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A conservaçao de recursos renováveis é importante não somente 
para proteger espécies de plantas e animais ameaçados de 
extinção, mas sobretudo para ajudar a humanidade. A degra 
dação do ambiente está ameaçando a vida humana em muitas 
partes do mundo. 

Conservation of renewable resources is important not only to 
protect endangered and threatened species of plants and wild 
animals, but mainly to help human life. Degradation of the en 
vironment is threatening human life in many parts of the world. 

Floresta amazônica: equilíbrio entre 
utilização e conservação= 
Recebido para publicação em 26/10/1976. 

PAULO DE T. ALVIM, Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas - OEA e 
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~BSTRACT. Amazon forest: balance between utilization and conservation. Conservation of 
renewable resources is important not only to protect endangered and threatened specíes of 
plants and wild animais. but mainly to help human Iife. Degradation of the environment is 
threatening human life in many parts of the world. Because of growing human population 
cropland will have to expand to new areas where sizeable portions of we\1 watered land are still 
available for agriculture and forestry. The humid tropics, and specially the Arnazon region, are 
regarded as the largest world reserve for agriculture expansion. There are, however, conflicting 
opinions on how to utilize this fragile rain forest ecosystem for agriculture without degrading 
the environment. 

Subsiste nce farming by shifting cultivation is the most common type of land utilization in 
the humíd tropics, including in the Amazon region. To improve living conditions of the local 
population it is essential to replace subsiste nce agriculture by commercial farming. After 
referring to some pessimistic views on this subject, the author presents severa] examples of 
production systems tested in Brazil which appear to be suitable for the humid tropics from both 
an economical and ecologica\ point of view. Reference is rnade to the potentialities of the 
following crops: cacao, rice (in flooded "varzeas .. ), oil palm, rubber, tropical pastures and 
silviculture. 

Biological reserves and national forests are needed to save endangered and threatened 
plants and animais. However, for the purpose of protecting the environrnent .. specially its soil 
and water resources, the best solution is to educate the local population on how to use these 
resources on a sustained basis, i.e., keeping a balance bctween utilization and conservation. 

RESUMO. A conservação de recursos renováveis é importante não somente para protegeres 
pécies de plantas e animais ameaçados de extinção, mas sobretudo para ajudar a humanidade. 
A degradação do ambiente está ameaçando a vida humana em muitas partes do mundo. 
Motivada pela explosão demográfica a agricultura terá que se expandir por novas áreas, seja 
para a produção de alimentos ou de madeiras e fibras. Os trópicos úmidos e especialmente a 
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região Amazênica e as regiões de floresta ao sul do Sahara, são consideradas como as maiores 
reservas do mundo para a expansão da agricultura. Contudo, existem opiniões conflitantes 
sobre como utilizar o frágil ecossistema da floresta tropical sem degradar o ambiente. 

A agricultura migratória é o tipo mais comum de utilização da terra nos trópicos úmidos, 
inclusive na região t\.mazônica. Para melhorar as condições de vida da população local é essen 
cial que se substitua a agricultura de subsistência por uma agricultura comercial. Depois de 
referir-se a alguns pontos de vista pessimistas sobre o assunto, o autor apresenta alguns exem 
plos de sistemas de produção testados no Brasil que parecem ser adequados para os trópicos 
úmidos. tanto do ponto de vista econômico como ecológico. Faz referência especial à poten 
cialidade dos seguintes cultivos: cacau. arroz (em "várzeas" inundadas), dendê, seringueira, 
pastagens e silvicultura. 

Reservas biológicas são indispensáveis para proteger as plantas e animais em perigo ou 
ameaçados de extinção. No entanto, para proteger o ambiente como um todo, especialmente 
seu solo e suas reservas de água, a melhor solução é educar a população sobre como aproveitar 
os recursos do ambiente em uma base sustentável, isto é, mantendo um equilíbrio entre a 
utilização e a conservação. 

A CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS DO AMBIENTE É 
importante não apenas porque amamos a 
Natureza ou desejamos proteger plantas e 
animais que se encontram em perigo de de 
saparecimento. Essas são, em geral, as justi 
ficativas mais apregoadas pelos naturalistas. 
Existe, no entanto, uma justificativa mais im 
portante: necessitamos de proteger a nós mes 
mos ou, em outras palavras, salvar nossa 
própria pele. Alguns conservacionistas mos 
tram-se muito preocupados com o futuro de 
passarinhos e de flores, mas parecem ignorar 
que uma espécie domesticada do reino animal 
está também seriamente ameaçada: o Homo 
sapiens. 

A palavra conservação significa mais do que 
a simples preservação do ambiente ou a pro 
teção de plantas e animais silvestres. Prefiro a 
definição mais ampla proposta pela União In 
ternacional para a Conservação da Natureza, a 
qual considera a conservação como "o manejo 
dos recursos do ambiente com o propósito de 
obter a mais alta qualidade sustentável de vida 
humana". Esta definição implica em que ne 
nhum movimento em favor da conservação da 
Natureza teria qualquer sentido de sua meta 
principal não fosse a de ajudar a vida humana. 
Estaríamos correndo o risco de sermos tachados 
de imaturos ou cínicos se não admitíssemos que 
a proteção da vida humana é mais importante 
que a proteção de plantas ou animais silvestres. 
Somente uma pessoa mentalmente desequili 
brada poderia dizer que as plantas e os animais 
são mais importantes, mais úteis e que se acham 
mais necessitados de cuidado e amor que 
milhões de pessoas - especialmente aquelas do 
chamado Terceiro Mundo - que estão morren 
do antes do seu tempo em conseqüência da 
miséria e da fome. 

Alguns conservacionistas tradicionais pos 
sivelmente discordarão do conceito de que o 
manejo do ambiente seja algo essencial para sua 
própria conservação. Sobre este assunto, gos 
taria de assinalar que, mesmo as áreas ofi 
cialmente designadas como reservas ou san 
tuários, sempre necessitam de um certo grau de 
administração, pelo menos com o propósito de 
lhes proporcionar vigilância e proteção. Por 
outro lado, a experiência tem demonstrado que 
a melhor maneira de proteger um ecossistema 
não é através da construção de cercas em sua 
volta, mas sim através da educação do próprio 
homem sobre como utilizar os recursos do am 
biente de forma racional, ou seja, cuidando 
simultaneamente de sua manutenção. Esse 
principio se aplica a qualquer tipo de ecossis 
tema, inclusive aqueles considerados mais 
frágeis, tais como as florestas dos climas tro 
picais úmidos. O ponto crítico que enfrentamos 
é o de decidir sobre até onde podemos apro 
veitar os recursos do ambiente antes de com 
prometer irreversivelmente sua futura utili 
zação. Esta é uma decisão muito difícil de se 
tomar, e a resposta final não pode ser dada 
apenas por botânicos, zoólogos ou ecólogos. 
Devemos admitir as nossas limitações e hu 
mildemente reconhecer que os economistas, 
sociólogos e até mesmo os políticos compar 
tilham conosco a responsabilidade de definir o 
que é bom para o ecossistema e igualmente bom 
- ou preferivelmente melhor - para o ser 
humano. 

O presente trabalho visa principalmente 
analisar as possibilidades de utilização dos 
recursos dos trópicos úmidos de forma per 
manente, isto é. sem provocar a degradação do 
ambiente. Trata-se, indubitavelmente, de um 
tema muito amplo, tanto do ponto de vista 
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ecológico como geográfico. Os trópicos úmidos 
cobrem cerca de 1/6 de todos os continentes, ou 
seja, aproximadamente 25 milhões de quilô 
metros quadrados. Somente na América do Sul 
e Central há cerca de 8 milhões de quilômetros 
quadrados de terras tropicais úmidas. Isso 
equivale a mais ou menos a metade do total de 
terra cultivada pelo homem em todo o mundo 
(FAO, 1969), porém na atualidade somente uma 
pequena fração desta imensa área está sendo 
utilizada para fins agrícolas. Não há dúvida de 
que a agricultura terá de expandir-se às regiões 
tropicais úmidas no futuro, especialmente na 
bacia amazônica e na região do sul do Sahara, 
que são as únicas regiões onde podemos encon 
trar extensas áreas de terras com ampla dis 
ponibilidade de água e potencialmente utili 
záveis pelo homem (Brown et al., 1975). De 
acordo com um estudo realizado pela Orga 
nização de Alimentação e Agricultura das 
Nações Unidas (FAO, 1969), a região tropical 
úmida de apenas 6 países da América do Sul, ou 
seja, Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru e 
Venezuela, tem, no conjunto, uma área de 
aproximadamente 3 ou 4 milhões de quilô 
metros quadrados com possibilidade de serem 
utilizados pelo homem. Essa área representa 
cerca de cinco vezes a superflcie total que está 
sendo ocupada pela agricultura nesses 6 países. 
É importante assinalar que essa gigantesca 
reserva de terra está situada precisamente den 
tro da faixa ecológica do globo terrestre onde as 
atividades biológicas são mais intensas e onde a 
produtividade primária dos ecossistemas al 
cança seus valores mais elevados (Alvim, 1973; 
Lieth & Wittaker, 1975). Estamos, portanto, 
frente a um dos paradoxos da Natureza. Por que 
este ambiente tremendamente produtivo sob o 
ponto de vista biológico produz tão pouco sob o 
ponto de vista econômico? Seria a produtividade 
biológica um obstáculo para o desenvolvimento 
econômico? Por que a região tropical está tão 
atrasada economicamente? Que fatores nos 
trópicos úmidos têm impedido o homem de 
alcançar o mesmo padrão de vida que conseguiu 
atingir em regiões subtropicais ou temperadas? 
Por que o desenvolvimento agrícola vem tardan 
do tanto em chegar a esta região? Podemos 
alimentar a esperança de algum dia conse 
guirmos desenvolver sistemas de produção 
ecologicamente adequados para a região, ca 
pazes de promover o seu desenvolvimento 
econômico sem prejudicar irreversivelmente o 
ambiente? 

Não pretendo saber as respostas para todas 
essas perguntas, mas creio que alguns dos fa- 
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tores que dificultaram no passado e continuam 
ainda dificultando o progresso das regiões 
tropicais úmidas são bem conhecidos. 

Do ponto de vista ecológico, os dois prin 
cipais fatores que limitam o desenvolvimento da 
agricultura comercial nas regiões tropicais 
úmidas parecem ser a baixa fertilidade dos solos 
e a excessiva precipitação pluviométrica (Alvim, 
1973). Sob o ponto de vista cultural, o principal 
obstáculo parece ser a dificuldade do homem 
erri desenvolver sistemas de produção ade 
quados para esse tipo de ambiente, ou a falta de 
um programa eficiente para introduzir esses sis 
temas na região. A pergunta que devemos nos 
fazer agora é se poderemos encontrar soluções 
técnicas e econômicas para esses problemas. Em 
outras palavras: poderemos esperar algum dia 
promover o desenvolvimento dos trópicos 
úmidos por meio da agricultura comercial? Se é 
assim, que tipo de agricultura ou sistema de 
produção poderemos recomendar para a região? 

Sei que estou agora entrando em um assunto 
muito controvertido, sujeito a suscitar reações 
emocionais mais do que raciocinio científico. 
Tomarei por exemplo a região Amazônica do 
Brasil. Como brasileiro, estou, naturalmente, 
muito consciente do fato de que meu Pais ga 
nhou uma péssima publicidade entre os con 
servacionistas de todo o mundo durante os 
últimos anos por ter decidido construir uma 
rede de estradas atravessando a densa floresta 
da região Amazônica. Muitos artigos já foram 
escritos, principalmente em jornais e revistas 
populares, criticando essa arrojada iniciativa do 
governo brasileiro. Para os que se interessam em 
conhecer uma "boa" revisão desta má publi 
cidade, recomendaria o livro recentemente 
publicado nos Estados Unidos e traduzido de 
forma mutilada para o português (com a eli 
minação de algµns trechos mais ofensivos ao 
governo brasileiro) sob o titulo Amazon jungle: 
green hell or red desert (A selva amazônica: in - 
ferno verde ou deserto vermelho) de Goodland & 
Irwin (1975). De acordo com esse livro, a região 
Amazônica deverá ser considerada, sob o ponto 
de vista ecológico, como um "deserto coberto de 
árvores" (sic); se as árvores forem removidas, a 
região se converterá em um deserto sem árvores. 
Teríamos que concluir dessas afirmações pes 
simistas que parece não haver solução para o 
problema do desenvolvimento da região 
Amazônica: qualquer que seja a direção que 
tomemos, estaremos inevitavelmente dominados 
pelo "deserto". 

Como agrônomo com alguma experiência 
em agricultura tropical, não creio que a situação 
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seja tão ruim como retratam Goodland & Irwin. 
Obviamente, ainda necessitamos de muita pes 
quisa básica na região Amazônica antes que 
possamos propor programas muito ambiciosos 
para seu desenvolvimento agrícola. Até que 
tenhamos os resultados dessas pesquisas, 
teremos de contentar-nos em promover pro 
gramas agrícolas somente em áreas limitadas e 
bem selecionadas, deixando a maior parte da 
região intocada como reserva para o futuro. E, 
na verdade, muito lamentável que as instituições 
responsáveis pela conservação da Natureza e 
proteção do ambiente na região Amazônica 
sejam ainda muito ineficientes e necessitem ser 
consideravelmente fortificadas. Existem, en 
tretanto, bons prognósticos de que algumas 
modificações importantes estão atualmente 
ocorrendo na direção certa. Os programas de 
colonização - inicialmente lançados "a-toque 
de-caixa" e sem nenhum estudo prévio sobre o 
potencial de utilização das terras - estão agora 
passando por uma fase de reformulação com 
bases racionais e há indicias de que o governo 
deverá adotar brevemente algumas medidas 
capazes de evitar a expansão indiscriminada do 
desmatamento com o objetivo de se estabele 
cerem pastagens extensivas e de êxito duvidoso. 
Por outro lado, estão se desenvolvendo alguns 
bons programas de pesquisa, relacionados a 
diversos cultivas tropicais, com resultados bas 
tante promissores, como terei oportunidade de 
mencionar adiante. 

Afinal, a implantação de programas agrí 
colas bem sucedidos nos tr6picos úmidos não é 
uma coisa tão misteriosa como algumas pessoas 
parecem pensar. Com relação a esse assunto, 
como já mencionei uma publicação pessimista 
sobre o uso da terra na região Amazônica, gos 
taria de mencionar também uma publicação 
otimista, que trata de cultivas adequados para a 
agricultura comercial nos trópicos úmidos. 
Refiro-me a um livro que será publicado em 
futuro próximo, sob o título Ecophysiology oj 
tropical crops (Alvim & Kozlowsky, no prelo). 
Esse livro é uma coletânea de trabalhos apre· 
sentados em um Simpósio realizado no ano pas 
sado em Manaus. Diferentes cultivos foram 
analisados por destacados especialistas de 
diversos continentes, todos com muitos anos de 
experiência em agricultura tropical. A publi 
cação trata de um grande grupo de plantas 
econômicas, incluindo cultivos arb6reos, como 
cacau, borracha, dendê e coco; cultivos alimen 
tícios, como o arroz e os tubérculos; frutas, 
como abacaxi, manga, banana, caju e citros e 
ainda a cana-de-açúcar e algumas forrageiras. 
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Obviamente esses cultivos requerem diferentes 
tipos de solos, clima e práticas de manejo. A 
decisão de cultivá-los, ou não, irá também 
depender, obviamente, de considerações de 
caráter social, econômico e cultural. Concluiu-se 
na reunião de Manaus que a região Amazônica 
tem um grande potencial para a produção de 
muitos cultivos tropicais, mas, como acontece 
com a agricultura em qualquer parte, a relação 
custo-benefício é sempre o fator critico para 
decidir-se o que cultivar e onde cultivar. Como 
bem se sabe, elevadas doses de fertilizantes e um 
manejo empresarial intensivo, podem produzir 
bons resultados econômicos em cultivos alta 
mente valorizados no mercado, como foi de 
monstrado no Pará, por exemplo, com a pimen 
ta (Piper nigrum). Entretanto, não existem 
muitos cultivos tropicais, como a pimenta, que 
respondem economicamente a uma intensa 
aplicação de fertilizantes. Por outro lado, exis 
tem muitos cultivos importantes que não re 
querem solos de alta fertilidade, e que podem 
ser cultivados comercialmente com pouca ou 
nenhuma aplicação de fertilizantes. Este é o 
caso da maioria das árvores florestais, diversos 
cultivas industriais importantes, como a 
borracha, o dendê, e um grande número de 
gramíneas e leguminosas que fixam o nitro 
gênio. 

Até o momento só falei sobre utilização, 
porém não desejo deixar a impressão de que 
subestimo a importância de preservar a gigan 
tesca reserva de germoplasma dos trópicos 
úmidos. Ê lamentável que os cientistas que 
vivem nessas regiões não tenham tido tanto êxito 
como certamente desejavam em convencer seus 
respectivos governos sobre a importância da 
conservação desses imensos recursos. O Brasil 
não é uma exceção à regra. Como os movimen 
tos em favor da conservação da Natureza não 
causam nenhum impacto imediato sobre o 
desenvolvimento econômico, é compreensível 
que raras vezes esses movimentos chamem a 
atenção dos políticos ou das pessoas que tomam 
as decisões governamentais. Uma campanha 
educacional bem organizada é obviamente 
necessária para superar essa dificuldade, mas 
deve-se ter cuidado em evitar o uso de argumen 
tos sem base científica ou afirmações contro 
vertidas que possam causar confusão e que, 
freqüentemente, produzem mais descrédito do 
que apoio aos movimentos conservacionistas. 
Não há necessidade, por exemplo, de exagerar 
os efeitos do desmatamento sobre a ecologia 
ambiental ao predizer mudanças que realmente 
não ocorrem, como a "diminuição da concen- 
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tração de oxigênio na atmosfera", a "dimi 
nuição das chuvas", a formação de "verdadeiros 
desertos", o "desaparecimento" de rios e outras 
conseqüências imaginárias que carecem de fun 
damento cientifico. A literatura sobre os efeitos 
ecológicos do dematamento (veja-se, por exem 
plo, Stone, 1973) fornece farta argumentação 
cientifica a favor da proteção das regiões flores 
tais, sem necessidade de se apelar para exagêtos 
ou crendices populares. Estou seguro de que os 
políticos e as autoridades que tomam decisões, 
como qualquer pessoa, darão mais ouvidos à 
ciência que à fantasia. 

Lamentavelmente, o homem somente co 
meça a preocupar-se com os programas de con 
servação quando alguma destruição já acon 
teceu. Isso é natural, pois os problemas de con 
servação são sempre o resultado da demanda do 
homem sobre os recursos do ambiente. O ho 
mem primitivo vivia de caça e dos alimentos 
silvestres e assim mantinha um perfeito 
equilíbrio com a floresta, da mesma forma que 
os animais selvagens. As tribos indígenas da 
Amazônia, como a maioria dos agricultores da 
atualidade, alcançaram uma nova forma de 
equilíbrio com a Natureza através do desen 
volvimento da agricultura migratória. Esse tipo 
de agricultura de subsistência é praticado em 
todas as regiões de floresta tropical do mundo, e 
onde quer que exista não se conhece progresso 
social e econômico. Do ponto de vista econô 
mico, a agricultura não pode ser considerada 
como uma simples arte de semear e colher, mas 
obviamente como um negócio produtivo. Parece 
claro que não pode haver desenvolvimento onde 
os agricultores produzem apenas o suficiente 
para as necessidade de suas familias. A 
maioria dos economistas concorda que, para 
que haja um desenvolvimento agricola nos 
trópicos, é essencial que a agricultura seja 
menos e menos de subsistência e mais do tipo 
comercial, isto é, orientada para a produção de 
colheitas que possam ser colocadas nos mer 
cados (Mosher, 1970). 

O maior desafio para os cientistas que 
trabalham em agricultura nos trópicos ümidos é 
encontrar novos sistemas de produção ecolo 
gicamente adequados para a área. Isso, even 
tualmente, haverá de conduzir o homem a um 
novo estado de equilíbrio com o ambiente e sem 
dúvida requererá a substituição dos bosques 
naturais por outras comunidades vegetais em 
áreas selecionadas. Infelizmente, teremos que 
esperar alguns anos até que esses novos sistemas 
de produção, desenvolvidos pela pesquisa, pos 
sam ser extensamente usados para promover o 
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desenvolvimento agrícola dos trópicos úmidos. 
Isso não significa, no entanto, que somos com 
pletamente ignorantes sobre o que se pode fazer 
no momento em algumas áreas selecionadas dos 
trópicos, sem destruir o ambiente. Na região 
Amazônica do Brasil, alguns projetos muito 
promissores estão sendo executados, e desejaria 
mencionar alguns exemplos a titulo de ilus 
tração. 

CACAU 

O cacau (Theobroma cacao L.) é um cultivo 
típico dos trópicos úmidos. :t geralmente 
cultivado sob a sombra de árvores mais altas e 
proporciona uma excelente proteção contra a 
erosão e a Iixiviação do solo. Ainda que seja uma 
espécie do vale Amazônico, muito poucas plan 
tações comerciais foram estabelecidas nessa 
região no passado. No Brasil, a região Ama 
zônica produz somente 4.000 toneladas de cacau 
por ano, o que representa menos de 2% da 
produção brasileira, a qual vem principalmente 
do Estado da Bahia, onde o cacaueiro foi in 
troduzido há cerca de 200 anos. Trabalhos de 
levantamento de solos e ensaios experimentais 
realizados durante os últimos anos demons 
traram a existência de extensas áreas na 
Amazônia onde o cacau pode ser cultivado com 
grande êxito. As melhores regiões até agora es 
tudadas estão localizadas no Território de Ron 
dônia e às margens da estrada Transamazônica, 
perto de Altamira, onde solos oriundos de 
rochas alcalinas (alfissolos) de grande fertilidade 
são comumente encontrados. Produções de 
1.500 a 2.000 kg/baiano têm sido obtidas com 
cacau híbrido, de quatro a cinco anos, som 
breados e sem uso de fertilizantes. Calcula-se 
que exista pelo menos 1 milhão de hectares des 
se tipo de solo fértil na Amazônia (Silva et al., 
1976). Com base nessas informações, o governo 
brasileiro está no momento empreendendo um 
ambicioso programa para plantar cerca de 
200.000 hectares de cacau em alguma áreas 
selecionadas do Amazonas dentro dos próximos 
15 anos. 

ARROZ 

O Brasil produz cerca de sete milhões de 
toneladas de arroz (Oryza sativa L.) por ano, que 
representa mais de 50% da produção total de 
todos os países da América Latina. As principais 
áreas de produção estão situadas no Sul e Cen 
tro do Brasil. A região Amazônica contribui 
apenas com uma insignificante fração da 
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produção total, sendo que alguns Estados, como 
o Amazonas, não chega a produzir nem o su 
ficiente para o seu próprio consumo. A irrigação 
não é ainda muito usada nas áreas produtoras 
de arroz do Brasil e esta é a principal razão dos 
rendimentos relativamente baixos que se obtêm, 
isto é, cerca de 1,5 ton/ha/ano contra quatro ou 
cinco toneladas em outros países latino-ame 
ricanos onde se usa a irrigação. 

O arroz irrigado tem grandes possibilidades 
nas áreas inundadas (várzeas) do vale Ama 
zônico. Isto foi demonstrado tanto em experiên 
cias como em algumas poucas plantações co 
merciais do Pará e Amapá. Na região de 
Guamá, perto de Belém, alguns agricultores ob 
têm rendimentos de cerca de 18 ton/ha em três 
colheitas por ano. A Jari-agroflorestal Inc. tem 
atualmente cerca de 600 ha de arroz no Estado 
do Pará, crescendo em poulders e registrando 
uma produtividade média de 12 a 14 ton/ha em 
duas colheitas por ano. Em vista destes excelen 
tes resultados, estão sendo iniciados agora 
planos para ampliar consideravelmente o cultivo 
de arroz no vale Amazônico. 

Calcula-se que a área total de "várzeas" 
inundadas adequadas para o arroz irrigado no 
vale Amazônico talvez seja superior a 1,5 milhão 
de hectares (Lima, 1956). Supondo-se uma 
produção média de sete a oito ton/ha/ano com 
duas colheitas por ano, a região Amazônica 
teria assim um potencial para triplicar a atual 
produção de arroz que hoje se obtém em todo o 
Brasil. 

DEND8 

O dendê iElaeis guineensis Jacq.) é um outro 
cultivo importante com grande potencial para a 
agricultura comercial na região Amazônica. Do 
ponto de vista climático, as melhores áreas estão 
situadas na região oeste do Estado do Amazonas 
e na vizinhança do delta amazônico, onde o 
índice pluviométrico mostra melhor distribuição 
anual. Os oxissolos pobres que predominam 
nestas áreas são pouco diferentes dos solos onde 
se estabeleceram plantações bem sucedidas de 
dendê na Costa do Marfim, na Nigéria e na 
Malásia. Uma plantação de dendê perto de 
Belém, cobrindo uma área de 1.500 ha, está 
produzindo no seu oitavo ano após o plantio 20 
toneladas de frutos (cerca de quatro toneladas 
de óleo) por hectare/ano, em média. Uma área 
adicional de 3.000 ha está sendo plantada no 
momento principalmente por pequenos agri 
cultores da mesma região, em programa man 
tido pelo Estado do Pará. Está também sendo 
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encaminhado um plano para plantar 100.000 
hectares dentro dos próximos anos, com a ajuda 
financeira da Superintendência do Desenvol 
vimento da Amazônia (SUDAM). 

SILVICULTURA 

No Amapá, a J ari-agroflorestal Inc, plantou 
durante os últimos oito anos cerca de 55.000 ha 
da árvore asiática Gmelina arborea e 25.000 ha 
de Pinus caribea var. hondurensis. Estas plan 
tações foram efetuadas sem fertilizantes, em 
oxissolos ordinários de "terra firme", que é o 
tipo de solo predominante na região Amazônica. 
As primeiras plantações estão agora produzindo 
a média de 38 m3 {cerca de 28 toneladas) de 
madeira de Gmelina e 27 m3 (cerca de 20 to 
neladas) de Pinus por ano. Estes índices de 
produtividade se aproximam dos mais altos 
para a produção comercial de madeira do mun 
do e claramente demonstram o enorme poten 
cial para a silvicultura comercial no Amazonas. 
Perto de Manaus, parcelas experimentais es 
tabelecidas em solos considerados de qualidade 
inferior estão também produzindo resultados 
promissores com uma ampla faixa de árvores 
nativas e introduzidas. 

CASTANHA-DO-PARA 

A castanha-do-pará (Barthollethia excelsa 
H.B.K.) é uma das árvores mais importantes da 
região Amazônica; não tem sido, porém, ainda 
objeto de muita pesquisa. Necessita-se fazer 
muito trabalho sobre seleção, melhoramento, 
propagação, e métodos de cultivo. Algumas 
poucas plantações foram estabelecidas. mas a 
produção não tem sido muito satisfatória. 
Segundo um experimento realizado perto de 
Manaus, o uso de castanha-do-pará como 
árvore de sobra para o cacau parece ser uma 
combinação promissora, tanto do ponto de vista 
ecológico corno do ponto de vista econômico. 
Torna-se, entretanto, necessário realizar ensaios 
com o objetivo de determinar o espaçamento 
mais indicado para as castanheiras quando 
cultivadas em consorciação com outras plantas 
econômicas. No ensaio próximo a Manaus as 
castanheiras estão plantadas a 15 x 15 m e 
proporcionam sombra excessiva para os ca 
caueiros, além de ocasionar problemas de 
deficiências de água no solo durante os períodos 
relativamente secos. Esses problemas poderiam 
ser evitados aumentando-se o espaçamento en 
tre as castanheiras. 
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BORRACHA 

O "Mal das Folhas", uma enfermidade 
causada pelo fungo Microcyclus ulei, prati 
camente impossibilitou, em anos anteriores, o 
estabelecimento de plantações comerciais de 
seringueira (Hevea brasiliensis MuelL Arg.) na 
região Amazônica. Contudo, recentes pesquisas 
do Brasil demonstraram a possibilidade de se 
controlar eficientemente esta enfermidade por 
meio da fumigação aérea com fungicidas (Rocha 
et al., 1975). Isto vem abrir novas perspectivas 
para as plantações da seringueira no Amazonas. 
Uma outra técnica que também está dando 
resultados muito promissores consiste na 
utilização de enxertos de Hevea pauciflora, es 
pécie muito pouco produtiva mas praticamente 
imune ao Microcyclus, sobre tronco de clones de 
alta produtividade de Hevea brasiliensis. No 
momento não há plantações comerciais com es 
ses enxertos, mas tudo indica que será este, no 
futuro, um sistema muito indicado para a 
produção de borracha nos trópicos baixos da 
América Latina. 

Um novo Centro de Pesquisas da Serin 
gueira está agora funcionando em Manaus e es 
tão sendo elaborados planos para plantar 
200.000 ha dentro dos próximos anos, com a 
ajuda financeira do governo brasileiro, através 
da Superintendência da Borracha (SUDHE 
VEA). 

PASTAGENS 

Pesquisas pioneiras realizadas no Brasil 
demonstraram que algumas espécies de pastos 
tropicais são quase tão eficientes como as plan 
tas leguminosas na fixação de nitrogênio 
(Dobereiner é; Day, 1975). Apesar de que alguns 
desses pastos estão dando resultados promis 
sores na região Amazônica, muitos ecólogos es 
tão sistematicamente contra a formação de pas 
tagens nos trópicos úmidos. Demonstrou-se no 
Brasil (Falesi, 1974) que os pastos, quando bem 
manejados, não somente proporcionam uma 
boa proteção contra a erosão, mas aparente 
mente melhoram a fertilidade do solo em al 
gumas regiões. O problema critico com os pas 
tos tropicais é a necessidade de desenvolver boas 
técnicas de manejo. De acordo com muitos en 
tendidos no assunto, onde esse problema foi 
resolvido, a criação de gado está produzindo 
resultados plenamente satisfatórios em algumas 
áreas da Amazônia, particularmente no sul do 
Pará e norte de Mato Grosso. 
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Desses poucos exemplos pode-se observar 
que temos agora alguma orientação sobre o que 
fazer ou de como utilizar o ecossistema da 
floresta tropical para melhorar a qualidade da 
vida humana. Naturalmente, todos os sistemas 
de produção apresentados modificam a fauna e 
a flora local; porém, por meio de práticas de 
manejo adequadas, todos eles propiciam boa 
proteção ao solo e impedem a erosão e a lixi 
viação. O solo é o principal recurso com o qual 
devemos nos preocupar. Para uma ampla 
proteção da flora e fauna, a única solução 
efetiva e eficiente é obviamente o estabelecimen 
to de parques e reservas biológicas. 

Alguns ecólogos possivelmente farão ob 
jeções aos exemplos que citei, porque todos eles 
se baseiam na substituição da floresta natural 
por outro tipo de cobertura vegetal. Prova 
velmente, alguns poderão perguntar porque não 
se pensar em utilizar as florestas naturais pelo 
método das colheitas seletivas, sem a necessi 
dade de derrubá-las para estabelecer comu 
nidades florestais feitas pelo homem. A colheita 
seletiva é muito usada na região Amazônica, 
particularmente perto de áreas urbanas. No en 
tanto, os exemplos que citei foram selecionados 
por causa do seu potencial como sistemas 
economicamente rentáveis. A exploração pelo 
sistema de raleamento seletivo da floresta 
parece estar na mesma categoria da agricultura 
de subsistência. Até o momento, não temos 
nenhum indicio de que este método possa ser 
suficientemente vantajoso para elevar o nível de 
vida das populações que habitam o trópico. Não 
podemos, por conseguinte, recomendar esse 
método, apesar de sua óbvia vantagem sob o 
ponto de vista ecológico. 

A título de conclusão, espero que os exem 
plos citados neste trabalho sirvam ao menos 
para demonstrar · que a agricultura comercial 
nos trópicos úmidos não é algo tão desen 
corajante ou misterioso como algumas pessoas 
parecem pensar. Um ponto importante que 
sempre se deve ter em mente é que nos trópicos 
existem alguns obstáculos que ainda não são 
bem compreendidos, particularmente pelos 
cientistas de regiões temperadas. Alguns desses 
obstáculos são ecológicos, enquanto que outros 
são culturais. Se me pedissem para citar o obs 
táculo mais importante, não duvidaria em 
chamá-lo simplesmente de ignorância. 

Bons conhecimentos científicos sobre as 
plantas e seu ambiente, especialmente no que se 
refere a relação planta/solo, são ingredientes in 
dispensáveis para um planejamento bem su 
cedido de programas agrícolas. Se a vegetação 
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natural cresce exuberantemente nos trópicos 
úmidos, apesar de seus solos pobres, por que o 
homem não será capaz de idealizar comuni 
dades de plantas que imitam o ecossitema 
natural, não somente no seu crescimento sob 
chuva intensa, mas que ao mesmo tempo 
produza algo de interesse econômico para o 
homem? Estou convencido de que a solução 
deste problema não é tão difícil como, por 
exemplo, a extraordinária façanha científica de 
enviar o homem à lua. Isto me faz indagar se o 
problema de desenvolver os trópicos úmidos não 
teria sido já resolvido se as árvores do trópico 
úmido também existissem na lua. Sem dúvida, 
as pesquisas ecológicas e agrícolas com o 
propósito de alcançar melhor qualidade susten 
tável de vida humana nos trópicos seriam menos 
dispendiosas que as pesquisas espaciais e ob 
viamente serviriam a uma causa muito mais 
nobre. 
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