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ABSTRACT, Development oitematives tn rlic Bmzilian Amazonran ecological fl'a/uarion. The Bràzilían Amazon
presenta unique opportunities f1>r guidíng develcpment into sustalnable land uses benefitting both present and
futute generaticns in the regíon. Aprropriate agroecosysrerns would be characterizcd by: l) hígh agroncrnie sustainabillty, 2) social sustaínabílity ín terms of no! contaíning the seeds of their own destruction from inherent .
social injustices or reliance on uneforceable rcgulations, 3) maximum self-sufficlency in te_rmsof thase produets 1
which are locally produclble, 4) minirnal effects on other resources, and 5) minimal macro-ecological effects.
Ratings in tcrms of lhe above criteria are consldercd for fourteen alternative developmenrtypes for forests in
tetra firme (unfloodcd uplands), Roughly in arder of lncreasíng environmental perturbation they are: 1) untouched forest, 2) fores! produets extractlen, 3) shelterwoad Forestry, 4) highgrading with repÍanting, 5) highgrading
without replanting or regulation, 6) enrichrnent and/or selectlve poisoning, 7) silvicultur.il plantations, 8) clearcutting wlthout replanting, 9) perenuial crop plantations, 10) taungya, ll) annuals in shíffing cultivation, 12)°
annuals ín continuous cultlvs.tiou, l 3) pasture wilh f,rtí!izer, and 14) pasture without fertilizer,
Emphasis is ptaced on the interactions a:nong different land uses ín an arca, espccialíy ways physical proximíty of certaín uses can either harm or help realiza tion of long-terrn planning decísions, Severai advantages exíst
for lntensívely managcd arbcrescent percnníal crops ín limited arcas, especially where rainforest cover has already
been remoyed, and for forest managcment _ schemes ba sed on natural regeneratíon in rr.uch larger, but stiU limited,
tracts where canopy cover exlsts, Pasture, currently farthc most common.Iand use ciiok e, satisfies thc least of
lhe critería consídered appropríate for g~iding planning to sustain human wellbelng ln the region,
·
Na singlc developmcnt o;>tion should be pcomoted, but rather a carcfully planucd rnosaíc of natural ecosys-:'
tems and ágroecosystems w'.th dlffcrent intcnsities and typc of management, No aiternative satísfíes ali goals,
and no type or cornbination of types offers a panacaca for the Amazon Regian's problems, much Icss lhe problems of other rcgíons, ·
Selectíng sustainable and otherwíse appropriate land uses is only onc of the preconditions that must be met
lo ínsure Iong-tcrrn weilbeing in the region, Intcrdepcndence with other problems mandates, in addition, restraints on concentration of wealth and land ownershlp, limits lo total consumption (presurnably lncluding restraÜ!Uon maxímum consumptíon), and keeplng thehuman population with~1 lhe area's carryíng capacíry.
RESUMO. A Amazônia brasíleira apresenta oportunicadcs singulares para con«Juzir o desenvolvimento visando
ao uso sustentável da terra que traz l:~ncfkios tanto para gerações atuais quanto para as futuras, na região, Agroccosslstemas apropriados seriam caracterlzados por: l) alta sustentabilidade af,tícoJn, 2) sustentabilíd•• de social
em termos de não conter a semente da sua própria destruição por causa de injustiças sociais inerentes ou por contar com regulamento não exeqüíveis, 3) auto-su!icifocià máxima em termos dos gêneros que são localmente pro_duiívei~,4) efeitos mínimos sobre outros recursos, e 5) efeitos macroecol6'4icos minimizad•>s.·
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A classificação em termos dos critérios acima relacionados é considerada para quatorze tipos de desenvolvimento alternativos das florestas de terra füme, que são: aproximadamente em ordem de perturbação ambiental
crescente: 1) floresta Jntata: 2) extração de produtos florestais; 3) sístemashdurwood; 4) extração seletiva com
replantio; 5) extração seletiva sem replantio ou disciplinamento; 6) enriquecimento e/ou envenenamento seletivo; 7) plantações silviculturais; 8) corte raso sem replantio; 9) plantações de culturas perenes; 10) sistema taungya; ll) agricultura itinerante de culturas anuais; 12) agricultura contínua de culturas anuais; 13) pastagem com
fertilizantes, e 14) pastagem sem fertilizantes.
·
.
Ênfase é dada às interações dos diferentes usos da terra em uma área, especialmente quanto às maneiras em
que a proximidade física de certos usos pode prejudicar ou ajudar a realização ue decisões de planejamento a longo prazo. Existem várias vantagens para manejo intensivo· de culturas perenes arborescentes, especialmente onde
a cobertura da floresta pluvial já foi removida, e para manejo florestal baseado em regeneração natural em áreas
maiores, mas, mesmo assim limitadss, nas zonas onde a copa da floresta ainda 'existe. Pastagem, atualmente a
escolha mais comum de uso da terra, satisfaz menos do que qualquer outra opção, quanto aos critérios considerados apropriados para guiar o planejamento visando a sustentar o bem-estar humano, na região.
Nenhuma opção única de desenvolvimento deve ser promovida, mas sim um mosaico cuidadosamente pla;eja•
do de ecossistemas naturais e agroecossistemas de diferentes intensidades de manejo, Nenhuma alternativa satisfaz a todas as metas, e nenhum tipo ou combinação de tipos oferece uma panacéia para os problemas da região
amazõmca, e, muito menos, para os problemas de outras regiões
A escolha de usos da terra que são sustentáveis e apropriados em outros aspectos é apenas uma das pré-condições, que têm de ser atingidas para assegurar o bem-estar, a longo prazo, na região. A interdependência com outros problemas exige, além disso, restrições sobre a concentração de renda e de posse da terra, limites ao consumo total (presumivelmente íncluíndo restrições sobre consumo máximo), e manutenção da população humana
abaixo da capacidade de suporte da área.

OBJETIVOS DE DESENVOLVThlENTO
A corrida atual do Brasil para desenvolver a região
amazônica apresenta muitas oportunidades singulares, além de riscos. É um evento raro na história
humana quando uma área de ecossistemas naturais tão grande é convertida em agroecossistemas
humanos por meio de um desenvolvimento, pelo
menos em teoria, planejado, sob a orientação de
programas governamentais. Até o ponto em que os
planos governamentais controlam ou influem eventos na prática, a oportunidade deve ser aproveitada
para guiar racionalmente este desenvolvimento, em
atividades que maximizam o bem-estar humano, e
que evitam efeitos deletérios potenciais. Desde que
o impulso de desenvolvimemo na Amazônia esteja
apenas em fase inicial, e dada a superfície tão extensa (5 x 106 km2 na Amazônia Legal), mesmo
mudanças pequenas no rumo de políticas de desenvolvimento implicam efeitos enormes potenciais,
· sejam bons ou maus. Junto com escolhas deliberadas de usos da terra, produzindo gêneros para
consumo ou venda, áreas a serem mantidas não
perturbadas devem ser definidas e defendidas.
· Qualquer planejamento tem que começar com
uma consideração criteriosa quanto aos objetivos
de desenvolvimento apropriados. A quadra de referência é crucial. Aqui, começo da premissa de que
o planejamento está sendo feito pelo Governo brasileiro para o benefício de gerações tanto atuais co-

mo futuras na rçgião amazônica, inclusive de todos
os níveis da sociedade. Anota-se que a ênfase é
quanto ao benefício da região amazônica, e não
quanto a outros países ou a outras regiões do Brasil. Deve sei lembrado que várias condições teriam
que ser alcançadas para que os objetivos visados sejam atingidos, inclusive o da manutenção da população humana baixo da capacidade de suporte, um
limite concentração de posse da terra, e um li mite sobre consumo total (presumivelmente incluindo um limite sobre consumo máximo). Objetivos
apropriados são resumidos abaixo.
â
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substituiria um sistemal caso este fosse vítima des- teração com a macrçeconomía e a auto-suflcíência
ses problemas biológico .
local. Tal equilíbrio traz vantagens a longo prazo
Mesmo que uma cultura possa ser sustentada do para os residentes da região. A dependência de imponto de vista agrícola,jera pode ter vida ~urta, da- portações de suprimentos de energia, outros insudas razões sociais. A sustentabilidade social requer mos agrícolas e alimentos básicos pode ter desvanque o sistema permaneça, lucrativo durante o tem- tagens em termos de preços e garantia a longo pra.
po todt.j. Flutuação nas produções (como as causa- zo do suprimento regular. As concentrações does ..
das por problemas biolqgicos) e variações nos pre- forço na produção para exportação, com a intenços de mercado para o produto ou nos preços ou ção de comprar artigos essenciais com os lucros,
na disponibilidade de insumos, podem pôr em jogo coloca o risco das flutuações nos mercados intera sustentabilidade social, a longo prazo. Também nacionais sobre as pessoas que menos podem arcar
importante é a praticaijilidade dos regulamentos com esta especulação: pequenos agricultores tropisancionados para o fundonamento de sistema. As cais. A maximização da auto-suficiência· não deve
t1a<lições dos tempos coloniais no Brasil de se rnan- ser confundida com isolamento do comércio; este
!' terem muitas leis tecnicamente em vigor mas que é necessário (dentro de limites) para todos os agronão são executadas e da aplicação seletiva de leis ecossistemas que possam ser considerados. Alguapenas para os "inimigos", e de evadir regulamen- mas culturas para venda são necessárias para suprir
tos por meio de ubíquo "jeito" brasileiro (81) fundos para a aquísiçãq de bens não produzíveis na
complicam bastante o planejamento quando são região; o problema é impedir a perda de auto-suficomprometidos tais regulamentos. Além disso, ciência em produtos regionais.
aceítabílidadâ de premissas sociais servindo por
A auto-suficiência deveria estender-se, dentro
base do sistema pode comprometer a sustentabili- do possível, para incluir tanto "auto-suflcíêncía
dade a longo prazo, como no caso de sistemas ínse- econômica", significando que se produz o suficienparáveis de desigualdade' sociais extremas. A sus- te para satisfazer às necessidades de todos que tetentabilidade está, portanto, ligada !! forças sociais nham dinheiro para comprar um produto, quanto
resultantes da distribuição de recursos e da pressão auto-suficiência nutricional, significando que se
populacional.
1
l
produz o suficiente para satisfazer às necessidades
1
nutricionais de todos, não importando .o poder
Competitividade Econômica Não-Subsidiada
aquisitivo.
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Os sistema1 não deverh depender de subsídios
econômicos àê fora para fazer com que as atividades agncolas sejam atraentes. Distorções íntrodpzídas por tais subsídios coro isenção de impostos
e empréstimos a baixos juros têm urna tendência
'de tomar-se autoperpetuados mesmo depois de
tornar-se claro a observadores desinteressados que
os méritos econômicos i~trínseccs de um sistema
não justificam a despesa do governo. Pastagens de
gado na Amazônia brasileira seguiram este padrão
(29). Os sistemas precisam ser rendosos em termos
imediatos (descontados) para obviar qualquer necessidade de subsídios governamentaís ou privados.
Isto não implica em que uma política de completo
laissez-faire deva ser adotada; pelo contrário, muitas intervenções econômicas seletivas existem que
promovem metas sociais. !

1

Sustentabilidade
A sustentabilidade, a longo prazo, de qualquer
sistema a ser promovido é de suprema importância.
Podem ser identificados dois tipos de sustentabilidade: agrícola e social. Sustentabilidade agrícola
requer um balanço razoável de nutnentes no sístema, incluindo compensação por perdas através
de líxiviação, erosão e exportação de nutrientes
nos produtos colhidos, Outras exigências para
produtividade contínua, como controle de compactação do solo, devem também ser satisfeitas.
Exigências de energia devem ser satisfeitas a partir
de recursos renováveis. Probabilidades de ·d.1,struição por pestes ou doenças devem ser prevcni9:s e
deve levar-se em consideração o uso dOterrr~ue -
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É necessário atingir-se

'1

t4n equílfbno

Realiução de Metas Sociais
Padrões de vida mínimos, medidos por vários
critérios, devem ser alcançados para aqueles sustentados por um agroecossistema. Para cada critério, a
probabilidade de indivíduos não alcançarem o padrão deve ser mantida dentro de limites aceit áveis.
A quantidade de emprego gerado por diferentes tipos de desenvolvimento deve também ser considerada, assim como o efeito sobre a qualidade de distríbuíção de renda. Em uma escala regional, o custo
de instalação de um agroecossistema pode também
ser importante se optar-se por um tipo de desenvolvimento caro significar que as metas sociais não serão cumpridas em outras partes da região.
Compatibilidade com a Manutenção de Áreas para
Outros Usos

Planos de desenvolvírnento devem assegurar que
entre a in- as áreas adequadas estarão disponíveis para reser-
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vas ecológícas, indígenas e outros tipos que requeiram floresta intata. Os limites de tais reservas, uma
vez criados, devem ser respeitados: os desenvolvimentos em áreas círcunjacentes não devem criar
. pressões que levem à retração de consignações pre. viamente feitas para reservas.
Retenção de Opções de Desenvolvimento
Uma consideração básica na seleção de estratégias de desenvolvimento: deveriam evitar-se usos da
terra que fechem a porta a outros possíveis usos
futuros caso uma substituição seja necessária após
um problema biológico ou outro que force o abandono de um determinado sistema de produção.
Efeitos Mínimos Sobre Outros Recursos
.Tanto efeitos sociais como biológicos de atividades de desenvolvimento em uma ãrea de terra
podem afetar outras áreas ou recursos. A poluição
pode afetar áreas vizinhas, incluindo populações
de peixes nos rios, no caso da poluição da água.
Reprodução e alimentação de peixes podem ser
afetadas pela destruição de habitats de várzea e de
igapó ( 49). Expansão não controlada de atividades
humanas é um efeito comum de alguns tipos de desenvolvimento sobre recursos vizinhos.

1) Floresta Intata
A floresta pluvial amazônica intata é claramente

Efeitos Macroecol6gicos Mínimos
O sacrifícios de espécies e diversidade genética e
da diversidade de relações e cológícas co-evoluídas,
assim como mudanças climáticas também não são
o tipo de consideração que geralmente entra no
planejamento de esquemas específicos de desenvolvimento. Os custos de desprezar estes problemas
potenciais poderão ser altos1•

COMPARAÇÃODAS OPÇÕES DE
DESENVOLVIMENTO
,\,

Com os objetivos discutidos acima em mente,
bem como o potencial para conflitos entre objetivos, seria útil comparar algumas das opções de de1.

senvolvirnento usadas e propostas para floresta pluvial brasileira 2•
Nenhuma opção única considerada desejável para toda a Amazônia, mas sim uma "colcha de retalhos" de áreas em diferentes usos (29); (veja 72,
65, 24).
Vale a pena ressaltar que todas as opções possfveis têm as suas desvantagens, embora algumas sejam claramente preferíveis em relação a outras. A
idéia de que alguma panacéia de desenvolvimento
existe, apenas esperando ser descoberta por pesquisadores, é um mito potente. Embora a pes<J,uisa
possa, de fato, resultar em agroecossistemas melhores, e deva ser orçamentada e realizada a um ritmo
muitas vezes o atual, a fé de que resultados de pesquisa vão um dia vencer qualquer limitação agronômica ou ambiental determinada é perniciosa: isto pode levar, e de fato leva, planejadores a descartar preocupações com conseqüências futuras sobre
decisões atuais de' desenvolvimento. Quatorze possíveis usos da terra são comparados (Tabela 1),
· usando os critérios delineados na seção precedente.
Tomando as opções de desenvolvimento apresentadas na Tabela I, grosseiramente em ordem as-,
cenden te de perturbação ambiental, examinaremos
algumas das razões para classíflcã-las desta maneira.

Veja Fearnsíde (36, 38) p11ta tuna discussão mais
completa dos objetivos de descnvolvhnonto acima,
Inclusive de conruto~ potenciais enttc as metas.

de uso sustentável ao longo de qualquer horizonte
de tempo para o planejamento humano, tendo se
mantido em áreas presentemente florestadas na
maior parte do tempo desde que as florestas recuaram para vários "refúgios" durante a última era
glacial. Um período de glaciação máxima confinou
a floresta nos menores refúgios, terminando cerca
de 12.000 anos atrás; subseqüentemente, ocorreram dois recuos da floresta para maiores refúgios,
o último terminando há cerca de 2.000 anos (75).
Desde que a floresta seja realmente intata, as únicas ameaças à sua sustentabilidade viriam de mu ..
danças climáticas ao nível de macrorregíao ou
de isolamento em manchas suficientemente peque-

2. Comparações entre v:irias opções têm sido feitas na
base de "rentabilidade" e/ou "perturbação ambícntal"
por Arkcoll (6). Goodland (47, 48), Rankin f76), e
Dubols (20). Concordo com a maioria dns clasoii,cações feitas por estes autores pau os c:ritérios uS>l<l,ps
nos seus esquemas.
.

o· ~

. TABELA l - Comparação d~ opções de desenvólvimento para terra firme•.
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cola"

3

3

?

2) Extração de
produtos florestais

?

3

1

~ 3) Sistema "Shelterwood"

?

?

1,

7) Plantações silviculturais

!

2

?

8) Corte raso sem replantio

2

10) Sistema Taungya

2

11) Agricultura jlinerante
de culturas anuais ,

1-3

12) Agricultura contínua
de culturas anuais

?

1_ 3) Pastagem com fertilizantes!

2

14) Pastagem sem fertilizantes

3

• 1
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2
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2

3
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3
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1

2

1
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2

3
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2
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2

3

3

1-3

3

3

2

2
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1-3
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2

2

2

1-3
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3

3

9) Plantações de
culturas perenes

Efei-

3

8
6) Enriquecimento e/ou
1
envenenamento seletivo ' 1
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3

2
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recur- gico1
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1) Floresta \ntata

5) Extração seletiva sem
replantio ou regulação

Metas Com- Reten- E[Bi·
mciaú patibl·

clên·

cur- lonto
go
pra· pra•
zo
zo

/

4) Extração seletiva
com replantio

Auto·mfi-

2

3

2

2

1-3

3

3

2

2

2

2

3

2

1·3

1-3

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

,3

'
= regular; 3 = ruup;?
= desconhecido.
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nas de modo que algumas: populações de animais
e plantas não poderiam manter-se.
, A sustentabilidade social é problemática, como
um resultado combinado da não-aceitabilidade de
taxas de retomo ecopõmíço para aqueles que se
s,.i:neficiaríanf'<ffÜm.a muda1nça no uso da terra, au, sência de controle social efetivo para impedir per!
\

l

•,

turbação, e irreversibilidade de muitas mudanças
resultantes da perturbação humana.
A "éurto prazo, a floresta intata não é competitiva com outros usos. Uma exceção é o valor da terra florestada como mercadoria para especulação,
mas a expectativa de conversão futura a outros
usos forma a base teórica do aumento de valor,
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mesmo que cada proprietário individual não pre- pende de quais metas sociais estão sendo visadas.
tenda empreender a conversão ele próprio. A ma- Expulsar posseiros pobres das áreas designadas panutenção a longo prazo de áreas substanciais de ra retenção da floresta para uso futuro do governo
terra florestada para futura exploração econômica ou de proprietãrios partículares claramente coloca
pode representar um uso inteligente em termos estes indivíduos ou grupos em conflito. A populaeconõrnícos. O valor apenas da madeira na Amazõ- ção indígena é um grupo cujos interesses estão "intiiua brasileira tem sido estimado em mais de USi 1 mamente ligados à manutenção de áreas intatas de
trilhão aos preços internacionais correntes para floresta pluvial.
madeiras de lei nos mercados comerciais (95, p. 4).
A floresta pluvial tem a vantagem de não afetar
Só os Estados Unidos importaram, em 1974, plan- desfavoravelmente áreas adjacentes, encorajando,
jas medicinais no valor de USS 24,4 milhões, se- por exemplo, intromissão, perturbação humana em
gnndo o Centro de Comércio Internacional da Or- áreas para as quais não é planejado. Outros pontos
ganização das Nações Unidas (96), citados pela positivos são a retenção de opções de desenvolviForça de Tarefa Interministerial dos EUA sobre mento, efeitos adversos mínimos sobre outros r~- • Florestas Tropicais (98, p. 36). Os usos farmacoló- cursos, e ausência de efeitos macroecológicos indegicos ainda na-o descobertos para os produtos vege- sejáveis.
tais da floresta pluvial são muito maiores, sendo
considerada 1 perspectiva de sua perda um revés 2) Extração de Produtos Florestais
importante para a pesquisa do câncer (69 ). As vantagens de adiarem-se as conversões da floresta pluA extração de produtos florestais pode propor.
via! seriam ainda mais aparentes se uma perspectiva clonar renda a partir das áreas de floresta pluvial
menos míope fosse empregada na dedução de futu- de modo que muitos produtos podem ser sustentaros retornos. A parte áreas reservadas para explora- dos indefinidamente de um ponto de vista agronô-.
ção futura, áreas suficientes deveriam ser preserva- mico. Os produtos r'etirados representam uma dredas intatas com garantias de que as perturbações nagem de nutrientes relativamente pequena distrihumanas não serão permítídas em alguma data buída em uma grande área face às pequenas quanfutura.
tidades envolvidas, embota os nutrientes geralmenAs metas sociais são satisfeitus pela floresta in- te estejam em uma forma concentrada. Mais imtata desde "muito fracamente" até "muito bem", portante ainda é que os mecanismos de ciclagern
dependendo das metas em questão. A geração de de nutrientes são deixados intatos, A renda .pode
empregos é baixa, sendo a fiscalização e a proteção ser significativa: somente os Estados Unidos impor---das áreas contra perturbações os imperativos prin- taram em 1977 castanha-do-pará no valor de USS
cipais, à parte a pesquisa, Padrões de vida não são 16 milhões, segundo dados do Departamento da
mantidos a partir da produção da floresta a curto Agricultura dos EUA (97), citados pela Força de
prazo, e, portanto, dependem da escala de salários Tarefa Intermmisterial dos EUA sobre Florestas
pagos pela organização governamental ou privada Tropicais (98, p. 36). A renda advinda da maior
que for responsável pelas áreas florestais. Baixo parte das operações de extração de produtos flocusto de implantação é um ponto a seu favor, já restais atualmente é pequena em uma base de uni.
que recursos de capital tanto públicos quanto prí- dade de área, mas aumentos futuros nos preços dos·
vados ficam liberados para outras exigências so- produtos e na variedade dos produtos cornercíalicíaís, como educação e saúde. Estas exigências zãveís poderão facilmente mudar esta situação. A
também incluem a implantação de agroecossiste- sustentabilidade de produção faria esta opção ser
mas sustentáveis, adequadamente capitalízados em mais atraente economicamente, se o futuro não
outros lugares, seja da Amazônia ou em outra par- fosse desprezado tão brutalmente.
te do Brasil, seja em áreas de floresta -pluvial de
A sustentabilidade social é baixa para muitas
. terra firme ou em outros lugares da região, e seja formas de extração de produtos florestais. É írncomo manejo intensivo de ãreas pequenas ou como provável que a caça de animais silvestres proporcíomanejo extensivo de grandes áreas nas partes de ne uma produção contínua, a não ser nas áreas mais
flo resta pluvial da Amazônia.
isoladas, sendo que a maio na dos regulamentos ncSe as metas sociais são cumpridas pela retenção cessãríos para manter populações silvestres são íne. de áreas de floresta pluvial em estado intato, de- rentemente não-prâticas para se fazer cumprir. it.
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sustentabilidade social é geralmente improváyel dada a competição com outros usos da terra. Os seringueiros no 4:cre têm sidb violentamente expulsos por pecuaristas ou especuladores de terras. Face à violência, grande número de seringueiros deixou o Brasil para poder dontinuar seu sustento;
uma grande contribuição 'aos 80.000 brasileiros
que se estt,ra estarem agori na Bolívia (101). Muitos mais abandonaram sua profissão para se tornarem favelados em Rio Branco, capital do Acre.
A pobreza e a exploração dos seringueiros trabalhando nai propriedades dos seríngalistas têm
má fama há muito tempo
Os seringueiros estão
ainda entre os mais pobres a população amazõníca, O abandono em que viv tem, pelo menos, re~ltido maior auto-suficiêndia para os seringueiros,
que mantêm canteiros de subsistência de culturas
alimentares básicas, ao invés de contar com lojas
de companhias, como ora comum durante os
booms da borracha.
1
A ex traça-o de produtos florestais deixa as op. ções para cutres usos inteiramente abertas, com
exceção da perda de algumas populações animais
por causa da caça. O dano ~ outros recursos e efeitos rnacroecológícos são tarrlbém mínimos.
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3) Sílvícultura de "Shelterw!od"
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O sistema tropical de "shelterwood" tem d ado
toda indicação de ser um uso sustcn tável da terra
durante o período em que foi empregado na Nigéria e durante testes em andamento na estação experimental de cltvicultura da SUDAM em CuruâUna, perto de Santarém, d is de 1963 ( 18, 19). A
minimização das rupturas n cobertura da copa d'a
floresta mantém os fatores físicos dentro de límites apropriados para as espécies de árvores da floresta pluvial, bem como dejxa os mecanismos de
cíclagern de nutrientes e os sistemas de polinização
e dispersão co-evoluídos tão' intatos quanto possível.
A sustentabilidade social: é mais incerta para o
sistema de "shelterwood". O sistema requer que se
imponha um ciclo regulado por muitos anos e, portanto, apresenta a tentação contínua de ganhos
mais rápidos através da saída'do esquema. O perigo
é ilustrado pelo caso da Nigéria, onde a crescente
, pressão social por terra ag~culturável e madeira,
combinada com a suspensão do controle colonial
inglês, levou o s,is~~J!lª ao .fiip. Regulamentos para
. um--sisteníá-dtdf rrubada seletiva em Kalimantan,
1

·!

i
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a porção In~donésia da ilha de Bornéu, parecem
condenados desde o início; um levantamento feito
em 1977 indicou que nenhuma das nove companhias examinadas estava cumprindo uma lei que
exigia que 25 árvores para rendimento selecionadas ·
fossem deixadas por hectare (23).
Eckholm (23) conclui que "a noção de que estas
áreas estarão prontas para uma nova colheita de valor em 35 anos parece ser na melhor das hipóteses
um pensamento de fé, ou uma mentira conveniente
na pior das hípóteses". Tal destino para esquemas
potencialmente renováveis na Amazônia é uma
possibilidade sempre presente.
Rentabilidade da silvicultura de "shelterwood",
em uma base a curto prazo, é menor que a obtida
através das formas de exploração mais destrutivas,
assim impedindo a promoção e uso do sistema
(64). No entanto, sustentabilidade de produção
significa que lucros são muitos melhores em um
período longo de tempo. 'o sistema se apóia inteiramente na exportação do produto em troca de dinheiro para comprar bens ele subsistência. Salários
e renda são, portanto, determinados pela maior
instituição requerida para organizar o sistema.
O sistema de "shelterwood" cria conflitos míní-",
mos com outros usos da terra, retém abertas as
opções de desenvolvimento, não afeta adversamente
outros recursos e evita efeitos macroecolôgícos.

4) Extração Seletiva com Replantio
A extração seletiva, ou retirada apenas das árvores mais valiosas, deixando o resto da floresta intato, tem, de há muito, sido a prática de extração de
madeira preferida na Amazônia dados os seus baixos custos. A substituição das árvores removidas
por mudas cultivadas parece formar a base dos planos de manejo (esperançosamente) sustentável da
floresta que têm sido discutidos para grandes áreas
da Amazônia brasileira (73, 80). Alguma forma de
extração seletiva com replantio presumivelmente
seria incluída em qualquer esquema de contrato de
utilização da floresta ("con.trato de risco") aprovado.
As perspectivas de susten tabilidade são boas.:
desde que o replantio seja feito de modo a efetivamente 1evar à regeneração das árvores removidas.
Proponentes de sistema integralmente ou parcialmente baseados em replantio tomam a precaução,
bem aconselhável, d~ observar que.até agora, testes
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na Amazônia brasileira são insufícíen tes para asse.
gurar que o sis tema é viável em escala comercial
(80, p. 14). A quantidade de nutrientes retirada na
· forma de toros de madeira seria pequena, comparada com muitos outros usos da terra, embora eventuais depleções necessitassem substituição dos nutrientes removidos. Arkcoll ( 6) calcula, a partir dos
dados de Klinge (61), que uma remoção de uma
· . vez de 20.000 kg/ha de madeira retira 145 kg/ha
de nitrogênio, 2,4 kg/ha de fósforo, 14,9 kg/ha de
potássio e 18 kg/ha de cálcio. Substituir estes nutrientes custaria CrS 2.972 (USS 116) aos preços
de fertilizantes em Manaus em julho de 1979, comparado com um valor de Cr $ 50.000 (USS 1.949)
da madeira removida (6). Destes macronutrientes,
o cálcio seria limitante, mas apenas 3,4% do suprimento no metro superior do solo seria removido
na retirada da madeira ( 6).
A sustentabilidade social requer que os regulamentos para as laboriosas operações de replantio
sejam impostos por um período extenso. A dúvida
de que as exigências para replantio sejam efetuadas
na prática é um dos principais pontos levantados
em oposição à versão da lei de política florestal
que está sendo presentemente debatida no Brasil
( 58). Contar com a regeneração natural ao invés da
regeneração artificial poderia eliminar muito do custo de esquemas de replantio, mas a sanção estrita
dos regulamentos é exigida para preservar as árvores matrizes, cortes de mudas, cobertura da copa
da floresta e relações co-evoluídas (76, 77).
Extração seletiva com replantio é provavelmente apenas moderadamente competitiva em urna base
a curto prazo dado o alto custo de replantio e o
requerimento de capina sob condições mais difíceis que em plantações. Aumentos futuros no pre-,
ço de madeiras-de-leià medida que as florestas pluviais do mundo forem sendo dizimadas poderia
mudar isto, dando a este uso melhores perspectivas
de competitividade a longo prazo.
Esquemas florestais como esse requerem trabalho assalariado sob a direção de uma grande instituição. São necessárias grandes áreas para que o es-'
quema seja econômico, face aos ciclos de regeneração de talvez 20-30 anos. Níveis de salário e distribuição da renda dependem, portanto, das institui·
ções que desempenham este papel organizacional.
Os esquemas, contanto que não sejam abandonados em favor de outros tipos de exploração que
produzam lucros mais rápidos, têm vantagens do
ponto de vista dacompatíbílidade com outros usos
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da terra, retenção de opções de desenvolvimento,
efeitos sobre outros recursos e prevenção contra
defeitos macroccológicos.
S) Extração Seletiva sem Replantio ou Regulação
Extração seletiva sem replantio, ou regulação
do ciclo de colheita, e providências para deixar as
árvores matrizes têm pouca chance de ser sustentável a longo prazo, embora a velocidade de declínio
na produtividade possa variar. Eventualmente, a
floresta se tomará descapitalizada à medida que espécies mais valiosas forem sendo eliminadas. O
processo é ilustrado pela eliminação de árvores de
pau-rosa (Aniba duckei) de idade reprodutiva, de
valor para uso na indústria de perfumes, de virWalmen te todas as florestas acessíveis na área do baixo
Rio Negro, bem corno de muitas ãreas, incluindo o
Parque Nacional da Amazônia no Rio Tapajós.
Se a exrração seletiva sem replantio ou regulação for empregada como um uso da terra a longo
prazo, serão necessários períodos longos entre colheitas para que a regeneração justifique cada corte. Nem todas as espécies· regeneram, Baixas expectativas de retornos e baixo investimento de capital
em antecipação a futuros retornos resultam em
falta de motivação para conservar áreas contra
pressões para conversão a outros usos.
A rentabilidade a curto prazo seria grande para
esta forma de "exploração predatória", como é conhecida no Brasil: Os únicos custos são os da terra
(ou acesso a ela) e as despesas diretas de remoção
do produto de alto valor. A rentabilidade a longo
prazo seria pequena, face à baixa produtividade, a
menos que uma mudança para outro tipo de uso
da terra fosse considerada.
O contexto social da extração seletiva simples é
semelhante ao da extração com replantio, com a
diferença de que menos empregos são criados a
longo prazo. Enquanto duram os estoques de madeiras valiosas, as operações de colheita podem ser
efetuadas por pequenos operadores que compram
direitos de corte em sua base de royalties, seja do
governo seja de proprietários particulares de terra.
Tal sistema de royalty é empregado em terras florestadas do governo em Trínídad, mas as florestas
de Trínídad têm uma densidade muito maior de árvores valiosas do que a Amazônia brasileira; fazer
cumprir quaisquer regulamentos /! difícil e o sistema é, em última análise, insustentável. Proprietá·
rios privados de terra no _Brasil, incluindo em pe·
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qucno grau os colonos da rodovia Trnnsamazõ~ico
com lotes de 100 ha, de fato vendem dir~tos de
corte a empresas que operam pequenas serrarias ou
possuem caminhões. No caso brasileiro, o corte
não é feito com qualquer intenção de uso continuado da terra para exploração florestal. Mesmo a
remoção preliminar de madeira de valor apenas se
aplica a uma p<\(luena fraÇjiio da terra desmatada
para agricultura ou gado. ·
A extraç~ seletiva nã~ apresenta necessariamen te uma ameaça a outro~ usos da terra em áreas
adjacentes, embora a tenta4[0 dos madeireiros em
cruzarem limites para tirar madeira de áreas florestadas vizinhas seja evidente. As opções para uma
grande gama de usos mais intensivos permanecem
abertas. A poluição ou efeitos semelhantes sobre'
outros recursos é mínima,J bem como os efeitos
macroecológicos.
;
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6) Enriquecimento e/ou En.Jenenamento Seletivo

1

. I

O enríquccuncnto, ou pjantio de mudas de es·
pécies desejáveis na floresta, pode aumentar substancialmente o valor econõiníco da floresta quando as mudas alcançarem o ~amanho de corte (67,
20). O trabalho e o gasto requeridos para este tipo
de operação podem ser excessívce, e geralmente
são_ subestimados pelos pl1nejadores. As mu~as
muitas vezes não pegam, necessitando de replantio.
O plantio a partir de sementes na maior parte das
' vezes não é possível dadas .-Js perdas por roedores,
insetos e outros problemasj O trabalho requerido
para trânsportar e plantar ~úmeros significativos
de mudas na floresta pluvial é muito grande, e limPfZª periódica de ervas dan · has e cipós exige cuidados contínuos durante a~os após o plantio inlciai. Experimentos com plan}ios em linha e agrupa·
dos em uma reserva da SUDAM, entre Santarém e
a represa hidroelétrica de Curuã-Una, no Pará, dei·
xaram os silvicultores locais desiludidos com o
agravo de trabalho necessário (79). As exigências
de mão-de-obra são ainda [naíores quando envenenamento seletivo e anelamento sso usados em
combinação com plantios ehríquecídos, como na
Estação Experimental de $lvicultura de Tapah,
em Perak, Malásia (78). OtraÇões de manuten. ção demandam trabalho, nã apenas para o anelamento do veneno e plantio, as também para uma
limpeza de ervas daninha! apôs os primeiros
seis meses e todo ano nos rimeiro~ ~inco a seis
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anos, seguido por desbaste ocasional dos grupos
ou linhas plantados (78). ,
Envenenamento seletivo em combinação com
extração seletiva, uma classe de padrão de expioração que inclui o "Sistema Malásio Uniforme",
pode causar problemas severos à regeneração natural de espécies de floresta pluvial pela ruptura
extensiva da copa da floresta, com consequentes
aumentos nos níveis de luz no sub-bosque, levando à invasão de ervas daninhas e condições negatívas de crescimento para as'plântulas de árvores de
floresta. Quebrar a teia de interações ecológicas
pode ter consequências posteriores, Em florestas
onde muitas árvores não são espécies desejáveis,
operações de envenenamento podem levar a perdas
significativas de nutrientes, Claramente, muitos
possíveis graus de seletividade existem nos sistemas;
silviculturaís envolvendo envenenamento de ãrvo- 1
res, Muito mais pe~quisa ecológica básica precisa ·
ser feita para fornecer a base de esquemas planejados racionais deste tipo (76 ).
Programas de enriquecimento e/ou envenenarnento seletivo têm as mesmas implicações para as
metas sociais de outros esquemas silviculturais. O
trabalho intensivo que caractejiza as operações de
plantio de enriquecimento 'e manutenção significa
que empregos são gerados, e uma estrutura ínstítucional estável é necessária para dirigir e pagar
estas o_~eraçoes enqua~~o se esp~r~m as c?lhei~as
subsequentes. As políticas salariais em Vigor me ·
fluenciam tanto a desejabilidade social do sistema '
quanto sua competitividade econômica a longo
prazo. Efeitos sobre outros usos da terra, opções·
de desenvolvimento futuro, outros recurso~ e·
fatores mkroecológicos s:I,) todos baixos, como
em outras formas de manejo florestal. Dependendo
da extensão da destruição da floresta através do
envenenamento, as opções que exijam floresta
mais intacta estarão fechadas, e mudanças ecológicas irreversíveis ocorrerão, Os efeitos são mode- '
rados quando comparados a outros usos envolvendo
desmatamento e queimada .
7) Plantações Silvicultwais
Plantações silviculturaís envolvem a remoção da
floresta pluvial original e o ·replantio com uma ou
algumas poucas espécies de árvores (93).
A sustentabilidade agronômica destas operações
é menos assegurada, a níveis de lucros adequados,
do que é o caso com operações deixando mais dos
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tampões ecológicos da floresta natural intatos.
Plantações sílvículturais são geralmente grandes
monoculturas, com a fraqueza inerente desta para
ataques de doenças e pragas (55). As plantações
silviculturais mais geralmente apresentadas como
• • U..'11
"modelo" potencial para desenvolvimento
estão nó Jari, A aptidão destas como modelo é duvidosa (39, 41 , 40).
A sustentabilidade agronômica de plantações
de madeira e polpa é provavelmente intermediária
entre a de muitos usos envolvendo corte raso e
aqueles deixando toda ou a maior parte de cobertura florestal íntata. Problemas biológicos não são
,. evitados tão facilmente ou de modo barato através
de substituições por outras variedades ou culturas,
como no caso das culturas anuais. Espécies de madeira de ciclo mais longo, como teca (Tectona
grondis} · ou outras madeiras-de-lei, requerem menos insumos que as espécies de polpa ou madeiras
leves para agir contra a degradação local através
de exportação de nutrientes e erosão e compacta·
ção entre as colheitas.
A sustentabilidade social das plan lações dependem· de varies fatores imprevisíveis, incluindo a
manutenção de esquemas de manejo a longo prazo,
e preços re la tivas dos insumos ( como mão-de.
obra) e produtos. Mudanças no manejo, disponíbilidade de verbas, e outros problemas administrativos podem causar severas dificuldades às plantações silvtculturais, como tem acontecido, de vez
em quando, no caso das plantações experimentais
do governo em Curuá-Una, Pará.
A competitividade das plantações silviculturais
com outras opções de investimento é apenas regular a curto prazo, embora, dependendo da sustentabilidade, perspectivas a longo prazo possam ser
melhores. Expectativas de carência de polpa (12) e
madeira-de-lei (80) no mundo podem melhorar as
perspectivas a longo prazo, por aumentos significativos nos preços relativos destes produtos.
As plantações sílvículturaís dependem de fontes
externas para alimentos e outras necessidades. Na
escala de grandes empresas, atividades de produção
de alimentos podem ser associadas às plantações,
como é uma meta no Jari. A consecução de muitas
metas sociais depende do sistema social em efeito,
já que escalas de salários para o pafs como um todo aplicam-se a estas empresas. Operações silviculturais são quase sempre feitas por grandes empresas, o que leva à distribuição de renda inclinada
geralmente acompanhado estas no Brasil. Proba-
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bilidades de fracasso com as flutuações na produ-

8) Corte Raso sem Replantio

ção deverão ser relativamente pequenas se comparadas às de muitas plantações. A geração de em,
pregos poderá ser maior ern uma base por área do
que para operações de manejo florestal, mas menor
do que para as que envolvem plantações anuais
não mecanizadas. O custo de implantações é bastante alto.
A compatibilidade de plantações de madeira
com outros usos em áreas adjacentes é provavelmente intermediária entre os baixos riscos de invasão de plantações por posseiros e os riscos maiores
associados a usos onde a perda potencial para o
proprietário no caso de invasão é mais baixa. As
plantações silviculturais podem, de fato, mostrar-se
importantes como tampões entre reservas florestais
e áreas com alto poten cial como fontes de ínvasorcs. As operações silviculturaís sn:o grandes e normalmente protegidas contra a entrada de passantes
não autorizados, servindo, portanto, para isolar
reservas de áreas 'com pequenas propriedades entretecidas com estradas públicas. O uso de floresta
manejada também preencheria uma função seme- ' ·
lhantc na proteção de áreas de reserva. 'Infelizmente, o caso usual na Amazônia é a justaposição de
pequenos produtores plantando culturas anuais
com reservas indígenas ou outras, levando a uma
rápida e incontrolável invasão por posseiros. É o
caso da reserva indígena de Arlpuanã em Rondônia e Mato Grosso (17). Embora o tamanho das
operações silviculturais possa ser um barreira para
a penetração de pequenos posseiros, as agências
responsáveis devem tomar cuidado para que as
próprias empresas não se expandam nas áreas
de reserva.
Plantações de madeira fecham opções de desenvolvimento que envolvam a retenção da cobertura florestal. Plantações silviculturais são muitas
vezes chamadas de "reflorestamento" no Brasil,
com a ímplícação errônea de que a estabilidade
e outras características- da floresta natural são
reconstituídas, e desviando atenção do fato de
que, na maior parte dos casos, na Amazônia, tais
projetos envolvem a derrubada da floresta pluvial
para poder instalar as plantações. Tanto efeitos
sobre outros recursos quanto efeitos macroecolõgícos são provavelmente intermediários entre os
das opções de corte raso que não• restabelecem a
cobertura arbórea, e opções deixando ai copa
florestal intata em certo gra'1.
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O corte raso sem replantio tem perspectivas
mínimas como um uso da terra sustentável em
florestas tropicais; poucos manteriam ilusões em ,
contrário. o aumerào radical nos níveis de luminosidade, entre o}tros fatores, ~avorece a dominância, na regeneração, de vegeta~[o que não é de floresta pluvial, e as condições apropriadas para a
maior parte das espécies de t1iresta pluvial só são
recuperadas após um extenso processo de sucessão
ecológica. A destruição de plântulas, fontes de sementes e relações co-evoluídas inibe a regeneração
de muitos componentes da t19resta madura (46).
O corte raso altera as propriedades físicas do solo,
populações de microorganismos, e tanto reservas
de nutrientes do solo como
ecossistema total,
frequentemente em detrimento das espécies de floresta pluvial competindo coJ o crescimento secundário invasor (26, 25, 5 6).
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Se a exploração comercia da regeneração a
partir do corte raso fosse c nsiderada em uma
base contínua, a sustcntabilidàde social provavelmente seria baixa. Ao contrãríb de uma plantação
silvicultura!, ou outro esquerr,~ de manejo envolvendo mais insumos, o crescirnento secundário sei. ria considerado por invasores I potenciais e igualmente por autoridades gov6rnamentais como
'fterra desocupada" ou "aband7nada", e, portanto,
efetivamente disponível para ~ova derrubada por
um terceíró grupo para uso ma s intensivo. O corte.
raso sem replantio poderia f rnecer um retorno
atra;nte a curto prazo, já qu a maior parte dos
custos de exploração vai diret,mente na remoção
do produto vendável, o estabtpecimento e crescimento da floresta tendo se apresentado ao explorador com virtualmente nenhum custo. Mesmo
com esta grande "bênção inesperada" do ponto
de vista do explorador potencial, altos custos po. · dern fazer com que operaçõi s em larga' escala
não sejam atraentes sob as con ições presentes. O
governo brasileiro encontrou d ficuldades em interessar empresas no corte ras da , área de 2.160
km2 antes de ser inundada, e 1984, pela represa
hidrelétrica de Tucuru{, no no ocantlns, no Pará.
A remoção das árvores em rese atórios é necessária para impedir a perda da
idade d. estes para
pesca e outras atividades além geração de ener-

uf·
.
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gía, como ocorreu no lago Brokopondo, no Suriname (63)3•
Níveis de lucro podem mudar radicalmente no
futuro para a Amazônia brasileira, como aconteceu
em muitas partes da Melanésia, onde a exploração
"integrada" (um eufemismo: significando corte
raso para produção combinad~ de madeira serrada
e chapas de aglomerado) criou uma investida que
se acredita irá destruir virtualmente todas as florestas de terras baixas por lá at~ o ano 2000 (82).
A competitividade a longo'prazo do corte raso
sem replantio é indubitavelmente muito baixa,
uma vez que o longo tempo necessârio para que a
sucessão produza grupos de árvores de madeira
vendável, e o baixo valor dos grupos de crescimentf, secundário, fazem com que outros usos sejam
mais atraentes.
Operações de corte de madctia são inerentemen te não auto-suficientes, dependendo dos suprimentos externos para 'atender todas as necessidades dos trabalhadores. Metas sociais relacionadas
com os padrões de vida dos empregados estão,
portanto, na dependência da estrutura salarial
dominante. Os empregos gerados serão poucos,
considerar.do-se em uma base a~longo prazo, já
que na-o se requer nenhuma 'mão-de-obra, a não
ser para as operações de colheita imediatas.
As únicas características positivas são os lucros
rápidos, a geração de empregos a curto prazo e

3. A dificuldade em despertar interesse 'pelo corte ruso
em Tucuruí foi complicada pelo curto tempo que
resta para que o reservatório seja inundado, um pro·
blerna que ~ tornou mais grave pela combinação dê
restrições existente, há muito proibindo a exportação de madeira em toros, e a deficiência de capacidade de serraria na área. Até que uma série de tentativas para achar uma firma adequada tivesse fracassado, uma restrição de que os candidatos elegíveis deve ••
riam ser firmas brasileiras estreitou ainda mais o campo dos aceitadores potenciais, até o ponto em que a
rentabilidade da ex tração pelo corte raso talvez não
fosse o fator crítico. Duas campanhas promocionais
abertas tanto para firmas brasileiras como para as estrangeiras foram realizadas antes que um contrato
tivesse sido outorgado. Nenhuma firma estrangeira se
apresentou, e o contrato foi conferido a uma flrma
brasileira aparentemente julgada anteriormente como
não "preençhcndo os requisitos básicos" para a tarefa (57, p. 20). No entanto, a fraca resposta de firma•
madeíreiras às oportunidades de retirada de madeira
em Tucuruf podem, em parte, ser um reflexo dos níveis de renda atuahnente insuficíentes advindos do corY
'
te raso.

e,

)
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uma maior flexibilidade no tamanho das empresas
exploradoras, que é o caso em algumas formas de
· exploração florestal que exigem mais equipamento complicado e manejo a longo prazo.
Os riscos do corte raso sem replantio às adjacentes são provavelmente maiores que para outros
usos da terra que exigem investimentos mais fixos
em plantios de produção e manejo subseqüente.
. As firmas poderão ser tentadas a expandir o desmatamento até reservas vizinhas. As opções após
o corte raso silo serveramente limitadas. As que
exigirem cobertura florestal estão excluídas, e
erosão, compactação e outros problemas baixam
a qualidade do sítio para muitos usos não flores'tais,
Outros recursos são apenas moderadamente
afetados. O assoreamento é um problema potencial· em bacias hidrográficas para represas, e a
alteração dos padrões de escorrimento superficial (runoff) pode afetar áreas que estejam a jusante, dependentes do fluxo contfnuo dos rios
e igarapés. Os efeitos rnacroecol ógicos que
acompanham o desflorestamento se aplicam ao
eorté raso, embora a regeneração do crescimento
secundário faça com que alguns efeitos sejam mais
temporários que no caso dos usos da terra em que
a cobertura arbórea é suprimida por longos períodos.

9) Plantações de Culturas Perenes
As plantações de culturas perenes podem ser
potencialmente sustentadas por longos períodos,
mas estes períodos variam grandemente com a
cultura e o manejo aplicado. A maior parte das
culturas perenes não é de modo nenhum "permanente", como é chamada geralmente no Brasil. Os
efeitos devastadores do ataque do fungo Fusarium
na pimenta-do-reino, o mal das folhas em plantações de seringueiras e a vassouradebruxa (Crinipellis
perniciosa, antes marasmtus pemiciosusi. em algumas plantações ele cacau ilustram isto (27, 30,
41). As exigências de nutrientes podem ser satisfeitas através da adubação, desde que o custo
seja compensado pela produção, e o fazendeiro
esteja disposto a seguir o conselho do agrõnomo
na adubação, e na:o o cntérío convencional entre
muitos agrícuitores tradicionais de que a -terra
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"dá" sua produção por nada (isto é, sem insumos
de nutnentes). Erosão do solo, embora menos do
que sob culturas anuais, pode ser bastante rápida
em terras acidentadas. Na Malásia, plantações de
dendê e seringueira têm apresentado taxas de erosão três vezes maiores que aquelas da floresta t10pical nativa (13, p. 189).
A sustentabilidade social das culturas perenes
poderá ser bastante alta. As culturas perenes são
apropriadas tanto para pequenos produtores como
para grandes empresas. Elas também são intensivas
de mão-de-obra, gerando grandes quantidades de
emprego em uma pequena área. O alto investimento envolvido significa que as plantações serão defendidas contra Invasão por posseiros, especulado·
res ou vizinhos.
,
As plantações de culturas perenes têm boas perspectivas de serem competitivas com outros usos,
tanto a longo como a curto prazo, asseguradas por
/
altos valores dos produtos e alta produtividade, se
comparadascom muitos sistemas de manejo menos ' ·
intensivos. A competitividade contínua depende
dos preços do mercado mundial pata os produtos,
um fato além do controle do agricultor isolado.
Recentemente declínios nos preços de cacau, café,'
e especialmente pimenta-do-reino já começaram a
desanimar alguns produtores potenciais na Amazônia. O plantio de grandes áreas destas culturas
poderia ele próprio ier um efeito significativo sobre os preços, uma situação que aparentemente
está preocupando os plantadores de cacau em áreas
de plantação tradicional no Estado da Bahia, com
respeito ao futuro impacto de novas zonas de plantações em Rondônia. Economistas do Banco
Mundial estimam que os planos brasileiros de expansão do cacau serão um fator importante em
uma queda do preço mundial projetada do preço
mais alto de USll 3,74/kg, em 1977, para níveis
da metade deste valor por volta de 1985 e um terço deste valor por volta de 1995, cm dólares de
1977 (91). Futuros substitutos artificiais para o
cacau na confecção de chocolate também são
· /
antecipados pelo ~anco Mundial(91). Tanto a
demanda limitada em mercados mundiais como a
extensão limitada de tipos de solo relativamente
férteis na Amazônia indicam que culturas perenes
só representariam urna fração minúscula da área
total da Amazônia (5, p. 146).
As plantações de culturas p-erenes não são, em .
si, auto-suficientes. A aptidão das cultusas perenes ·
para operações de pequena agricultura, no entanto,
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leva à possibilidade de pfccncherem-sc muitos requerimentos básicos de subsistência po~plantios
em outros lugares nos mesmos lotes. A auto-sufíciência é menos provável para empresas maiores
compostas de trabalhadores contratados.
As metas sociais podem ser bem ou fracamente
satisfeitas pelas culturas perenes, dependendo das
~ircunstância~.\A maior parte dos cultivas perenes
deve proporcionar uma rida média relativamente
alta, devidr!. aos altos vai res do produto. As produções podem variar meno que para culturas anuais
embora ataques de doençj e de pragas sejam sempre problemas potenciais fazendo da diversificação
uma precaução sábia. A's flutuações dos preços
são um outro tema, pois os produtos de exportação (e geralmente de lux1) envolvidos estão sujef,.
tos a grandes variações de ano para ano. A distríbuição do salário depende do sistema pelo qual os
cultlvos.produzlram, indo;de pequenos agriculto.
res independentes a grandes propriedades com força de trabalho paga. *m relaça-o a culturas
anuais, pelo menos, a de anda de trabalho é bem
distribuída r,.ritre as époc s do ano para a maioria
das culturas perenes (33).
.
Nece~ss1dadc grande e ntínua de trabalho faz
com que ~s. cultura~ perenes sejam atraentes por
razões soc1a1s'. especíalmejite q~ando em contraste
com O seu mais comum cor:petidor;
pastagem.
Espera-se. que as perei es sej~m intermediárias
em seu efe~to sobre ár as adJacent~s .. ~s custos altos ~~ implantação. evem re~uzrr o nsco de
transbordarem em propn dades adjacentes, mas a
alta concentração de lavr or~s necessária à manutenção das plantações res ltaria provavelmente em
alguma incursão em qu lquer das reservas vi~zinhas, pelos menos para aça e atividades símílares.
Opções para outras formas de uso da terra,
como em todas as escolhaf envolvendo corte raso,
são restritas nas culturas perenes. Os efeitos sobre
outros recursos são prova~\rnente não excessivos,
e espera-se que efeitos macroecolôgícos sejam
intermediários entre os u s que mantêm alguma
cobertura florestal e os q e não mantêm nenhuma
cobertura arbórea. Algu as. culturas perenes,
como pimenta-do-reino. t rian, efeitos mais semelhantes às culturas anuais, face à grande quantídade de chão nu deixada ntre plantas, enquanto
outras, como cacau, serirm mais semelhantes à
silvicultura em seus efeitos

1.

ª

lO)Tnungya
O sistema de taungya, ou agrissilcultura, envolve o plantio de uma cultura anual seguindo-se
à derrubada, com uma safra de madeira como teca consorciada: as árvores sombreiam o solo par~
formar uma plantação si)vicultural seguindo-se ~
colheita d?. cultivo anual, com ~m mínimo de
esforço adicional por parte do agricultor (59, 60,
66, 68). A parte silvicultüral do ciclo tem função
análoga à da capoeira na agricultura itinerante,
com a diferença de ser esta colhida e retirada ao
invés de queimada antes do plantio da põxíma
cultura anual. O sistema taungya e seu nome orígínaram-se em Burma. A taungya- tem sido usada
em grande escala na Indonésia. As perspectivas
de sustentabilidade são razoáveis, embora insumos
químicos sejam provavelmente necessários após
uns poucos ciclos. Os mesmos. problemas biológicos potenciais é outros que se aplicam à silvicultura devem ser considerados no caso da

taungya.
A sustentabilidade social da taungya pode ser
bastante alta, já que o sistema produz tanto alimento quanto culturas rçntjve1s. e as plantações
sílvículturaís formadas durante O ciclo seriam de
valor suficiente para justificar a defesa da terra
contra invasão ou outras .pressões para uma
mudança prematura para outros usos. A maior
oportunidade de abondono do sistema seria no
tempo da colheita da fa~ silvicultura]. Enquanto
a taungya se ajusta de modo ideal ao padrão.
tradicional de agricultura itinerante praticado por
gerações em muitos países do sudeste da Ásia, virtualmente nenhum dos imigrantes na Amazônia
tem a tradição cultural de permitir a regeneração
de capoeiras visando os repetidos retornos para
cultivar no mesmo local. A taungya, uma vez começada no Brasil, teria mais probabilidade de, ter·
minar com º. primeiro cicl?:· do. que serfa_ o caso
entre os agricultores tradicíonais da agricultura
itinerante.
1
A competitividade da taungya, em uma base a
curto prazo, deve ser algo semelhante à das culturas anuais sob agricultura itinerante, ou apenas
moderadamente atraente, dados os atuais preços
do produto e insumos. Como para outros sistemas
envolvendo cultivas anuais, a taungya tem a vantagem de produzir um retomo começando no primeiro ano. Os custos adicionais de plantio de árvo'" res reduziriam consideravelmente a aceitabilidade
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da tauhgya, dados os pesados descontos nos futu-

panhamcnto lias plantações de árvores, isso possa

ros retornos feitos pela maior parte das operações
agrfcolas. amazônicas, tanto pequenas como grandes. A longo prazo, uma vez que se tenha completado o primeiro ciclo e o rendimento da fase silvicultura! esteja sendo produzido, o sistema deverá
ser muito mais atraente.
Um alto grau de auto-suficiência é uma das
principais vantagens da taungya. As culturas anuais
produzidas todo ano podem aliviar a dependência
das trocas com fornecedores externos. para preencher necessidades de subsistência. Modificações do
sistema, com mais diversificação das culturas arbóreas plantadas (14, 9, 21, 53), podem estender o
âmbito das necessidades de subsistência preenchidas, juntamente com outras vantagens da díversificação em minímízar as chances de fracasso.
As metas sociais são bem servidas pela taungya.
O sistema é intensivo, de mão-de-obra, criando,
· assim, mais empregos por unidade de área que muitas outras opções. A renda média deve ser consideravelmente alta, especialmente depois que a fase
1ilviGultural começa a produzir um retorno. O
sistema é bem adaptado ao uso da mão-de-obra familiar. Grandes empresasrnão são um pré-requisito
para o sistema, estando fazendas bem pequenas
aptas a operá-lo, desde que existam compradores
para os produtos silvículturais e desde que cada
produtor controle pelo menos terra suficiente para
um ciclo completo de roças de cultura anual, do
mesmo modo que a área de terra exigida para a
agricultura itinerante. O sistema encoraja os colonos a pensar em si mesmos como residentes permanentes, embora o padrão freqüente na Amazônia de ondas sucessivas de colonos vendendo suas
propriedades para recém-chegados mais ricos possa também funcionar com a taungya. As chances
do sistema ser descartado em favor de algum outro
plano de manejo aumentam cada vez que uma parcela de terra muda de proprietário. A renda a
partir de taungya deverá ser bastante estável, uma
vez que a produção silvicultura! comece, embora a
flutuação nos preços do produto vá afetá-la, bem
como a outros cultivas.
-\
Os efeitos das operações de taungya em reservas
vizinhas ou áreas de florestas manejadas devem
ser moderados, mas não insignificantes. O alto
investimento necessário para estabelecerem-se as
plantações faz com que a expansão em áreas adjacentes seja menos provável que para alguns outros,
embora na fase de colheita anual, sem o 'acom-

acontecer. caso as áreas de terra nas propriedades
individuais sejam insuficientes para um ciclo com·
pleto. O aspecto mais importante: a população
concentrada associada à taungya seria indubitavelmente tentada a entrar e perturbar áreas adjacentes
de florestas, como ocorre em virtualmente todas as
situações na Amazônia onde as concentrações de
t.
população e florestas estão em estreita proximidade.
•
Como em outros usos da terra envolvendo corte
raso, a taungya fecha todas as opções que requeiram cobertura florestal. A destruição irrevogável
da floresta pluvial implícita no sistema de taungya
é a razão principal para cautela cm se recomendálo para grandes áreas presentemente sob cobertura
de floresta pluvial, embora o sistema tenha muitas.
vantagens evidentes em áreas da Amazônia onde a
_.,
cobertura já tenha sido destruída.
Os efeitos do sistema sobre outros recursos, co- • .
mo em operações silviculturais puras, são moderados, mas não inexistentes. Efeitos macroecológicos
sao reduzidos peta presença de cobertura arbórea
durante a maior parte do ciclo.

11) Anuais em Agricultura Itinerante
A sustentabilidade da agricultura itinerante de
culturas anuais depende muito da fidelidade com
a qual o programa apropriado de pousio (descanso) é seguido. À agricultura itinerante pode continuar por séculos sob condições de baixa densidade populacional, onde um pousio prolongado não é apenas possível, mas também utilizado pelos agricultores. O oposto é muito mais comum, muitas áreas tendo seguido um padrão de
pousios encurtados e produção em declínio até
que o sistema ou a área sejam abandonados. Através de ciclos sucessivos de colheita e pousio, po·
der-se-ia esperar a diminuição da taxa de regeneração, de modo que períodos de tempo mais longos
se tomam necessários para efetuar a mesma regeneração de qualidade do local. A prática comum
de julgar quando desmaiar um sítio de crescimento
secundário (capoeira), baseado no tamanho da vegetação e não na sua idade cronológica, toma possível um ajuste para taxas de regeneração díferindo com o sítio e o período de tempo.
A sustentabilidade social do cultivo itinerante
pode ser boa ou má, dependendo dasjcírcunstãnelas, É provável que a .tentação de acelerar o ciclo
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ou mudar para outros uso~ da terra torne~ agrícullura itinerante insustentável entre os colonizadores na Amazônia. Baixos retornos podem fazer
com que tais mudanças de uso da terra sejam
bastante atraentes. A população agrícola carece
das tradições culturais necessárias para sustentar a
agricultura pior.eira sendo praticada como um sistema de agricultura itinerante. Além disso, áreas
em pousio )seriam classificadas como "desocupadas" ou "afiandonadas",
portanto, seriam vulneráveis à invasão ou· outrI formas de posse por
terceiros.
A agricultura itiner te é moderadamente
· competitiva com outros usos em uma base a curto
prazo, ou antes que a exaustão da floresta virge'}:
disponível obrigue O sisrma a depender de reutilização do crescimento secundário. Os insumos
monetários exigidos são baixos; e os retornos começam no primeiro ano.1\, longo pra;,;o, a competitividade do sistema seríalreduzída à medida que a
área ocupada por pousiof aumentasse, e possíveis
opções para culturas de ~redução mais lenta parecessem mais atraentes. Itoucos colonos nos projetos de colonização govempmental vêem as culturas
anuais plantadas para vc~da como outra coisa senão cofuo uma fonte te1*porária de rendimentos
enquanto estabelecem culturas perenes. A agricultura itinerante logo s~·~tornará um competidor
fraco cm relação a ou! as opções, se não for
adotada usando-se um iclo de pousio susten-

1•

tável.
.L
A agricultura itineraive tem a vantagem da
auto-juficíêncía, pois o ar·cultor obtém a maior
parte das necessidades di ias a partir da sua própria roça.
• As metas sociais pode1 ser bem-servidas através da agricultura itine iante, com exceção da
renda média extremarneàte baixa do agricultor.
Baixa renda média, além da baixa contribuição
dos itens vendáveis para economia mais ampla,
é a principal razão apre entada para a condenação quase universal deste, sistema entre os planejadores agrícolas (2, 3, 4 . As flutuações nas produções podem causar de iciências, mas estas podem ser minimizadas nos istemas tradicionais pelo
"excesso normal", um t pã!) pela produção em
excesso de necessidades
tec1padas (1, p. 38-39).
Díversíficação de cultura • variedades e época de
plantio também minimiz
o risco de produção
inadequada para satist'ler as necessidades de
subsistência. A agricultur itiner~te de fato for•"

t

ncce grande quantidade de empregos, utiliza mão, ·
de-obra familiar, funciona bem para pequenos agricultores, requer insumos m(nimos de capital púbiice ou de outras fontes, e promove uma distribuição igualitária da renda. Uma grande desvantagem da agricultura itin~rante é sua natureza ine_rentemente incontrolável/ ameaçando terra vizinha
em áreas florestais. Pode ser extremamente difícil não permitir que ~s agricultores itinerantes
próximos a reservas florestais ou áreas de floresta
em manejo na-o entrem e'.desmatem estas áreas, especialmente à medida que a pressão sobre a terra
em áreas de agricultura itinerante aumenta.
Agricultura itinerante fecha opções para todos os
usos que exijam cobertura florestal, Efeitos sobre
outros recursos podem ocorrer, como problemas
de assoreamento resultantes da erosão que
acompanha culturas anuais (32).
i
O fogo de roças incendiadas às vezes queima
áreas adjacentes, um problema que varra muito de
uma região para outra, sendo mais comum, por
exemplo, na área de Manaus do que na rodovía
Transamazônica, perto de· Altamira.
O desmaiamente que acompanha a agricultura
itinerante km efeitos . mscroecológiccs. como
todos os outros usos que envolvem corte raso. A
regeneração da vegetação lenhosa em uma porção
substancial da terra de fato mitiga alguns dos efeitos, pelo menos comparando-se com outros usos
que mantêm a área inteira sem cobertura arbórea.'
1

'

12) Anuais em Cultivo Contínuo·
A su1tentabilidade de cultivo contínuo de culturas anuais na terra firme da Amazônia não é
conhecida presentemente. Experimentos agronômicos na estação de Yurimaguas próximos a
Pucallpa, na Amazônia peruana, mostraram a necessidade de fornecer-se um número crescente de
nutrientes através de adubação à medida que o cultivo continua, para culturas como milho, arroz e
sorgo (83 p 559-60, 84 p 107-09). A produçã~
nestes lotes experimentais pode pagar os fertiliza.d.
tes ao preço corrente após oito colheitas, desde
que seja seguida uma rotação de colheita estrita, e
as doses de fertíhzantes l,ara cada roça sejam continuamente mudadas de acordo com análises regulares de solo. Os resultados são encorajadores até
agora (61, 71, 85), mas a exigência de contínuos
reforços (e aceitação) de informação técnica, em
adição a insumos monetários para fertilização -e

'
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ealagem seriam um obstáculo para o uso dissemí'nado do esquema (37).
'Esperançosamente, esquemas apropriados de
rotação de culturas, consorciações de diferentes
culturas, cobertura morta e outras técnicas, além
da adubação, produzirão eventualmente um sistema sustentável e economicamente competitivo.
Até agora tal sistema ainda não foi desenvolvído.
Uma tentativa de desenvolver um sistema de horticultura de subsistência sustentável para áreas
de floresta pluvial tropical nas terras baixas do México usa "módulo" de lotes de horta em associação com criação de animais e piscicultura
.(52, 53). Muitos fatores biológicos, em adição a
problemas de suprimento de nutrientes, precisam
ser resolvidos para que operações agrícolas em
larga escala. com cultivas anuais, tenham sucesso
em uma base sustentável. Ervas daninhas sao um
dos problemas. Herbicidas podem eventualmente
ajudar, mas deve !embrar-se o potencial poluente
ele muitos herbicidas disponíveis. Muito mais
experimento é necessário para verificar se sua
3plicaç:ro pode resultar num sistema sustentável
e econômico.
As populações de insetos aumentam em áreas
com cultivo contínuo: esquemas de cultivo geral·
mente se tornam inviáveis após alguns anos de produção bem-sucedida à medida que as populações
de. insetos desenvolvem resistência a inseticidas e
os seus parasitas e predadores são destruídos. Os insetos destruíram deste modo plantações de algodão
em áreas ta:o diversas como a África Central (43),
Madagáscar (50), Peru (7), Lousiana, nos EUA
(70) e vários países da América Central (92).
Os sistemas de cultivo contínuo da Ásia são
muitas vezes apresentados como exemplos daquilo que a Amazônia poderia potencialmente produzir. Por que o vale do Amazonas não poderia
assemelhar-se ao do Ganges em uma data futura?
Os solos mais pobres e a topografia menos favorável da terra firme da Amazônia são uma razão; mas
obstáculos aparentemente intransponíveis têm sido
superados em algumas partes da Ásia com relação
a ambos os problemas. Mais importantes são as
profundas diferenças· culturais. As transformações
a altos níveis de intensidade agrícola e densidade
populacional poderiam provavelmente ser encaradas mais acertadamente como um processo de CO·
evolução, muito semelhante à co-evolução de interações biológicas, e não como o aumento populacional "causando" íntennífícação (10) ou vice-

versa (42). Mudanças culturais radicais podem
ocorrer, mas elas se desenvolvem gradativamente
com relação ao ritmo atual dos ventos na Amazônia. Na época em que alguma adaptação cultural
significativa pudesse ter ocorrido, mudanças írreparáveis no ecossistema já teriam acontecido.
A sustentabilidade social do cultivo contínuo
de plantas anuais poderá ser excelente, se os problemas agronômicos puderem ser resolvidos. Tal
sistema não deixaria ãrças em crescimento secundário, ou usos florestais de baixa intensidade, que
poderiam ser classificadas como "inúteis" e abertas
à ocupação. Dependendo do tipo de esquema de
cultivo contínuo em uso, tais sistemas poderiam
ou não envolver pequenos fazendeiros ao invés de
grandes plantações com suas conseqüentes tensões
sociais.
Culturas anuais cm cultivo contínuo atualmente
não são competitivas com outros usos, exceto a
horticultura próxima a mercados de grandes cida- •.
des, No futuro, esta situação pode mudar, à medi·
da que técnicas melhores vão sendo desenvolvidas,
e os preços relativos de produtos e insumos (especialmente grandes aumentos no preço da terra) tornam o cultivo contínuo uma prioridade maior entre os plantadores de culturas anuais.
A auto-suficiência pode ser alta ou baixa sob
esquema de culturas anuais. Cultura diversificada
de produtos alimentares pode suprir uma grande
parte das necessidades dietéticas do agricultor, enquanto grandes· plantações de algodão, ou outra
cultura, puramente para venda, leva à dependência
das fontes de mercado para as exigências de subsístência.
As metas sociais sro do mesmo modo altamente
dependentes do tipo de cultura anual produzida e
o sistema de cultivo adotado. Plantações grandes,
com lavradores contratados, dependeriam do nível
e distribuição dos salários que prevalecem na sociedade em geral. No momento, este tipo de mão-de·
obra, especialmente mão-de-obra migrante, não
usufrui normalmente de padrões de vida e a maior
parte dos planejadores visualizaria como metas sociais apropriadas. Flutuações nos preços de rnercado e produção dos cultives também teriam efeitos
variados dependendo das culturas e a diversidade
das diferentes culturas escolhidas, Plantios diversífícados de culturas anuais que incluem uma variedade de culturas alimentícias poderiam contribuir .\
para a segurança dos níveis de' consumo do agrícultor.
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O cultivo contínuo de culturas anuais apresentaria um pouco menos de ameaça às áreés circunvizinhas de terras cm usos florestais que a agncultura itinerante de culturas anuais. A concentração
da populaça-o próxima a áreas florestadas levaria
inevitavelmente à entrada, das pessoas nestas áreas,
causando alguma perturbação, mesmo que não
entrassem cord o prop6sif o de expandir o sistema
de cultivo. l
•
As opçoes de desei\volvimento envolvendo
florestas estão fechadas, como no caso de outros
agroecossístemas em áreai desmatadas, O potencial
para efeito em outros recursos através da poluição
é muito maior que em outros usos, já que insumos
químicos são continuamente necessários para
combater ervas daninhas [ e insetos, sem falar nds
fertilizantes. Erosão e as~oreamento são também
problemas potenciais cm ~rcas r.!c bacia hídrogrãfica, bem como conseqüentes mudanças no ciclo
hidrológico. Efeitos mac'roecológicos podem ser
esperados em áreas grapdes com cultivo anual
contínuo, já que toda fi cobertura arbórea foi
abolida.
13) Pastagem com Fertililfnte

A sustentabilidade asi;ícola de pastagem com
aplicação de fertilizante está sob intensiva pesquisa na Amazônia brasileh! através da seção PROPASTO (Programa de sto) da EMBRAPA. A
aplicação de fertilizante m pastagens degradadas
tem produzido resulta d encorajadores, que os
pesquisadores do PROP STO acreditam ser sustentáveis (87). As expe~'ências estiro em andamento desde 1977 (88, , 89, 90, 94), O tempo
dará uma idéia melhor d sustentabilidade poten1eia! do sistema de adubaça.o.
A fertilização para su~stituir nutrientes perdi·
dos é apenas uma das vá:Jias condições requeridas
para que a produção de pastagem continue a longo
prazo. Compactação de sllo sob pastagem (16, 86,
15) pode retardar o cr scimento da pastagem.
A regulação do estoque e gado é necessária para
impedir o sobrepastorej e conseqüente invasão
por ervas daninhas na-o omestíveis. Declarações
relativas à sustentabilida de pastagem no Brasil
quase sempre trazem u a qualificação de que
"manejo adequado" ou 'manejo racional" é necessãiio para a sustentabí idade. Isto é certamente
verdade, mas poderia ta bém ser lembrado que
se deve esperar realisticaf ente que tais medidas
sejam aplicadas em qual er esquema de manejo-
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de pastagem proposto. Senão tal qualificação apenas proporciona uma fuga conveniente para o pesquisador: se um pasto fracassar futuramente, então é falha do criador por não ter utilizado mane·
jo "racional" ou "adequado",
A sustentabilidade social da pastagem com fertilizante não é muito proyável presentemente. Fer1
tilizantes têm sido fornecidos a taxas altamente
subsidiadas. Muito poucos criadores na Amazõnia, presentemente, usaln fretilizantes de qualquer tipo, devido a seu alto custo, baixo custo da
terra e motivos especulativos para maximizar a
área de terra derrubada' ao invés de concentrar
recursos financeiros para aumentar a produtividade de áreas limitadas.
A competitividade da 'pastagem fertilizada com
relação a outros usos sern subsídios do governo .é
duvidosa, tanto a curto 'conto a longo prazo. d~
principais problemas são os dos fertilizantes ~
necessidade de mais fertlizante para alcançar um
dado efeito, em comparação com outras regiões.
Alguns nutrientes são fortemente líxívíados, mas,
no caso do fósforo, o elemento limitante para pastagens na maior parte da região, a lixiviação não
é um problema significa~iv~em comparação com
a conversão do P,Os aplicado cm compostos não
utilizáveis no solo. A capacidade de fixação do
fósforo dos solos da área é alta, com os maiores
efeitos ocorrendo a níveis baixos (e mais prováveis) de aplicação de fertilizantes (22). Em podzólico vermelho-amarelo ~LTISOL) da · rodovia
Transamazõnica, até 40% do fósforo aplicado é fixado após 7 dias, enquanto a terra roxa
(AUFISOL) fixa até 83%, a 75 e 53 ppm aplicado,
respectísarnente (22). Tais problemas podem ser
superados pela aplicação de mais fertilizantes para
saturar a capacidade de fixação do solo. Aumentos pronunciados na produtividade de matéria
seca de pastos têm sido obtidos em lotes expe·
rimentais na rodovia Belém-Brasília (62, 89, 90)
usando 50 kg de PiOs l'"r hectare, o que se traduz por cerca de 300 kg-jha de fertilizante supe~fosfato. Experimentos semelhantes na Amazônia
peruana mostraram aumentos na produtividade
por alguns anos, seguidos de um declínio devido
à compactação e provavelmente deficiência de
outros nutrientes, além de ataque de doença em
legumes associados (74 citado por 83). A resoluçao dos problemas de fertilidade e outros requer
entradas substanciais de dinheiro por parte dos
pecuaristas, se não for financiada por subsídios
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governamentais. A questão da sustentabilidade é
econômica. Contínuos aumentos no custo de substâncias químicas e outros recursos, à medida que
o pasto é degradado, tornarão a sustentabilidade
econômica a longo prazo uma meta difícil de alcançar com pastos fertilizados. Operações de cria·
ção de gado são raramente auto-suficientes em gêneros alimentícios básicos, já que estas culturas
não fazem parte do sistema de produção. A auto·
suficiência não é impossível para muitos itens, se
o criador se inclina a colocar prioridade em manter
lotes de subsistência de culturas alimentícias.
A maior parte das metas sociais é fracamente
satisfeita pela criação de gado. As operações de
pecuária são geralmente grandes, comumente
copiando as grandes desigualdades sociais do
Nordeste brasileiro. Pouco emprego é gerado pelas
fazendas de criação, uma vez que a derrubada da
floresta tenha sido completada. Um levantamento,
em 11 fazendas na rodovia Belém-Brasília,com um
total de 216.685 ha, revelou que haviam sido
criados apenas 275 empregos em todas as categorias, de trabalhadores a administradores, ou seja,
um emprego por cada 778ha (51).
As fazendas de gado sempre ameaçaram as
matas vizinhas. A expan são de clareiras nas terras
adjacentes é um modo de ganhar a posse, as formalidades legais do título sendo resolvidas mais
tarde de acordo com o fato da ocupação. Mesmo
que o título não seja eventualmente conseguido,
retém-se o usufruto da terra. A expansão de fazendas de gado em várias áreas indígenas ocorreu
deste modo (54, 11, 17). O desmatamento feito
por uma fazenda de gado para além da divisa de
uma reserva florestal experunental da SUDAM per·
to de Santarém em 1978 ilustra este perigo (79).
A criação de gado fecha todas as opções para
uso da terra envolvendo cobertura florestal, bem
como torna difícil mudar para usos altero ativos
sem _um período de pousio em crescimento secundário (capoeira) lenhoso. As mudanças são dífíceis face à competição agressiva de gramíneas de
pastagem e ervas daninha, em roças de outras
culturas, SCJTI mencionar a compactação do solo
e outros problemas associados com pastagem. A
colonização por gramíneas de pastagem de áreas
de cultura próximas tem sido um problema ocasional ·em e entre lotes de colonos na rodovia
Transamazônica. A semeadura aérea de gramíneas
de pastagem em plantações de culturas anuais de
índios e posseiros como um meio de expulsá-los
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de áreas reivindicadas pelos criadores de gado é
testemunha da forte competição oferecida por
estas gramíneas como ervas daninhas em campos
de cultura anual. Efeitos em bacias hidrográficas
e ciclos hidrológicos e no assoreamento podem ser
severos sob pastagem, como ocorreu em alguns
'países tropicais (101). Efeitos macroecolôgícos são
uma preocupação importante no desenvolvimento
de pastagens, especialmente face às grandes extensoes exigidas por este uso da terra. Presume-se que
os efeitos climatológioos sejam mais pronunciados
CII) pastagens, já que a terra se mantém despida de
cobertura arbórea.
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CONCLUSÕES
1) Objetivos de desenvolvimento na Amazônia brasileira devem ser cuidadosamente ponderados, com
referência "º benefício a longo prazo da população da região. Objetivos apropriados para agro.
ecossistemas a serem promovidos incluem sustentabilidade agronômica, sustentabilidade social,
competitividade econômica não subsidiada, autosuficiência máxima, realizações de metas sociais,
compatibilidade com a manutenção de áreas para
outros usos, retenção de opções de desenvolvimento e efeitos macroecolôgícos minimizados.
2) Nenhum tipo único de desenvolvimento deve .
ser recomendado para a Amazônia, mas siní um
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mosaico de diferentes itipos, incluindo diversos
agroecossistemas e reservas de ecossistemas naturais. Uma gama de procedimentos diversos de fazer decisões~ econômicas deve ser adotada para
combinar com as restríçpes biológicas das opções
escolhidas na base destes Fritérios múltiplos.
3) Todos os alternativos; de desenvolvimento têm
as suas desvantagens. Nenhuma estratégia de desenvolvífuento oferece
panacéia, seja um ti·
po único de desenvolv~ento seja uma combina.
ção de tipos.
.
4) Alternativas de desenvolvimento podem ser
divididas êntre usos ex'.tensivos e intensivos, e
entre usos que mantêm copa da floresta intacta
e aqueles que não a mantêm. O uso intensivo de
• áreas desmatadas, preferlvelmente áreas onde a co. bertura florestal já tem sido perdida, tem várias
vantagens em relação aos usos intensivos. Culturas
perenes que têm cobertura arbórea (nem todas
têm) oferecem perspectivas melhores do que cu).
turas anuais. Mercados e solos, entre outras limitações, restríngsm muito as áreas, para as quais esta
forma de manejo pode ~er aplicada. Projetos de
manejo florestal baseado} em regeneração natural
dão as perspectivas meíhpres para produzir retornos econômicos sustentáveis nas vastas áreas, na
região na-o apropriada parti a agricul-ura intensiva.
Pastagem tem as perspe4tivas, a long~ prazo, as
piores de todas.
1
·
5) Forças sociais visando a usos da terra não aconselháveis devem ser minimizadas através de
localização cuidadosa de áreas zonead as para diferentes usos, !!)ara reduzir! a probabilidade de invasão 'de reservas ou áreasi em usos não intensivos.
Os planos devem ser destnhados a fírn de exigir
um m{nimo de esforço para fazer-se cumprir, porém os passos necessários k!evem ser tomados para
assegurar o respeito do~ regulamentos exigidos
para proteger reservas e realizar programas de manejo de ciclo longo.
6) O bem-estar a longo prazo, na reglão, exige que
problemas interdependentes sejam solucionados
simultaneamente com a adoação de usos da terra
apropriados: mudanças sociais necessárias para
reduzir desigualdade de rebda e de posse da terra,
e para manter os níveis de população abaixo da capacidade de suporte, têm que ser levados a cabo4

14).Pastagem sem Fertilizante
A sustentabilidade da pastagem sem fertilizante
está limitada a alguns anos, A depleção do fósforo
do solo, sua compactação e a invasão de ervas da·
ninhas logo resultam em produtivídade em declínio e substituição de gramíneas de pastagem por
crescimento secundário (28, 31, 52). A cornpetitividade com outros usos da terra, à parte a ínfluêneia dos subsídios governamentais e o estabeleci·
mento da posse da terra, é pobre, dada a baixa
produtividade. S:Io equivalentes, nos casos de pastagem com ou sem fertilizantes, a capacidade
pobre da pastagem em alcançar metas sociais,
permitir outros usos da terra em áreas adjacentes,
reter opções e seus efeitos sobre outros recursos,
e efeitos macroecológícos. Pastagem, com as
perspectivas piores de todas as opções em muitos
aspectos, está; no entanto, ocupando rapidamente
a maior parte das áreas desmatadas da Amazônia
brasileira.
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