Universidade de São Paulo
Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”

Estudos populacionais dos primatas em duas florestas nacionais do oeste do Pará, Brasil

Pérsio Scavone de Andrade

Tese apresentada para a obtenção do título de Doutor em Recursos
Florestais, com opção em Conservação de Ecossistemas Florestais

Piracicaba
2007

Pérsio Scavone de Andrade
Ecólogo

Estudos populacionais dos primatas em duas florestas nacionais do oeste do
Pará, Brasil

Orientador:

Prof. Dr. HILTON THADEU ZARATE DO COUTO

Tese apresentada para a obtenção do título de Doutor em Recursos
Florestais, com opção em Conservação de Ecossistemas Florestais

Piracicaba
2007

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
DIVISÃO DE BIBLIOTECA E DOCUMENTAÇÃO - ESALQ/USP

Andrade, Pérsio Scavone de
Estudos populacionais dos primatas em duas florestas nacionais do Oeste do
Pará, Brasil / Pérsio Scavone de Andrade. - - Piracicaba, 2007.
352 p. : il.
Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 2007.
Bibliografia.
1. Amazônia 2. Densidade populacional 3. Ecologia animal 4. Florestas
nacionais – Pará 5. Primatas I. Título
CDD 599.8

“Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor”

3
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Em dias mais jovens, de manhã eu ria,
De tarde chorava; agora mais velho,
Começo meus dias em dúvidas, porém
Sagrado e sereno me é o seu final
Hölderlin

4

Os gigantes Paraná mendigando a beira da BR-163

A memória dos krenakarore

Os gigantes Paraná, cujo território tradicional foi rasgado pela BR-163. Quem primeiro explorou e
descreveu o local onde viviam - uma floresta fechada na bacia do Peixoto de Azevedo - foi o próprio
Antônio Peixoto de Azevedo, explorador que avistou, ao descer o rio Tele Pires até o Tapajós, em 1819,
uma concentração de grandes toras de madeiras às margens dos rios. Eram os Paraná, que não usavam
canoas como meio de locomoção e desconheciam a técnica para construí-las. Em 1967 viram pela
primeira vez um homem branco. Foram necessários mais cinco anos, para que finalmente, em 1973 os
irmãos Villas-Bôas conseguissem fazer contato com os Paraná. Cujo hábito de montar e desmontar aldeias
traduzia a firme determinação de sempre fugir dos brancos. Conheceram a “pacificação”, novas doenças, a
prostituição, a morte de 90% da população e quase o extermínio. Transferidos para o Parque do Xingu,
viveram lá por 20 anos, exilados, sete mudanças de aldeia, mas mantiveram o sonho de, um dia, voltar
para casa. Em 1991, seis homens Paraná voltam ao Rio Peixoto de Azevedo pela primeira vez depois do
contato em 1973, e constatam: “os brancos comeram nossa terra”. Em 1995, os Paraná consolidam a
reocupação com a mudança definitiva de 50 pessoas para a nova aldeia no Rio Iriri (PA)
Fonte: Povos Indígenas do Brasil, ISA, (1996).
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