grande mobilização da comunidade, principalmente escolar em incentivar cada vez mais ações neste 
setor.

Graças às iniciativas como estas, hoje somos considerados o município que mais planta árvores 
na Amazônia.

“Desde que a Campanha está no município houve 
um grande progresso na questão da consciência da 
população e dos produtores rurais em relação às 
matas ciliares”.
(Sr. Íbis Cassiano – Coordenador da Campanha 
‘Y ikatu Xingu em nosso município, novembro de 
2009).
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Foto de ação realizada por integrantes da 
Campanha ‘Y ikatu Xingu

Separação das sementes para plantio.

Histórico da Fazenda Bang Bang
 

A Fazenda Bang-Bang está localizada às margens da BR-080 km 301 do município de São José do 
Xingu MT, totalizando uma área de 13305 há. Sua principal atividade é a pecuária para cria, recria e engor-
da, contando com mais de 10.000 cabeças de gado, sendo 800 cabeças em regime de confinamento.

O primeiro proprietário da Fazenda Bang foi o Sr. Mauro Pires Gomes, que entre 1983 a 1985 deu 
início aos desmatamentos.

Em 1985 a fazenda foi vendida ao grupo Junqueira, constituído pelos irmãos Paulo, Túlio, Nelson e 
Roberto Junqueira, permanecendo por 8 anos com os mesmos.

Em maio de 1993, a fazenda foi adquirida pelo Sr.Luis Carlos Nunes Castelo, o qual em 1997 comprou 
uma área denominada como Tanzânia, que faz divisa com o Parque Nacional do Xingu doando parte desta 
(16 há) para a pista de aviação da cidade. 

Em 24/05/2004 e em 03/08/2004 foi assinado um termo para compor a parte de reserva florestal 
localizada no município de Colniza - MT. Com essa aquisição a fazenda obteve a LAU, certificando  sua re-
gularização  junto aos órgãos ambientais.

Em 2006, a fazenda passou a produzir novilhos de raça rubia gallega para o grupo Pão de Açúcar a 
qual se aderiu ao Projeto Tear do Instituto Ethos, cuja empresa âncora é o grupo Pão de Açúcar.

Eles vêm realizando desde 2008 projetos socioambientais em parceria com as escolas, trazendo 
inúmeros benefícios a nossa população. Além dessas iniciativas a fazenda realiza projetos como a coleta 
seletiva de lixo, em que a maioria dos materiais são reciclados e reutilizados.

Luís Carlos Nunes Castelo juntamente com o Prefeito do município de São José do Xingu Betão e Rosair-
primeira dama, prova concreta da pareceria entre a Fazenda e a Prefeitura.
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O Reflorestamento da Fazenda
 

A Fazenda Bang possui dentro dos seus limites aproximadamente 93430 metros de curso de 
água, 46 nascentes e 36 represas nas mãos de todos os demais proprietários as matas em beiras de 
córregos e nascentes foram desmatadas, porém em 2005, houve a recomposição das matas ciliares. 
É hoje uma propriedade que possui uma área de aproximadamente 50 ha destinada a um viveiro que 
possui cerca de 16.000 mudas nativas.

Após a criação desse viveiro foi firmada uma parceria com o ISA, que desde 2007 vem promo-
vendo a campanha ‘Y IKATU XINGU, no desenvolvimento deste projeto a fazenda envolveu a comuni-
dade local e funcionários da fazenda Bang, havendo a distribuição das sementes retiradas da própria 
fazenda, como forma adicional de renda, sendo pago o valor de 1 real por muda produzida.

Foi apresentado um diagnóstico da Fazenda pelo IPAM, sobre as faixas marginais de preservação 
aplicáveis ao curso de água de até 50m, com relação as nascentes e represas foram  consideradas  
APPs  de um raio de 100mts.

A fazenda está dividida em três retiros:

* Nossa senhora da Penha
* Letícia
* ABC

O retiro ABC, foi formado em 1994, dedicando uma reserva florestal de 50% como exigia a le-
gislação.

Cada retiro da fazenda está equipado com uma brigada de incêndio que tem:

* 2 tratores com grade
* 1 tanque de água
* 10 rádios amadores homologados pela Anatel
* Extintores.

De 2007 a 2008 a fazenda teve o custo de 136mil reais para o reflorestamento de 81 ha. Desde 
o início destas iniciativas houve um grande ganho a respeito da fauna e flora aqui existentes, onde 
antes só existia capim, hoje já existem abelhas, moscas, roedores, pássaros e etc., na fazenda, todo 
e qualquer animal capturado é devolvido ao seu habitat natural².

Área da Fazenda em processo de Recuperação.

² Ver em Anexo a Reportagem sobre a criação de gado e o abate de novilhas na Fazenda Bang.
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O Próximo Passo da Fazenda Bang Bang

Até 2012 a Fazenda buscará a conclusão das metas da legislação ambiental e o projeto Tear, 
obtendo-se por meio do ISA, um certificado de origem da carne. Além da Fazenda Bang, ser pioneira 
nesse setor existem diversas outras fazendas na região que desenvolvem projetos visando a susten-
tabilidade de suas propriedades como o Sr.Fernando Tulha, proprietário da Faz. Estância Diva, que 
desenvolve um projeto de plantação de seringueiras, o que incentiva a possibilidade de extração de 
riquezas da floresta sem derrubá-la. Outro exemplo é o Sr. Arthur de Bastos Neto que mantém cerca 
de 50% de sua propriedade constituída por mata nativa e assim como estes muitas outras pessoas 
deste setor estão preocupadas com a natureza.

Outra iniciativa da Faz. Bang em parceria com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais é a realiza-
ção de diversos cursos com o intuito de mostrar à população formas de geração de renda extraindo 
materiais das florestas nativas, isto é sustentabilidade, ou seja, uma iniciativa ambiental que trará 
uma melhor qualidade de vida a população local, refletindo assim na questão social do município.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao concluir este trabalho pude perceber que a humanidade ao longo dos tempos não possuía 
uma grande preocupação com a questão ambiental e agora em pleno século XXI, depois de governar 
e ser soberano da terra, o homem vê-se surpreendido por fenômenos incontroláveis, dos quais ele 
próprio desencadeou.

Em nosso município não foi diferente, a economia criou-se em cima de florestas derrubadas 
que foram dando lugar às pastagens e plantações, mas não é por esse motivo que temos o direito de 
considerar culpados apenas os fazendeiros, primeiro porque na época não existia uma consciência for-
mada sobre a questão ambiental e os governos incentivaram financeiramente a abertura das florestas 
com o intuito de integrar e povoar a Amazônia e os demais habitats naturais que eram considerados 
espaços vazios, agora não adianta tentarmos encontrar culpados, a hora é de agir.

Agir como a Faz. Bang, e tantas outras que mostram que é possível reverter à situação milenar 
de destruição e provar que unindo forças tudo é possível. É preciso fazer como eles, não enxergar a 
questão ambiental como uma parte isolada do problema e sim engajada à questão econômica cultural 
e principalmente social, pois quando o ambiente se degrada a qualidade de vida da população conse-
quentemente cai.

A Faz. Bang não só se preocupa com a questão ambiental, mas principalmente se preocupa com 
a valorização de seus funcionários como seres humanos, que tem direito à liberdade e à educação de 
qualidade para seus filhos, à inclusão digital, à palestras sobre os mais variados temas e principal-
mente à  um bom lugar onde viver, esta é a forma mais eficaz de se mudar uma consciência arraigada 
em costumes depredativos. A Bang deu o primeiro passo, abriu as portas e incentiva cada vez mais 
iniciativas semelhantes. 

O Brasil, apesar de ser visto como o vilão da natureza, pelos países economicamente desenvol-
vidos está, a meu ver, um passo a frente da humanidade, pois além de termos sido um dos primeiros 
países a ter incluído em sua constituição artigos destinados à preservação do ambiente, temos uma 
população consciente sobre a necessidade de ações que visem a melhoria das nossas condições de 
vida e possuímos inúmeros projetos de desenvolvimento sustentável em andamento. 

Nosso estado apesar de também ser considerado um dos grandes vilões  neste tema possui  
projetos inovadores   que visam reverter   esta situação.

Assim, traçando uma linha de atos e consequências, posso dizer com toda certeza que nosso 
país, estado e cidade evoluíram ao longo dos tempos, e se tornaram lugares melhores ,pois modifica-
mos sim nossas formas de pensar e agir mas em momento algum desconsiderando e desvalorizando 
os valores e a cultura local e sim utilizando-a como principal aliada.

Sendo assim acredito e afirmo que as futuras gerações viverão em uma cidade ,estado e país  
que serão símbolo em sustentabilidade.
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CONCLUSÃO

Ao  concluirmos a mesclagem das  melhores idéias dos trabalhos desenvolvidos pudemos perce-
ber que de mãos dadas e unidos somos mais fortes ,ninguém consegue modificar o mundo sozinho, 
mas se cada um fizer sua pequenina parte em pouco tempo esta corrente em prol do bem crescerá.

Assim acontece com o Prêmio Bang,que vai conquistando a cada dia que passa mais guardiões 
da natureza,que juntos em busca de um propósito comum lutam com as armas mais eficazes que 
existem:o amor,a paz e a conscientização.Armas estas que  sem dúvidas  garantirão nossa vitória nes-
sa luta pela vida.Temos certeza de que os obstáculos e as dificuldades  encontrados não serão simples 
nem escassos,porém acredito que estes servirão não como pedras em nosso caminho mas sim como 
degraus que nos levarão ao topo dessa jornada.

 São José do Xingu trata-se de um município com um baixo nível populacional, porém a grande 
maioria das pessoas que aqui reside tem plena consciência do importantíssimo papel desempenhado 
pela nossa região  sobre a questão ambiental no  mundo,graças a isso e aos grande  incentivos reali-
zados  por pessoas que acreditam em nossa  cidade e em sua prosperidade somos considerados pelo 
ISA como o município que mais planta árvores na Amazônia.

 È claro que não é possível desmistificar em pouco tempo a conotação de desmatador  imposta a 
tantos  anos ao mato-grossense,porém aos poucos acreditamos que  esta visão começa a ser modifi-
cada  e que o mundo passa a olhar para os antigos “vilões” com outros olhos.Não desistiremos de lutar 
por essa mudança pois acreditamos no potêncial desta região,amamos esta terra ,e mostraremos ao 
mundo que é possível unir o desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e a valorização 
social das diversas culturas.

 Mais uma vez gostaríamos de agradecer ao Sr Luis Carlos Nunes Castelo,mentor deste projeto, 
a todos os funcionários da fazenda Bang e a todos os patrocinadores  desta linda iniciativa.
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NOSSAS CRIANÇAS, NOSSO ORGULHO!

CUIDANDO DE NOSSA GERAÇÃO FUTURA
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Acrimat
Site: www.acrimat.com.br
Telefone: (65) 3622.2970 
Email: acrimat@acrimat.org.br

Adubos SUL GOIANO
Telephone: 64-34952600
Email: sulgoiano@sulgoiano.com.br

Agro Brasil Produtos Agropecuários
Telefone: (66) 3402.2500
Email: jcrispimbarbosa@hotmail.com

AgroGenética
Telefone: (66) 3564-1086
Email: agrogenetica22@hotmail.com

Aliança da terra
Telefone: (62) 3945.6300
Site : www.aliancadaterra.org.br
Email: alinemaldonado@gmail.com

Alvorada Produtos  Agropecuário 
Telefone: (66) 3402.3800
Email:marcio.ferraz@alvoradanet.com.br
Site:www.alvoradanet.com.br

ASFAX
Telefone: (62) 3293.0826
Email:asfax.mt@gmail.com

Auto Elétrica Universal
Telefone: (66) 3568.1058
Email:autoeletricauniversal2011@hotmail.com

Auto Peças Xingu
Telefone: (66) 3568.1683

PARCEIROS DA 
FAZENDA BANG-BANG

*organizados alfabeticamente
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Auto Posto São José
Telefone: (66) 3568.1327
Email: postosaojosemt@hotmail.com

Caltins - Calcário e Brita
Telefone: (63) 3415.8585
Email: roberta@jdemito.com.br
Site: www.jdemito.com.br

Calcáreo  Metago 
Telefone: (64) 3233.5558
Email:financeiro@calcariometago.com.br

Camara Municipal de São José do Xingu
Telefone: (66) 3568.1142

Casa Agropecuária
telefone: (62) 3292.6165
Email: magna@casaagropecuaria.com.br
Site: www.casaagropecuaria.com.br

Casa das maquinas 
Telefone: (66) 3401.6380
Email: casadasmaquinasbg@hotmail.com

Comercial Moura
Telefone: (66) 3568.1014

Dinamica Contabilidade
Telefone: (66) 3568.1249
Email: dinâmica_cont@uol.com.br

GMG
Telefone: (11) 5668.7963
Skype : gmg.genetica
Site: www.geneticaparatodos.com

GR Certificadora
Telefone: (66) 3521.7188
Email: gr@grcertificadora.com.br
Site: www.grcertificadora.com.br

Grupo Pão de Açucar 
Telefone: (11) 3055.6767
Site: www.paodeacucar.com.br
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Guaporé Carne
Telefone: (66) 3541.1188
Email: Atendimentopec.col@guaporecarne.com.br
Site: www.guaporecarne.com.br

ISA
Telefone: (66) 3478.3491
Email: isaxingu@socioambiental.org
Site: www.socioambiental.org

Itaimbé maquinas
Telefone: (66) 3478.2624
Email:canarana@buritismaquinas.com.br
Site: www.itaimbe.com.br

JBS
Telefone: (66) 3402.2900
Email: marciooliveira@br.jbs.com.br 
Site: www.jbs.com.br

Martine Combustíveis
Telefone: (66) 3468.1550
Email: grupomartine@brturbo.com.br                  

Merial
Telefone: (66) 8135.0111
Email: luiz.alkmin@merial.com
Site: www.merial.com.br

MISSÃO XINGU
Telefone: (19) 3734.3196
Email: contato@missaoxingu.com.br
Site: www.missaoxingu.com.br

Nelore Reata
Telefone: (62) 3223.4044
Email: carlito.guimaraes@hotmail.com

NOVANIS
Site: www.novanis.com.br 
Email: ana@novanis.com.br
Telefone: (66) 2101-0600

NUTRASA
Telefone: (62) 3296-6197 / 3296-6187
E-mail: nutrasa@nutrasa.com.br
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Perdidas Representações  (Claudio)
Telefone: (66) 3568.1444 
Email:criadorxingu@hotmail.com

Pfizer
Telefone :  0800.111.919           
Email: jose.g.palhares@pfizer.com.br            
Site: www.pfizer.com.br

Prefeitura de São José do Xingu
Telefone: (66) 3568.1398
Email: gabinetexingu@hotmail.com

Radio Xingu FM
Telefone: (66) 3568.1536
Email:xingufm@hotmail.com
Site: www.xingufm.com.br

RHAZÃO FLORESTAL     
Telefone: (65) 3027.5140                      
Email: rhazao@terra.com.br

RURAL MADEIRAS
Telefone: (62) 3207.3679
Email:ruralmadeiras@bol.com.br
Site: www.ruralmadeiras.com.br

Senar
Telefone: (65) 3928.4800
Email:senar@senarmt.org.br   
Site:www.senarmt.org.br

Supermercado Aron
Telefone: (66) 3568.1347
Email: sup.iron@hotmail.com

Supermercado central
Telefone: (66) 3568.1227
Email:hipercentral@hotmail.com

Tractor parts
Telefone: (66) 3468.1617
Email:  Gil@tractorparts.com.br 
Site: www.tractorparts.com.br
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União refinaria de sal 
Telefone: (84) 3318.2727
Email:
Site:

Vale da serra 
Telefone: (66) 3401.3764
Email:
Site:

Xingu Moto Peças
Telefone: (66) 3568.1636
Email:rudyxingumotos@hotmail.com
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