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AMAZÔNIA: PROTEÇÃO ECOLÓGICA E DESENVOLVIMENTO,
COM O MÁXIMO DA FLORESTA-EM-PÉ.
r>

r

Aziz Ab'Sáber

r
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Por dezenas de anos, a partir da década dos 60, a Amazônia foi apresentada
ao Mundo Ocidental como uma região uniforme e monótona, pouco compartimentada e
desprovida de diversidade fisiográfica e ecológica. Enfim, um espaço sem gente e
sem história, passível de qualquer manipulação por meio de planejamento feitos à
distância, ou sujeito a propostas de obras faraônicas, vinculadas a um muito
falso conceito de desenvolvimento.

r-

r>

Os fracassos das políticas públicas nacionais - endereçadas a o mundo
amazônico - foram sucessivos e quase sempre irreversíveis. Ocorreram reconhecidos
fracassos nas políticas agropecuar1as. Fracassos na política indigenista.
Incompetência e permissivismo na política de terras. Ausência total de
criatividade na busca de modelos auto-sustentados e não predatórios de utilização
econômica. Fatos bem conhecidos, já assinalados por grandes cabeças do mundo
intelectual e científico (Kholhepp, 1987). Além do que - por anos seguidos ocorreu total desprezo pelo destino das populações tradicionais, dependentes da
floresta e dos igarapés: índios, seringueiros, castanheiros, beiradeiros. A
política hidrelétrica - envolvendo alguns acertos e incríveis erros na seleção de
sítios para barramentos fluviais - acarretou enormes gastos, demora excessiva na
construção das barragens, baixo rendimento econômico e social em relação a uma
grande área a elas relacionadas (entorno da construção). Sem falar nas sucessivas
situações de conflito estabelecidas entre as obras, os homens regionais, os
trabalhadores braçais, a apropriação de terras e a natureza. Houve implantações
de rodovias no coração das selvas, com inteira ausência de previsão de impactos
físicos, ecológicos, sociais e fundiários; fato que acarretou frentes múltiplas
de devastação, a partir das margens e cruzamentos dos eixos viários em
construção, e ao longo da beira de rios e igarapés. Em contrapartida não existiu
qualquer elaboração de um sistema de gerenciamento, criativo e precaussivo, para
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atendimento dos usuários, ao longo de imensos estirões de estradas. Imprevisão e
omissão em relação à proteção das águas de rios, "riozinhos" e igarapés, de onde
provém o peixe, alimento tradicional de milhões de amazônidas ribeirinhos, pobres
e desamparados. Tolerância e estímulos assimétricos para a grande e pequena
mineração, sem qualquer preocupação com a cadeia de consequências a elas
relacionadas. Não existiu qualquer visão realista dos cenários negativos a serem
criados pela garimpagem dirigida e selvagem. Aliciou-se jovens relativamente
fortes e bem dispostos para o trabalho desgastante e semi-escravo do garimpo.
Paralelamente, desenvolveu-se uma criminosa permissividade e tolerância para com
a invasão de reservas indígenas, por meio do a 1 ic i amento maciço de ingênuos
trabalhadores braçais, sob rígido controle de aviadores enriquecidos e
truculentos proprietários de barrancos e cavas. Houve insens ibi 1 idade humana e
cultural das autoridades e classes dominantes em relação aos contactos étnicos
desiguais e altamente nocivos. Índios vivendo na pré-história (yanomamis) e
componentes rústicos da base da pirâmide social regional, vivendo sua aventura
amazônica: garimpeiros, posseiros, capatazes, peões, gateiros, caminhoneiros,
pistoleiros profissionais.
Por todas essas razões combinadas, a abertura da Amazônia para o mundo
externo - sob a égide de um capitalismo indiscutivelmente selvagem - ocasionou a
mais complicada e incontrolável projeção de uma sociedade desigual, sobre espaços
herdados da natureza, que se conheceu ao fim do século XX. Sobretudo no Sul do
Pará, Maranhão, Norte de Mato Grosso, Rondônia e Acre Oriental.
Pelos mais diversos caminhos a Amazônia foi abordada,
invadida por grupos
humanos de diferentes procedências - em geral provenientes das regiões mais
rústicas e subdesenvolvidas do pais. Gente simples, quase sempre controlada por
empresas e pessoas residentes nas mais diversas regiões do país ou do mundo.
Neste contexto não era de se estranhar que se tenha instalado o caos fundiário
generalizado. Ou que tenha ocorrido um saque descontínuo aos recursos naturais
básicos e às riquezas do subsolo: fatos responsáveis por uma extensiva desordem
ecológica e social. Razão pela qual se multiplicaram os conflitos entre
fazendeiros e índios, entre latifundiários e posseiros; entre garimpeiros e
índios;
entre índios e peões de agropecuárias;
entre seringueiros
e
latifundiários; entre povos da floresta e adeptos das pastagens. Enquanto isso
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rarissimamente acontecem conflitos entre beiradeiros, seringueiros
grupos cada vez mais irmanados sob a bandeira de "povos da floresta".
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Após trinta anos de interferências complexas, o novo cenários das relações
entre homens e homens na Amazônia exige uma nova atmosfera de convivência e
entendimento, a despeito da incompetência dos tecnocratas, governantes e seus
prepostos. Convém lembrar sempre que atualmente vivem na Amazônia um quarto de
milhão de índios (diferenciados por fatores lingüísticos e por níveis diversos de
contato e aculturação),
quatro milhões de seringueiros,
beiradeiros e
castanheiros;
trezentos e cinquenta mil garimpeiros;
cinco milhões de
trabalhadores braçais, funcionários e peões semi-nômades; além de alguns milhões
de habitantes urbanos, de diferentes níveis sociais e culturais, vivendo em
grandes, médias e
pequenas cidades. Este o novo estoque de humanidade da
Amazônia brasileira, a ser compreendido e atendido por uma administração pública,
renovada e sensível.
Uns velhos proprietários
de seringais,
venderam ou perderam suas
propriedades. Alguns viviam na sede de sua fazenda das selvas. Outros, eram
absenteistas contumazes, alheios ao destino e à sorte dos trabalhadores que
introduziram no meio da floresta, à beira de rios e igarapés. Os proprietários
haviam se apossado de tratos de terras que se iniciavam na boca de um igarapé ou
riozinho, estendendo-se para montante até a boca de outra barra de igarapé. De
início nada sabiam dos 1 imites de suas propriedade, na direção da terra firme
florestada, mais distante. Ou seja, não tinham uma noção exata da extensão de sua
gleba, na direção dos altos das colinas, até aos distantes interflúvios onde
deviam existir minúsculas e intransitáveis cabeceiras de igarapés. Proprietários
e seringueiros em geral desconheciam as terras genericamente designadas por
"centros" : setores então desprezados dos sertões da Amazônia.
Esse desconhecimento e desprezo um dia seria fatal tanto para os antigos
seringalistas como sobretudo para os seringueiros, já que os conquistadores de
terras, que um dia vieram dos planaltos centrais, se apoderaram dos terrenos
interfluviais, predando matas de cabeceiras, desperenizando drenagens, e poluindo
águas correntes.
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Muitas propriedades mudaram de mãos. Dos comerciantes rotineiros - velhos
donos de seringais - as glebas foram transferidas para o domínio de novos
proprietários, também absenteístas, porém dotados de outros recursos e outros
respaldos políticos, além de outros níveis de percepção dos recursos potenciais
das terras amazônicas, ansiosos por encontrar riquezas de subsolos em suas novas
glebas. Eram banqueiros, donos de construtoras, proprietários de frigoríficos,
industriais enriquecidos com a ciranda financeira, políticos e advogados bem
sucedidos e altissonantes. Enfim, gente de todo tipo, vinda no rastro dos mais
espertos. Todos pretendendo aplicar uma parte minúscula dos seus excedentes de
ganhos, em algum negócio de terras na Amazônia, ainda que fosse pensando em "seus
filhos e netos" (ninguém pensou, entretanto, no destino dos filhos e netos dos
pobres amazônidas!). Todos confiando na rigidez e no autoritarismo de seus
capatazes e peões, preparados para administrar, em seu nome, a ferro e fogo.
Vastas extensões de terras, em grande parte recobertas por matas. Todos confiando
na "colaboração" das autoridades constituídas e no poder de persuasão do dinheiro
e das tradições das classes conservadoras. E, assim, enquanto alguns chegaram
pelos interflúvios, outros adquiriram pertinhos rústicos de antigos seringais da
beira de rios amazônicos, transformando-os em pontos de apoio para a devastação
de grandes tratos da floresta da retro-terra, em geral incluindo velhos seringais
em áreas mais baixas e castanhais nos terrenos mais elevados e enxutos.
Foi em função dessa nova vaga de predação agressiva das florestas
sobretudo daquelas dotadas de heveas - que sobreveio a reação organizada e
inteligente dos grupos de seringueiros do Acre, responsáveis pela grande epopéia
dos chamados "empates": o maior e mais importante movimento social acontecido no
interior do Brasil, ao fim de um século.
Politica de co-habitação não conflitiva para todas as c0111Jnidades residentes
9

Consideramos a garantia de uma convivência pacífica entre comunidades
humanas, pertencentes a diferentes culturas, subculturas e economias, como sendo
a mais urgente necessidade da Amazônia. Isto porque, instalada a desordem
ecológica e social, as situações de conflito atingiram níveis tais, que
implicavam, ao mesmo tempo, em deterioração do meio ambiente e tensionamentos
sociais insuperados: os dois mais graves problemas ambientais da Amazônia
Brasileira. Para resolver ou minimizar as sérias questões envolvidas nessa dupla
problemática, é indispensável conceber estratégias e legislações suficientemente
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adequadas para atenuar os saques à natureza e distensionar as situações de
conflito que afetam homens e grupos humanos, pertencentes a diferentes culturas e
subculturas: índios, seringueiros e beiradeiros, posseiros e peões de fazendas,
fazendeiros residentes,
latifundiários burgueses absentei stas. A meta da
convivência
ou co-habitação
pacifica
- em sistemas
semi-isolados
ou
complementarizados a nível do social e econômico - no interior dos grandes
espaços amazônicos, somente pode ser alcançada em face de um completo domínio do
conhecimento das realidades da região. Espera-se que a justiça regional passe a
se comportar com a mesma dignidade que a justiça federal vem operando.
Para tanto, há de garantir uma grande continuidade no fluxo das informações
sociais; possuir talento, método e criatividade para a captação dos problemas
críticos e identificação global e seletiva das expectativas da população
residente. Todas as propostas endereçadas para a Amazônia devem partir ou
convergir para tais objetivos, visando esclarecer os responsáveis pelo Estado e
exigir deles as providências necessárias para corrigir defeitos e atender aos
homens e à sociedade amazônida. Sem privilégio {subsídios) para os grandes
especuladores.
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Para atingir com rapidez e transparência os objetivos desejados, no
interesse de uma população desatendida, propomos que os reconhecimentos das
conjunturas regionais sejam feitos em dois momentos, tão diversos quanto
subsequentes e interdependentes. Há um período preliminar, para a identificação
das principais células espaciais; tarefa já feita e divulgada, podendo ser
considerado um conhecimento de domínio comum. Uma experiência de setorização,
centrada no conjunto de um só e mesmo Estado da Amazônia, está em andamento no
ldesp-Pará, conforme publicação recente. Será sobre essa base inicial de zonas ou
células de espaços amazônicos, que deverão ser realizados, os estudos rápidos e
argutos dos problemas emergentes, no interesse direto das aspirações e
necessidades dos grupos humanos regionais. Tais estudos exploratórios deverão
comportar pesquisas de campo de, no mínimo, três e no máximo seis meses. Mais
tarde, num segundo momento, e sobre os ombros do primeiro reconhecimento, poderão
ser elaborados diagnósticos regionais mais detalhados, envolvendo propostas e
estratégias de extensão administrativa e estímulos desenvolvimentistas, dentro de
uma ótica sobretudo sacio-econômica e humanística. Nessa perspectiva, a partir de
iniciativas de governos esclarecidos e empenhados na constituição de uma política

6

consistente para a Amazônia Brasileira - dentro de, no máximo dois anos de
estudos diagnósticos e trabalho co-part icipante com as populações residentes nosso país teria um exemplo de solidariedade humana e de um novo paradigma de
desenvolvimento não predatório, a ofertar para toda a Amazônia sul-americana e
para mundo civilizado. Mais detalhes e idéias sobre os procedimentos e
estratégias para o estabelecimento de uma politica nacional brasileira para a
Amazônia são encontrados no estudo 11Zoneamento ecológico e econômico da Amazônia
- Questões de método e de escala (Ab'Sáber, 1989). Trata-se, no caso, apenas de
um ponto de partida, a ser agilizado: no interior do qual já se definiu, a nivel
de primeira aproximação, as principais células espaciais, a serem inventariadas e
atendidas. No presente documento retomamos os raciocínios e estratégias que
nortearam a referida proposta.

--

11

O macrozoneamento ecológico e econômico na percepção dos problemas emergentes

-

Para tornar viáveis os ideia is de uma convivência espacial, entre povos e
comunidades dotadas de culturas extremamente diferentes, sugere-se a adoção
imediata de uma regionalização do espaço total da Amazônia. Dada a ordem de
grandeza dos espaços a ser melhor gerenciados, é imperativo reconhecer as
principais células espaciais, regiões ou quadrantes (denomine-se como quiser),
onde residem parcelas da população amazônica, vinculadas a diferentes gêneros de
vida e sistemas culturais.
Efetivamente, consideramos prioritário um zoneamento ecológico e econômico,
suficiente para uma primeira regionalização do território, a diversas escalas e
perseguindo diferentes objetivos. Na condição de, em sua primeira elaboração
servir de base espacia 1 para a identificação rápida e espontânea dos problemas
emergentes. No campo do meio ambiente. saúde pública. Saneamento básico. Sanidade
das águas a nivel local e regional. E um sistema de educação ativo e criativo,
adaptado a um modo de vida harmônico com as condições ambientais e culturais da
região, com respeito total aos valores das comunidades vizinhas. Mapeamentos
paralelos de fatos de maior rigidez locaciona l devem ser e laborados para serem
superpostos ao quadro geral das células espaciais, de base regional-ecológica.
Enquanto os governantes permanecerem fixados na idéia de que as
potencialidades e os problemas da Amazônia Brasileira são genéricos e extensivos
para um território da ordem de 4 a 5 milhões de quilômetros quadrados, todas as
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propostas de uma política para a região envolverão meras palavras de intenções.
Não devendo ultrapassar o terreno das panacéias. E, certamente, destinando-se a
serem trituradas pelo tempo e estigmatizadas pela história. Independentemente de
quem esteja comandando as rédeas do Estado. Mesmo porque é impossível planejar
para o atendimento de remotas regiões interiores de qualquer parte do Mundo
Tropical, pretendendo atender áreas superiores a um milhão de quilômetros
quadrados.
Os diagnósticos seriam incompletos, para não dizer falsos. E, as propostas
seriam corporativistas, quando não filtradas pelos interesses das oligarquias
dominantes, ou de investidores insensíveis aos interesses sociais e culturais das
comunidades residentes.
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Para evitar generalidades inócuas e abordagens de ocasião - tão a gosto da
tecnocracia brasileira - temos proposto, como prévia, uma primeira divisão do
espaço total da Amazônia Brasileira, em células espaciais da ordem de 100.000 a
200. 000 quilômetros quadrados, para diagnóstico das especificidades regionais,
balanço das infra-estruturas
funcionantes da região, re-avaliação das
potencial idades em recursos naturais inteligentemente aproveitáveis, avaliação
dos problemas regionais mais criticas, e, sobretudo, as aspirações das
comunidades residentes. Sabemos, de antemão, que mesmo, reduzidas às proporções
territoriais que vimos de propor, tais células espaciais delimitáveis poderiam
ser consideradas por demais extensas, para fins de um planejamento regiona 1,
centrado numa economicidade progressiva e num tipo de desenvolvimento social e
cultural efetivo. Não vemos outro caminho, porém, a não ser regionalizar a
Amazônia em ordens de grandeza progressivamente mais detalháveis. Na condição de
que se assegure,
de partida,
assegurando
de partida
uma politica
ecodesenvolvimentista
que garanta modelos de exploração econômica menos
predatórios, capazes de garantir a preservação da biodiversidade e atender ao
nivel de vida sócio-econômico e cultural da população.
A metodologia para a elaboração dos diagnósticos regionais da Amazônia
Brasileira vem sendo aprimorada e amadurecida desde há algum tempo. Defendemos a
idéia de que, em cada uma das regiões ou células espaciais, previamente
identificadas, devam ser feitos inventários sobre os problemas emergentes e uma
listagem das aspirações das comunidades residentes, sem quaisquer limitações
setoriais. Trata-se de uma verdadeira campanha de investigações de campo, a ser
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realizada sob a supervisão de técnicos e cientistas competentes. E, acima de
tudo, participantes. Para evitar empirismos danosos ou desajustes de informações,
preconiza-se uma fase inicial de treinamento intensivo dos participantes da
pesquisa, para garantir uma investigação sincrônica e homogênea, à custa de uma
metodologia normatizada. De nada adiantaria iniciar as investigações, por uma ou
outra célula isoladamente, e esperar meses e anos para prosseguir trabalhos
similares, em regiões vizinhas ou distantes. Para visualizar os problemas
ecológicos e sociais de uma região tão ampla e problemática, como é o caso da
Amazônia, é imprescindível uma postura em que o sincronismo dos diagnósticos
regionais, ao longo do espaço total, garantam o sucesso das propostas de
políticas públicas dirigidas para a região, vista em seu todo.

--

Em seu conjunto, as pesquisas devem ser realizadas por equipes de campo, em
no máximo três ou quatro meses de trabalho; envolvendo de início algumas semanas
de treinamento prévio, tendo por base alguma cidade e instituição da Amazônia.
Sobre os resultados obtidos nessa primeira fase de estudos se poderá montar
inventários mais detalhados e demorados, por meio de equipes multi-disciplinares
da própria região amazônica, envolvendo ou não a colaboração de pesquisadores de
outras áreas do país ou do exterior. A única economia de tempo e trabalho,
passível de ser feita, diz respeito às regiões críticas que em termos de
reconhecimento e previsão de impactos já vem recebendo pesquisas sucessivas,
ainda que fragmentárias e incompletas. Em termos da preparação de uma verdadeira
política ecodesenvolvimentista as áreas mais tradicionais e menos aquinhoadas por
projetos estatais, são exatamente as mais necessitadas de estudos.
A recomendação de se fazer um pré-diagnóstico das realidades regionais - a
todos os níveis e em curto espaço de tempo - está relacionada com a velocidade
das mudanças e a existência de numerosas situações de conflito no interior das
terras amazônicas. Inquéritos demorados tornam-se impotentes e caducos, incapazes
de fornecer parâmetros para a elaboração de uma verdadeira política integrada e
dinâmica, socialmente justa. Há que trabalhar por uma política, que de resto,
respeite a dignidade e os valores culturais dos homens da Amazônia. Qualquer ação
isolada ou iniciativa pontual que deixe de atender à diversidade das culturas e
subculturas do "universo" humano da Amazônia, está destinada a fracassos,
redundando em lamentáveis cadeias de conflitos. A velocidade dos procedimentos
predatórios, das constantes e repetidas agressões ao homem e das interferências
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ao meio ambiente, exigem um domínio do conhecimento, o mais completo possível,
das realidades regionais amazônicas. Uma tarefa que não pode ter o vício da
demagogia, nem tampouco a vesguice das distorções ideológicas. Impõe-se um
esforço de visualização mais rápido e abrangente dos fatos em processo, a fim de
consolidar políticas e evitar ações isoladas, marcadamente impotentes. As
mudanças somente poderão ter efeito quando introduzidas no "bonde da História em
movimento, através de proposições que impliquem em transformações na estrutura e
funcionalidade de uma sociedade complexa, a favor de todos os seus componentes e
em prejuizo das expectativas dos especuladores e reacionários. No presente estado
da dinâmica social amazônida não há como propor moratórias e interrupções: há que
coibir abusos e estabelecer uma nova política, integrada e abrangente.
11
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Para atingir tais objetivos, dividimos o espaço total da Amazônia brasileira
em 22 a 25 áreas, de segunda ordem de grandeza espacial, distribuídas em quatro
agrupamentos regionais mais amplos:
r:

- um conjunto de 8 a 10 células regionais, identificadas ao norte da calha do
Amazonas,
compostas
de espaços
predominantemente
florestados
(mas não
totalmente), distribuídos por uma faixa diferenciada de terrenos e bacias
hidrográficas, que se estende desde o Uaupés ao Amapá, Alto Rio Negro, Rio
Negro, Baixo Rio Negro/região de Manaus, Roraima (três sub-áreas), Uatumã,
Trombetas, Parú-Jari e Amapá (duas sub-áreas);
- um corredor setorizado, ao longo do eixo W-L da planície amazônica,
os baixos platôs (tabuleiros) que a enquadram, desde o Solimões até
Go lfão Marajoara ( So 1 imões fronteiriço; Solimões do baixo Juruá ao
Careiro e Encontro das Águas; Amazonas, do Encontro das Águas ao Baixo
Baixo Amazonas/Golfão Marajoara);

r-
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envolvendo
o chamado
paraná do
Xingú; e,

- um terceiro agrupamento de sub-áreas, correspondente aos longos est irões de
terras originalmente florestadas, que se estendem ao sul da grande calha aluvial
do rio Amazonas (margem direita), desde o Acre até ao Nordeste do Pará (Acre
Ocidental, Acre Oriental, Juruá, Purús, Madeira, Tapajós, Xingu/Iriri, Tocantins,
Região de Belém/Bragantina/Alto Capim), sendo que, pelo menos os espaços do
Madeira e do Xingu-Iriri podem ser sub-divididos em duas sub-áreas cada um. Nessa
margem sul da Amazônia, em que se destacam grandes continuas de "terras firmes"
florestadas, estendem-se predominantemente, terrenos sedimentares a oeste do rio

10

Madeira e, terrenos crista 1 inos decompostos a leste desse grande afluente su 1amazônico;
- o quarto e último agrupamento de células espaciais, reconhecido como áreas
críticas de apossamento fundiário e predação de recursos naturais, corresponde
aos setores sul, sudeste e leste do corpo territorial da Amazônia Brasileira. Ou
seja, os complexos setores de ocupação caótica e conflitiva, que se estende desde
Rondônia até ao Médio Araguaia e Médio Tocantins (Guaporé/Rondônia, norte de Mato
Grosso, sul do Pará, extremo-norte do ltBico do Papagaio" e oeste Maranhense).

-

Espaços de preservação e conservação (e) Espaços de exploração auto-sustentada,

na Amazônia
No início dos grandes debates sobre a Amazônia Brasileira, um dos maiores
reacionários do país, dizia em tom de reclamação e sugestão: 0 governo que
delimite as unidades de preservação, o mais breve possível, e deixe o "resto"
para nosso uso". Nunca se produziu em nossa terra um grito tão representativo
das idéias das classes dominantes, quanto ao sentido anti-social e antiamazônida, contido nessa frase. Entretanto, ela pode ser recuperada, noutra
direção, com vistas a uma política esclarecida de organização e harmonização dos
espaços amazônicos.
11

No interior das terras amazônicas existem dois agrupamentos de tipos de
espaços, a serem gerenciados e diferencialmente defendidos pelo Estado. Mais do
que simples agrupamentos de glebas são verdadeiras famílias de espaços, dotadas
de objetivos e estatutos diversos: uns, estabelecidos para a preservação e
conservação; outros liberados para uma exploração contida, de tipo autosustentada, sob legislação e controle específicos.
11

11

A
primeira
dessas
"f'amí l tas"
descontínuas
de
espaços,
envolve
prioritariamente todas as áreas naturais, a serem defendidas, se possível para
todo o sempre. Inclui áreas de florestas tropicais, a serem preservadas com toda
a sua biodiversidade regional, in situ, na categoria de bancos de germoplasma, de
valor planetário.
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SETORIZAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA - 3'! aproximação
01. ALTO RIO NEGRO
02. MÉDIO RIO NEGRO
03. RORAIMA
04. JATAPÚ-UATAMÃ
05. BAJXO RIO NEGRO/MANAUS
06. TROMBETAS
07. JARÍ-PARU
OS.AMAPÁ
09. ALTO SOLIMÕES
10. SOLIMÕES
11. MÉDIO AMAZONAS
12. BAIXO AMAZONAS
13. MARAJÓ-BREVES.BÔCAS
14.JURUÁ
15. PUROS
16. MADEIRA
17. TAPAJÓS

-

18. XINGU-IRIRÍ
19. TOCANTINS
20. REGIÃO DE DELEM/ALTO CAPIM
21. ACRE OCIDENTAL
22. ACRE SUL-ORIENTAL
23. RONDONIA (MÉDIO MADEIRA)
24. MADEIRA SUL-ORIENTAL
25. ALTO TAPAJÓS
26. ALTO XINGU
27. CARAJÁS/SUL DO PARÁ/ARAGUÁIA
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Nesse primeiro agrupamento estão incluídas as reservas de biodiversidade, os
espaços das populações de raízes étnicas e culturais pré-históricas, os espaços
auto-preserváveis ocupados por comunidades tradicionais, acrescidos de diferentes
unidades de conservação terrestres, aquáticas ou sub-aquáticas. Incluem-se,
portanto, nessa primeira categoria, as reservas indígenas, reservas biológicas,
santuários, reservas florestais, parques nacionais, parques estaduais, parques e
hortos municipais,
estações
ecológicas,
paisagens de excessão,
sítios
arqueológicos, rios cênicos, parques serranos, rodovias turísticas sob controles,
escarpas florestadas, faixas de cabeceiras de igarapés {interflúvios de
tabuleiros, frentes e reversos de escarpas), entre outras. Em algumas dessas
unidades existem condições para uma economicidade primária ou rústica, porém
suficiente para a continuidade da vivência física e social de populações
tradicionais. Extração da seringa. Coleta de ouriços das castanheiras. Pesca para
alimentação cotidiana. Coleta de frutos de palmáceas comestíveis e árvores
frutíferas, ervas medicinais e condimentos. Criação doméstica. Enfim, uma
agricultura de subsistência, de estilo promiscuo, limitada a menos de 0,01% do
espaço total. Incluímos nesse conjunto, ainda, as reservas extrativistas
(comunitárias ou intra-glebas), nas quais a proteção da floresta-em-pé, com a
preservação do máximo possível da biodiversidade in situ, tem sido conduzida de
modo exemplar, ao longo dos tempos, pelas comunidades seringueiras. Ninguém mais
aceita, por outro lado, a continuação do sistema escravizante dos velhos
seringais, comandados à distância por seringa listas escorchantes e desumanos.
Para se criar um novo perfil para os seringais, ao ensejo do estabelecimento das
reservas extrativistas, há que se estudar mudanças que atendam às aspirações dos
seringueiros, importando numa atmosfera comunitária dotada de organização
própria, espírito cooperativo, direito de ir e vir, poder aquisitivo, implementas
básicos da civilização ocidental: escolas, postos de saúde, creches, espaços de
lazer. E, sobretudo, o direito de opção em termos de permanecer ou se desligar.
Nos seringais intra-glebas há que estudar mudanças nas relações de trabalho e
participação de lucros, estimulando intrusões de modernidade no entremeio das
"colocações", mantidas pelos legítimos proprietários históricos das "estradas" da
seringa. E, sobretudo, prop i e i ar a todos, novas opções de estudo, trabalho ou
residência, para jovens e adolescentes preparados para enfrentar outros nichos da
sociedade amazônida ou brasileira.
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Pelo fato de constituir um tipo inusitado e não convencional de unidade de
conservação, é de todo conveniente entender os fundamentos que dão originalidade
às reservas extrativistas, a fim de poder elaborar propostas de atendimento, à
altura de suas necessidades. De há muito tempo, existia a figura da reserva
indígena, destinada à vivência e proteção de grupos pré-históricos, no interior
do território brasileiro. Daí nasceu a pergunta: por quê não paralelizar o
conceito de reserva indígena com a idéia de uma reserva extrativista, destinada
à manutenção e proteção das comunidades tradicionais da Amazônia? A partir dessa
aproximação surgida através de discussões entre lideranças seringueiras,
sociólogos, antropólogos e ambientalistas, atingiu-se um conceito novo, na forma
de uma idéia-força, capaz de prestar grandes serviços aos povos da floresta. De
grande importância, sobretudo, para os seringueiros residentes no interior das
selvas, na beira de rios e igarapés, constantemente ameaçados de expulsão e
extinção.
Para consolidar os fundamentos das reservas extrativistas, muito contribuiu
a capacidade de aglutinação e resistência cultural e política dos seringueiros do
Acre, por intermédio da epopéia dos "empates". Ao defender a permanência dos
seringais nativos no meio das florestas em pé, os seringueiros acreanos estavam
colaborando para a permanência da biodiversidade regional in situ. Talvez tenha
sido esse, o maior e mais bem sucedido movimento popular ocorrido no interior do
Brasil, ao fim do presente século. Por intuição e luta pela sobrevivência física
e cultural, os sofridos seringueiros do Acre chegaram a um novo conceito de
espaço reservado, que se integra numa linha da maior conveniência para a
Amazônia. Uma noção integrável nos princípios maiores do desenvolvimento
sustentado. Membros sensíveis do Governo brasileiro (1989), acabaram por atender
às aspirações da gente dos seringais, através de um bem e laborado decreto de
criação das reservas extrativistas. Com base nesse estatuto legal já foram
criadas mais de uma dezena de unidades de apoio, onde por certo deverão ocorrer
intrusões de modernidade e liberdade no coração das selvas, sem maior destruição
da biodiversidade dos ecossistemas regionais. Resta colaborar para equipar, de
modo gradual e continuo, as reservas extrativistas,
sem distorcer suas
finalidades, essencialmente comunitárias. Para tanto, além de recursos alocados
em diferentes fontes, há que se ter boas idéias.

--
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Critica das posturas equivocadas: ponto de partida para o encontro de modelos
agrários auto-sustentados e não-predatórios
Não há como propor novas formas de economicidade - não predatórias ou menos
agressivas - sem tomar como base uma crítica adequada dos grandes equívocos
cometidos na ocupação dos espaços amazônicos, durante os últimos 30 anos.

,-

Deve-se aos conceitos oficiais ambíguos - mantidos por anos como leis de
validade pan-amazônica - algumas das mais desastrosas consequências em relação à
conservação da natureza e à convivência e co-habitação pacífica entre grupos
humanos de grande diversidade cultural, no extenso domínio das terras baixas
florestadas da Amazônia Brasileira. Conceitos tais como
a consideração de
"benfe itor tas" para os setores devastados das glebas rurais; a possibilidade
legal de uso de 50% do espaço de cada propriedade, desde que teoricamente o
restante fosse mantido com a presença de floresta; a falta de qualquer referência
sobre a experimentação prévia, dos terrenos em desmate, para avaliação da
sustentabilidade da agricultura na área da gleba; a ligeireza e permissividade na
aprovação dos projetos agronômicos elaborados por técnicos incompetentes e
inconseqüentes {e, não raros atadas ao circuito institucional da corrupção); o
manejo livre dos recursos obtidos em subsídios estatais para as atividades de
desmatamento necessárias para a produção de monótonas e deterioráveis pastagens;
a possibilidade de desmates, sem limites de tempo ou avaliação prévia ao nível de
50%, em projetos aparentemente não-subsidiados. Foram algumas das deformações
congênitas
da desastrosa
polftica
espacial
dirigida
pelos tecnocratas
encarregados de desenvolver a Amazônia, em três décadas de sandices. O Brasil
tornou-se alvo (e, infelizmente, vai custar para livrar-se disso) de críticas e
chacotas de um sem nümero de pessoas esclarecidas do mundo inteiro, em face de
uma política tão ignorante quanto até certo ponto criminosa, em relação ao seu
legado territorial
amazônico.
Fato que permitiu uma violenta pressão
internac i ona l para a mudança de rumos na política bras i1 eira para a Amazônia;
atitude que, por desconhecimento das realidades regionais do pais, incluíram
sugestões distorcidas e propostas inviáveis, deixando margem para argumentos
reacionários.

-------
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Uma análise aprofundada do conceito de "benfe ttor ta para a parte desmatada
das propriedades rurais amazônicas, serve para documentar a insanidade e a falta
de previsão de impactos e cenários predatórios, de nossos tecnocratas e
governantes. Balizando em 50% a área de preservação permanente, a ser
estabelecida para cada propriedade, em caráter genérico, para toda a Amazônia,
deixou-se margem para as seguintes consequências e derivadas:
II

- não havendo prazo para o desmate dos 50% passíveis de eliminação, qualquer
proprietário ou companhia estatal ou particular podia num ímpeto legalista de
fúria destrutiva determinar o desmate por derrubadas e queimadas, em poucos dias
ou semanas, à custa de recursos técnicos e financeiros próprios. No Acre tem
acontecido várias tentativas de efetivar tais "razz tas" da cobertura vegeta 1
primária em propriedades pertencentes a fortes grupos empresariais ou pessoas de
grande influência política;
- a consideração prévia de que as áreas desmatadas poderiam ser consideradas
benfeitorias
era um artificio para garantir a valorização da gleba e
neutralizar qualquer desapropriação por preço aviltado para fins de utilidade
social ou efeitos de uma reforma agrária;
11

11

- ao invés de exigir dos proprietários um plano de utilização progressiva das
glebas, através de estudos de agronomia tropical e de internalização das
experiências obtidas em espaços limitados, adotava-se os princípios do fato
consumado, para depois, sem qualquer perigo de desapropriação, adotar medidas
mais rendosas através da venda, partilha do espaço, ou solução parecida;
pressentindo as dificuldades de transformar a Amazônia na alegada nova
fronteira agrícola" do país, optava-se pela comercialização potencial das
glebas, sob a forma de espaço-mercadoria, procurando valorizar sob o critério de
benfeitoria o trabalho predatório representado pelo processo de desmatamento;
11

- ninguém da administração pública ou dos órgãos de planejamento regional e
agências ditas de desenvolvimento, quis alertar a sociedade para os efeitos
espaciais coletivos das posturas permissivas em relação ao futurc da Amazônia.
Conduzida ao extremo, a postura dos 50% aplicável às propriedades pequenas,
médias, grandes, muito grandes ou gigantescas,
ocasionariam uma tota 1
fragmentação do continuum florestal amazônico.

----

---
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Atingida a totalidade dos espaços permitidos, após algumas décadas, o
cenário dantesco da Amazônia meio-desmatada envolveria de 1, 5 a 2 milhões de
quilômetros quadrados de área. Enquanto a outra metade estaria ameaçada pelas
partilhas especulativas e outros artifícios de despreparados proprietários, às
voltas para manter pastagens e lutar contra as ervas daninhas e a proliferação de
vegetação secundária,
constituída sobretudo por he l ióf ilas e h igróf ilas
(embaubais). A exploração madereira dita seletiva afetaria de imediato,
subsequentemente, os maciços florestais remanescentes, de diferentes portes e
áreas de extensão, contribuindo para uma forte perda das biodiversidades
regionais da Amazônia.
Busca de seriedade na política de rodovias para a Alllazônia
Provavelmente não existe infra-estrutura mais paradoxal do que as rodovias
implantadas, em curto espaço de tempo, no interior de grandes contínuos
florestais. Sob a ótica de descornpromissados planejadores de gabinete, que
trabalham sobre mapas convencionais - de ínfima escala - elas seriam apenas
caminhos de integração, componentes inter-ligadores de áreas ou núcleos dotados
de alta complementaridade econômica e social. Ninguém se preocupou, de início, em
sondar a complexa cadeia de consequências das rodovias que resgaram o coração das
selvas, transformando-se em extensivos caminhos da devastação. Não havia (ou foi
desprezado) o bom hábito de prever impactos físicos, ecológicos e sociais em
empreendimentos
de tão grande envergadura.
Não entrou na cabeça dos
inconsequentes planejadores a idéia exata das dimensões da especulação fundiária
no Brasil.

,,,.._

E, nem tampouco, qualquer um, dentre eles, quis visualizar os previsíveis
cenários a serem criados ao longo das duas frentes de apossamento e devastação
estabelecidas psrt-pessu com a abertura das longas estradas que desventraram a
principal área de florestas tropicais do planeta Terra. Uma estrutura caótica de
ocupação do espaço: agropecuárias de todas as partes; loteamento de espaços
silvestres sob o título de projetos de colonização, na forma de "esp tnhe la de
pe txe"; ausência de extensão administrativa; empirismo e desajuste no manejo dos
espaços conquistados por derrubadas e queimadas; total desconhecimento da
resposta ecológica dos solos a atividades agrárias; eventuais desperenizações da
drenagem nas cabeceiras de igarapés, nas margens das estradas localizadas em
interflúvios ou "tr'echos secos
invasões de reservas indígenas; conflitos entre
11;
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os rec~m chegados pelos "centros"
(interflúvios)
e os grupos humanos
tradicionais, habitantes da beira de igarapés (seringueiros, castanheiros,
beiradeiros); mandonismo dos proprietários absenteístas, socialmente insensíveis;
multiplicação de madereiras em busca de essências nobres, violentando as
florestas a partir das bordas de matas voltadas para as rodovias; conflitos entre
posseiros e indios, entre fazendeiros e posseiros, desrespeito aos direitos
históricos dos seringueiros estabelecidos em "colocações": um tipo de ilhotas de
humanidade, peculiar da Amazônia. Enfim, as rodovias interferiram em tudo no
domínio das terras baixas da Amazônia e em seu estoque de homens e grupos
sociais. Foram os corredores para o acesso maciço de emigrantes incentivados,
saídos dos sertões secos e de todas as áreas subdesenvolvidas do país.
Primeiramente, legiões de machadeiros. Depois pequenos grupos de peões de
agropecuárias e operadores de moto-serras. Logo, legiões de desesperados
encaminhados para os distantes garimpas do Pará, de Rondônia, de Roraima e do
Amapá. Na louca trama dos garimpas, gente despreparada para enfrentar o ambiente
das selvas, contribuindo para a transmissão de doenças ditas tropicais,
introduzindo a tuberculose e o sarampo, infeccionando mulheres e adolescentes com
doenças
venéreas, quebrando os valores culturais milenares das populações
indigenas, envenenando rios e igarapés. Tudo conduzindo a uma situação indireta
de ecocídio e etnocidio, dotada de particular irreversibilidade. A prévia do
genocídio será sempre o etnocídio. E o etnocídio foi um processo que não faltou
na Amazônia desde os primeiros tempos de colonização.
I

Frente a esse quadro dramático, que nos envergonha perante o mundo, o que
fazer ? Evidentemente, não há que "Fechar estradasº. Pelo contrário, há que
realizar a partir das rodovias já existentes, um novo estilo de gerenciamento:
mais inteligente, mais versátil, mais integrado.
É certo

que a abertura de longas estradas, rasgando matas virgens, por
centenas de quilômetros e em curto espaço de tempo, tenha favorecido todo tipo de
apossamento de terras e operações cartoriais ilegais.
Outros envolvimentos
concomitantes se fizeram sentir; sobretudo na faixa dos humildes trabalhadores
aliciados para a construção das estradas. Enquanto os representantes das classes
dominantes - constituidos por banqueiros, industriais, fazendeiros, médicos e
advogados - se apossavam de imensas glebas de terra, colocadas à sua disposição
por governantes autoritários e inconsequentes, estabelecia-se uma grande corrente

-

--

--·
-

--

--

---

--

-----

·----
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II

migratória de trabalhadores
sem terra
do Nordeste e Centro-Oeste para a
Amazônia. Vieram brasileiros de todas as áreas sub-desenvolvidas do país - numa
aventura tão solitária e insegura, quanto rústica - para abrir estradas, suprimir
florestas, montar agropecuárias, trabalhar em serrarias,
estabelecer caminhos
internos de glebas, construir sedes para fazendas de proprietários absenteístas e
barracos para asilar trabalhadores volantes, totalmente despreparados para
enfrentar as condições ambientais e ecológicas da mata virgem em supressão. Era
uma verdadeira guerra contra a floresta em pé, comandada por civis ou militares,
em utilizando uma mão de obra semi-escravizada, sujeita à ronda mortífera da
malária.
11,

Em outra vertente dos acontecimentos - ocorridos nas décadas dos 60 e 70 ninguém se deu conta da dramática situação em que ficaram reduzidas as populações
tradicionais que resistiram, ainda que tenuemente, ao mandonismo dos capatazes e
à aparente superioridade
dos peões. E, sobretudo, ninguém atentou para
insegurança que, por anos a fio, pesou sobre os trabalhadores volantes, perdido
nas selvas. Ser desempregado no contexto e estrutura de uma cidade grande é um
drama pessoal e familiar passível de alguma solução, mais dia menos dia.
Entrementes, ser desempregado no interior do dilatado espaço das selvas - em
devassamento fragmentário - era uma tragédia dificilmente imaginável por aqueles
que vivem em outras circunstâncias e outros contextos regionais. Despedidos ao
fim das operações de derrubadas e queimadas, os machadeiros eram jogados para um
espaço sem fronteiras e sem referências, obrigados a percorrer frentestt, através
de trilhas e caminhos rústicos, em busca de qualquer tipo de trabalho que lhes
possibilitasse sobreviver. Numa desesperada busca de um novo emprego temporário.
Mas estas não eram questões que pudessem entravar o sono dos tecnocratas,
alinhados com os governos militares.
11

Mas, as consequências diretas da abertura de estradas no coração das selvas,
foram muito além. Deslanchou-se um conflito surdo entre os recém-chegados,
construtores de rodovias e capatazes de agropecuárias, contra os hábitos e os
interesses dos habitantes da beira de igarapés. Um conflito entre o cotidiano do
homem da beira-rio com as atividades dos representantes do caos fundiário,
instalado na região pela progressão das estradas. Em numerosos casos, os que se
apossaram de terras a partir dos antigos "centros" florestados interrompiam a
circulação fluvial ao longo de igarapés e riozinhos, através da construção de
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pequenas e tôscas pontes rasas. Enquanto a progressão dos desmatamentos eliminava
os produtos naturais básicos da beirada dos pequenos cursos d' água, tais como
palmáceas dotadas de frutos comestíveis, ervas medicinais e materiais de
construção. E, de repente, lhes era vedado transitar pelo igarapé ou utilizar
pequenos espaços de sua ribeira, já que todos os componentes das glebas passaram
às mãos de proprietários invisíveis, representados por capatazes insensíveis e
inflexíveis.
"Erga essa ponte porque eu quero passar": foi a frase tão imperativa quanto
inútil de um ribeirinho, de pé em sua canoa, num grito de protesto, dirigido ao
construtor de uma ponte rasa e rústica, destinada à transposição de caminhões e
tratores para a outra banda do pequeno curso d'água, numa fase inicial da
implantação de uma grande agropecuária na faixa de Belém-Brasília (década de 70).
Mal sabiam os velhos herdeiros da "civilização do igarapé", que os recém-chegados
estavam cortando todas as possibilidades de livre circulação pelos igarapés - até
então os únicos caminhos vicinais pan-amazônicos, utilizados pelas populações
tradicionais. Não podiam perceber, ainda, que eles estavam iniciando a
implantação de um modelo selvagem de predação ecológica, de consequências
pérfidas para numerosas outras áreas e comunidades amazônicas. E, mais do que
isso, estavam privatizando espaços que, por justiça histórica, de vivência e
trabalho, lhes pertencia.
É evidente que estradas e caminhos estabelecidos sem planejamento e qualquer

previsão de impactos, contribuíram para uma devastação selvagem e incontrolável.
Como previa, para redirecionar o processo sugerimos as seguintes medidas e
precauções:
- enquanto não for e laborado e imp 1antado um sistema de gerenciamento para os
grandes eixos viários instalados na Amazônia, nos últimos 25 anos, não autorizar
a construção
sobretudo o início da construção de qualquer outra rodovia que
cruze o interior das selvas ou que possa deslanchar processos predatórios, com
retomadas de desmatamentos, apossamento de terras ou selvagens atividades
madereiras;

-..•...
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- adotar
viários diminuir
estradas,

um plano de consolidação, gerenciamento e revitalização dos corredores
de funcionamento reconhecidamente precário - visando corrigir defeitos,
distâncias horárias e gerenciar de espaço a espaço as principais
através de uma extensão administrativa integrada e polivalente;

- entre as medidas para consolidar os grandes eixos de circulação terrestres préexistentes na Amazônia incluir uma rede planejada de postos de apoio aos usuários
e à população residente, sob um espaçamento de 20 a 20 km, no mínimo. Tais postos
ou núcleos de apoio devem incluir - ainda que em combinações variáveis - agências
dos governo federal e estadual, postos de abastecimentos de combustíveis, postos
bancários ou caixas eletrônicas, telefonia, correios, fax, bares e restaurantes,
casas de auto peças, mecânicas e auto-elétricas, borracharias, guinchos,
ambulatório médico-farmacêutico, centro de triagem para a oferta e a procura de
trabalhos rurais e urbanos, núcleos de alfabetização, algum tipo de lazer e
segurança;
- pressupor para os "postos de apoio" mais bem sucedidos, uma ampliação de
serviços e infra-estruturas,
ao nível de núcleos de urbanização,
sob
planejamento. Para evitar maiores impactos fundiários rururbanos e urbanos, fazer
decretos prévios de utilidade pública ou desapropriação da gleba do entorno dos
postos ou núcleos de apoio, incluindo áreas dotadas de raio de 2,5 a 5 km para
aqueles dotados de maior potencial de crescimento e desenvolvimento;
- durante a instalação dos postos de apoio, de interesse social e econômico para
as populações residentes e os diferentes usuários das estradas, implantar um
sistema volante de atendimento e orientação da saúde pública, centrado no
tratamento das chamadas doenças tropicais {malária, cólera, febres, filariose,
arboviroses). Através da experiência dos ambulatórios volantes fixar alguns
centros de apoio hospitalar e de saúde pública, a intervalos de 100 a 150 km, ao
longo dos grandes eixos viários. Recorrer a auxílios de empresas nacionais ou
internacionais, laboratórios, instituições de pesquisas e organizações não
governamentais, para a correta implantação dessa rede de pequenos hospitais, em
pontos selecionados dos grandes eixos viários da Amazônia;
- no que se refere à travessia de pequenos ou grandes cursos d'água, pelas
diferentes rodovias já existentes, realizar estudos específicos para se saber
qual a solução mais viável e menos danosa para o ambiente e a economia regional.
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Aperfeiçoar o sistema de balsas na travessia dos cursos d'água; projetar pontes
nas travessias de rios e igarapés, de menor largura, com vão suficientemente
alto para garantir o trânsito das embarcações usuais de cada setor fluvial da
região: são providências indispensáveis para a consolidação e manutenção da
funcionalidade das rodovias amazônicas;
- realizar estudos e estabelecer critérios técnicos e sociais para a localização
de núcleos de atividades produtivas e assentamentos populacionais, com garantia
de assistência e sucesso econômico e social;
- na impossibilidade de cuidar de tudo, ao mesmo tempo e em uma só e única gestão
da herança atropelada do rodoviarismo implantado na Amazônia Sras ileira
se lecionar alguns casos prioritários para tratamento e perenização de uso, em
convênio com os governos federal e estadual: rodovia Belém-Marabá, rodovia Porto
Velho-Manaus, rodovia Rio Branco-Cruzeiro do Sul.

-

---

- não aprovar a abertura de estradas e caminhos em interflúvios florestados, afim
de evitar desperenização de cabeceiras de igarapés. Não abrir estradas em áreas
que ainda possuam grandes e extensas parcelas de território intocadas, para
evitar agressivos e inúteis desmatamentos; ao mesmo tempo em que se rea 1 i ze um
esforço concentrado para o encontro de alternativas de economicidade na
exploração seletiva de madeira, contida aos bordos das matas sob controle de
órgãos mais eficientes do que os atuais.

-

Preservação da biodiversidade (e) Reconstrução de uma certa diversidade biológica
em áreas degradadas

--

Poucos países no mundo têm tanta responsabilidade com a preservação das
biodiversidades regionais quanto o Brasil. Pelo fato de ter herdado grandes
espaços físicos e ecológicos, de máxima riqueza em termos de diversidade
biológica; acrescido do fato de termos podido manter, praticamente intactas, até
a década dos 60, nossas grandes florestas tropicais úmidas do Norte do país;
temos o privilégio e o peso de uma herança que ultrapassa o nível de percepção de
nossas elites políticas e tecnocratas. O longo saque a que estiv~ram sujeitas as
matas atlânticas da país, em quatro séculos e meio de colonização predatória, foi
suficiente para quebrar a continuidade das matas orientais do país de norte para
o sul, e , de baixo para o alto reduzindo-as a ridículos fragmentos ou

-

-
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remanescentes ameaçados de extinção a partir de quase todos os seus quadrantes.
Em cinco séculos as matas atlânticas foram reduzidas em 88 a 90% do seu espaço
ecológico de abrangência primária. Na Amazônia, em menos de vinte anos - à custa
de
tecnologias mais agressivas e propósitos fundiários inconfessáveis
eliminaram-se 10 a 12% da antiga cobertura florestal, fato que somado às
devastações mais antigas, totaliza 400.000 quilômetros quadrados de supressão de
florestas. Sem contabilizar a ação de alguns milhares de madereiros incentivados
por outras tantas serrarias vinculados a um sistema de exploração dita seletiva
de madeiras nobres, com acentuada perda das biodiversidades regionais e grande
ameaça à preservação das florestas.
Os caminhos da devastação são múltiplos, além de fortemente intrincados. Na
longa faixa de contato entre cerrados e grandes matas da periferia sul da
Amazônia, a devastação e a ocupação por frentes pioneiras rústicas caminhou
floresta adentro, desde o planalto centro-oriental do Maranhão até o sul do Pará,
o Norte Matogrossense e a Rondônia. Iniciado o devassamento - altamente
fragmentário e predatório, por volta dos anos 50 e 60 - o processo iria se
acelerar de modo violento e irreversível a partir da multiplicação dos acessos
viários estaduais e os primeiros trechos de rodovias federais estabelecidos
durante a construção de Brasília. Em conjunto, essa fase de abordagem das terras
baixas florestadas da Amazônia constituiu-se em um assalto generalizado aos solos
florestais da grande periferia meridional da natureza amazônica. Iniciava-se
pelas bordas das grandes matas - em setores de biodiversidade regional pouco
estudada - uma predação irreversível da fitomassa peri-amazônica, envolvendo uma
inimaginável perda das diversidades biológicas regionais.
A partir da construção de Brasília - nos últimos anos da década de 50 e
primeiros tempos da década de 60 - iniciou-se a era dos grandes eixos viários que
penetraram fundo
ou até então praticamente intocado coração das selvas. A
primeira rodovia implantada - a chamada Belém-Brasília - com mais de 2.500
quilômetros de extensão, cortou 600 quilômetros de matas entre Imperatriz e Santa
Maria do Pará (Bragant i na). Foi a primeira e talvez a mais just if icáve l das
rodovias amazônicas; já que pretendia interligar o Centro-Sul com o mais
importante núcleo urbano da porção atlântica do grande Norte brasileiro (Belém do
Pará). Por incúria dos planejadores, tn rc iava-se , também, com esta rodovia, a
mais rápida e sistemática devastação da floresta amazônica, sob o formato de
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longos corredores de supressão de matas. Na somatória das áreas onde foram
eliminadas florestas na Amazônia, esse modelo em corredor
de devastaçao,
tornou-se o grande aliado da expansão da fronteira fundiária, e, ao mesmo tempo o
implacável inimigo da preservação da biodiversidade de nossas florestas tropicais
úmidas. Inaugurado pela Belém-Brasília, o modelo se projetou para todos os eixos
viários que se sucederam a partir dos anos 60: a Transamazônica, a Cuiabá-Porto
Velho, a Porto Velho-Ri o Branco, a Porto Velho-Manaus, com inter l i gação para
Santarém, a Rio Branco-Brasiléia-Assiz Brasil, a Rio Branco-Cruzeiro do Sul, a
Manaus-Caracaraí/Mucajaí, em direção a Boa Vista e BV 8, os trechos inacabados da
Perimetral Norte. Para não falar nas estradas estaduais de menor extensão e igual
força predatória, ou nas interligações tornadas indispensáveis, nas rodovias de
serviços paralelas a trechos da estrada de ferro, nos caminhos vicinais das áreas
de colonização (privadas ou oficiais), ou nas faixas devastadas dos linhões de
transmissão energética. Não há como comparar o volume de devastação feito a
partir dessa rede de eixos viários insta lados ou em insta lação com o reduzido
impacto devastador do antigo sistema de roças e de seringais,instalados a partir
da beira-rio ou dos baixos vales de rios afluentes, igarapés, furos e paranásmirim. As "colocações" dos seringueiros eram verdadeiros pontos humanizados ao
longo de grandes extensões de matas contínuas. A sangria das seringueiras não
quebrava nada da biodiversidade
i n situ
da grande floresta regiona 1.
Identicamente, as áreas de agricultura itinerante existentes ao longo da
Bragant i na e no entorno de Belém, entre 10 e 150 km de raio, não contribuíram
para um cenário de terra arrasada. Pelo contrário, representaram uma forma de
manejo capaz de manter o máximo de b i od i vers idade possível, a través do retorno
escalonado de uma vegetação secundária, diversa e heterogênea.
11

11

Além da devastação produzida a partir da faixa de contacto cerrado-mata na
direção do interior da Amazônia, e, além dos processos de supressão de matas ao
longo dos extensos eixos viários, ocorrem outras modalidades extremamente
agressivas, ainda que muito diferentes entre si; tais como a exploração madereira
dita seletiva, os diversos tipos de desmatamentos efetuados a partir da beira-rio
e beira igarapé; as interferências na biodiversidade ocasionadas pelos projetos
de colonização empíricos em forma de "espinhela de peixe" da iniciativa de
exploradores de todos os naipes; ao que se acrescentam no coração das matas, por
"saltação
grandes desmates geométricos semi-isolados.
11,
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Depois da feitura da nova Constituição brasileira (1989) cessaram os
desmatamentos acelerados e as queimadas gigantescas na Amazônia. Os indignados de
ontem, e os que tinham receios de devassas sobre as f armas de apossamento e
grilagem das terras incorporadas ao seu patrimônio {e, que, sobretudo, temiam a
adoção dos princípios de uma reforma agrária de qualquer tipo) passaram a tirar
proveito da riqueza i ntrinseca da própria floresta. Descobriu-se que era mais
fácil justificar a exploração catada de alguns componentes das matas amazônicas
do que continuar alimentando
queimadas
para pressionar governantes
e
constituintes. Substituiu-se o termo popular de "floresta catada" pela expressão
sofisticada de "exploração seletiva''. E,na base do uso de uma mão-de-obra braçal
dócil e pouco exigente, passou-se a ganhar dinheiro e acumular fortunas e poder,
pela exploração direta de algumas espécies arbóreas, de madeira nobre, existente
no interior das grandes matas regionais. Dessa forma, depois do ciclo das grandes
queimadas sobreveio o atual ciclo da exploração dita seletiva. Em termos de
perdas em relação à biodiversidade este ciclo é altamente predatório: afeta
sobretudo um leque de 20 a 100 espécies arbóreas, em agrupamentos variáveis de
região para
região no interior da Amazônia; pressupõe aberturas e desmates
sinuosos para a entrada de caminhões de transporte; não obedecem a qualquer
planejamento em forma de rodízio; penetra desigualmente no interior de grandes
glebas recobertas por matas primárias; elimina grande parte da biodiversidade
animal das regiões onde operam; não obedecem a qualquer postura legal de
reposição planejada de espécies nas áreas devassadas. E, por último, junto com a
selvageria do processo de corte de alguns gigantes arbóreas da floresta amazônica
contribuem para alterar a funcionalidade dos ecossistemas florestais, redundando
na extinção de um número agragado de muitas outras espécies vegetais relacionadas
intimamente com a evolução integrada da vegetação tropical .Em contrapartida, a
fiscalização das áreas de exploração seletiva da madeira é quase impossível no
terreno; sendo que a observação indireta, por sensoreamento remoto, não atingiu
ao ponto de produzir imagens capazes de indicar a marcha predatória efetiva,
existente no bojo desse selvagem
processo de exploração madereira, social e
ecologicamente improdutivo.
11

11

Tem ocorrido, nos últimos anos, a partir de 1987, um aumento impressionante
de pedidos de autorização para a exploração seletiva de madeira na Amazônia. Aos
quais se somam uma contrapartida ilegal de frentes de exploração por catagem de
espécies nobres da floresta, quase que por toda a parte dos grandes espaços ainda

-
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florestados da região, em número maior do que os das solicitações supostamente
legais. Ninguém se dá conta de que, esse processo predatório atinge árvores que
1 e varam dezenas e dezenas de anos para crescer numa competição eco 1 óg i ca sem
paralelo na história da vida na face da terra. O corte seletivo vem atingindo
indivíduos florestais com idades variando entre 70 e 130 anos de crescimento, aos
quais se acrescentam gigantescos exemplares com idades variando entre 200 e 370
anos. A maior parte delas vulneráveis ao empurrão de tratores devido sua
estrutura radicular, onde as raízes de crescimento lateral predominam largamente
sobre as poucas e frágeis raízes pivotantes. E, onde o trator não pôde entrar, ou
não investiu recursos para sua aquisição, as moto-serras executam o corte raso em
poucas horas. Para benefício e glória dos especuladores do comércio de madeiras
tropicais, residentes nas mais diversas partes do mundo, que moram temporiamente
em Belém ou Manaus, participando do grande saque sem retorno social e baixo nível
de economicidade para o país e a região. Destrói-se em poucas horas o que a
natureza amazônica custou centenas de anos para produzir. E, quando as florestas
de uma gleba ou região não puderem ofertar mais indivíduos maduros e de
economicidade garantida, sempre haverá a oportunidade de cortar toda a fitomassa
restante para produzir espaços para agropecuárias de fachada, ou, terrenos
partilháveis, destinados a especuladores fundiários, sob o rótulo elástico do
termo "colonizaçãoº.
A ocupação e o uso do espaço a partir da beira-rio, na Amazônia, tem sofrido
mudanças negativas, em muitas áreas da região. outrora, a partir dos meados do
século XIX, existiam apenas dois modelos de exploração, com base no extrativismo,
ao longo de todas as beiradas dos cursos d àgua regionais. De um lado, o modelo
dos seringais, sob a forma de uma fazenda das selvas, voltada apenas ao
extrativismo vegetal, e com base no trabalho semi-escravizante de uma mão-de-obra
de origem cabocla ou índia. Antilarmente, a presença de coletores independentes,
representados por "be trede tros" auto-suficientes, baseados quase exclusivamente
na pesca e na co 1 eta, e, eventualmente, na caça. Uma réplica das comunidades
indigenas, de herança linguística portuguesa, religiosidade cristã adaptada às
circunstâncias de sua margina 1 idade, e forte vinculação eco lógica ao mundo das
águas e às múltiplas riquezas da floresta. O seringal, por razões óbvias,
valoriza a floresta ao máximo do possível .Onde quer que existissem agrupamentos
mais densos de seringueiras - as chamadas "reboleiras" de seringas - alí havia
lugar para a instalação de uma fazenda das selvas, baseada na sangria das árvores
1
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da borracha, por uma mão-de-obra ingênua e em geral pouco exigente,provinda de
distantes sertões, climática e ecologicamente diferentes. Uma pequena clareira
na beira alta ou terraço do rio, um barracão de apoio mínimo ao abastecimento dos
seringueiros, para seu trabalho e sobrevivência, algumas casas de agregados mais
diretos, e logo a boca das trilhas na floresta, para o duro cotidiano da sangria
das seringueiras e coleta do látex.
A área devastada, somando o sítio da sede do seringa l e o conjunto das
"colocações" de seringueiros {espécie de "retiros" operacionais da fazenda
constituída pelo seringal), não perfazia nem 1% da gleba florestada. Atingia,
quando muito alguns centésimos por cento do espaço do total da vegetação primária
dos seringais.
Por outro lado, raramente se podia identificar perdas da biodiversidade in
situ, no domínio dos antigos seringais.
Para atender a um país de dimensões continentais, dotado de grandes e sutis
diferenças regionais, defendemos a idéia de realizar zoneamentos ecológicoeconômicos adaptados às especificidades de cada uma das grandes regiões que
formam o universo territorial do país. É fácil compreender que é impossível fixar
diretrizes e critérios
idênticos para a extensão administrativa e o
desenvolvimento harmônico econômico e social de regiões naturais e culturais tão
diversas quanto a Amazônia, o Nordeste Seco, o Pantanal, o grande domínio dos
cerrados (CW), o Brasil Leste-sudeste, a zona costeira atlântica do país, o sul
do Brasil, São Paulo e o Norte do Paraná.

, . ._

Em qualquer hipótese, há que possuir um bom conhecimento dos fatores de
diferenciação regional, sob critérios múltiplos: um critério fisiográfico
ecológico que envolva os diversos domínios de natureza do país; um critério de
posição geográfica dos grandes espaços regionais, através do qual se possa
caracterizar as formas de participação e de relacionamento entre as áreas
econômicas nucleares e as extensas margens, que funcionam como periferias do
mundo ocidental, em ritmo descompassado e sob a pressão de numerosos obstáculos
e conflitos. E, por fim, um critério múltiplo, de aperfeiçoamento gradual, em que
as diferentes áreas ou grandes células espaciais do pais sejam vistas como tipos
de espaços geográficos integrados, peculiares ao espectro regional dos
territórios que compõem os grandes países do Terce iro Mundo. Na base dessas
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tipologias paralelas de espaços, pode-se atingir um quadro mais realista e
dinâmica da verdadeira situação em que se encontram as populações residentes, em
cada sub-área do espaço total. É possível que através da utilização de algumas
variações nos feixes de critérios e nos módulos espaciais se possa estabelecer um
mosaico de referências
fisiogtráfica-ecológico,
suficiente para mostrar
comparativamente os diferentes níveis de infra-estruturação regionais. Mesmo
assim, para regiões tais como a Amazônia, o Nordeste Seco e o Pantanal
Matogrossense, onde o nível de infra-estruturas instaladas é extremamente
desigual face às regiões de organização mais complexa, e altamente agressivo e
distorcivo, os critérios convencionais de macro-zoneamento conservam valor muito
duvidoso. Realizar um zoneamento agro-ecológico das áreas dotadas de grande
densidade e sobreposição de infra-estruturas é uma tarefa simples e válida;
tentar aplicar o mesmo critério para uma imensa região de difícil resposta
ecológica para a agricultura convencional e rotineira, em um quadro regional que
exigiria dantescas supressões de florestas, no contexto históricos e cultural do
fim do século XX, seria um ato de total insanidade. Nem ao mundo civilizado, e
muito menos ao Brasil - através de sua principal massa critica - interessa
construir documentos agro-eco lógicos capazes de va 1 idar as ações integradas de
barbarismos contra os últimos
espaços de florestas tropicais vulneráveis que
restaram no planeta Terra.
A despeito dos reacionários que teimam em reconhecer nos ecologistas mais
preparados do país o fantasma de um novo tipo de guerrilheiros culturais a serem
perseguidos repressivamente pelo Estado brasileiro, nunca mais será possível
impunemente a continuação acelerada e selvagem do desmatamento da Amazônia.
Por todas essas razões e, após uma sistemática e persistente busca de uma
solução alternativa para o macro-zoneamento da Amazônia, optamos por uma
setorização regional que propicie diagnósticos a dois tempos suficientes para a
identificação dos principais problemas emergentes que afetam o homem e a
sociedade em cada uma de suas parcelas. Acima de tudo, o método preconizado visa
perceber o teor e a ordem de complexidade das interferências de atividades
econômicas e grandes projetos incluindo o papel das tecnologias "duras" - sobre o
espaço de vida das populações tradicionais. Da mesma forma em que procura
compreender as relações e conflitos entre os grupos humanos recém-chegados
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Predações sucessivas para pastagens também impedem a retomada da vegetação
florestal, mesmo que os pastos sejam desativados ou abandonados. O roteiro da
devastação, no caso, é bem conhecido: primeiramente, derrubadas extensivas;
depois, queimadas, acompanhadas de um a dois anos de cu l ti vos anuais
descontínuos; e, por fim, pastos ao 1 ongo de quase todos os espaços onde a
floresta foi eliminada. Por três a cinco anos, algum rendimento do pastejo, em
termos de cabeças por hectare, e, logo,após 10/11 anos, uma perda progressiva e
irrecuperável da fertilidade até mesmo para a manutenção das pastagens. A baixa
rentabilidade e os prejuízos acumulados da pecuária desenvolvida no coração das
selvas ocasionam retrações na manutenção dos pastos: ervas daninhas alastram-se
pelas quadras e pastagens ma 1 conservadas. Oito ou dez anos de grossas chuvas
sobre solos mal cobertos de vegetação, através de um escoamento superficial
rápido e ativo, contribuem para uma vigorosa dessoalagem, que se traduz por uma
remoção de partículas argilosas e sais minerais, com residualização extensiva de
areias muito finas (siltes). Estabelece-se, desta forma processo de savanização temporário ou demorado - dos antigos espaços florestados. Por um tempo difícil de
se avaliar a biodiversidade fica b laqueada e impedida de se restabelecer nos
espaços um dia utilizados para pastagens.
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Face a ta is acontecimentos desastrosos haveria que descobrir modelos a um
tempo auto-sustentáveis, ecologicamente falando, e suficientemente rentáveis para
serem adotados por proprietários e grupos econômicos, em geral comodistas e
di sp 1 icentes. Há que limitar os espaços de supressão de florestas, reut i l izar
convenientemente os espaços já agredidos e predados; evitar o uso de defensivos
agricolas, manter pastos de boa qualidade no meio das grandes clareiras abertas
inconsequentemente, diversificar culturas arbóreas nas áreas desmatadas, deixar
crescer as florestas beiradeiras, re-enriquecendo-as com pa lmáceas comestíveis
(assaí, pupunha) e oleginosas, e, finalmente, experimentar cultivas sombreados na
borda das matas remanescentes (cacau, frutíferas).
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(estimulados por um aliciamento que varia de grau entre o ingênuo e o criminoso),
provenientes das mais diversas áreas culturais e sócio-econômicas do país.

,.

Tem sido igualmente difícil are-introdução de espécies nativas como também
a introdução de espécies alienígenas de crescimento rápido, em terras sujeitas a
diferentes tipos de degradação no interior da Amazônia. Os solos degradados e as
taxas de calor das áreas
de chão desnudo ( ou quase desnudos) dificultam o
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crescimento de seringais plantados. Os bosques de heveas, implantados em setores
de terrenos degradados, à certa altura de seu crescimento tornam-se vulneráveis a
certas patologias de incidência habitual na região, vista como um todo. Por
extensa áreas de grande vulnerabilidade e baixa fertilidade e um mundo orgânico e
micro-orgânico de atuação múltipla
(insetos, vírus, arbovirus, fungos e
bactérias), ocorrem dificuldades insuperáveis para a implantação de uma
silvicultura racional e rentável, tanto em áreas já degradadas como em glebas
recentemente desmatadas para experiências de florestamento.

-

Um dos grandes paradoxos das terras amazônicas - onde se desenvolvem a maior
e mais continua área de florestas tropicais acontecida nos últimos 12.000 anos da
história física e biótica da face da Terra - é a sua baixa vocação para a
silvicultura.
O crescimento da grande floresta processou-se, ao que tudo indica, por
múltiplas expansões laterais, após ao advento e
generalização dos climas
tropicais úmidos, e a partir de diversas áreas de "refúq'ics ". Teria acontecido
nos dez últimos milênios uma espécie de adensamento generalizado por sobre
espaços anteriormente ocupados por cerrados, cerradões e eventuais caatingas. A
mudança climática na direção de climas mais úmidos e menos sazonários tornou
possível a geração de novos condições de solos, em interação direta com a
dinâmica de re-expansão das florestas. Ocorreu um processo de expansionismo
florestal a partir de um esquema similar a de numerosas "manchas de ó Ieo" que se
interconectam e entram em coa lescência genera 1 izada. É fácil saber que as mais
recentes faixas de florestas estabelecidas foram as matas beiradeiras das
planícies de inundação regionais, as matas das "ilhas do Golfão Marajoara, e os
interfaces de florestas de várzeas capazes de conviver com duradouras lâminas
d'àgua sem apodrecimento de suas raízes: as matas de igapós. O fato principal a
se salientar é que, através desses processos de expansão e generalização de
florestas, pelo espaço total da Amazônia Brasileira, 94% das terras firmes
regiona is (tabuleiros, baixos platôs, baixos chapadões e eventuais "serr tnhas
foram totalmente revestidas por grandes matas, que comportam sutis diferenças de
padrão
e corr.pos i ção, e pouca diferenciação de funcional idade. por oposição a
esses ecossistemas florestais da terra firme
nos terrenos aluviais de formação
mais recentes ( 5000 - 6000 anos antes do presente), ocorrem florestas mais
diferenciadas e especializadas,
aptas a conviver com terrenos aluviais,
11
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inundações anuais ou periódicas, ou bolsões d' àgua de maior duração sobre o
terreno, perfazendo uma sorna tór ia de 2 a 3% do espaço amazônico. O percentual
restante envolve a somatória das águas: rios, igarapés, lagos de várzeas, lagos
de "terra f írne", estuários e baías; e, por parte, a
somatória, dos campos
submersíveis (Marajá, Baixada Maranhense}, campos de várzeas e diferentes tipos
de campinas ; estas últimas, i l hadas na imensidão das "terras firmes 11 • E, por
fim, os pequenos ou médios enclaves de cerrados.
A despeito de toda vocação natural para o estabelecimento espontâneo de
florestas tropicais, a região apresenta respostas muito limitadas para atividades
de
exploração madereira e experiências silviculturais. A heterogeneidade da
floresta, as grandes distâncias para o transporte da madeira, o imenso volteado
dos rios meândricos, dificultaram a progressão das atividades madereiras. O baixo
custo da mão-de-obra, a busca desesperada por emprego num país de salários
aviltados, a invenção e generalização do uso da moto-serra, e a ganância sem
limites dos especuladores e exportadores, acelerou o processo de exploração
seletiva e predatória das florestas amazônicas. As rodovias recentemente
implantadas funcionaram como caminhos efetivos da devastação, substituindo em
grande parte o uso dos rios para o transporte de toras usurpadas do patrimônio
ecológico regional. A viabilidade de empreendimentos silviculturais - por meio de
florestas plantadas, de crescimento rápido - restringe-se a faixas degradadas ou
fortemente interferidas da periferia sul e leste amazônica (com ênfase na faixa
Carajás-São Luiz), e por meio de fazendas organizadas segundo o modelo das
~social forestryn.
Para fins de exploração seletiva, a floresta amazônica apresenta entraves
imprevistos. É necessário, a partir de rodovias ou caminhos vicinais, penetrar
fundo no interior da mata para encontrar exemplares espaçados de árvores dotadas
de madeira de lei. Os zig-zags dos caminhos e trilhas rústicas para o ingresso de
tratores e caminhões; as résteas de desmate entrecruzadas no meio da floresta, e
a predação operacional efetuada em extensos tratos de terra outrora cobertos por
densas matas, constituem-se em uma verdadeira cadeia de processos de degradação
das florestas regionais. Um processo multi-abrangente que empobrece os solos,
provoca a extinção de espécies vegetais e animais~ e elimina árvores que levaram
de 70 a 120 até 230 e 270 anos, para crescer no entremeio do ambiente cálido e
úmido da floresta.
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Enfim, um tipo de agressão grosseiro e descuidado que, na pior das
hipóteses, é o caminho direto para a devastação de enormes extensões da floresta
tropical. Tudo isso, para que alguém, em qualquer parte do mundo, tenha janelas e
esquadrias de mogno, castanheira ou massaranduba, e, para que os comerciantes
sorridentes transitem entre Manaus, Belém e a Europa Ocidental ou o Oriente,
frequentando e parti e i panda dos melhores ambientes que o mundo burguês pôde
estabelecer. Alguns dentre eles, solicitando recursos de agências financiadoras
internacionais para meio ambiente, sob o pretexto de serem arautos da proteção
ecológica.
Por extensas áreas da Amazônia - avaliadas em mais de 70% do seu espaço
total florestado - quando se eliminava a cobertura florestal, sem maior cuidado,
retornam capoeiras homogêneas de embaúbas, as quais impedem o desenvolvimento de
uma vegetação secundária biodiversa. Somente 7 ou 8 anos depois, caso não se faça
nenhum tipo de manejo agrícola, espécies arbóreas de crescimento mais rápido
rompem o dossel dos embaúbas, e re-estabelecem uma certa biodiversidade. Se fosse
possível, em muitos locais, isolar áreas degradadas, destituídas de qualquer
ut i1 ização econômica - por espaços de tempo equivalentes a 70 ou 100 anos talvez houvesse um bom retorno da floresta amazônica, em capoeirões densos e
biodiversos.
O retorno de uma vegetação secundária de estrutura e composição heterogênea
somente tem sido observado em áreas dotadas de 2.500 a 3.500 mm de precipitações
anuais, sem estação seca definida, baixa amplitude térmica, sem limitações
drásticas de solos: caso da região bragantina, no Nordeste do Pará. Nestas
circunstâncias, acrescidas de um manejo ecologicamente auto-sustentável - ainda
que economicamente de baixa rentabilidade-, a reconstrução da biodiversidade, a
nível do quase ótimo, parece garantida. Infelizmente, não é em toda a parte da
Amazônia que ocorrem tais condicionamentos ecológicos, sociais e agrários.
Pelo contrário, por grandes extensões da região predominam condições que
favorecem uma fase de vegetação secundária, baseada na proliferação extensiva dos
embaubais, os quais por muitos anos abafam a re-expansão da biodiversidade. No
sub-domínio dos babaçuais, em áreas degradadas ou interferidas, existe a
possibilidade de se estudar e planejar esquemas de florestas de interesse social.
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Nas diretrizes para a seleção de espaços prioritários para reflorestamento
ou florestamento estabelecidos no Projeto FLORAM (1990), a região amazônica por
razões óbvias, em sua grande maior parte, foi excluída. Ainda que tenha recebido
indicações para introdução ou re- introdução de espécies em áreas específicas,
sujeitas à predações agressivas, sob processos de total irreversibilidade. Estão
nesse caso: as áreas devastadas da periferia sul-ocidental da Amazônia; a faixa
Carajás-São Luiz sujeita a desmatamentos generalizados e economicamente inócuos;,
sobretudo aquelas do planalto maranhense, entre Pequiá e Nova Vida, e, alguns
setores de campos, cerrados, dotados de solos muito pobres, existentes na metade
sul do estado do Amapá. Incluem-se ainda, na mira do reflorestamento, acoplado
com a revi ta 1 ização agrária, a introdução de culturas permanentes arbóreas, em
trechos já desmatados e mal aproveitados de propriedades agricolas regionais.
As precauções tomadas no projeto FLORAM (1990) para a região amazônica
tinham várias razões de ser. Sabia- se, de antemão, que qual quer incentivo ao
reflorestamento - entendido na sua variável "f lores tamento" - iria deslanchar
numerosas investidas para a supressão de espaços florestados de alto nível de
biodiversidade. Não era lógico ou racional propor eliminações de postas de
florestas para depois "florestar" com espécies de crescimento rápido, em geral e
alienígenas. Em outras palavras, o catastrófico caso do Projeto Jari - primeira
fase - deveria ficar cingido a ele próprio, não podendo, em hipótese alguma,
servir de modelo para nada, no conjunto da Amazônia.
Desde o início, baseado nesses princípios, o projeto FLORAM (1990) insistiu
na necessidade de "proibir por todos os meios, qualquer devastação de grandes
glebas amazônicas para posterior implantação de reflorestamento com espécies
a 1 ienígenas". Mesmo porque a somatória das áreas já desmatadas, existentes nos
mais diferentes setores da Amazônia, é suficiente para receber subprojetos de
florestamento para fins energéticos, produção de madeira, castanhais plantados,
cacau sombreado ou não, guaraná, dendê, fruticultura tropical, além de pastagens
melhoradas.
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Não há como repetir ou incentivar esquemas de utilização predatória do tipo
do Projeto Jarí, onde o milionário Ludwig pretendeu desmatar imensas áreas, com
muita tolerança e incentivos iniciais do Governo Brasileiro. No entanto, o
empreendimento sofreu grandes fracassos, por anos seguidos, devido a resposta
negativa das condicionantes ecológicas à implantação de florestas homogêneas de
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gmelina. Tratava-se de um "enclaveº territorial, com 5.700 quilômetros quadrados
de área, tendente a abranger um espaço total de 20.000 quilômetros quadrados, um
setor da zona de quedas norte-amazônicas, e um conjunto de infra-estruturas
correspondente a um pequeno país (aeroporto internacional, ponto independente,
rede viária e administração próprias). Enfim, um pequeno país, engastado no baixo
Jarí, a oeste do Amapá, com acesso direto ao Atlântico, através da boca norte do
rio Amazonas,
em uma situação
verdadeiramente
estratégica
para
seus
idealizadores.
Nas terras do Jarí a gmelina só se desenvolveu razoavelmente quando a
somatória dos fracassos já ia longe e, por mero acaso, descobriu-se uma mancha de
terras roxas, desenvolvida em um afloramento circunscrito de rochas básicas. Mas,
ninguém quis dizer que, alí, onde foram descobertas pequenas extensões de terras
roxas, poderia existir um aproveitamento mais rendoso e socialmente útil,
relacionado com atividades agrárias, produtoras de alimentos. Não era necessário
e obrigatório que ocorresse uma silvicultura numa das poucas manchas de solos
naturalmente férteis de toda a região. Pelo contrário, atividades agrícolas, sob
planejamento e manejo adequados, seriam mais rentáveis para uma ocupação
circunscrita à área de terras roxas. Sem falar que, assim se evitava os impactos
negativos dos bolsões de pobreza, simbolizados pelos "beiradões e beiradinhas
gerados à sombra do Projeto Jarí.
11
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Foram tantas as confl itações e contradições do Projeto, que afina 1, já em
sua fase de recuperação e re-direcionamento, a empresa estrangeira viu-se coagida
a vender, seu patrimônio fundiário e patrimônio implantado, a um "poo l" de
empresários e banqueiros brasileiros, com uma grande colaboração e investimentos
"de ri sco" do próprio Governo. Espera-se um destino melhor para o malfadado
Projeto, através de uma administração ma is séria e inteligente, entranhada de
sensibilidade social. Como sempre, o contribuinte pagou, direta ou indiretamente,
parte das falácias do desenvolvimentismo a qualquer custo.
Evitando falar em florestamento para o imenso domínio das terras amazônicas,
onde milagrosamente restaram as maiores e mais continuas massas de florestas
pluviais da face da terra, o Projeto FLORAM (1990), mesmo assim, abriu áreas de
exceção
dentro
do
Grande
Norte
brasileiro,
para
fins
de
reflorestamento/florestamento:
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na faixa Carajás-São Luiz, em setores degradados existentes nas terras
planálticas atravessadas pela ferrovia de Carajás. Para essa área, o Projeto
indica florestas energéticas e florestas produtivas, com espécies de crescimento
rápido, endereçadas sobretudo para o setor do Planalto Maranhense que se estende
de Pequiá/Açailândia até Nova Vida e proximidades
de Buriticupu (em terras
degradadas, por desmates e queimadas);
- na periferia Se SW da Amazônia, em áreas de devastação caótica e incontrolada,
correspondente ao sul do Pará, norte de Mato Grosso e partes de Rondônia. Para
essa enorme faixa peri-amazôn ica indicam-se processos de reflorestamento
híbridos, envolvendo esforços para a reconstrução de florestas nativas na beira
de rios e igarapés, incentivos para o crescimento de capoeiras ou implantação de
bosques biodiversos em interflúvios e cabeceiras de rios e igarapés, e, plantação
de florestas produtivas e energéticas em áreas degradadas, dotadas de solos
pobres. Indica-se, ainda, a implantação de bosques e maciços florestais de
madeira de lei para obter economicidade em setores e glebas dotadas de condições
favoráveis para tais iniciativas silviculturais. Em qualquer hipótese, as áreas
i ntrag lebas a serem utilizadas para o
p 1 anti o de florestas produtivas, com
espécies de crescimento rápido, devem ultrapassar o nível de 30% intra-gleba - as
fazendas regionais devendo acoplar silvicultura , preservação da biodiversidade
in situ, fruticultura e agricultura tropicais e pastagens reduzidas para gado de
corte, e eventualmente gado leiteiro;
- realizar experiências e multiplicar florestamentos, a médio prazo de tempo, com
espécies de crescimento rápido, nos campos cerrados sub-standarts (naturalmente
degradados) do Amapá, ao longo da faixa Porto Santana-Porto Platon. Trata-se de
uma das áreas de solos mais problemáticos da Amazônia, devido a particularidades
da estrutura superficial da paisagem na região. Paradoxalmente, porém a área dos
campos regionais é uma dos setores quentes e úmidos mais chuvosos do país. O
sucesso do florestamento conseguido nos arredores de Porto Platon- área de
mosaico campo-mata - autoriza a pensar em experiências silvicultura is em solos
pobres, existentes ao sul daquela localidade. Não existem outras alternativas
para uma utilização, ainda que parcial, da área dos campos do Amapá. As
potencialidades para uma silvicultura racional na região incluindo plantações de
dendê estão baseadas sobretudo no quantum de precipitações anuais recebida,
11
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umidade do ar, e no reduzido espaço de tempo da estiagem, fixada em torno de um e
meio a dois meses por ano, entre setembro e novembro.
Afora estas sub-áreas, capazes de ofertar condições para a implantação de
florestas híbridas e produtivas, ocorrem numerosas outras pequenas áreas,
fortemente descontinuas, onde foram abertos subespaços para pastagens, que podem
e devem ser aproveitados para a introdução de bosques de espécies arbóreas.
Insistimos na diversificação das experiências de implantação de culturas arbóreas
em parte dos setores já desmatados da maior parte das glebas rurais da Amazônia,
centrando nossas preferências na fruticultura tropical (castanha, guaraná,
pupunha, açai) e oleaginosas de comprovado valor econômico (dendê, por exemplo).
Sem perder de vista, jamais, a possibilidade de novas plantações de seringueiras,
após investigações biotecnológicas corretas e bem sucedidas.

-

Em qualquer hipótese, no interior dos 400.000 quilômetros quadrados de área
devastada da Amazônia (num espaço equivalente a quase duas vezes ao Estado de São
Paulo) existem condições para um revolucionário conjunto de modelos de
desenvolvimento agro-silvo-pastoris, sem necessidade de se eliminar maior volume
das florestas em pé e sem maior perda da biodiversidade in situ.
O fracasso das agropecuárias,
recuperar a racionalidade

a expansão

do desmatamento

e propostas

para

Desde há muitos anos, técnicos e cientistas, do Brasil e do exterior, têm
chamado a atenção sobre as dificuldades que os solos e as condições ambientais da
Amazônia apresentam para atividades agrícolas rentáveis, minimamente autosustentáveis (José Setzer, 1967). Coube a Jean Tricart, em memorável conferência
realizada na Associação dos Geógrafos Brasileiros, em Belo Horizonte {julho de
1976}, tratar em profundidade a questão das "Limitações ecológicas para a
agricultura na Amazônia
Outros pesquisadores sublinharam e detalharam o
verdadeiro teor e nível de abrangência de tais dificuldades e limitações
( Ph i 11 i pe F earns ide, em numerosos de seus trabalhos) . A 1 guns agrônomos
tropicalistas, ainda que mutio criticados, tem se negado a permanecerem em uma
atitude int,·ansigentemente pessimista sobre a possibilidade de atividades
agrárias em terras amazônicas. Poucos, entretanto, tem contri bu ido para uma
revi são consistente e construtiva das potencia 1 idades agrárias da Amazônia, a
nível de todas as suas regiões, levando em conta a necessidade de se manter o
11•
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máximo das florestas em pé, e, de se adotar modelos especificas para cada tipo de
gleba, face ao seu tamanho e ao mosaico interno de suas condições ecológicas. E,
sobretudo, em face dos círculos de economicidade que podem dar sustentação ou não
à colocação dos produtos das atividades agrícolas desenvolvidas nos diferentes e
dilatados quadrantes que compõem o espaço total da Amazônia Brasileira. Dizer que
se possa produzir tal ou tal tipo de cafeeiro no conjunto da Amazônia; ou, que
existem condições para plantar dendê em um território de 70.000.000 de hectares
na América Tropical; ou, que se possa encontrar espaços para enormes plantações
de castanheiras produzidas por enxertias, ou guaranazeiros, não significa
absolutamente nada em termos de factibilidade ou planejamento agrário endereçado
para as condições ecológicas e sociais das terras amazônicas. Trata-se de
observações tão isoladas e falaciosas quanto as mais desastrosas e ignorantes
propostas de governos demagógicos e assessores leigos desses mesmos governos .
Qualquer proposta de planejamento aqrar io que implique em desmatamento na
Amazônia - através do uso de percentuais limitadores de desmates no interior das
glebas - deve ser suficientemente criteriosa para envolver considerações sobre o
tamanho das propriedades, etapas operacionais ao longo do tempo, experimentação
prévia da resposta ecológica de diferentes terrenos e previsão de impactos
físicos, bióticos e sociais das atividades a serem desenvolvidas. Para tanto,
levando em consideração as experiências anteriores existentes na região onde se
situam as glebas, tendo em vista a adoção de uma correta adequação de manejo e
uma realista avaliação de rentabilidade e rápida auto-sustentabilidade econômica.
Além do que, o processo deve implicar em um forte esforço de consideração das
particularidades que envolvem os ecossistemas naturais e os ecossitemas
pertubados existentes na região. Não há como, ao fim do século XX, aceitar
propostas empíricas de devassamento territorial através de modelos que vem tendo
atuação desde o período colonial, ou concordar com práticas agrícolas agressivas
utilizadas por oligarquias rurais em antigas áreas florestadas, de solos férteis,
do Centro-Sul brasileiro. E, nem tampouco se iludir com a rentabilidade agrícola
de fazendas primitivas estabelecidas em áreas de fortes limitações ecológicas e
baixo nivel de infra-estruturas instaladas.
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Tem sido extremamente difícil fazer entender que no Brasil existiam
florestas pluviais sobre solos ricos (planaltos interiores de São Paulo e norte
do Paraná) e outras tantas florestas, maiores e mais contínuas, desenvolvidas em
solos em geral mais pobres e problemáticos (Amazônia). Há certamente uma grande
diferença entre o comportamento das condições ecológicas em uma área de florestas
em áreas basálticas decompostas ou arenitos com cimento calcáreo (norte do
Paraná, setores do interior de São Paulo), e o mesmo comportamento em relação a
uma área florestal tropical que recobre e consegue sobreviver em solos de baixa
fertilidade natural e alta sensibilidade ao desmatamento predatório. Na
realidade, são totalmente diferentes as chances de utilização ou reutilização dos
solos florestais brasileiros, caso se considere uma área de temperaturas médias
girando entre 18 e 21° graus com 1100 a 1300 mm de precipitações, e, uma outra,
com temperaturas médias elevadas, de 25º a 26º graus, baixa amplitude térmica e
fortes precipitações, variando entre 2000 e 3500 mm. Por outro lado, a combinação
regional que envolve tropicalidade, solos férteis e rochas pouco porosas, é
certamente muito mais vantajosa do que a combinação de fatos físicos e ecológicos
que englobam solos pouco férteis, rochas muito porosas e forte variação do nível
do lençol d'água subterrânea em áreas desmatadas. Nem mesmo a vantagem de possuir
terras firmes onduladas - traduzidas por tabuleiros e baixos platôs - consegue
compensar a forte combinação de atributos negativos que incidem sobre grandes
espaços da Amazônia Brasileira.
A velocidade dos processos de desmatamento na Amazônia e nos planaltos
florestados do Sras il Centro-Su 1, é outro fato que merece a mais aprofundada
reflexão. A supressão da cobertura vegetal biodiversa dos planaltos interiores de
São Paulo e Norte do Paraná foi gradual e progressiva, através de um século e
meio de atividades agrárias (1820 - 1970). Durante esse tempo, por mais de cem
anos, jamais se utilizou fertilizantes químicos e agrotóxicos. Após a Abolição da
escravatura, os espaços do café e pro-parte da policultura tiveram uma
produtividade garantida pela própria fertilidade natural dos solos e pela
presença permanente dos trabalhadores rurais e suas famílias no interior das
fazendas. Durante esse tempo relativamente longo fez-se um bom aprovei tamente
agrário de pelo menos 50 ou 60% dos espaços conquistados às florestas e
transformados em campos de cultura, por intermédio de fazendas ativas e de
rentabilidade garantida.
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Certamente ocorreu uma agressão diferencial dos espaços naturais, desde a
região acidentada dos morros do Brasil de Sudeste até aos Chapadões interiores de
São Paulo e norte do Paraná. Lamentavelmente foram depredadas enormes áreas de
ecossistemas florestais do domínio dos morros florestados, desde o vale do
Paraíba até o vale do rio Doce, através de processos bem conhecidos - cafezais
enfileirados vertente acima e, mais tarde siderurgia para obtenção de ferro gusa
à custa de carvão vegetal - que criaram situações quase irreversíveis para
reflorestamento ecólogico e ou atividades agrárias de maior interesse soei a l e
econômico. A pradarização
dos morros para formar pastagens para pecuária
leiteira foi mais negativa do que a extensa pradarização dos chapadões outrora
florestados. A agressão termina 1 das últimas faixas de florestas beiradeiras
remanescentes, durante a grande fase de expansão recente dos canaviais, acabou
por desperenizar drenagens de riachos e córregos no interior dos espaços de
chapadões férteis. Enquanto o uso abusivo de defensivos agrícolas acrescentou
poluição e decretou o envenenamento da maior parte das águas correntes, lençois
d'água sub-terrâneos e massas de águas dos múltiplos reservatórios de São Paulo,
Norte do Paraná, Triângulo Mineiro e Sudoeste de Goiás. Os morros ficaram
sujeitos a forte erosão laminar dos solos; perderam fertilidade. Foram lesionados
por voçorocas, ainda que descontínuamente. E , por fim, foram atingidos, em
numerosos locais, por desperenização de cabeceiras e bacias de recepção de águas.
Os chapadões interiores vêm perdendo solos por erosão laminar; têm recebido
manejo agrícola mais adequado; mas passaram a ser dependentes de fertilizantes
químicos e sujeitos a exageradas cargas de agrotóxicos. E, por último, tiveram
suas águas de superfície e subterrâneas extensivamente envenenadas. Ao ponto de
não se poder abrir uma cacimba para obter água de beber em vastos setores dos
campos cultivados com cana-de-açúcar ou soja.
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Na Amazônia os processos de degradação são mais sutis, menos transparentes;
porém não menos perigosos,
sobretudo para os desatinos das populações
tradicionais. O uso de fert i1 izantes químicos ou agrotóxicos equivaleria a um
genocídio coletivo de quatro a cinco milhões de habitantes da beira de rios e
igarapés: índios, seringueiros e beiradeiros. Por sua vez, o desmatamento de
grande porte sem qualquer plano e fluxograma de manejo, provoca uma
residualização dos solos superficiais, com evacuação e ou entranhamento de
argilas e ampliação de um horizonte de areias muito finas, equivalente ao
diâmetro dos siltes. Daí, porque, já se disse que a continuar os processos
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predatórios, com grandes desmatamentos para feitura de pastagens, a região
amazônica tenderia a se transformar em um "mar de siltes
envolvendo um
descomunal empobrecimento de solos.
11,

Enquanto no centro-sul foram decorridos 150 anos para eliminar 250.000
quilômetros quadrados de f1 ores tas tropicais de planalto, num processo
acompanhado pari-passu pela implantação de infra-estruturas modernizantes, na
Amazônia entre 1965 e 1990 totalizou-se uam somatória de devastação equivalente a
400.000 quilômetros quadrados, com forte aceleração de processos migratórios
envolvendo componentes da base da sociedade e um baixíssimo nível de
desenvolvimento sócio-econômico. A devastação das florestas tropicais do Grande
Norte11 brasileiro processou-se em uma série de frentes de atividades predatórias,
com inusitada rapidez: para garantir a posse da terra e implantar pastagens,
através a adoção de um modelo agropecuário cômodo, rotineiro e de baixo custo com
a mão-de-obra. Para atingir o critério dos técnicos do governo, em que o
"desmatamento era considerado benfeitoria
o mais insidioso e incrível lema de
toda uma geração de energúmenos que girou em torno da SUDAM - deslanchou-se uma
predação através de frentes simultâneas, de difícil fiscalização e controle. Não
chegou a existir frentes pioneiras agrícolas. Não existiu expansão de fronteiras
agrárias. Devastou-se, sobretudo, por estratégia de conveniência fundiária. O
processo destrutivo caminhou ao longo de todos os eixos viários e suas
derivações. Tornou-se particularmente visível nos arredores das grandes e médias
e idades, ampliou-se nos entroncamentos de rodovias, interna l izou-se em áreas de
loteamento em forma de espinhe la de peixe (Rondônia; arredores de Tucuruí; na
Transamazônica, entre Marabá e Altamira; norte de Mato Grosso). Por razões
diversas, atingiu o Baixo Jarí, estendeu-se pela maior parte do corredor CarajásSão Luiz, e afetou os eixos viários de Manaus para Mucajaí (RR) e ManausItacoatiara. E, por fim, interpenetrou-se por rios, riozinhos" e igarapés no Sul
do Pará, Sudoeste do Maranhão e faixa Carajás-São Luiz.
11
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Ninguém quis atentar para às 1 imitações que incidiam sobre as atividades
agrárias nas clareiras abertas no coração das selvas. Poucas se deram conta do
grande drama humano dos homens que emigraram das caatingas e cerrados em direção
às terras tropicais úmidas da Amazônia. A princípio, legiões de "machade iras
utilizados para a destruição parcelada das florestas. Depois, os pelotões de
operadores de moto-serras para acelerar a derrubada; e, logo, para cortar madeira
11
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nobre, destinada a uma exportação que em quase nada favorece a região e o pais.
Mais, recentemente, desmates em áreas de acesso dificil, a fim de estabelecer
pistas de pouso e acampamentos de agropecuárias, fizeram com que desempregados de
todas as procedências se transmudassem em aventureiros rústicos dos garimpas.
Chegaram jovens e relativamente sadios; regressaram envelhecidos e doentes.
Outros, chegaram jovens e doentes, transmitiram doenças, morreram solitários e
esquecidos. Para descobrir ouro, fizeram "cavas" à retaguarda de matas
beiradeiras, empossaram água e envenenaram rios e igarapés com resíduos de
mercúrio. Introduzindo-se na intimidade de um ecossistema dominado por insetos,
provocaram a revanche dos pequeninos animais, que ao sabor do acaso picaram
garimpeiros afetados pela malária e se tornaram os vetores tradicionais para
afetar índios e companheiros de trabalho. Os garimpeiros são algumas das melhores
pessoas do interior brasileiro, mas os patrões de barrancos e cavas são algumas
das pessoas mais autoritárias e reacionárias criadas pelo capitalismo selvagem no
contexto de um país subdesenvolvido. O mais trágico é que depois de passar pelo
garimpo ninguém mais consegue readaptar-se a atividades agrárias nas pobres
terras da Amazônia. Enquanto os desesperados peões, demitidos de agropecuárias,
percorrem "frentes" em busca de novo trabalho - correndo o risco de serem
seduzidos pela garimpagem - os garimpeiros já instalados deixam o seu garimpo por
doença ou expulsão, buscando logo outros garimpas. Os trabalhadores rurais (peões
de fazenda), por outro lado, ficam estigmatizados perante os amazônidos
tradicionais, devido ao fato de estarem a serviço de proprietários designados
pejorativamente por "paulistas".
O ódio dos nascidos na terra amazônica pelos invasores de seu espaço de vida
e sobrevivência é profundo e não removível a curto prazo. Fazendeiros,
banqueiros, advogados e políticos - gente muito rica, medianamente rica ou em
processo de empobrecimento - at írou-se a uma aventura fundiária na Amazônia,
visando patrimônio e segurança futuras para seu grupo ou família. Compraram
terras tituladas, por preços aviltadados. Adquiriram glebas griladas. Ampliaram o
espaço de sua propriedade para além dos limites legais. Abocanharam espaços mal
administrados. Construíram pistas de pouso em terreno alheio. Foram partícipes de
falcatruas mi 1. Não tendo competência ou conhecimento para organizar fazendas
ativas, no coração das selvas, apelaram para o muito cômodo modelo do
desmatamento para produzir pastagens. Lotearam pedaços das terras a serem
protegidas para fazer dinheiro. Encontraram defensores das classes dominantes que
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em artigos de fundo os cunharam como heróis da grande cruzada de devassamento da
Amazônia. Usando a expressões tais como "devassamento", "f'rentas pioneiras" e
"expansão de fronteiras agrícolas", tentaram demonstrar uma atitude coletiva de
participação no processo de desenvolvimento da Amazônia. Certamente existiu uma
pequena parcela de empresários esclarecidos que agiu corretamente e fez
extravazar parte dos seus lucros para o campo do social. Em seu conjunto, porém,
reunindo a somatória de todos os participantes da chamada ocupação da Amazônia, o
resultado de seu trabalho pode ser reconhecido como altamente predatório,
empírico e, em alguns casos, até criminoso, pela violência social deslanchada ou
tolerada e pela invasão de terras indígenas e interferências drásticas provocadas
à sua cultura e saúde. É compreensível, pois, a aversão que os amazônidas de um
modo geral, conservam pelos alienígenas, sem poder distinguir bem sobre sua
procedência e intenções.

-

Uma outra derivada desse sistema de apossamento territorial da Amazônia por
grandes proprietários ou poderosas multinacionais, está relacionada com as
invasões de posseiros. No seu desespero e insignificância patrimonial, pequenos
agricultores sem terra e ex-trabalhadores de agropecuárias invadiram tratos de
terrenos aparentemente abandonados à espera de valorização. Nem todos eram
agricultores, mas quase todos, roceiros ou não, tinham consciência do valor
patrimonial da terra. E, muitos deles, animados por um tipo de justiça atávica
lutaram pelo seu pedaço, enfrentando representantes das classes dominantes, e
forjando uma nova aliança dos despossuídos e desprotegidos. A violência rural,
instalada nas mais diversas áreas da Amazônia se deve, em grande parte, a este
quadro de forças sociais desiguais que interagem na região.

-

Neste contexto dramático de lutas derivadas da abertura genera 1 izada da
Amazônia ao capitalismo nacional e internacional, e ,às manhas e preferências das
classes dominantes, surgiu em terras acreanas uma reação popular inusitada: o
"empate". Tratou-se de uma união de seringueiros conscientes, e suas famí1 ias,
organizados em campanhas memoráveis,
para impedir o desmatamento e a
transformação de velhos seringais em pastagens. O "empate" era uma forma de
estratégia verbal para convencer trabalhadores contratados para destruir as
florestas, a não efetivar sua missão.
Era o resultado de uma nova consciência a um tempo ecológica e social
através da qual se tentava defender a floresta, que efetivamente era uma espécie

.

-

._

r>

41
r.

r:

r

r

,,,....
,r-

de santuário de riquezas para a vida e sobrevivência de seringueiros e
castanheiros. "Não se pode deixar destruir aquela herança da natureza que
possibilitou trabalho e recursos para a vida de gerações de seringueirosº: diziam
as lideranças dos trabalhadores extrativistas do Acre. Por essa e outras muitas
razões espera-se que o mundo inteiro aprenda a ajudar e proteger os povos da
floresta, com inteligência e sensibilidade cultural, sem a intermediação de
pretenciosos grupos de interesse ou impotentes lideranças externas.
E, assim se realizou, a única "querr-t lha" pacífica conhecida na história
social do Brasil, amparada e protegida, discreta ou ostensivamente, por
ambientalistas de todo o mundo. Chico Mendes, com sua tranquilidade de
"mí ss ionãr+o"
de uma causa justa e sua capacidade verbal de convencimento centrada na energia e força da cultura popular brasileira - ficou mais conhecido
e importante do que o então presidente do Brasil, José Sarney. Pagou com a vida
pela ousadia de ter resistido a alguns criminosos, fortemente estimulados por
representantes das classes dominantes.
Os empates
eram uma estratégia inteligente para criar embaraços aos
prepostos da dominação. Tinham um caráter de conversação prolongada, para
convencer companheiros, seus iguais, que o destino havia colocado a saldo das
classes dominantes, acostumados a ter a polícia e pro-parte a justiça de seu
lado. Havia um quê de sedução intelectual e humana nas palavras dos defensores
da floresta em pé. Suas velhas raízes ibéricas fortalecida nas rusticidades dos
sertões nordestinos, e, consolidadas nas tradições da conquista dos "r tos da
borracha" na distante terra acreana, lhe garantiam acesso na parlamentação com os
ingênuos destruidores da floresta. Mas, de nada teria adiantado seu nível de
discernimento e conscientização ecológica se não houvesse um apoio em bloco de
homens, mulheres e crianças, participando dos empates inteiramente
desarmados,
oferecendo resistência e força moral para as lideranças mais esclarecidas. É
nessa perspectiva que os empates
se constituíram num dos mais notáveis
movimentos da sociedade civil brasileira, no século XX. Quiçá o mais esclarecido,
o mais bem sucedi do e a mais pacífica das ações de base popu 1 ar, ocorri das no
Brasil, ao longo dos tempos. Por essa razão mesma, as elites culturais e
políticas do Brasil - com um mínimo de sensibilidade humana - tem o dever de
absorver e aperfeiçoar a idéia das reservas extrativistas, a favor das
comunidades beiradeiras, isoladas na imensidão dos rios, igarapés e grandes matas
11
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biodiversas da Amazônia. Certamente, a proposta das reservas extrativistas não é
a única, e, nem tampouco, rígida e inflexível. Mas é indiscutível que ela guarda
em seu esquema um dos mais criativos modelos de uso não predatório dos espaços
amazônicos, passíveis de inserir progressivos e sucessivos valores agregados,
pelo uso de tecnologias brandas, convenientemente dosadas. O que está em jogo é
apenas a busca correta de tecnologias alternativaspara aumentar o valor dos
produtos regionais - borracha fina, castanhas - sem eliminar o espírito
comunitário introduzido pelas lideranças dos seringueiros em seus ativos
sindicatos.

-

Para evitar uma excessiva fragmentação do continuum florestal da Amazônia,
conservar o máximo da biodiversidade in situe privilegiar modelos e padrões de
uso econômico e social auto-sustentado, defendemos uma política de estratégias
inteligentes para gerenciar e monitorar a ocupação contida e consolidar a vida
agrária regiona 1. Impõe-se algumas 1 inhas de limitações válidas para a região
como um todo, ao par com diretrizes e propostas específicas para cada uma das
células espaciais identificadas no interior das terras amazônicas. Além disso,
considerações sobre o tamanho das propriedades, percentua 1 de áreas liberáveis
para a supressão de trechos de matas em cada ordem de grandeza das glebas,
círculos de economicidade que podem garantir ou não a rentabilidade econômica das
atividades agrárias, dimensão de tempo para a implantação dos projetos de maior
porte, avaliação correta das etapas sucessivas de implantação, correção de
distorções e assessoramento para contornar imprevistos e impactos ambienta is e
sociais negativos. Na elaboração das estratégias preconizadas para garantir a
presença de atividades agrícolas, para o abastecimento da população amazônida em
produtos alimentares - diversificados e consistentes - há que considerar o
tamanho de cada propriedade, sua localização em relação aos centros consumidores
mais próximos; e face às possibilidades de comercializar os excedentes não
pereciveis com cidades ou regiões mais distantes. Sendo de se insistir na
possibilidade de uma implantação progressiva de indústrias alimentícias, de uso
cotidiano na região. Nesse sentido, mesmo antes de se realizar estudos mais
aprofundados para se estabelecer as vocações e necessidades de cada sub-área
regional, já se pode adiantar algumas diretrizes dirigidas para um uso econômico
dos espaços amazônicos com o máximo da floresta-em-pé.

-

r

--

43

Já se conhece bem - no Brasil e no Exterior - as i mp 1 i cações das posturas
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legais que existiam até recentemente para supressão de florestas na Amazônia. Os
códigos existentes - ainda que mais limitadores do que os vigente para o Brasil
extra-amazônico - foram elaborados à distância, por técnicos que desconheciam as
fragilidades dos ecossistemas tropicais do Grande Norte brasileiro. E não
possuiam qualquer iniciação aos princípios de uma utilização auto-sustentada e
eco-desenvolvimentista. Daí o empirismo perigoso do percentual estabelecido para
o desmate no interior de cada propriedade: preservando-se, teoricamente 50% da
cobertura vegetal podia-se eliminar os restantes 50%, sem qualquer avaliação dos
impactos negativos ou entrave para a velocidade temporal em ralação ao
desmatamento. Pelo contrário, nos projetos subsidiados pela antiga SUDAM, os
proprietários eram instados a eliminar a floresta segundo um cronograma
burocrático, como exigência previa para poder receber novas parcelas de
subsídios. Tratava-se de legislação tão empírica quanto nociva, aplicável a
glebas de qualquer tamanho, na imensidão das terras florestadas da Amazônia. O
resultado dessa maneira ignorante de legislar para o ecologicamente desconhecido
(ou, pouco conhecido) foi a somatória de desmatamentos que agrediu a região nos
últimos vinte anos da história brasileira.
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Para corr191r, de imediato tal conjuntura desastrosa, propomos que para cada
tamanho de propriedade haja uma postura diferenciada de percentuais permitidos
para a supressão de florestas. De forma, que as pequenas propriedade tenham a
possibilidade de obter um espaço razoável para o desenvolvimento de atividades
agrárias em clareiras abertas no entremeio da mata. E, que, propriedades grandes,
tenham percentuais de desmate permitidos, muito menores. Enquanto propriedades
de 1 a 10 hectares - ou mesmo de 10 a 50 hectares - possam abrir até 30% no
interior da floresta, propriedades gigantescas, dotadas de 500.000 a 1.000.000 de
hectares, devem limitar-se a 0,5%. Esta á a única fórmula para desestimular o
gigantismo fundiário criminoso que foi elaborado na Amazônia Brasileira, em 25
anos de exageros e imprev i sões de técnicos e governantes, face à ganância de
velhas e novas classes dominantes. Por outro lado, paralelamente, há que reter a
expansão fundiária selvagem e ilegal sobre terras devolutas. E, realizar esforços
para reincorporar grandes glebas, não-legalizadas, ao patrimônio da nação.
Não se trata de uma proposta que implique em qualquer castigo para os que
conseguiram obter verdadeiros feudos na região amazônica; mas, tão somente, uma
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maneira de forçar a implantação de empresas criativas, capazes de obter
economicidade sem desmatar excessivamente, diversificando atividades nas áreas já
desmatadas, respaldando as atividades extrativistas de seringueiros, castanheiros
e beiradeiros, sob condições mais justas e humanas. Por outro lado, as limitações
progressivas ao desmatamento, conforme a ordem de grandeza espacial das glebas,
por certo ocasionará um chamamento à criatividade, pela introdução parcial de
culturas sombreadas e diferenciação de cu lt ivos nos espaços expostos ao sol.
Trata-se de um capítulo importante para a raciona 1 ização do uso do espaço na
Amazônia, que por si só merece um tratamento mais deta 1 hado e aprofundado. Por
ora, entretanto, elaboramos em caráter mais pensado, uma tabela de sugestões para
o controle valorizado da política de supressão de matas intraglebas, em
propriedades ditas "rura s" no interior das selvas amazônicas. Trata-se de uma
proposição revista de um trabalho similar publicado originalmente por Ab'Sáber em
í

1987.
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A tabela proposta visa deter a expansão do desmatamento e incentivar os
proprietários de glebas selváticas e procurar novos padrões de utilização dos
espaços ecológicos regionais, em convivência com o máximo de floresta em pé.
Introduz o fator tempo para centro lar a marcha do desmate permitido e evitar o
prosseguimento de supressão de coberturas vegetais em áreas notoriamente contraindicadas. Procura, assim, dar tempo experimental para continuar o desmate até os
limites do percentual permitido ou obrigar à interrupção do processo quando for
conhecido o fracasso do empreendimento, a nível de eficiência produtiva e
rentabilidade.
percentuais estabe 1 ec idos para desma te máximo em g 1 ebas amazônicas de
diferentes tamanhos, podem ser revistos, em determinadas circunstâncias. Não se
trata de posturas rígidas e inflexíveis válidas para todos os tipos de solos, em
todas as regiões da Amazônia. Mas, pelo contrário são diretrizes precaucivas para
evitar a progressão do empirismo predatório ou a ap 1 icação rígida de posturas
genéricas inseridas em códigos mal elaborados e obsoletos. Em casos de projetos
de colonização bem p 1 anejados, localizados em glebas dotadas de so 1 os de boa
fertilidade natural e em glebas geograficamente bem situadas, é possível rever os
percentuais pré-estabelecidos. Identicamente, em projetos agrários conduzidos por
grupos técnicos idôneos - experientes e cientificamente preparados - é possível a
ocorrência de revisões, debaixo de critérios sólidos e transparentes, incluindo
fluxogramas de implantação, e pressupondo embargos para o caso de serem pilhados
em distorções graves. Nesse sentido, são consideradas distorções incontestáveis o
descuido pela sanidade das águas, o desmate da vegetação diferenciada da beiraria, o mau-trato do solo pelo uso de resticidas e o padrão negativo de tratamento
dado aos trabalhadores rurais (baixos salários, escravização ou subescravização).
Os

A proibição do uso de agrotóxicos no interior da Amazônia é uma exigência
que se impõe para compatibilizar os interesses dos dois estoques de populações
existentes na região: os habitantes tradicionais dos baixos vales dos igarapés,
rios e lagos e os recém instalados peões e trabalhadores rurais, que ocuparam e
desmataram os interflúvios de onde provém as aguadas para as diferentes subbacias de igarapés. Não é possível tolerar que a população instalada nas
cabeceiras envenene as águas que descem para os setores povoados tradicionais,
onde vivem indios, seringueiros, beiradeiros e castanheiros. Seria um caminho
direto para o genocídio de centenas de milhares e até milhões de habitantes da
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beira-rio envenenar os mananc1a1s provenientes das terras firmes mais elevadas,
situadas em interflúvios de tabuleiros.
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Efetivamente, o fato de a ocupação agropecuária ter ocorrido via de regra, a
partir das chamadas áreas de "centros", onde se localizavam as cabeceiras de
drenagem das sub-bacias de igarapés, torna muito vulnerável a porção baixa e
média dos igarapés, perante qualquer fluxo poluidor gerado nas faixas de
mananciais. Tão perigoso quanto a liberação de mercúrio para os rios em áreas de
garimpagem seria a generalização da poluição envenenante por adubos químicos e
defensivos agrícolas, dirigida para a Amazônia como um todo. No manejo agrário
das terras liberáveis para agricultura há que maximizar o uso de calcáreos ou
adubos orgânicos e evitar, por todos os meios, a utilização de pesticidas. Quanto
ao uso de mercúrio em distritos de garimpagem há que encontrar uma solução
alternativa, de ordem tecnológica, para evitar o quadro negativo já instalado em
diferentes setores da Amazônia. Em um país de pecuária tão ampla é imprescindível
o uso do pó de osso do gado abatido, para a melhoria dos solos agrícolas.
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Nas áreas comprovadamente degradadas, sobretudo aquelas existentes na
periferia amazônica, ou ao longo e no cruzamento de grandes eixos viários - no
Maranhão, Pará, norte do Mato Grosso e Rondônia - pode-se aceitar projetos de
florestas produtivas em sub-espaços variáveis entre 15 e 30% de cada gleba. Sem
que, por tais procedimentos se acarrete perda das funções agrárias mais nobres ou
se reserve espaços para re-adensamento de uma certa biodiversidade in si tu, Em
áreas de espaços predados ou de pastagens sem uso, pode-se aplicar uma
revalorização agrária e ecológica, suficiente para se constituir em um resgate da
racionalidade para com o domínio das florestas pluviais da Amazônia Brasileira. O
cenário previsto para propriedades médias deve prever sub-espaços para florestas
produtivas, espaços para plantação de castanhais, fruticultura tropical,
plantações de dendê, cupuaçu , guaraná, cana de açúcar em terrenos "brocados",
açaizeiros em terrenos ribeirinhos, cacau sombreado em borda de matas, algumas
lavouras anuais de subsistência {mandioca, feijão, milho, entre outras culturas),
faixas para re-adensamento natura 1 de matas beiradeiras, e, sub-espaços para
preservação da biodiversidade das terras firmes, intra-glebas.
Nos projetos de florestamentos híbridos, ou mesmo, florestas homogêneas, em
grandes extensões de terras degradadas - sobretudo em glebas maiores do que 2000
hectares até dezenas de milhares de hectares - a organização interna dos espaços
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deve ter como escala módulos de 1000 a 2000 hectares. Para evitar a implantação
de grandes contínuos florestais torna-se indispensável centrar o mosaico de
atividades em módulos nunca superiores a 1000 ou 2000 hectares ainda que seja em
uma só e mesma gleba. Trata-se de uma precaução para eliminar, por princípio, a
incidência de plantações gigantescas e quase contínuas de eucaliptos, fato que
impediu a convivência entre áreas agrícolas, reservas de biodiversidade postadas
em situações diversas no interior das glebas {fundo e flancos baixos de vales e
interflúvios), e grandes talhões de florestas plantadas. Balizando entre 1000 e
2000 hectares os módulos para a organização interna e produtividade das grandes
glebas, colabora-se para a criação de fazendas ativas múltiplas, com forte
amp 1 iação do emprego rural e efetiva fixação do homem do campo. A produção de
madeira em florestas plantadas - em áreas como a do corredor Carajás-São Luiz poderá garantir o abastecimento das indústrias siderúrgicas instaladas ou a
instalar, assim como evetuais indústrias de papel e celulose, sem falar no
abastecimento de lenha e carvão para as populações regionais. Sem a precaução de
uma setorização em módulos, para glebas muito extensas (dotadas de 5.000, 10.000
ou 50.000 hectares, ou mais), não se poderá impedir o estabelecimento de
florestas homogêneas contínuas, tendentes a enclaves ou a concentrações
fundiárias, monótonas e socialmente inócuas. Mesmo porque já se sabe que em áreas
de florestas homogêneas a relação de emprego por área das plantações é de um
homem para cada 100 hectares; enquanto em fazendas ou módulos, de atividades
diferenciadas, da ordem de rooo a 2000 hectares calcula-se a necessidade de um
emprega rural para cada 15 ou 20 hectares, com sensíveis vantagens sociais para
uma hinterlândia rural esvaziada de populações residentes.
Florestamento de glebas degradadas na Amazônia: um caso especial de florestas
produtivas e florestas sociais
É muito delicada

a discussão de reflorestamento para a Amazônia. Existe
consenso de que se deve proibir qualquer devastação de grandes glebas na região
para depois implantar florestas homogêneas, com essências arbóreas de crescimento
rápido. Em outras palavras, o "mode lo dar t " deve permanecer nele mesmo; sendo
completamente contra-indicado aprovar projetos similares para qualquer outra área
do interior da Amazônia. Nesta circunstância, haveriam condições para se discutir
as possibilidades silviculturais dos enormes espaços degradados, existentes em
setores periféricos e centrais da Amazônia Brasileira.
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No Projeto FLORAM (1990) já foram listadas áreas de exceção para projetos de
florestamento no interior e bordos da região amazônica. A prioridade número um,
para esforços de plantio de florestas homogêneas - capazes de servir de matériaprima para indústrias siderúrgicas e quiçá para indústrias localizadas de papel e
celulose - coube ao chamado Corredor Carajás-São Luiz
Tudo se combina para uma
proposta de estabelecimento de grandes massas de florestas produtivas nessa
região da Amazônia Oriental: a existência de uma ferrovia moderna, com 890 Km de
extensão, ligando as jazidas de ferro da Serra dos Carajás aos sítios portuários
da baía de São Marcos, na ilha do Maranhão (São Luiz); a existência de numerosos
projetos siderúrgicos, alguns em implantação, nas duas extremidades do
"corredor": a extensão da área de desmatamento na região, rea 1 izada por uma
especulação fundiária incontrolada, levada ao extremo durante a própria fase de
construção da ferrovia; e, por fim, a grande pressão dos ambientalistas e
ecologistas brasileiros para que se proibisse o uso de carvão vegetal à custa de
essências nativas das próprias florestas regionais. Tudo indicava a implementação
de uma proposta de florestamento maciço para as terras degradadas da região. Mais
recentemente, a idéia foi reforçada pela possibilidade de insta lação de uma ou
duas indústrias de papel e celulose em sítios especiais do próprio "Corredor
Carajás-São Lu íz". Nesta circunstância, as florestas plantadas serviriam tanto
para uso nas siderúrgicas primárias em implantação, como para as futuras
indústrias de celulose, para as quais a madeira é matéria-prima quase exclusiva.
De repente, esboça-se uma nova região industrial em um setor da periferia
oriental da Amazônia, onde era quase impensável tal empreendimento, até os anos
60. Enfim, para corrigir os defeitos congênitos da siderurgia iniciada na região
de Marabá e Açailândia, há que acelerar o processo de florestas plantadas nas
áreas degradadas do corredor "Carajás-São Luiz
11
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No caso das indústrias de ferro gusa, o carvão vegetal entra no alto forno,
ao mesmo tempo como combustível e redutor químico para fundir e fraccionar o
minério de alta qualidade e teor ferrífero (66%), saídos dos Carajás. Com o uso
do carvão vegetal, um gusa de excepcional qualidade, fato que garante mercado e
preço entre os consumidores do exterior ou do país. Mas, a fase do gusa na região
terá seus dias contados, já que logo será possível o advento de tipos mais
sofisticados de siderurgia, segundo projetos já existentes. As pequenas usinas
guseiras terão tido apenas o papel histórico de iniciar a industrialização
regiona 1 e provocar a discussão da raciona 1 idade dos projetos, em termos de
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consequências ambientais e sociais. A elas, o país ficará devendo sobretudo uma
contribuição indireta para a temática de uma correta previsão de impactos em
projetos industriais para a Amazônia. Muito cedo se percebeu, entretanto, que era
necessário discutir para a loca 1 ização industria 1 as viabilidades clássicas de
ordem técnica e econômica (matéria-prima, energia, vias de circulação, mão-deobra, capitais, mercados consumidores) com as novas exigências do ambientalismo e
da consciência ecológica (sistemas impactados, águas, ar, solos, subsolo,
concentrações humanas, comunidades rurais, comunidades indígenas, f1 uxos d' água
doce, sistemas estuarinos, grandes cidades, praias e águas costeiras). Enfim,
para corrigir os defeitos congênitos da siderurgia iniciada na região de Marabá e
Açailândia, há que acelerar o processo de florestas plantadas nas áreas
degradadas do corredor "Carajás-São Luiz

-
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Sempre será necessar io ter em mente que a Amazônia Brasileira é uma faixa
dos trópicos úmidos em que a herança biológica contempla a presença de florestas
por mais de 3,4 milhões de km2 do espaço total regional. Nesse sentido, há
considerar que ainda existem 90 a 92% da cobertura vegetal primária, formando
grandes contínuos florestais. Os solos que servem de suporte e alimento para as
grandes matas da região são, em geral, muito pobres e vulneráveis quando
desmatados. Respondem mal para a agricultura, após alguns anos do início do
desmate. Exigem um tipo de manejo
que se coloca muito acima das atividades
agrárias rotineiras, dominantes na região. Enfim, comprovadamente, existem
problemas negativos que dificultam a implantação de atividades agrárias bem
sucedidas no conjunto das terras amazônicas.
Contrastando com essa realidade, sabe-se que ao fim de 1990 já haviam sido
desmatados 400.000 km2 do total das florestas amazônicas e peri-amazônicas.
Trata-se de uma constatação mais do que preocupante, já que a área total sujeita
a desmatamentos, possui a ordem de grandeza do território nacional de muitos
países, de porte médio. Nenhum dos estados brasileiros, envolvendo os espaços
administrativos de São Paulo e Rio Grande do Sul, possui uma área equivalente à
somatória dos espaços devastados ocorrentes na Amazônia.
Desde que não se admita a idéia de se eliminar florestas nativas para
subsequentemente implantar floresta homogêneas, é mais lógico e
admissível
aproveitar os espaços desmatados e, sobretudo degradados, para florestamentos com
essências de crescimento rápido. Nesse sentido há que considerar que as florestas
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plantadas, somente são passíveis de uma introdução e manejo adequados, quando
implantadas segundo programas silviculturais que estejam ligados a alguns
projetos de
industrialização regional. Do contrário, em uma região como a
Amazônia, elas interessariam a pequenos espaços das áreas desmatadas, para servir
exclusivamente para a lenha e carvão, ou eventualmente para alimentar pequenas
usinas termoelétricas. Torna-se necessário associar a idéia de grandes programas
de reflorestamento, usando partes das áreas já desmatadas, vinculados a alguns
projetos industriais compatíveis com o ambiente e a sociedade regionais. Para
minimizar ou mesmo eliminar maiores riscos nessa associação entre florestas
plantadas e tipos de indústrias para determinadas regiões da Amazônia, cumpre
fazer um planejamento 1 ocac i ona l cercado das maiores precauções em termos de
impactos. O tratamento das águas servidas - designados efluentes hídricos - devem
receber, em qualquer caso de indústrias consideradas potencialmente poluidoras,
um nível despoluitivo da mais alta categoria. Não se pode conceber indústrias de
celulose, por exemplo, sem que se pressuponha obrigatoriamente um tratamento
terciário dos efluentes líquidos que vão ter a estuários ou grandes rios. Da
mesma forma, em relação aos efluentes aéreos - constituídos por gases,
particulados e odores há que exigir filtragem correta nas instalações
industriais, desde o início, para evitar perigos e incômodos para as comunidades
residentes, em raios de círculo da ordem de, pelo menos, cinquenta quilômetros.
Enfim, cuidados
com o ambiente
intra-muros,
para garantir saúde aos
trabalhadores, e, cuidados com o entorno, para evitar incômodos e agressões às
populações das cidades e dos campos, reservas indígenas e comunidades
beiradeiras. Os tecnocratas de todo o mundo costumam afiançar que os odores
exalados por indústrias de celulose não tem maior importância para a saúde do
homem habitante. Trata-se de uma falácia, digna de uma discussão mais
aprofundada. Imagine-se o gigantesco clamor das comunidades indígenas perante as
ondas de odores que viessem a alterar as condições do ambiente cálido e morno das
suas áreas de vivência! Se tal acontecesse, as fábricas teriam que ser fechadas
ou pelo menos relocadas com grandes prejuízos para o particular, o poder público
e a credibilidade dos planejadores.

r:
(,

r
r=:

r
r:
r:

As novas exigências da consciência ambientalista tem provocado reações
paradoxais no âmbito de autoridades amazônicas. Alguns governantes que a História
certamente vai julgar, defenderam a idéia absurda de desmatar para depois ver
como se comportam os solos em termos de eficiência produtiva. Não pode haver
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solução mais ignorante e proposta mais perigosa para o futuro da Amazônia do que
essa. Outros chegaram a defender uma campanha de distribuição indiscriminada de
moto-serras, com o intuito de eliminar coberturas vegetais, ainda uma vez na
mesma ótica, dentro do lema indecoroso de "desmatar para ver como é que fica". Há
quem elabore um raciocínio simplista e pérfido de hectares por índios viventes em
reservas, comparando o seu pedaço percentual de terras com a parcela que caberia
a cada brasileiro caso se dividisse o território total do Brasil pela população
total do país. Sem levar em conta que a maior parte das terras ruraus estão nas
mãos de poucos privilegiados brasileiros, e, que mais de 70% da nossa população
encontra-se em cidades de todos os portes, e, por fim, que certas áreas de
reservas indígenas são áreas de raizes de humanidade, postadas em margens do
ecúmeno, envolvendo ecossistemas frágeis que com a presença de grupos indígenas
ou sem eles deveriam ser transformados em grandes unidades de preservação, sob
total controle do Estado/Nação. Felizmente, nesses raciocínios exdrúxulos só
entraram os afilhados da Ditadura; a qual, aliás, foi a grande responsável pelo
lema do "desenvo lv ímento a qualquer custo", mesmo que não soubesse precisar o
conceito de "desenvo lv tmerrto" ou fazer adaptações necessárias aos diferentes
quadros regionais, de ordem física, ecológica e social, do país.
Houve um governador que ao fim de sua gestão implantou um embrião de
distrito industrial em pleno Polígono dos Castanhais, a 25 km de distância da já
muito interferida cidade de Marabá, favorecendo desmatamentos indiscriminados,
que tiveram o efeito de valorizar imensas glebas pertencentes a umas poucas
famílias das e lasses dominantes do Pará. Para levar avante o projeto e atender
aos interesses de seus eventuais correligionários com a rapidez e pérfida
estratégias
necessárias,
fez-se a terraplanagens
destinada
às plantas
industriais, em apenas algumas poucas semanas. Em utilizando as primeiras
arrecadações dos impostos únicos de mineração (UCM), pagos pela grande mineração
desenvolvida na Serra dos Carajás. Não se obedeceu à legislação que exigia
estudos de previsão de impactos, nem tampouco se atendeu aos relatórios
sintéticos de previsão de consequências em cadeia. E, assim, deu-se início a uma
devastação labiríntica e incontrolável nas antigas florestas de castanhais,
existentes entre Marabá, o rio Itacaiunas e a cidadezinha de Eldorado, onde
campeava o desmatamento por madereiros dos amigos do poder. Incluindo
descendentes de regatões enriquecidos.
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Trata-se de uma página triste da história da predação irreversível e
metastásica que vem se fazendo em áreas críticas da Amazônia Brasileira, pelo
concluía de algumas autoridades com representantes menos esclarecidos e sensíveis
das classes dominantes regionais, filiadas a um capitalismo efetivamente
selvagem. Felizmente, porém há um movimento em favor da racional idade, entre
industriais mais inteligentes e esclarecidos, que não querem deixar o seu nome
inscrito na história dos grandes predadores da Amazônia Brasileira.
Pensando nesta reação da inteligência contra a ignorância, nos sentimos
animados a oferecer algumas sugestões para orientar programas e projetos de
florestamento em áreas degradadas da Amazônia:
- priorizar o florestamento programado das áreas ou faixas de terras já
desmatadas que possuam uma inegável vocação industrial (tipo faixa Carajás -São
Luiz);
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- tornar rigorosamente proibido o florestamento contínuo das áreas predadas.
Evitar, desta maneira, a implantação de grandes extensões de florestas
homogêneas, sob a forma de tampões regionais de espécies alienígenas de
crescimento rápido, quaisquer que elas sejam;
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- exigir alternâncias, bem estudadas, entre bosques de florestas plantadas, áreas
para pecuária e agricultura, e setores para a recomposição de uma certa
biodiversidade (através de um lento repouso de capoeiras em crescimento), em cada
propriedade existente na região;
pressupor um cenário de florestas plantadas em regiões desmatadas, que não
ultrapasse a 35% do espaço total da região, e nem tampouco seja superior a 40/45
% dos espaços intra-glebas, conforme recomendações do Projeto FLORAM (1990);
-

- a fim de se precaver em relação a qualquer exagero nas plantações intra-glebas,
exigir projetos modulados, em que sejam indicados os locais reservados para
florestas plantadas, os sub-espaços para o desenvolvimento da pecuária e,
eventualmente) de atividades agrícolas, e, por fim os subespaços reservados para
a recomposição de uma certa biodiversidade, em alguns interflúvios e ao longo das
cabeceiras de igarapés e canais de escoamento. Para tanto, exigir que os projetos
sejam feitos para propriedade ou módulos de até 2000 hectares, cada qual com o
arranjo mais adequado, sem qualquer ampliação de espaços na direção das florestas
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nativas a inda em pé. Um
módulo, poderia ser: um
reservados para pecuária
reconstrução de uma certa

--

bom arranjo para as áreas predadas de propriedade o
máximo de 40% de florestas plantadas; 30% de espaços
e agricultura; e 30% de subespaços, no mínimo, para a
biodiversidade (capoeiras e capoeirões);

- em áreas criticas, como a região do Corredor Carajás-São Luiz, onde os
desmatamentos na área de influência da ferrovia já alcançou quase 50% do espaço
considerado (avaliação do INPE), proibir qualquer ampliação de predação das
florestas nativas remanescentes. Ou, eventualmente, aplicar a tabela inclusa, em
nossas propostas, em que se pressupõe espaços para uma supressão controlada de
matas, levando-se em conta o tamanho da propriedade e a utilização correta de
atividades múltiplas ( supressão de matas em glebas amazônicas versus fator tempo
versus avaliação de rentabilidade e adequação do manejo"}
11

- adotar estratégias de contrato e conveniações para que os proprietários de
glebas possam participar do florestamento sem que necessariamente precisem vender
suas propriedades. Nesse sentido, as campanhas regionais de (re)florestamento
devem ser organizadas de tal forma que evitem a formação de "enc Iaves" e não
favoreçam a concentração fundiária. Ainda que certas empresas tenham que possuir
uma reserva estratégica de espaços para produzir parte da madeira que venham a
necessitar, há que incentivar ao máximo do possível as plantações conveniadas,
nos moldes e percentuais que vimos de propor. Ao invés de se criar grandes
tampões de florestas homogêneas, pertencentes a um ou mais grupos de empresas
poderosas, há que desenvolver o modelo de florestas alternadas com tratos de
pastagens melhoradas e culturas tropicais: com vistas ao estabelecimento de
fazendas ativas ou módulos diversificados, equivalentes a propriedades produtivas
e socialmente arejadas.
Garantia para a proteção da sanidade

das águas no dominio dos igarapés

Nenhuma proposta séria de po 1 ít icas púb 1 icas para a Amazônia pode ter a
pretensão de ser completa sem cuidar de estratégias para a preservação da
sanidade das águas. É costumeiro dizer-se que quanto maior o volume e o fluxo das
águas de uma região menor seria o teor da poluição hídrica regional. Tal ponto de
partida torna-se um falso pressuposto quando aplicado ao conjunto da região
amazônica. Isto porque uma boa parte da população não urbana da Amazônia vive e
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sobrevive da sanidade das águas dos igarapés. Não há que duvidar: o igarapé é a
grande dádiva da natureza para as comunidades tradicionais da Amazônia.
Do igarapé sai a água de beber e a água para cozer os a 1 imentos. Ele é o
pesqueiro, fornecedor do alimento básico das populações beiradeiras. É o rústico
e gostoso banheiro público setorizado, que a natureza ofereceu para as crianças,
homens e mu 1 heres. À beira dos ri oz i nhos encimados pe 1 o dos se 1 das f1 ores tas,
desenvolvem-se palmáceas dotadas de frutos comestíveis. Existe uma biodiversidade
própria nas lombadas mais enxutas que marginam os pequenos cursos d' água que
drenam as terras firmes e parte das grandes várzeas. E, o igara-pé, é sobretudo,
o caminho suave para a circulação das canoas. É o caminho vicinal mais denso e
humanizado que tornou menos solitária a aventura de viver numa das margens da
humanidade. O igarapé assegurou para todos quantos atenderam ao chamamento dos
seringais, a manutenção dos valores culturais trazidos de remotas regiões dos
sertões nordestinos: dos arredores de Belém do Pará aos confins do Acre.
Por todas essas razões, a manutenção da qua 1 idade natural das águas dos
igarapés é uma exigência que não admite excessões ou arrazoados divergentes. Para
garantir a preservação da qualidade das águas amazônicas há que proteger em
primeiro lugar os igarapés em relação a qualquer tipo de poluição hídrica, desde
as suas cabeceiras até aos setores de baixo e médio vales, onde preferentemente
estão os homens da floresta: índios, seringueiros, comunidades ribeirinhas
tradicionais.
Numa política de proteção à sanidade das águas na Amazônia há que cuidar, ao
mesmo tempo de:
1. impedir por todos os meios o uso de agrotóxicos nas propriedades situadas
nos interflúvios e cabeceiras de igarapés;
2. desdobrar as obras de saneamento básico em todas as cidades amazônicas,
independentemente de seu tamanho ou volume de população;
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3. buscar soluções alternativas, eficientes e factíveis, para a substituição
do uso do mercúrio nas áreas de garimpagem; sejam elas de leito de rio, cavas em
planícies aluviais, ou grimpas de morros e serranias;
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4. ex191r tratamento terciário para as águas utilizadas em qualquer tipo de
indústria potencialmente poluidora;
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5. criar condições especiais de proteção para as águas provenientes de
bacias abastecedoras de centros urbanos, de qualquer porte ou tamanho, no
interior da Amazônia. Nesse caso, providenciar uma estratégia que inclua todo o
corpo das sub-bacias ou micro-bacias fornecedoras d'água potável para os
reservatórios e estações de tratamento existentes nas cidades, segundo o
eficiente modelo introduzido pela Fundação SESP.
Saneamento básico e proteção à sanidade das águas serão sempre os
componentes de um binômio barato para a proteção da saúde pública de toda a
população amazônica. Uma ênfase nesses dois componentes das políticas públicas
básicas poderá ter atuação decisiva no bloqueio da penetração e proliferação de
velhas doenças, de alta periculosidade, que ora rondam a Amazônia. Tais
precauções acrescidas de uma melhor infra-estrutura hospitalar, e campanhas mais
insistentes de preparação da opinião pública regional, poderão evitar a
propagação da cólera, ao mesmo tempo, que servirão para minimizar a inquietadora
e desumana expansão da malária. Um melhor cuidado com a infra-estrutura
habitacional dos bolsões de pobreza intra e peri-urbano, e, uma contribuição para
ore-equipamento das moradias tradicionais dos homens das florestas, poderão ser
o único e verdadeiro caminho para um passo a ma is na direção da verdadeira
modernidade para uma das regiões mais sofridas e rústicas do mundo.
Nas estratégias para garantir a sanidade das águas amazônicas a própria
natureza ajuda os técnicos e administradores, já que os rios regionais, sobretudo
os de águas negras tem uma capacidade endógena de depuração de germes, vírus e
bactérias. Enquanto que os rios de "águas brancas" carecem de cuidados muito
maiores, exigindo uma prioridade em relação ao uso e tratamento de dejetos
urbanos, humanos e industriais. Nesse sentido, infelizmente, a cólera intenta
expandir-se para o Brasil, através dos vulneráveis rios de água branca
(Solimões), a partir da fronteira peruana-brasileira. Daí decorre a grande e
legítima preocupação de sanitaristas e técnicos brasileiros , ora operando na
região, para conter a expansão de velhas pestes. A ausência total de saneamento
básico nos igarapés de posição intra-urbana - tipo região de Manaus - é a causa
básica da proliferação da malária e do cólera.
11
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Reservas extrativistas coaunitárias~ reservas extrativistas
particularidades de uma Refonna Agrária na Amazônia -

intraglebas

Poucos se dão conta que os projetos de reservas extrativistas, assim como
alguns núcleos de colonização e as desapropriações para assentamentos de
posseiros, são partes desarticuladas de um pré-projeto de Reforma Agrária para a
Amazônia Brasileira. No bojo de uma incrível expansão da fronteira fundiária entendida perfidamente pelos especuladores como uma
expansão de fronteira
agrícola - vem acontecendo conflitações de toda a
sorte, com vistas· ao
apossamento de áreas no interior amazônico. Violência num campo que é mais
floresta do que campo. Apelo ao banditismo. Conivência das autoridades da base,
em entrosamentos pontuais com homens do topo do poder. Tudo colaborando para o
caos sacia l, por razões diferentes, em cada sub-espaço regional. Os poderosos
cada vez mais atrevido. Os "pequenos" cada vez mais amedrontados; alguns tão
indignados com as injustiças sociais, que chegam a reagir. Reagir, via de regra
para morrer. A verdade, é que uma surda luta de classes se instalou na Amazônia,
desde os anos 70, em função dos defeitos de uma estrutura agrária incompleta e
desordenada, sujeita a um capitalismo invasor, prepotente e especulativo. Lá
fora, um Estado despreparado para organizar uma sociedade no domínio das terras
baixas florestadas, legislando ao contrário das expectativas das populações
residentes, arrotando a demagogia da modernidade, enquanto a barbárie se instala
no campo nas cidades e nas selvas. No interior, uma pesada atmosfera de
conflitações e violência.
É nesse contexto,
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impressionantemente anti-social, que se deve analisar os
poucos movimentos populares e as iniciativas isoladas de alguns governantes, em
relação à dinâmica convulsa que se processa no Grande Norte brasileira. Três
acontecimentos principais documentam a reação popular contra os efeitos pérfidos
da expansão das fronteiras: grupos indígenas exigindo respeito às suas áreas de
vivência tradiciona 1; seringueiros exigindo através dos "empates a permanência
da floresta-em-pé e a instalação de reservas extrativistas comunitárias
progressivamente melhoradas; e, trabalhadores sem terras, provenientes das mais
variadas áreas do país, apossando-se de glebas mal administradas, para obter
espaço de produção, a nível de subsistência, ou adquirir patrimônio para ulterior
deslanche sócio-econômico no interior de uma sociedade competitiva e agressiva.
Este último processo é certamente negativo, porém compreensível, porque existe um
11
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bom percentual de "pequenos" que aprendeu a especular com a "mercadoria terra",
da mesma forma que os donos do poder vem especulando com enormes espaços de um
país-continente, desde há alguns séculos. Não existindo vontade política e
competência administrativa para promover um gerenciamento mais correto - centrado
em bons principias de justiça social - a situação tornou-se excessivamente
confusa e de certa forma incontrolável.
Não existe poss i b i l ida de de ref arma agrária sem profundas e bem estudadas
mudanças na estrutura agrária. E, enquanto falta coragem e discernimento para
promover reformulações vinculadas e substantivas, tolera-se o caos. E, nem mesmo
toma-se providências para estudos e planos reformistas. Vozes isoladas reconhecem
a necessidade de reformas agrárias na Amazônia para conter as tensões noticiadas
pelos jornais. Mas, entre esse reconhecimento tácito de uma situação permanente
de conflitos e as necessárias medidas para modificar o cenário social, pouco ou
nada se faz. Rola-se o problema para um futuro tão presumivelmente dramático ou
mais quanto o presente.

--

Os atos e providências para organizar e implantar legalmente uma reserva
extrativista - quer ela seja comunitária ou intra-gleba - constituem-se em um
tipo especial reforma agrária, para o domínio das selvas na Amazônia. Ninguém em
sã consciência imagina que apenas a figura das reservas extrativistas possa
resolver os imensos problemas de um desenvolvimento social múltiplo para a região
vista em seu todo.
No entanto, como no Grande Norte bras i 1 e iro existe espaço para as mais
diferentes experiências e uma gama diferenciada de procedimentos econômicos, a
idéia de um grande número de reservas extrativistas é importante para atender, de
modo progressivamente melhorado as esperanças das populações tradicionais,
adaptadas a conviver com a floresta. Preserva-se a biodiversidade in situ.
Garante-se a permanência de um estoque de humanidade em vastas hinterlândias. Ao
mesmo tempo em que, pela introdução de componentes modernizantes, pode-se
garantir educação e saúde para grupos humanos 1 igados a uma geografia humana
sofrida. A idéia vitoriosa
das reservas indigenas destina-se à proteção de
comunidades herdeiras da pré-história, vivendo uma proto-história incômoda,
devido aos assédios de grupos humanos rústicos, empurrados por capitalistas
vorazes para dentro da territorialidade indígena. As reservas extrativistas
copiam em parte a idéia das reservas indígenas, pressupondo, entretanto, maior
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inserção das infra-estruturas ocidentalizantes dirigidas para uma inserção na
economia de mercado e para um desenvolvimento cultural capaz de criar maiores e
mais frequentes opções para os membros das comunidades selváticas. Há uma
diferença de velocidade nas possibilidades de integração dos egressos das
comunidades extrativistas, quando comparada com as oportunidades de saída e
integração dos índios preparados para enfrentar a competitividade agressiva dos
campos e das cidades.
Uma comunidade extrativista reorganizada para uma vida democrática, através
de ferramentas ocidentalizantes, pode criar um sistema de relações entre
seringueiros e proprietários - merecendo um tratamento especial no conjunto das
propostas prioritárias sobre atividades auto-sustentadas dirigidas para a
Amazônia. Trata-se de uma estratégia a um tempo eco lógica e soe ia 1, dotada de
grande apelo humanitário para grupos humanos vinculados a um gênero de vida
extremamente penoso, e de grande e comprovada eficiência na preservação da
biodiversidade in situ. Enfim, uma estratégia que se antepõe e bloqueia a
expansão caótica e improdutiva dos especuladores de terras, insensíveis ao
destino da vida, a longo prazo, nos quadros do planeta terra. Uma política
governamental inteligente deveria beneficiar de saída, um espaço da ordem de 25 a
30% do espaço total da Amazônia para reservas extrativistas, progressivamente
me 1 horadas, no seu padrão de habita 1 idade, proteção à saúde e desenvo 1 v imento
cultural.
Os estudos sobre aldeias indígenas serviram para demonstrar que os grupos de
filiação mais direta com a pré-história possuíam sistemas de vida e divisão de
traba 1 ho, mui tas vezes superior aquele existentes nos seringais mantidos pe 1 a
desumana exploração do homem pelo homem, no antigo sistema dominado por
seringalistas. Em pleno fim do século, há que introduzir no modelo novo dos
seringais - transmudados
em reservas extrativistas - um padrão de aldeia
comunitária, com a presença de uma escola bem equipada, um sistema de educação
ecológico e culturalmente diversificado, posto de saúde, farmácia, hospital de
campanha, salão comunitário, quadras de esportes, capela ecumênica, galpão para
indústria artesanal, e uma série de espaços para treinamento profissional. Há que
estimular a formação de hortos de plantas nativas, para o desenvolvimento de
mudas suficientes para adensar setores das matas com essências de valor
econômico: cacau para plantio na borda desbosqueada da mata, agrupamentos de açaí
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e cupuaçú nos lugares e sítios mais indicados para sua plantação, dendezeiros,
guaranazeiros e árvores frutíferas em pequenos espaços do entorno das
"colocações" ou da aldeia a ser gradualmente constituída. Na idéia básica de uma
reserva extrativista comunitária - tal como e la vem sendo entendida- existe um
sentido de renovação a diferentes níveis: romper com o passado escravista dos
velhos seringais, desdobrar atividades de valor econômico com um mínimo de ações
predatórias, comercialização da produção em sistema cooperativo, implantação de
uma série de infra-estruturas de atendimento para educação, saúde, abastecimento
e relações sociais e culturais com o mundo externo. Em poucas palavras:
modernizar sem desenraizar. Desmargina 1 izar as ilhotas" de humanidade perdidas
no interior das selvas. Romper com a solidão das "co locações ", E, efetivamente,
criar mecanismos de opções consistentes os descendentes de famílias de
seringueiros. Nesse sentido, há um caráter sadio de reforma agrária dirigida para
os ocupantes tradicionais da beira de rios e igarapés, que foram os mais
desassistidos e esquecidos componentes da sociedade brasileira.
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Na futura legislação que venha a ser dirigida para a consolidação da figura
das reservas extrativistas, há que introduzir limitações para o desmate, na mesma
proporção indicada para as propriedades privadas, conforme é proposto em nosso
estudo. Em qualquer hipótese, não se deve permitie um desmatamento intra-gleba,
no espaço de cada reserva extrativista comunitária, superior a 5 ou 10%, conforme
as peculiaridades topográficas e hidrográficas e as potencia 1 idades dos solos
para atividades agrárias diversificadas. Deve ser proibido, de modo radica 1 e
permanente, no caso, o uso de agrotóxicos, por razões bastante conhecidas,
relacionadas sobretudo com a defesa da sanidade das águas e solos regionais.
Questões tributárias
para a Amazônia

especificas

nos pressupostos do desenvolvimento sustentado

A discussão sobre os critérios para tributação da terra na Amazônia começou
muito cedo e de modo inegavelmente empirico. A questão básica até agora proposta
seria a de estratégias para frenar os apetites dos especuladores. Respaldados em
velhas teorias de impostos crescentes, pretendia-se utilizar o acúmulo de
tributações para a recuperação de terras a favor do patrimônio esta ta 1, para
ulterior uso social ou criação de unidades de preservação. Não se levou em conta
nessas propostas as peculiaridades políticas do país, as sucessivas mudanças de
diretrizes na economia e no gerenciamento dos espaços rurais e silvestres, e nem
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tampouco a força do "Iob tsno" para contornar leis e regulamentos. Não se fez,
acima de tudo, uma avaliação correta do comportamento diferencial dos governantes
em relação aos proprietários bem situados nos meios políticos e sociais.

r
r

r

Daí decorre nossa preferença por proposições 1 imitantes ao desmatamento e
incentivadoras de padrões auto-sustentadas de utilização do espaço, com o máximo
possível das florestas em pé.
Tal direcionamento, entretanto, não implica em
qualquer desprezo ou falta de apelo a uma política tributária flexível e justa
para a malha fundiária da Amazônia. Pelo contrário, descartado o empirismo das
altas tributações, pode-se negociar mais tranquilamente as regras de uso, com
todas as limitações estratégicas que propiciem uma conciliação entre proteção
ecológica e desenvolvimento social e econômico efetivos.
Existe duas vertentes a se considerar, em acréscimo a esta primeira
abordagem. Uma delas se dirige para os interesses tributários do Estado e dos
municípios amazônicos; a outra, leva em consideração um tipo de estímulo aos
empresários mais esclarecidos que se alinharem com a idéia de uma utilização
econômica associada a um cenário de máxima preservação da biodiversidade.
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Tem sido lembrado que em relação às terras florestadas da Amazônia, para as
quais os brasileiros de todas as regiões vem propondo estratégias mais
consistentes de preservação, deve existir uma contrapartida do poder central,
para compensar o congelamento de vastas extensões de terras. Ta 1 espécie de
compensação se destinaria aos estados e municípios para os seus investimentos
sociais, sobretudo em saúde pública, saneamento básico, educação e difusão de
atividades econômicas auto-sustentadas,
não-predatórias. Aos Estados seriam
dirigidos recursos para infra-estruturas modernizantes em áreas 1 iberáveis para
um desenvolvimento econômico e social, segundo projetos bem elaborados e debaixo
de uma correta e construtiva previsão de impactos. Aos municípios, para o
atendimento das infra-estruturas mini mas requeridas pelas cidades de todos os
portes (rede de esgotos, tratamento e distribuição de águas, rede escolar,
manutenç_ão de hospitais e postos de saúde, centros esportivos, centros culturais,
e, sobretudo, incentivo aos pequenos e médios produtores de alimentos da
periferia dos centros urbanos, e benef íc ias para as populações tradicionais da
beira de rios e igarapés). Entre muitos outros direcionamentos de recursos, com
vistas a um efetivo desenvolvimento econômico e social.
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Numa outra linha de compensações,
encontram-se os empresários de
agropecuárias, os quais após terem adquirido glebas em remotos setores da
Amazônia, pensam que seria justo pagar menos tributos em função do percentual de
terras florestadas não passíveis de serem incorporadas ao rol habitual das áreas
rurais produtivas. Não é fácil atender a tais pretensões dos proprietários de
glebas na Amazônia. Em primeiro lugar porque a aquisição das terras fez-se por
mecanismos extremamente excepcionais e anômalos, com grande auxilio de uma
estrutura cartorial viciada e pouco esclarecida. E, logo, em seguida, pelas
distorções incríveis introduzidas pelo sistema de subsídios, manejados por
instituições pouco esclarecidas e politicamente vulneráveis.
É lógico que se pense em uma tributação progressiva e forte para as glebas

especulativas, os latifúndios e as grandes glebas cujos proprietários não tem
qualquer preocupação com uma criatividade agrária capaz de se traduz ir por um
conjunto de atividades econômicas auto-sustentáveis. Grandes latifúndios e
"enc Iavas " de uma certa dimensão já deveriam ter sido eliminados da estrutura
fundiária da Amazônia e revertidos para unidades de preservação ou espaços do
tipo daquelas que se convencionou chamar de reservas de recursos naturais".
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Não se pode nem mesmo considerar a possibilidade de permanência de glebas
particulares com dimensões superiores a 10.000 hectares. Houve quem dissesse com grande senso de justiça social - que nenhuma propriedade da Amazônia pudesse
ser superior ao menor dos municípios existentes no país. Já que não é possível
convencer os donos do poder sobre as razões soe ia is dessas 1 imitações, que se
faça todo o possível para estabelecer regras de uso e estratégias de tributação,
suficientemente sólidas para evitar a ampliação dos processos predatórios e
exigir ma is inte 1 igência e melhor direcionamento para uma verdadeira economia
regional auto-sustentada para toda a Amazônia Brasileira.

Reforma agrária e meio anmiente na Amazônia
Existem estratégias legais para que um governo esclarecido - minimamente
orientado por princípios de justiça social - possa realizar reformas estruturais
no sistema fundiário amazônico.
As dimensões e os caminhos existentes para interferir na estrutura agrária
regional - na conjuntura desse fim de século - são muito mais amplas e
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diversificadas do que geralmente se pensa. A não existência de vontade política
para realizar tais reformas é que bloqueiam por princípio qualquer iniciativa na
direção de tais reformas. Nossa intenção, porém, no tratamento dessa delicada
questão, centra-se apenas nas relações entre reforma agrária e o meio ambiente
físico, ecológico e social. Sobretudo nos interessa saber qual o tipo e os
procedimentos de reforma agrária que possam se harmonizar com uma economia
silvestre e rural, alinhada com os princípios de uma verdadeira economia autosustentada ou eco-desenvolvimentista. Interessa-nos destacar, por outro lado, que
existem caminhos - de diferentes pontos de partida - para introduzir mudanças
substanciais,
independentemente das reações pseudo- lega 1 i stas das classes
dominantes ou do radicalismo utópico dos que gostariam de manter a Amazônia como
um gigantesco santuário. Totalmente intocado. De algum modo pode-se permanecer em
qualquer desses dois polos. Da mesma forma que não se pode atender às pretensões
latifundiárias dos que se filiam na ideologia rígida da propriedade privada.
Mesmo porque, no caso da Amazônia, ocorreu em poucos anos o mais gigantesco e
permissivo apossamento de terras públicas de que se tem notícia no decorrer do
século XX: um apossamento cartorial escamoteado, ao qual se soma um apossamento
pelo tradicional sistema de "grilagem" de terras devolutas.
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Ao Partido dos Trabalhadores interessa, em primeiro lugar, abrir um amplo
espaço para a proteção do patrimônio espacial e ecológico dos legítimos
proprietários históricos e pré-históricos da terra amazônica: grupos indígenas,
seringueiros, castanheiros, beiradeiros, camponeses (legítimos) desterrados ou
"sem terra
Sem e 1 imi nar, dentro das precauções propostas em nosso Projeto, as
possibilidades de atuação dos modelos auto-sustentados de uso do espaço, sob a
condição do máximo possível de preservação da biodiversidade in situe o correto
manejo dos diferentes setores que compõem o espaço de cada gleba. Enfim
estimular, com grandes precauções um desenvolvimento econômico híbrido do espaço
ecológico da Amazônia, em que, segundo o tamanho e a posição física e ecológica
de cada propriedade, seja possível encontrar economicidade social e financeira.
11•

Está na mira de um partido popular esclarecido, envidar todos os esforços
possíveis para uma reciclagem do uso dos grandes "enclaves" territoriais,
adquiridos por grupos nacionais ou multinacionais, ao sabor do permissivismo
inexplicável
e anti-brasileiro de todo um período de excessão. Não existem
condições para se tolerar propriedades de dezenas ou centenas de milhares de
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hectares na Amazônia. Mas é de todo conveniente aproveitar os erros da história
fundiária anômala - de um país cansado de ser explorado por latifundiários
vorazes - a fim de reciclar ou induzir um processo negativo para uma estrutura
mais racional,
socialmente arejada e capaz de conciliar efetivamente
desenvolvimento com a proteção do máximo possível de florestas-em-pé, sem maiores
ameaças para a biodiversidade in situ. Um procedimento que guarda interesse
nacional e planetário.
Por todas essas razões, as propostas de Reforma Agrária ocupam uma posição
especial nas preocupações do Partido dos Trabalhadores,
existindo uma
Coordenadoria exclusiva para tratamento das sérias e delicadas questões a elas
envolvidas. Sob a batuta de mestre José Gomes da Silva.
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Já se foi o tempo em que se pensava o processo de reformas agrar,as como uma

simplória ação mecânica de partilha da terra e assentamento de desesperados
personagens em terras públicas ou glebas desapropriadas. Não existe mais lugar
para emp1r1smos nas ações de reforma agrária. Ou, para uma simples e
inconsequente distribuição de terras para uma só e única geração de pretendentes
e candidatos. Não se deseja, por outro lado, cometer o erro dos tempos
discrecionários, nos quais se fez um chamamento de grandes grupos econômicos nacionais ou multinacionais - para a aquisição de glebas ou mesmo doação de
terras devolutas, com vistas a uma problemática experiência agrária, que via de
regra se reduziu a pastagens progressivamente empobrecidas. Tudo tendo sido feito
numa fase de empirismo quase total, pelo desconhecimento das limitações
ecológicas da Amazônia, em relação ao desenvolvimento da agricultura.
O resultado foi a mais violenta, incontida e veloz devastação de terras
florestadas, conhecida em todo o cinturão intertropical do globo, no decorrer do
século. Criou-se, sobretudo, um cenário de fragmentação do continuum florestal da
borda sul da Amazônia, com enorme perda de biodiversidade (Rondônia, norte de
Mato Grosso, sul do Pará, planalto centro-ocidental do Maranhão). De resto, um
cenário de degradação e apossamento selvagem das terras florestadas da região
amazônica; projetando-se pelos dois lados das longas rodovias que seccionam o
coração das matas; com inter-penetrações predatórias ao longo de riozinhos e
igarapés; e saltações metastásicas sobre os remanescentes melhor preservados de
florestas. Frente ao caos instalado, advoga-se uma postura a um tempo mais
racional e mais responsável socialmente falando - para atingir um primeiro
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patamar de reformas agrárias - viáveis e compatíveis com as peculiaridades
espaciais e ecológicas do grande conjunto de terras baixas amazônicas.
Todo projeto de Reforma Agrária envolve a preocupação de corrigir os
defeitos e os setores negativos de uma estrutura agrária. Mas, em relação a uma
grande região dos trópicos úmidos, dotada de raízes pre-históricas e populações
tradicionais, com recente penetração de um capitalismo tardio - impregnado de um
incontrolável apetite fundiário - as propostas ditas de "reforma agrária"
envolvem considerações muito mais amplas. De estruturas. Tipos de espaços
geográficos e ecológicos. Preservação de biodiversidades. Uso de solos em
subespaços permitidos. Modelos silvo-agro-pastoris variáveis, para a ut i1 ização
de glebas. Previsão de impactos de atividades agrárias. Eficiência produtiva das
alternativas auto-sustentadas de uso das propriedades de diferentes tamanhos e
posicionamentos. E, por fim, uma noção clara dos "cenários" positivos ou
negativos a serem conseguidos, em diferentes profundidades de tempo futuros. Não
existindo preocupações de atendimento à economicidade das propriedades pequenas e
médias - e, das grandes, não muito grandes (de 5.000 a 10.000 hectares), o
processo reformista dirigido para o mundo rural-silvestre da Amazônia se
esgotaria em si próprio, gerando mais conflitos do que soluções. Alguém já propôs
que a maior propriedade silvestre rural da Amazônia não deveria ser maior do que
o menor dos municípios brasileiros, fato que redundaria em um módulo máximo
si tua do entre 10 e 15 km2 (1000 a 1500 hectares) . Pensamos que, numa primeira
instância, pode-se buscar outros caminhos e estratégias,
evitando-se o
enclaves
retalhamento excessivo dos
que possuem sub-espaços contínuos de
florestas preservadas. Não há como definir de imediato - antes de pesquisas mais
aprofundadas - o tamanho do módulo máximo de glebas, a ser toleraados para a
Amazônia. Uma Reforma Agrária, dirigida para o universo das terras baixas
florestadas da Amazônia, nesse sentido, implicará sempre em um desafio de
dimensões e variáveis de utilização, para o planejamento técnico e científico e
administrativo. Implicando em uma constante pré-avaliação dos cenários a serem
obtidos, segundo a utilização de cada combinada de proposições. Mesmo assim, é
indispensável de imediato, avaliar quais os espaços que podem ser conseguidos
para diferentes usos e objetivos, em fases futuras, de um sistemático e
continuado processo reformista.
11
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Com vistas a se conseguir uma somatória de espaços a favor de uma efetiva e
progressiva política de reforma agrária,
existe a seguinte lista de
possibilidades:
- canso lidação dos modelos de reservas extrativistas comunitárias e reservas
extrativistas intra-glebas,
segundo planos individualizados de manejo e
economicidade agregada, a favor do desenvolvimento econômico, sacia 1 e cultura 1
das populações residentes. Introdução da idéia de ecodesenvolvimento diferencial,
segundo as potencialidades regionais e sub-regiões dos recursos naturais, as
vocações dos grupos humanos envo 1 vi dos ( povos da f1 ores ta) , e os círculos de
economicidade para a colocação de seus produtos (borracha, castanha, guaraná,
dendê, açaí, um percentual contido de exploração madereira em rodízio);
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- desapropriação sistemática das propriedades em que sejam encontradas culturas
proibidas relacionadas com o narcotráfico com reaproveitamento
diferencial dos
sub-espaços das glebas para fins de usos auto-sustentados, corretamente
planejados;
- revisão dos procedimentos cartoriais anômalos que ocasionaram berrantes ou
excessivos apossamento de terras florestadas devolutas, por proprietários
absenteístas ou grupos econômicos de qualquer parte ou composição.
- incentivo ao reaproveitamento das terras degradadas existentes na periferia da
Amazônia (Rondônia, norte de Mato Grosso, sul do Pará, planalto Maranhense),
segundo diferentes modelos e estratégias agro-silviculturais. Com reassentamento
de colonos em glebas recuperadas pelo Estado em função de apossamentos
irregulares ou escamoteações cartorárias.
Em qualquer núcleo de colonização planejada, ofertar assessoramento técnico,
agronômico e de economia rural, no mínimo por cinco anos contínuos aos camponeses
pioneiros. Com fornecimento de subsídios, segundo estratégias contidas, porém
socialmente equitativas.
- numa primeira fase das reformas o destino das propriedades superiores a 20.000
hectares, existentes em qualquer parte da Amazônia será re-examinado por
comissões técnicas e científicas independentes, constituídas por governos
esclarecidos. Esta revisão deverá se iniciar obrigatoriamente pela avaliação das
grandes propriedades adquiridas por grupos multinacionais. Em fases posteriores

-·

...,
..,,,
~

..._i

._

-

. 'W

..,

-_.
-

•••-

""---

..•
'WI

...,

,.-·"'.-_.
-...,
-

._.
,,

w

--

-

....,

-

r:
67
r

("".·
r

r
r
r

r.

rr:

r:
,,,......

('

r
r
r-

,,,...,

r:
r_
r:

r:

r:

poderão ser reavaliadas as glebas de 5.000 a 10.000 hectares segundo critérios
harmônicos e independentes, tanto quanto isentos de quaisquer radicalismos;
- fica subentendido
for ultrapassado
desapropriação para
propriedade,
não
desapropriatório.

que, qualquer propriedade em que o limite para desmatamentos
em relação às posturas legais vigentes, poderá sofrer
fins de reforma agrária. Para quem devastou 80 e 100% de sua
deve existir
contemplações
em relação
ao processo

Independentemente da viabilidade de se obter uma razoáve 1 soma de espaços
para uma reforma agrária, no interior dos grandes espaços da Amazônia, existem
pressupostos de obrigatória consideração. Por princípio, fica afastada qualquer
hipótese de partilha mecânica, de grandes glebas ou subespaços regionais, para
distribuição graciosa e inconsequente a todo ou qualquer tipo de pretendente. Não
devem ser concedidas terras a pseudo camponeses, candidatos incapazes de
organizar sítios ou fazendas, nas circunstâncias ecológicas da Amazônia. E, muito
menos, a alienígenas, não adaptados a viver na região, ou tampouco capacitados a
desenvolver aquelas múltiplas atividades necessárias para sobreviver no ambiente
das selvas. Pelo oposto, aos que revelarem aptidões efetivas para o trabalho
rural-silvestre, dentro das peculiaridades regionais da Amazônia; ou, para os que
tiverem aas condições mínimas de enfrentar as múltiplas e trabalhosas tarefas de
organização de um pequeno sítio ou fazenda no interior das matas, ou setores
desmatados da região, deverá ser fornecida orientação continuada dos órgãos de
fomento.
Não é a hora e o lugar para se discutir toda a problemática de uma proposta
de Reforma Agrária para a Amazônia Brasileira. Além de um "banco" de terras,
existem outras vertentes e outros entendimentos paralelos, a serem equacionados.
Por exemplo, é condição básica para o sucesso de uma reforma estrutural, a
avaliação das potencialidades de cada gleba - em termos de seus recursos
naturais, de vegetação, solos, rios, riozinhos e igarapés, recursos pesqueiros assim como, a posição de terrenos em relação aos caminhos vicinais, eixos
viários, rotas fluviais, e, centros consumidores para a comercialização dos
produtos extrativos, excedentes agrícolas ou gãdo de corte.
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É imprescindível,

em casos de pequenas ou médias propriedades, organizar um
sistema de parcelas dentro de cada terreno, de tal modo que se possa assegurar
complementaridade e eficiência produtiva para o homem-habitante, em geral
desprovido de quaisquer recursos e capitais de giro. A fixação de comunidades
tradicionais, através de incentivos e substancia is auxílios para sua ascenção
social e econômica é vital para a Amazônia, a fim de evitar sucções indesejáveis
na direção de um mundo urbano dotado de uma muito baixa capacidade de mercado de
trabalho.
O problema essencial que se propõe no bojo de uma Reforma Agrária para a
Amazônia situa-se na questão de como obter desenvolvimento econômico e social com
o máximo da floresta-em-pé, em um quadro de efetiva melhoria das condições de
vida das populações tradicionais da região. Como realizar uma Reforma Agrária, no
interior de um imenso espaço rural/silvestre, de problemática e variável
capacidade de suporte, em termos de padrões condignos de vida? De quê forma, ao
ensejo de um processo reformista, contribuir para evitar uma devastação
incontrolável da floresta, poluição de igarapés e rápido empobrecimento de solos?
Quê estratégias utilizar para garantir a sustentabilidade efetiva de um certo
percentual de exploração madere ira, sem maiores perdas para a preservação da
biodiversidade in situ? E, sobretudo, indagar sobre a forma de conduzir a
política agro-silvo-florestal, de maneira a se impedir o engedramento de um
quadro de fragmentação universal e predatória dos cont inuos florestais
remanescentes da Amazônia? Da Amazônia vista como um todo, ou melhor ainda, das
terras baixas florestadas antevistas em cada uma de suas regiões, células
espaciais ou quadrantes.
Em princípio, para se atingir o cerne da questão, tem que se iniciar de
imediato o conhecimento das realidades regionais, valorizando sobretudo aquelas
geradas pela sabedoria popular e buscando entender as expectativas e ansiedades
das comunidades residentes. Será somente através do cruzamento das aspirações das
comunidades amazônicas com a sensibilidade técnica e cientifica que se começará
a produzir um Projeto Amazônico de Reforma Agrária. Enquanto isso não estiver
concluído, cabe resistir à escalada da ignorância que passou a campear no país,
nos últimos tempos, à sombra de governos de baixa credibilidade e de
administradores incapazes de reagir inteligentemente às investidas das e lasses
dominantes, socialmente insensíveis e altamente demagógicas.
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É indispensável

expurgar dos órgãos setoriais da administração pública os
corruptos e os incompetentes, que só fizeram envergonhar o país perante a opinião
pública mundial.

r-

Cumpre, nesse sentido, reavaliar e recompor toda a estrutura, os
equipamentos jurídicos e a funcionalidade dos órgãos da administração pública,
envolvidos com a extensão administrativa na Amazônia Brasileira. E, por fim,
desenvolver ações integradas,
suficientemente ágeis e inteligentes, para
preservar, conservar, dinamizar alterna~ivas, e garantir um novo e diferenciado
padrão de desenvolvimento econômico social, capaz de servir a todos os viventes
da Amazônia, va 1 e dizer, a todos os amazôn idas. E, sobretudo, dotadas de uma
energia cultural, suficientemente vigorosa, para atender às expectativas dos
homens e da sociedade regionais. Sem discriminações.
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tenninais

Fica implícito, por último, que para qualquer garantia de aplicabilidade das
propostas reunidas neste documento, há que ex1g1r uma total mudança de
mentalidade por parte de governantes e empresários, com vistas ao futuro da
Amazônia. Clama-se por uma nova política de convivência pacífica entre grupos
humanos e comunidades residentes. Exige-se uma verdadeira política indigenista,
que redunde em uma efetiva proteção física e preservação dos valores culturais de
grupos humanos que remontam à pré-história. Propugna-se por um atendimento mais
amplo das expectativas de uma sociedade com total banimento de incentivos para os
privilegiados insaciáveis do topo da pirâmide social. Em particular, cumpre
acatar e dar validade aos princípios das reservas extrativistas e às exigências
esclarecidas dos "povos da floresta". E, na outra ponta, incentivar polarizações
econôrni cas mú lt i p 1 as, que não imp 1 i quem em crescimento demográfico soei a lmente
deformado. É impossível competir sem esforços de industrialização. No caso
particular da Amazônia, porem, é necessário tomar todo cuidado possível com os
impactos ecológicos e sociais. Sem o que, nem mesmo o Turismo ecológico poderá se
desenvolver.
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