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ALTERAÇÃO DA COBERTURA FWRESTAL
DA AMAZÔNIA LEGAL
Até o ano de 1 988

Unidade Federativa

Área
(km2)

153 697,5
142 358,5
Amazonas
1 567 935,7
Pará
1246833,1
Rondônia
238 378,7
Roraima
225 017,0
Tocantins
269 910,5
Maranhão - AML
260 232,7
:Mato Gi-ooio-AML
802 402,7

Ateraçâo até
1 988 (km2)

Acre

Amapá

4 906 784,4

Total

*

*

%
UF

5 509,64 3,585
842,25 0,592
12 836,58 0,819
88 741,45 7,117
30 046,40 12,604
2 187,40 0,972
20 279,12 7,513
23 771,07 9,135
67 215,64 8,377

251 429,55

Apesar da comunidade científica e tecnológica possuir uma
base de conhecimentos suficientemente abrangentes para compreender e valorizar os ecossistemas florestais amazônicos(4), o
desenvolvimento rural e florestal da região tem ignorado as conseqüências ecológicas negativas dos desmatamentos indiscriminados e da ocupação com sistemas de produção incompatíveis
com a sensibilidade ambiental dos ecossistemas.
%
País

0,065
0,010
0,151
1,043
0,353
0,026
0,238
0,279
0,790

É bem verdade que a maior parte dos solos da bacia
amazônica possui estoques muito baixos de nutrientes. Analisando infonnações compiladas por Falesi (1986), pode-se inferir
que os solos de baixa fertilidade ocupam cerca de 95% do território amazônico brasileiro; seguramente, o denominado 'caráter álico' - solos onde ocorrem altas concentrações de alumínio
livre - predomina na maior parte desses solos. Esta realidade não
é auspiciosa para conversões sistemáticas de ambientes florestais
em paisagens rurais, fundamentalmente pela vocação florestal da
região e pelos inúmeros efeitos negativos do desmatamento nas
florestas pluviais. Frente à severa limitação pela baixa fertilidade, a necessidade de produzir alimentos com fins de subsistência
tem sido tradicionalmente resolvido pela denominada 'agricultu
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Fonte: INPE (1 989)
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Segundo Sioli (1984), todo tipo de desenvolvimento regional
amazônico deveria considerar os seguintes atributos ecológicos das paisagens: (1) Tamanho e coerência da floresta; (2) Pobreza extrema de nutrientes em solos de 'terra firme'; (3) Reciclagem fechado de nutrientes
nos ecossistemas florestais; (4) Maioria de árvores com sistema radical
superficial; (5) Reciclagem regional em torno de 50% da água de chuva
por evapotranspiração; ( 6) Influência dessa evapotranspiração na temperatura regional e mundial; (7) Número extraordinariamente grande de
espécies de plantas e animais com número igual de nichos ecológicos; (8)
Capacidade 'buffer' do ecossistema devida à diversidade de espécies; (9)
Armazenagem de carbono na biomassa florestal, em estágio dinâmico estacionário; (10) Proteção do solo contra erosão pela densa cobertura
vegetal; ( 11) Diferenças ecológicas· entre as terras firmes e as várzeas;
(12) Comunidades culturais indígenas formando parte integrada dos
ecossistemas.
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ra itinerante'. Esse modelo de produção de culturas, praticado
por comunidades primitivas e até hoje por muitos habitantes esparsos na floresta, sustenta-se na técnica de descanso e recuperação da terra por reflorestamento secundário, durante períodos
mais ou menos prolongados (três a vinte anos, segundo Watters,
1971). O pousio é sucedido por um novo ciclo de corte da neoformação florestal, queimada da biomassa e produção de lavouras anuais durante dois ou três anos. Há coincidência geral de
que o modelo é eficiente sempre que o período do descanso florestal seja suficiente; isso depende geralmente da pressão demográfica pelo uso das terras.
Destacamos esses antecedentes porque hoje existe uma forte tendência a considerar que o desenvolvimento das terras reside no desmatamento extensivo da cobertura florestal. Na atualidade, cada produtor estabelece uma luta suicida contra o limite
entre sua terra cultivada e sua terra florestal; parece que esse limite é assumido como uma fronteira agrícola responsável pela
insatisfação pessoal. A diversidade biológica e seus benefícios
para facilitar uma agricultura sustentável são conceitos desconhecidos ou desprezados. Essa conduta traduz-se na idéia que a
vegetação natural atua como um impedimento para o desenvolvimento ou que o uso de um recurso sustenta-se na destruição
dos outros.
A ocupação da região florestal amazônica, entendida em
função de desmatamentos e usos indiscriminados, responde a
modalidades de desenvolvimento responsáveis pela crise ambiental. Nesse processo não existe nenhuma consideração da estreita inter-relação entre as características, funções e dinâmica
dos sistemas florestais amazônicos e o estilo de desenvolvimento. Portanto, a problemática e crise ecológica da região é conseqüência da forma em que a sociedade se relaciona com as paisagens. A partir desse ponto de vista, pode-se interpretar que estamos frente a urna modalidade de ocupação e desenvolvimento
dos ecossistemas baseada no desprezo pela estrutura e funções
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do conjunto de componentes das paisagens naturais.
Nisso reside o centro de gravidade do problema; sem uma
:•:.--:-

-

_ firme convicção de manejo e uso integrado de todos os recursos
naturais renováveis, não há perspectivas de proteção das bases
de sustentação ecológica e econômica dos agroecossistemas
amazônicos.
A evolução do ritmo de desmatamento da floresta amazônica é um tema de preocupação local, nacional e internacinal.
Um estudo recente (Sanchez; R.0., 1989 b), estima que o incremento médio anual de desmatamento da Amazônia Legal, entre os anos de 1978 e 1988, é cerca de 1.767.816 ha. Isto significa que 0,3% das paisagens naturais da região é anualmente
convertido em pastagens e lavouras. Comparando esses dados
com o Estado de RondôniaC5), que ocupa apenas 4,86% da superfície total da Amazônia Legal (4.096.784,4 Km2), resulta que
Rondônia contribui com um valor médio de 258.619 baiano
(14,6%) ao desmatamento total da região político-geográfica conhecida corno Amazônia Legal. Avançando mais um pouco com
esses valores, pode também ser apreciado que o ritmo de desmatamento em Rondônia é três vezes maior que o ritmo de desmatamento na região. Além do problema ecológico, a agressividade
do processo de desmatamento no Estado de Rondônia está gerando tensões sociais devido a invasões e desmatamentos de
Áreas Indígenas e Unidades de Conservação; na Figura 2 ilustra-se o problema para uma Área Indígena, onde foi registrado
um total de 2.650 ha. desmatados, através de 25 frentes de desmatamento.
Não há dúvida que a intensidade de desmatamento da fio-

(S} Tomamos exemplo de Rondônia por- tratar-se do Estado brasileiro
onde ocorrem as maiores pressões arti.ficializadoras do meio-ambiente
florestal amazônico, como também os· maiores fracassos oficiais em
matéria de colonização agrícola, os maiores problemas ecológicos devido
pa aglomeração dos desmatamentos e
maior nível de contaminação
mercurial de rios amazônicos pelas atividades de mineração.

o
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Figura 02
DESMATAMENTOS PRIVADOS NA ÁREA INDÍGENA LAJE (RONDÔNIA)
Llil EXEMPLO DAS TENSÕES SOCIAIS GERADAS PELO PROCESSO DE OCUPAÇÃO.
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resta amazônica é verdadeiramente alarmante; seus efeitos locais
no ciclo hidrológico, microclima, balanço de energia, estãgio de
nutrientes, microflora de solo, fauna do solo, etc. têm sido bastante discutido na literatura científica e jornalística; Lal, R.
( 1986) faz uma revisão detalhada da questão para as florestas
pluviais do mundo. Também têm sido feitas muitas inferências
em relação aos efeitos locais. (Conseqüentemente, ternos que
concentrar nossos esforços na eliminação, ou na redução, dos
efeitos indesejáveis no nível local. Entendemos que conservando
urna certa hegemonia da estrutura florestal com fitofisionomias
florestais estrategicamente distribuídas na paisagem, é possível
compatibilizar as necessidades artificializantes das diferentes
atividades rurais com as necessidades de conservar as qualidades do ambiente florestal (Sanchez, R.0., 1988 a).
Reconsiderando nosso exemplo do Estado de Rondônia, é
destacável o fato que seus sistemas naturais foram extensivamente colonizados através de numerosos programas elaborados e
executados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária - INCRA. Segundo a SEMA (1986), como conseqüência do incentivo desses programas de colonização do Governo
Federal, Rondônia teve um fluxo violento de migrantes, geralmente constituídos por famílias de baixa renda e nível precário
de instrução, repelidos de terras e ambientes muito diferentes do
meio florestal amazônico. Segundo dados oficiais, na década de
70 entraram no território de Rondônia em tomo de 400 000 migrantes.

Fonte: SÁNCHEZ, A. O. (1989b)
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No modelo de colonização do INCRA, a disposição dos
lotes responde a uma estrutura geométrica denominada 'Espinha
de Peixe'. Baseia-se numa estrada principal ou espinha dorsal e
uma sucessão de estradas secundárias, dispostas regular e trans~ versalmente ao longo da estrada principal. O respaldo técnico do
modelo é apenas um estudo de solos e aptidão agrícola, cuja escala resulta muitas vezes insignificante para assentar colonos em
lotes relativamente pequenos (100 ha). Por outro lado, o dese31

nho dos lotes e das estradas é um fato puramente mecânico e
não responde à necessidade de avaliar a dimensão ambiental da
área de colonização a nível de 'unidade de paisagem', relevo,
geoformas e escoamento superficial, divisores de águas, cabeceiras de vertentes, encostas de córregos. planícies de inundação, leitos de córregos e rios, variabilidade edáfica a nível de
lote, regime de umidade das diferentes unidades de paisagem,
presença de igarapés, etc., todos os fatos que caracterizam a heterogeneidade interna das paisagens florestais amazõnicas, são
desprezadas pelo imediatismo e facilidade mecanicista do modelo geométrico.

FIGURA 03
MODELO ESPACIAL DO DESMATAMENTO EM RONDÔNIA
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Na realidade, é muito errado programar a colonização
agrícola com base num simples estudo de solos e aptidão agrícola, sobretudo porque, geralmente,esses estudos são de 'baixa intensidade de levantamento' e não interpretam a mencionada heterogeneidadeinterna das paisagens.
Na Amazônia, os programas de colonização têm que estar
respaldados por estudos integrados do meio-ambiente global,
sem deixar importância a nenhum componente do sistema, seja
ele de caráter físico, biológico, sócio-cultural ou econômico.
A nível de pequeno produtor, a idéia de expansão da fronteira agrícola interna da propriedade constitui, às vezes, uma necessidade vital: os solos ficam rapidamente esgotados e a única
oferta disponível de nutrientes reside na biomassa florestal. Em
conseqüência, o pequeno produtor desmata incessantemente para
sobreviver. Esse processo acontece em todos os assentamentos
gerenciados pelo INCRA; sua resultante é a coalescência de
áreas desmatadas ao longo da 'Espinha de Peixe', gerando um
desmatamento contínuo, de alta e crescente fragilidade ecológica
(Figura 3).
Além do processo de colonização agrícola planejado pelo
Governo e empresas privadas, a região florestal amazônica experimentou fortes· pressões de transformação da floresta em mo-
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Fonte: IBAMA (1989)

]: : : IAREAS DESMATADAS

ESCALA: 1.250.000

~FLORESTAS

1. MODELO AGRICOLA 'ESPINHA DE PEIXE'

2, MODELO PECUÁRIO
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noculturas de pastagens plurianuais.
A grande escala desses empreendimentos determinou a super-simplificação contínua de grandes extensões florestais, com
homogeneizações biológicas que, além de ocupar os espaços interfluviais, têm se estendido em pendentes com declividades superior a 30-40%, encostas de rios e córregos, morrarias e ambientes florestais de solos eutróficos aptos para lavouras. Por
outro lado, a substituição da cobertura florestal por pastagens
cultivadas gera um agroecossístema de baixa estabilidade ecológica e pouca duração. Fearnside, P. (1984) compara quatorze
opções de desenvolvimento nos ambientes florestais de terra
firme, concluindo que as pastagens cultivadas oferecem as perspectivas piores entre todas as opções, principalmente pela baixa
sustentabilidade agrícola do sistema, pelos efeitos macroecológicos negativos e por sua pobre capacidade de alcançar metas
sociais.
O certo é que depois de 4-8 anos de uso, as pastagens são
freqüeatemente abandonadas devido à competição de sementes

de plantas invasoras, ataque de insetos e baixa disponibilidade
de nutrientes; a recuperação florestal dessas pastagens abandonadas gera uma estrutura e composição florestal secundária que
dependem da modalidade de manejo do sistema de produção,
sendo que tanto a acwnulação de biomassa(6) como o índice de
diversidade declinam de maneira inversamente proporcional à
intensidade de pastoreio (Buschbacher, et alli, 1984). Os mesmos autores indicam que é provável que a superfície de terras
com pastagens abandonadas supere a superfície de terras com
pastagens em produção, e que toda resposta a pergunta 'Qual é

(6) Segundo Buschbacher, et alli (1984), com baixa carga de pastoreio e curto período de uso, a acumulação de biomassa é cerca de 10
ton.rano, com carga moderada é de 5 ton.lano e com alta pressão de pastoreio 0,6 ton./ano. No primeiro caso, essa pesquisa registrou 20 espécies arbóreas cada 100 m2 e no último caso, menos de uma árvore cada 100 m2•
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a capacidade produtiva residual das terras abandonadas?' é um
tema polêmico. Sem dúvida, a sucessão dos processos de formação de pastagens/reflorestamento natural (Encapoeiramento)
conduz a degradações quase irreversíveis do horizonte superficial do solo, principalmente quando o sistema solo/planta forrageira esteve submetido a pressões constantes e relativamente altas de pastoreio; nesses casos, não se visualizam modelos bioeconomicamente viáveis para a recuperação imediata das capoeiras.
A situação é delicada. As áreas com pastagens superam as
áreas com lavouras e isso significa um forte processo de pecuarização da floresta amazônica. De todas as maneiras, a estrutura
ecol6gico-paisagística resultante da ocupação pela pecuária e
pela agricultura (modelo do INCRA) têm um denominador comum: grande dimensão das unidades resultantes do processo de
desmatamento, fato que transfere alta fragilidade ecológica a todo empreendimento rural na floresta amazônica: por um lado, a
concentração de grandes espaços artificializados como conseqüência do processo de coalescência entre desmatamentos vizinhos (Programas de Colonização Agrícola do INCRA), e por
outro lado a pecuarização da floresta, baseada no desmatamento
e homogeneização biológica contínua de módulos de centenas
ou milhares de hectares. Um estudo baseado na interpretação de
imagens LANDSAT do ano de 1987 (Sanchez, R.O., 1989 b),
identifica para o Estado de Rondônia a existência de algo mais
de 540 mil hectares, com espaços contínuos de mais de 50 ha,
cultivados com pastagens.
Independentemente das áreas desmatadas, boa "parte das
paisagens florestais tem sido alterada por diferentes atividades,
baseadas em aproveitamentos florestais. Além do aproveitamen.• to de inúmeros frutos e plantas medicinais, cujo uso tem pouca
difusão fora da Amazônia, a região desenvolveu uma modalidade extrativista de ocupação do ecossistema florestal colhendo
borracha e castanhas com fins comerciais. O aproveitamento da
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borracha produzida pelos seringais nativos constitui a melhor integração conhecida (homem-natureza) em relação à conservação
do sistema ecológico natural da Amazônia. No entanto, o seringueiro vem enfrentando o violento processo de destruição da
floresta com fins agrícolas, como conseqüência da ausência de
uma política de ordenamento territorial e de proteção ao sistema
de ocupação denominado extrativismo vegetal.

O manejo florestal baseado no aproveitamento de madeiras

é outra história. Nesta história, tem imperado a 'mentalidade do
curto prazo', transformaiido um processo que deveria ser de
aproveitamento ou manejo sustentado - assim consta nas documentações dos empreendimentos e assim consta nas leis florestais - numa verdadeira exploração que tem como única meta o
corte das árvores de maior diâmetro e das espécies de maior valor comercial (corte seletivo), para recuperar rapidamente os
custos-do empreendimento.

O manejo florestal com rendimentos sustentados existe
apenas como_ certidão de boas intenções para obter autorizações
. de corte e como expressão de desejo daqueles que conhecem e
apreciam as funções ecológicas e sociais da floresta.
Essa modalidade de exploração da floresta está conduzindo
aceleradamente à alteração de grandes áreas com perdas contínuas de material genético e da diversidade biológica. Além disso, a comunidade local recebe poucos benefícios da exploração;
como diz De Camino (1987): 'há uma insconsistência entre a
exploração da floresta e os interesses da comunidade: o mundo
da produção florestal no trópico é de grande escala de operações; é para o grande capital, com altas inversões em infra-estrutura, exploração e indústrias'.
· O problema florestal regional pode ser compreendido
através das conclusões de um estudo da SEMA-MT (1989) para
o Estado de Mato Grosso: o parque industrial madeireiro constitui de longe o principal gênero de indústrias instalado no Estado. Entre.1983 e 19á6, o número de indústrias madeireiras teve
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um incremento de 148%. Das ~áreas disponíveis kara exploração
madeireira, não restam mais que 30% da área origfual de florestas do Estado, sendo que as espécies de corte mais tradicionais
como mogno, cerejeira e cedro praticamente não existem, a não
ser em locais ainda inacessíveis. Novos investimentos em áreas
já exploradas, como está acontecendo (fase de exploração de
espécies de menor valor comercial atual), acelera o processo de
diminuição do patrimônio genético e de regeneração natural.
Resta um estoque de uso potencial de madeiras _que, no ritmo
atual de beneficiamento industrial no Estado, não será suficiente
para mais 25 anos, na modalidade atual de exploração.
Finalmente, resta apreciar o impacto ambiental e emocional
da história das queimadas da biomassa florestal nos últimos
anos. Não há dúvida que o aumento incessante do ritmo de desmatamento e queimada da floresta explicam o sentimento de que ·
a 'Amazônia está ardendo em chamas'. Ilustra objetivamente esse sentimento um exercício de cálculo (Sanchez, 1989 b) onde
se conclui que ardem anualmente no Estado de Rondônia em
tomo de 38 milhões de m3 de madeira, geradas pelo desmatamento.

Pantanal

As diversas paisagens do Pantanal estão sofrendo processos intensivos de degradação ambiental. Por outro lado, o Pantanal está pagando um preço ecológico muito alto pela devastação das unidades ambientais localizadas nas cabeceiras e vertentes superiores de todas as sub-bacias do sistema hidrográfico
do Rio Paraguai (Estado de Mato Grosso e Mato Grosso do
.• Sul). Isso acontece porque o Pantanal constitui um reservatório
de captação de nwnerosas correntes de água que, de maneira
quase centrípeta, conformam uma rede de drenagem externa que
exporta para a fossa pantaneira detritos solúveis e em suspensão,
31

