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PARTE III 

O manejo ambiental e 
a manutenção da 
diversidade da 
Amazônia 



CAPÍTULO X 

A ecologia humana 
como crítica 

A. INTRODUÇÃO 

A ecologia humana é uma multidisciplina que tem muito a 
oferecer não s6 do ponto de vista de produção de conhecimentos 
científicos como na solução de problemas de ordem prática. A 
ecologia humana surgiu, em parte, como resposta ao crescente 
distanciamento e setorização das ciências. Como vimos no 
segundo capítulo, existe uma antiga tradição intelectual no 
mundo ocidental que separa matéria e espírito, o homem do 
mundo físico. Tal dicotomia representa duas dimensões da nossa 
natureza e a necessidade de afirmar nosso status de entidade 
inteligente e consciente de si mesma. Infelizmente, quando 
tratamos o homem e a sociedade como sistemas isolados do 
mundo físico, criamos uma realidade artificial. O homem e a 
sociedade existem num contexto físico e material que influi sobre 
o comportamento, a ideologia e a organização social. A ecologia 
humana representa uma tentativa de reintegrar o homem num 
contexto mais totalizante. 

A sociedade contemporânea necessita continuamente de 
uma perspectiva reintegrativa que questione a sabedoria dos 
lfderes polfticos e que ofereça alternativas às formas dominantes 
de racionalidade. Desde a revolução industrial, os líderes das 
nações capitalistas têm aceito o critério econômico como a 
dominante nas decisões de alocação de recursos. Em função 
dessa perspectiva, o capitalismo estendeu-se por todo o planeta 
através do colonialismo do século XIX e da política de "desen 
volvimento econômico" posterior à Segunda Guerra Mundial. 
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Sem dúvida, o critério econômico tem levado a um aumento 
significativo nas riquezas e no poder de muitas nações e não se 
considera seriamente eliminá-lo como fator da racionalidade. É 
evidente, contudo, que a "racionalidade" definida por esse crité 
rio é responsável por uma distribuição desigual das riquezas 
produzidas. Além disso, o afã de crescimento econômico pro 
movido pelas sociedades dominantes é aceito sem considerar as 
conseqüências humanas e ambientais de tal curso. 

A ecologia humana surge como uma área de estudo que 
tenta examinar os custos e beneflcios em sua totalidade. Ao 
contrário da ecologia humana, a economia considera a maioria 
dos efeitos negativos como "extemalidades" que não podem ser 
incluídas na análise pela dificuldade de quantificá-las em termos 
monetários. Neste capítulo apresentamos uma série de criticas, 
enquanto que no próximo oferecemos algumas sugestões de 
abordagens ecológicas do homem que podem melhorar as formas 
de manejo ambiental na Amazônia. 

B. O IMPACTO DA DESTRUIÇÃO FLORESTAL NA 
AMAZÔNIA 

As mesmas pressões que já devastaram grandes áreas de 
floresta na Costa do Marfim1 _cJ:i Indonésia, da Malásia e de tantos 
outros países da Ásia e da Atrica estão começando a sentir-se na 
Amazônia. Países da Ásia e da África entram na última década 
do século XX com apenas dois a quinze por cento de suas florestas 
tropicais ainda não destruídas. O desmatamento foi permitido 
pelo critério da ''necessidade de alimentar as crescentes popu 
lações",' mas essas áreas hoje são incapazes de manter-se ao ritmo 
do crescimento demográfico. 

O processo começou a sentir-se nas Américas em pequenos 
países como o Haiti e a Costa Rica. O Haiti s6 tem hoje dois por 
cento de suas florestas, ao invés de uma agricultura produtiva 
houve uma queda de 15% em produção agrícola na tíltfma 
década.· A Costa Rica, com sua militante ecologia política, tem 
conseguido diminuir o ritmo de devastação nesta década, mas s6 
após perder 40% de sua cobertura florestal. Será que a Amazônia 
terá que passar pela mesma devastação antes que a população e 
seus governantes reajam para evitar os mesmos resultados já 
sentidos em outros países? 
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A imensidade da Amazônia tem servido tanto para proteger 
a região como para criar uma atitude na qual é inconcebível a 
destruição de uma floresta tão vasta. Existem diferenças de 
opinião sobre a extensão da mata amazônica. Estimativas variam 
entre 2,96 e 4,0 milhões de quilômetros quadrados. A estimativa 
mais conservadora em 1988 foi do IBGE que considerou que 5% 
da mata amazônica já havia sido cortada. Outras estimativas 
chegam a 12% (Mahar 1988). Os argumentos do governo Samey 
são que o nível de desmatamento de 5% demonstra uma atitude 
conservacionista. Contudo, tratar a Amazônia em termos de 
percentagens é uma forma de mistificação inadequada para lid~ 
com o problema. Cada 1 % da Amazônia representa 40.000km 
ou 4 milhões de hectares. Até 1970, apenas cerca de 5 milhões 
de hectares haviam sido desmatados, enquanto que nos últimos 
18 anos tal área chega, no mínimc, a 25 milhões e hectares. Ou 
seja, o meiice de 5% dá a impressão de que a destruição é ilusória, 
enquanto que os números absolutos indicam que essa área 
destruída é superior àquela dos territórios de numerosos países. 
A área desmatada equivale a toda a área plantada em soja, milho 
e trigo no Brasil. Para complicar ainda mais o quadro, a área 
desmatada não tem contribuído significativamente para a pro 
visão de alimentos para o povo brasileiro. 

As florestas são parte do patrimônio nacional e, portanto, 
pertencem às gerações presentes e futuras. O desmatamento 
permitido na Amazônia nestas últímas duas décadas pouco 
contribuiu para o aumento da riqueza nacional. Ao contrário, 
grande parte da dívida externa e interna que pesa sobre o povo 
brasileiro provém da aventura amazônica. Mais de 15 bilhões de 
dólares foram gastos pela União na aventura de "desenvolver a 
Amazônia" nos tíltimos 25 anos, uma despesa que foi possível 
pelo endividamento do país aos bancos internacionais e através 
de realocações internas dos mais pobres e da classe média para 
os mais ricos. Na realidade o desmatamento tem sido um.a 
transferência de riqueza da União para o bolso de um pequeno 
número de empresários nacionais e estrangeiros. 

A ecologia humana como área interdisciplinar interessa-se 
nas causas do comportamento individual e dos grupos dentro da 
sociedade, e os efeitos de tal comportamento sobre o homem. a 
sociedade e o meio ambiente físico. Uma das principais justifi 
cações da necessidade de uma racionalidade econômica é a 
pressão sobre os recursos criada pelo crescimento populacional 
e pelas altas taxas de fecundidade. As melhoras em saúde pública 
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do pós-guerra levaram a aumentos demográficos altíssimos, 
sentidos na América Latina especialmente nas décadas de 50 e 
60. Quais são os cursos possíveis, quando se sente uma situação 
de crescimento exponencial? 

Três soluções são possíveis, quando ocorre um crescimento 
populacional incontrolável a curto prazo: incentiva-se o controle 
populacional; criam-se incentivos para dividir as terras já culti 
vadas ao mesmo tempo que se amplia a capacidade industrial 
nas cidades; ou abrem-se novas áreas à colonização em regiões 
anteriormente "não ocupadas" (pela sociedade dominante). A 
primeira solução baseia-se no fato fundamental que o homem 
não responde às pressões ambientais até que precise fazê-lo, e 
mesmo assim tenta evitar mudar seu comportamento até que seja 
obrigado a fazê-lo pela falta de alternativas. A primeira solução 
leva a uma reestruturação agrária e industrial, favorece a prática 
da agricultura intensiva por grandes e pequenos agricultores, e 
leva a um desenvolvimento industrial capaz de absorver a mão 
de-obra excedente. Esta transição tem sido associada à transição 
demográfica, à experiência de uma queda nas taxas de fecun 
didade em uns 40 anos. Qualquer população responde à percep 
ção de limites em recursos através de mudanças em seu 
comportamento reprodutivo, mas como já vimos tais mudanças 
são lentas e demoram aproximadamente duas gerações. A 
segunda solução adia por tempo indefinido o problema de 
balanço demográfico, opta pela continuidade da agricultura 
extensiva baseada em propriedades com baixa produtividade, 
evita a necessária reestruturação da economia e cria um pesadelo 
para o governo em termos de saúde pública e educação. O rápido 
crescimento das grandes cidades geralmente é visto como resul 
tado do processo de desenvolvimento rural e industrial sem 
redistribuição das terras. 

O Brasil optou pela segunda solução e já começa a sentir 
as conseqüências de sua escolha. A decisão de abrir a Amazônia 
à colonização, em vez de aumentar os impostos sobre as pro 
priedades rurais de áreas já ocupadas do Nordeste e do Sul do 
país foi mais fácil politicamente no passado recente do país. Tal 
imposto em outros países leva inevitavelmente ao desmembra 
mento de áreas improdutivas e ao uso mais intensivo da terra, 
ao maior arrecadamento de impostos e a melhoras nos sistemas 
de serviços. Existe um lugar para a grande propriedade em 
qualquer sistema pclítíco-econômíco, quando ela mostra níveis 
de produtividade por unidade de terra superiores às propriedades 
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menores e com comparável eficiência no uso de insumos de 
crédito. Contudo, quanto maior a propriedade, maior a sua 
obrigação de ser eficiente para o bem-estar nacional. Fazendas 
produtivas, como algumas de soja no centro do país, podem sem 
dificuldade pagar um imposto sobre a propriedade rural. Se não 
podem pagar o imposto, isso significa que sua produtividade é 
baixa e que a produtividade poderia aumentar através da 
pequena propriedade, ou pelo menos ser igual mas com maior 
beneficio social. Não é de surpreender que os grandes pro 
prietários tentem evitar a coleta de impostos. Nenhum cidadão 
aceita impostos do governo sem lutar contra eles, ainda mais se 
falta respeito pela forma com que o governo utiliza os impostos 
coletados. Mas sem impostos não existem serviços nem se pode 
assegurar uma política econômica que garanta uma eficiente 
alocação de recursos. Resta que tais impostos sejam bem admi 
nistrados 

C. A COLONIZAÇÃO SEM ECOLOGIA HUMANA 

O sonho de Getúlio Vargas de ocupar a Amazônia influiu 
sobre o comportamento de sucessivas lideranças políticas 
brasileiras e começou a se tomar realidade com a construção da 
estrada Belém-Brasília e da nova capital no interior do país. Com 
os vários governos militares o ritmo de ocupação aumentou. 
Infelizmente, o ritmo de desenvolvimento foi inconsistente com 
a capacidade do sistema burocrático. Os estudos dos solos da 
rodovia Transamazôníca foram concomitantes com a inaugu 
ração das estradas (Falesi 1972). O trecho ltaituba-Humaitá foi 
concluído ao mesmo tempo em que o estudo de solos mostrava 
a inviabilidade da agricultura nessa área específica (IPKAN 
1974). Recursos que poderiam ter sido utilizados para completar 
estradas até os lotes dos colonos no trecho Marabá-Altamira, ou 
para asfaltar as áreas mais férteis, foram aplicados no trecho 
Itaituba-Humaítá, uma área incapaz de absorver colonos. A 
estrada nesse trecho não beneficiou ninguém. enquanto que os 
colonos de Altamira e Marabá perdiam sua produção nos lotes 
por falta de estrada (Moran 1981, 1976). 

O alto custo para a nação e o prejuízo causado ao colono 
poderiam ter sido reduzidos, se se tivesse utilizado uma metodo 
logia ecológica que considerasse a relação entre capacidade 
burocrática e execução, entre pesquisa preliminar e zoneamento 
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agrícola, entre disponibilidade de técnicas e sementes adptadas 
ao meio e ritmo de ocupação - em outras palavras, com uma 
visão do sistema ecolõgíco humano. A estrada Transamazônica 
até hoje é transitável apenas nos seis meses de seca e, ainda 
assim, apenas em uns 1.000 dos seus 5.400km de extensão. Nas 
áreas de colonização as estradas precisam ser anualmente repa 
radas de forma a permitir mínimas condições de trânsito. 

Que dados e explicações tínhamos que a colonização era 
estratégia efetiva de ocupação? Nem no Brasil nem nos Estados 
Unidos serviu a colonização para absorver os excedentes popu 
lacionais. As fronteiras agrícolas geralmente não têm sido 
capazes de tal absorção, já que são abertas mais de acordo com 
critérios políticos de ocupação territorial do que do ponto de vista . 
agroeconômko. Para incentivar a ocupação, os governos geral 
mente abrem mão de incentivos fiscais para atrair a população 
e criam projetos desenvolvimentistas. Infelizmente, este processo 
é levado a cabo sem considerar-se seu efeito sobre as populações 
indígenas e caboclas que ocupam áreas de fronteira. A con 
seqüência principal da colonização da fronteira é o despovoa 
mento da região, pela dizimação da população indígena, e sua 
ocupação militar e geopolítica pela sociedade dominante. Os 
colonos participam do processo mas os números de ocupantes 
das regiões não-urbanas hoje ainda não chega ao número de 
índios que moravam na região na época pré-colonial. 

O desmatamento de grandes áreas de floresta expõe o 
colono a uma série de arbovírus, retrovirus, protozoários e outros 
organismos enzo6ticos que até então existiam no ciclo sílvátíco, 
com um impacto mínimo sobre o homem. Mais de 100 tipos de 
arbovfrus existem na Amazônia e vários tipos de Leishmania, mas 
é raríssimo observar casos entre a população indígena. Odes 
matamente de grandes áreas muda essa situação radicalmente, 
já que uma série de doenças da forma silvática passam a formas 
endêmicas, onde o homem passa a operar mais diretamente 
dentro da cadeia de transmissão. Os conhecimentos existiam 
sobre esse processo, mas quase nada foi feito para efetivamente 
reduzir a mortalidade e morbidade na Transamazônica. 

Sabe-se também, com base em estudos da Escola Paulista 
de Medicina no Parque do Xingu, que a mortalidade indígena 
pelo sarampo e outras doenças pode ser reduzida de 50-75% para 
8% através da disponibilidade de serviços médicos, vacinações e 
quarentena (Coimbra Jr, 1987). Apesar disso, as altas taxas de 
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mortalidade devido ao sarampo continuam elevadas, notada 
mente depois do contato. As conseqüências epidêmicas do con 
tato podem ser previstas com a perspectiva ecológica. 

O Brasil é hoje o país com as mais altas prevalências de 
casos de malária em todo o mundo. Um de cada cinco casos de 
malária reportados vem do Brasil. Até 1970 a SUCAM tinha tido 
relativo sucesso em estabilizar os casos de malária na Amazônia. 
A colonização e o garimpo mudaram .a.síruação. Em. áteatAe 
garimpo, quase 100% da população sofre de malária e em áreas 
de colonização mais de 25.%.tê.lIUJlalária_em-qualqtis.momenlP 
amostrado (Smith 1976, Moran 1975). Em algumas áreas de 
Rondônia é de mais de 50%. Por quê? 

A setorização das instituições, a falta de consideração 
ecológica contribuíram para tal quadro. As "estradas de desen 
volvimento" foram feitas com rapidez e urgência, mas sem levar 
em consideração os problemas criados pela falta de escoamento 
d'água. Em vez de construir pontes, "economizou-se" constru 
indo estradas sem pontes sobre os igarapés e sem escoamento de 
cimento. Ao longo das estradas criaram-se "barragens" nos 
igarapés que funcionam como criadouros de anofelínos, Com as 
chuvas pesadas, as áreas alagadas mantinham a população 
isolada pela falta de estrada e doente pela malária criada nessas 
áreas. O problema se repete nos garimpos, onde uma população 
tem permissão de esburacar o ambiente para se enriquecer sem 
pensar na sua criação de focos de malária e sem se ver obrigada 
a corrigir sua criação de tais focos de doença. A malária s6 será 
controlada quando as autoridades exigirem que cada área 
esburacada seja recoberta e que os custos de aplainar o terreno 
para evitar a formação de novos focos de malária sejam pagos 
pelas pessoas que se beneficiam dessa exploração ambiental. 
Essa taxa de recuperação ambiental daria benefkios a toda a 
Amazônia e serviria para frear o louco afã pelos minerais que 
agora destrói ambientes em toda a região. Nas áreas de coloni 
zação seria preferível construir menos estradas e providenciar o 
escoamento adequado a abrir mais estradas criadoras de malária 
pela falta de drenagem. De que servem mais estradas se o povo 
está doente demais para trabalhar? 

O inlPªC.t9 dos pecuaristas no trópico úmido latino-ameri 
cano é significativo. No Brasil, estima-se que a área desmatada 
para "botar capim" ocupa pelo menos 10 milhões dos 25 milhões 
de hectares desmatados até 1988. As nações da América Latina, 
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dadas sua instabilidade econômica e política, têm semp.re.p~ 
rido dar às elites acesso a extensas áreas de terraJt_Rr.Ql!l.9_Yg[_Q, 
investimento do capital em tecnologia, educação e outras formas 
de investimento social. O valor da terra e dos imóveis não diminui 
com a inflação, garantindo a manutenção da posição hegem8nica 
das classes mais favorecidas. Além disso, os benefícios pro 
venientes dos incentivos fiscais tomaram os investimentos em 
fazendas de gado impossíveis de resistir. Os incentivos per 
mitiram a uma pessoa física receber 75 centavos da União por 
cada 25 centavos aplicados num projeto pecuário (em vez de 
pagar os 25 centavos no imposto de renda) e o investidor podia 
ficar com o lucro do cruzado inteiro. Não é de surpreender, 
portanto, que dos 950 projetos aprovados pela SUDAM, 631 
fossem pecuários. O tamanho médio dessas fazendas aprovadas 
pela SUDAM era de 24.000 hectares (Mahar 1988). Infelizmente, 
de todos os projetos aprovados somente 92 tinham alcançado 
suas metas até 1988, os restantes produzindo quantidades insig 
nificantes de carne ou leite. Apesar de ter absorvido quantidades 
significativas de capital, a maioria dos pecuaristas não investiu 
em adubo e outras formas de manejo, preferindo investir os 
incentivos fiscais em instrumentos mais lucrativos (como o 
over-night). O custo para a União foi enorme: dirigindo 700 
milhões de dólares que poderiam ter sido aplicados em áreas 
como saúde e educação, transporte rural e urbano, e outros 
serviços públicos. 

O custo ambientakla-polltica de incentivos fiscais para a 
pecuária foi devastador para a Amazônia e para a União. As 
conseqüências do desmatamento são geralmente esquecidas, 
quando wna visão ecológica dos sistemas humanos não é utili 
zada. Salati, Molion e outros cientistas do INPE mostraram que 
a Amazônia produz a metade da chuva que recebe (vide capítulo 
V). O efeito do corte da floresta é evidente, quando se sobrevoa 
a região. É comum observar-se a acumulação de nuvens associ 
adas a chuvas sobre a floresta e sua ausência em áreas des 
matadas. Áreas extensamente desmatadas já começaram a sentir 
uma queda pluviométrica sazonal. Para algumas regiões da 
Amazônia os efeitos poderiam ser graves. 

É dificil para a maioria das pessoas aceitar a idéia que 54% 
dos solos da Amazônia têm déficíts de umidade capazes de causar 
murcha nas plantas cultivadas (Sanchez et al. 1982; Moran 
1987). Este fato se deve à sua excelente drenagem e à presença 
em algumas áreas de um período de seca de três a quatro meses. 
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Os melhores solos da Amazônia, as terras roxas estruturadas 
eutrõfícas de parte de Rondônia e do baixo Tocantins e Xingu 
são dos mais bem drenados, em áreas com notável período seco. 
Qualquer queda na precipitação nessas áreas, que ocupam 
apenas 10% da Amazônia, poderia marginalizar a produtividade 
das áreas mais férteis, Como conseqüência haveria chuva ade 
quada em áreas de solos pobres e ácidos, enquanto que os 
melhores solos se tomariam inaproveitáveis pela falta de chuva 
resultante do desmatamento em áreas vizinhas. O impacto hi 
drológico do desmatamento é de interesse geral. As áreas que o 
INPE indica como as mais afetadas seriam áreas agrícolas de 
Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná, de onde vem grande parte 
da produção agrícola do país. O que se coloca então é a validade 
de pôr em risco a agricultura do país em troca do beneficio de 
algumas centenas de pecuaristas que desmatam para tirarem 
proveito dos incentivos fiscais. 

D. ECOLOGIA HUMANA H JUSTIÇA SOCIAL 

O que poderia justificar o desmatamento da Amazônia? 
Apesar das grandes áreas desmatadas para "o desenvolvimento 
econômico", não houve melhoras na condição de vida do povo 
brasileiro. Pelo contrário, depois de vinte anos de atividades 
desenvolvimentistas e mais de 15 bilhões de dólares da União, 
os benefícios à sociedade têm sido mínimos e os custos altíssimos. 
Até hoje, a União não está lucrando com os projetos aprovados 
pela SUDAM. Esses, por sua vez, não podem funcionar sem a 
manutenção de incentivos fiscais. 

Os subsídios continuam a manter em funcionamento ope 
rações não econômicas edestruidoras das florestas amazônicas. 
Sem o subsídio, a maioria dos grandes projetos na Amazônia 
pereceriam tal como o do Jari. De um investimento de mais de 
um bilhão de dólares, Ludwig vendeu seu patrimônio por 
280.000 dólares. 

O desenvolvimento econômico deve levar a uma melhora 
na saúde e bem-estar. Mas, pelo contrário, o desmatamento tem 
provocado uma explosão nos casos de malária, a endemização 
da esquístossomose na região de Pordlândia e altas prevalências 
de doenças e traumas. A população infantil está mais desnutrida 
hoje e tem maiores taxas de mortalidade do que antes do começo 
dos desmatamentos. Os índios brasileiros continuam morrendo 
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por falta de assistência médica, falta de controle sobre a popula 
ção de garimpeiros que invadem suas terras e falta de uma 
política que valorize o índio como conhecedor da Amazônia. 

A Amazônia poderia ser um paraíso, onde as populações 
tinham maior acesso a terras para produzir alimentação para o 
povo brasileiro. Contudo, a Amazônia reflete atualmente os 
mesmos padrões de concentração de renda e concentração de 
terra que o resto do Brasil. Esses padrões estão associados à 
pobreza, ao analfabetismo e à precária saúde da maioria dos 
brasileiros. 

A ecologia humana não é uma cura para todas as con 
tradições presentes no Brasil. A história do patrimonialismo 
burocrático brasileiro (Uricochea 1980; Faoro 1958; Roett 1973) 
constitui uma tendência experiência que não será fácil mudar, 
qualquer que seja o sistema político implantado. Todos os conhe 
cimentos que existem, ainda quando integrados em modelos 
ecológicos humanos, não poderão resolver os problemas criti 
cados neste capítulo sem uma consciência moral da importância 
da justiça social e da necessidade de um~ racionalidade ecológica 
do homem como criatura convivendo no seu meio. O que a 
ecologia humana oferece à sociedade é uma metodologia e uma 
visão sistemáticas das relações homem/meio ambiente. Essa 
visão tenta evitar a miopia comum nas decisões governamentais 
que se esquecem da conseqüência de um ato sobre o resto do 
sistema. A construção de uma estrada não é simplesmente um 
problema da engenharia. Uma estrada penetrando uma área 
"desocupada" atrai pessoas com terra e sem terra. O uso da terra 
depende da legislação, dos créditos bancários, da- distância a 
outros : centros de atividade econômica, das informações dis 
poníveis sobre a qualidade do uso da terra, das tradições agrárias 
existentes e da garantia da posse da terra. Não existe terra 
desocupada. Oferecer terra a um grupo significa limitar acesso 
a essas terras a outros grupos. Quanto mais cedo se enfrenta essa 
realidade, mais haverá possibilidade de uma política agrária 
justa. 

A ecologia humana como crítica do modelo de desenvolvi 
mento brasileiro oferece não somente um ataque baseado na 
falta de atenção a um fator (p.e, falta de participação democrá 
tica, falta de informações adequadas, falta de justiça social, 
falhas do autoritarismo burocrático) como uma critica ao 
raciocínio puramente econômico de tal modelo. A ecologia 
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humana apresenta uma modelagem do sistema no qual se priori 
zam não "a 16gica do capital" e as justificações econômicas, mas 
um raciocínio baseado na importância da totalidade do ecos 
sistema e do papel do comportamento na sustentação do sistema 
a longo prazo. 

Não é necessário destruir a floresta amazônica para ex 
plorá-la. A Amazônia é imensa e varia muito de região para região 
nos recursos que oferece à sociedade. Os 10% das terras roxas já 
estão quase todos identificados e devem tomar-se áreas de 
intensa produção agr(cola. As caatingas amazônicas do rio Negro 
têm riquezas farmacológicas que devem ser estudadas e ex 
ploradas no seu estado natural. O índio e o caboclo amazônico, 
junto com o engenheiro florestal, podem trabalhar na identi 
ficação dessas espécies medicinais e para o desenvolvimento de 
sistemas de produção florestal renováveis. As áreas já des 
matadas podem ser reflorestadas com espécies de valor econô 
mico adaptadas às condições do solo e do clima. Podem também 
ser aproveitadas para produzir variedades de culturas adaptadas 
aos solos pobres como são a mandioca e o feijão-de-corda ou 
fradinho (Vigna). A exploração de minérios e as madeireiras em 
si podem ser controladas de forma que se garanta pagamento 
pelo uso dos recursos para beneficio de futuros brasileiros através 
de reflorestamento e recuperação ambiental de áreas afetadas. 
Existem áreas de transição entre a mata amazônica e o cerrado, 
onde uma pecuária intensiva poderia se desenvolver de forma 
proveitosa. 

Um país que se aproxima rapidamente dos 200 milhões de 
habitantes não pode atuar como na época em que tinha 30 ou 
50 milhões. Os recursos do país são abundantes, não devendo 
ser desperdiçados como nos últimos 20 anos. O resultado do 
modelo de desenvolvimento brasileiro é o endividamento do país 
aos bancos credores, o enfraquecimento da infra-estrutura na 
cional, o crescimento do analfabetismo e da desnutrição e 
salários írrísõríos que não permitem o crescimento diversificado 
da produção industrial devido aos baixos níveis de consumo da 
população. 

Vale a pena considerar as perdas e ganhos do desmata 
mento de 25 milhões de hectares de floresta amazônica. A 
maioria dos brasileiros estão em piores condições hoje do que 
antes do começo do desmatamento. Esses milhões de brasileiros 
e seus filhos esperam ansiosamente uma política mais sensível 
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ao homem em sua totalidade. Tal política deve levar em conta a 
necessidade de alimentação, de saúde, de trabalho adequada 
mente remunerado, de áreas verdes para lazer e para sonhar e 
de áreas não exploradas que representam o patrimônio que 
pertencerá às futuras gerações. 

Os movimentos ambientalistas assim como os movimentos 
indigenistas na Amazônia são exemplos de grupos de brasileiros 
que sentem a problemática ecológica apresentada pela Amazô. 
nia. Grandes projetos que beneficiam as pessoas longe da Ama 
zônia, enquanto a população regional leva a desvantagem. A 
preservação do ambiente é de interesse do homem. Os movimen 
tos ambientalistas, como SOS Mata Atlântica e a Associação de 
Defesa da Juréía, são exemplos de movimentos visando cons 
cientizar o povo brasileiro das riquezas que alguns dentro do pafs 
desperdiçam. O caboclo e o índio argumentam que nossa na 
tureza está sendo destruída sem beneficiar o povo brasileiro. A 
ecologia humana é um subsídio cientffico à compreensão dessas 
relações complexas do homem na Amazônia. 
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CAPÍTULO XI 

A ecologia humana e o 
manejo ambiental 

A. INTRODUÇÃO 

A natureza critica da ecologia humana assim como a 
possibilidade de delineamento de novas formas de atuação fazem 
com que esta disciplina seja uma atraente área de estudo. As 
formas de comportamento estudadas pela ecologia humana 
levam gradualmente a uma avaliação dos impactos do homem 
sobre o ambiente e vice-versa. A vantagem da ecologia humana 
como instrumento de manejo ambiental provém do fato de que 
as idéias surgem da observação do homem no seu contexto 
político, econômico, social, histórico e físico. Assim, esta dis 
ciplina considera o papel de populações humanas no meio 
ambiente através da observação das interações do dia-a-dia, a 
avaliação das conseqüências das decisões tomadas e a identi 
ficação de estratégias bem e mal-sucedidas. A ecologia humana 
não impõe urna moralidade ambientalista que desconsidera as 
necessidades e aspirações de populações específicas. 

Um dos problemas fundamentais na Amazônia tem sido a 
persistente desconsideração por parte da sociedade colonial e 
nacional dos conhecimentos e do bem-estar do homem amazô 
nico. Na época colonial tais populações foram escravizadas, 
massacradas e deslocadas de tal forma que seu padrão de adap 
tação aos ecossistemas amazônicos foram alterados radical 
mente. Apesar disso, o impacto colonial e nacional não foi 
homogêneo. As populações que fugiram das várzeas no primeiro 
século da conquista européia sentiram diferentes pressões em 
períodos posteriores. Alguns foram extintos culturalmente logo 

295 



i. 

;;: 
·li 

l -····' 

depois, enquanto outros grupos conseguiram um grau de isola 
mento que lhes permitiu o reajuste aos ecossistemas da terra 
firme e do cerrado. O impacto das missões, do Diretório pom 
balino, da era da borracha foram sentidos de forma diferente em 
cada região amazônica e por cada grupo étnico específico 
(Oliveira 1988). 

Felizmente, mais de cem etnias amazônicas conseguiram 
sobreviver ao impacto das epidemias, da exploração econômica 
e do deslocamento territorial sentido até hoje (Gomes 1988). 
Essas populações constituem uma fonte riquíssima de conheci 
mentos detalhados sobre os ecossistemas amazônicos. A ecologia 
humana procura descobrir as práticas quotidianas de uso e 
conservação da natureza que podem servir para manter a produ 
tividade e diversidade biótica da Amazônia. Ao longo deste livro, 
apresentamos algumas das estratégias das populações nativas 
inseridas nos diversos ambientes amazônicos com o objetivo de 
aprender como conviver com a diversidade biótica amazônica 
sem destruí-la. 

No capítulpo VI consideraram-se as complexas formas de 
organização social, hierarquização e controle sobre recursos 
necessários nos rios de água preta - ambientes diversos, ainda 
que com baixa produtividade econômica. A necessidade de pro 
teger tais áreas do afã do colonizador da sociedade nacional 
toma-se premente, quando se compreende a dinâmica ambiental 
da região e entende-se o potencial que apresentam para ativida 
des especializadas como a extração de substâncias para a farma 
cologia e seu yalor como foco de diversidade biótica. Essas áreas 
serão pobres em biomassa, mas são das mais ricas em espécies 
vegetais. 

No capítulo VIII apreciamos os conhecimentos do índio e 
do caboclo das várzeas e estuário da Amazônia. As formas de 
manejo utilizadas pelas populações nativas indicam que a região 
deve ser manejada com cuidado caso se espere manter uma 
atividade pesqueira sustentável. O índio e o caboclo ensinam-nos 
também o potencial de culturas intensivas das praias, restingas 
e outras áreas sedimentadas pelos rios de água branca e o uso 
de critérios etnoecológicos locais para manejar uma agricultura 
nessas áreas. As populações amazônicas mostram como é 
possível criar mutualismos ecológicos produtivos, come aqueles 
observados por Goulding (1979) entre os botos e os pescadores 
do rio Madeira. 
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Nas áreas de terra fume, vide capítulo VII, as populações 
amazônicas mostram um conjunto de práticas de manejo adap 
tadas à heterogeneidade presente na região. Assim, nas áreas de 
melhores solos, observamos a criação de florestas amropogênícas 
com concentração de produtos de valor econômico ainda que 
baseadas em sistemas de conservação. Os caboclos exploram 
regiões do estuário com densidades de até 45 habitantes por 
quilômetro quadrado de forma sustentável e sem aparente efeito 
sobre as florestas da várzea do estuário. As florestas antropo 
gênicas foram tão bem sucedidas em imitar a floresta virgem que 
até recentemente foram vistos como sistemas de vegetação "na 
tural" e não como produtos de manejo ambiental. Temos muito 
a aprender sobre manejo agroflorestal das populações indígenas, 
e a ecologia humana oferece uma forma pela qual tais conheci 
mentos serão coletados e futuramente implementados. Observa 
se nessas áreas também o cultivo preferencial do milho, em 
contraste com as áreas mais pobres, onde a mandioca predomina 
como base alimentar (Galvão 1963). O manejo ambiental da 
Amazônia precisa ser feito considerando-se as diferenças em 
solos, clima, alagamento, distância dos mercados e o valor de 
florestas em pé (frutas, seringa, germoplasma para pesquisa, 
palmito, produtos químicos etc.). 

Os sintomas adaptativos nas áreas de cerrado, como ficou 
evidente no capítulo IX, são difíceis de apreciar em termos do 
manejo contemporâneo. Essas regiões têm sido afetadas mais 
profundamente pela presença nacional e o deslocamento das 
populações indígenas. As estratégias adaptativas enfatizam uma 
localização em áreas de transição com fácil acesso a um grande 
número de ecossistemas com diferentes recursos sazonais. Em 
tais regiões, temos muito a aprender sobre, por exemplo, como 
reflorestar áreas de transição e alguns tipos de cerrado, com mata 
amazônica. Tais técnicas poderiam ser de grande valor na recu 
peração ambiental de áreas desmatadas do sudeste do Pará hoje 
degradadas pelo manejo inadequado. 

B. COLONIZAÇÃO E ECOLOGIA HUMANA 

As diretrizes do processo de colonização evidente no lema 
do governo Médici: "dar homens e uma terra sem homens e dar 
terra a homens sem terra", tem tido conseqüências nefastas para 
o índio e o caboclo, resultando em taxas de desmatamento 
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assustadoras. O processo de desmatamento em larga escala 
começou com a construção da rodovia Belém-Brasílía em 1958. 
Essa estrada foi a primeira de uma série de rodovias construídas 
com o objetivo de "integrar para não entregar' os tenitórios 
amazônicos, citando de novo um lema do governo Médici. 

A ocupação das terras às margens da Belém-Brasília intro 
duziu quase 2 milhões de pessoas e S milhões de cabeças de gado 
nos 20 anos seguintes. Foi ao longo dessa estrada que se começou 
a evidenciar a conversão de áreas de floresta em pastagens, 
incentivados pela SUDAM. Esta região até hoje tem atraído a 
atenção pelos níveis altíssimos de desmatamento. Em uma 
estrada associada, a PA-150, numa área de 47.000km2, a área 
desmatada aumentou de 300km2 em 1972, para 1.700 em 1977 
e para 8.200km2 em 1985 - aproximando os níveis de desmata 
mento em Rondônia (Mahar 1988:13-14). 

Os investimentos em "estradas de desenvolvimento" au 
mentaram com o Programa de Integração Nacional (PIN), anun 
ciado por Médici em 1971. A Transamazônica, a 
Cuiabá-Santarém e a Perimetral Norte foram alguns dos mega 
projetos iniciados nessa época para penetrar na Amazônia e 
ocupá-la. Os efeitos que tal ocupação teria sobre as populações 
indígenas não eram considerados como importantes, apesar da 
documentação fornecida pela comunidade antropológica. Dire 
tores da FUNAI naquela época afirmaram que "100.000 índios 
não podem impedir o progresso do Brasil". um lema que refletia 
bem a mentalidade torta dos que assim se pronunciavam sobre 
as culturas amazônicas. 

O governo criou um programa de colonização dirigida que 
atrairia 100.000 familias para a Transamazônica nos primeiros 
cinco anos, apoiadas por vilas agrícolas (agrovilas), cidades com 
maior apoio (agropólis) e centros de mercado (ruropólis). Como 
já vimos no capítulo anterior, as pesquisas sobre o potencial dos 
solos e outros estudos do ambiente s6 apareceram depois das 
estradas serem construídas (Moran 1977, 1981; Fleming-Moran 
e Moran 1978). A execução do projeto foi falha em muitos 
aspectos: sementes inapropriadas ao clima, falta de insumos 
agrícolas nas épocas apropriadas, obrigações de plantar culturas 
menos proveitosas (como o arroz, milho e feijão) nos solos ácidos 
e pobres da região, e falta de atenção às necessidades médicas 
da população. 
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o elemento fundamental da infra-estrutura também faliu. 
O primeiro choque do petróleo sentiu-se em 1973, aumentando 
astronomicamente os custos das rodovias. Em vez de modificar 
o cronograma da Transamazônica, optou-se por não se construir 
as estradas vicinais (travessões) que conduziam aos lotes dos 
colonos. Em conseqüência, a maioria deles perdeu sua produção 
de arroz por falta de transporte (Moran 1981). Felizmente, não 
foram 100.000 as familias afetadas, mas somente 6.000 acei 
taram a oferta de terras ao longo da Transamazônica. A con 
tribuição ao desmatamento dos colonos da Transamazônica foi 
de menos de 4% do total até os fins da década de 1970 (Browder 
1988). 

A ecologia humana como crítica é necessária, ainda que 
não suficiente. A colonização na Belém-Brasília e na Trans 
amazônica não considera muitos dos princípios fundamentais da 
ecologia humana. Um dos primeiros passos em pesquisas em 
ecologia humana deve ser uma modelagem do sistema e uma 
avaliação da estrutura do sistema. Os projetos de colonização não 
consideraram nenhuma dessas exigências. Não existiam em 1970 
dados sobre a variabilidade ambiental das áreas a serem cortadas 
pelas estradas, a variabilidade de solos nos quais seriam-assen 
tados os colonos nem da diversidade de declive dentro dessa área. 
Assim, foram assentados colonos em áreas de solos inapropriados 
para a agricultura, e, quando a incapacidade dos solos se eviden 
ciou, as agências burocráticas recusaram-se a cancelar as dívidas 
dos colonos afetados. As agrovilas foram construídas na Trans 
amazônica em áreas com declive tão acentuado que os colonos 
recusaram ocupar as casas pelo evidente perigo que apresen 
tavam de cair na época das chuvas (Smith 1981, 1982). 

Um dos problemas fundamentais por trás dessas dificul 
dades foi a falta de mecanismos adaptativos, como o feedback 
negativo, para reconhecer e corrigir os erros no sistema. A 
burocracia centralizada e inflexível constitui um dos grandes 
obstáculos no sucesso dos projetos de colonização, especialmente 
aqueles mais afastados dos centros do poder. 

' Pesquisas com a perspectiva ecológica humana estavam 
sendo feitas na Transamazônica em 1972-74, mas as agências 
presentes não mostraram interesse em conhecer os fatores limi 
tantes reconhecidos pelos colonos (Moran 1975, 1977; Smith 
1976, 1981, 1982; Feamside 1979). Os colonos se ressentiam 
mais da falta de serviços médicos acessíveis, da exploração por 
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outras pessoas, da falta de assistência técnica, da falta de estrada 
ao lote e dos baixos preços dos produtos do que outros fatores. 
Os técnicos, ao contrário, enfatizavam a importância de proble 
mas tecnológicos: a qualidade da estrada principal, as pragas das 
plantas, a falta de sementes, a invasão pelo "mato", Uma pers 
pectiva ecológica humana se inicia pela observação de como o 
homem interage com o meio ambiente, tentando compreender 
como este é percebido (pela aplicação da etnoecologia e outros 
métodos disponíveis), como ocorre a interação entre o ambiente 
físico e social, quais os resultados das suas decisões e como 
modifica seu comportamento para melhorar a natureza dessa 
interação no futuro. A colonização da Transamazônica impôs 
critérios ténicos desenvolvidos longe da realidade dos colonos e 
não criou formas de ajustamento quando os componentes do 
sistema encontravam uma realidade diferente daquela plane 
jada. Enfim, a ecologia humana estuda o processo que vai desde 
a percepção, passando por decisão, feedback e correção (vide 
figura 4, 1), de forma a haver um melhor acoplamento do homem 
num mundo complexo. 

Enquanto os técnicos de colonização atuavam com base 
numa "primeira aproximação" dos solos de Altamira, os caboclos 
locais utilizavam critérios florestais para escolher os melhores 
solos para cultivar. Os primeiros erraram na maioria dos casos 
dado o estado preliminar da avaliação agronômica e a escala na 
qual esta foi elaborada (Moran 1984a). Os caboclos, por sua vez, 
optaram por solos de superior qualidade que lhes permitiram 
uma maior produtividade (Moran 1977, 1981; vide figura 4,10). 
Apesar disso, o caboclo nunca foi valorizado na colonização da 
Transamazônica. Ao contrário, era visto como uma pessoa de 
capacidade inferior de cultivar a terra. Costumava-se dizer: 
"Caboclo não gosta de roça, prefere ficar no mato caçando onça," 
quando na realidade era um agricultor sofisticado e adaptado 
aos vários recursos de seu meio. 

Um desenvolvimento baseado nas estratégias do homem, 
com formas defeedback negativo, permite o ajuste do comporta 
mento humano às realidades ambientais e sócio-econômicas de 
uma população. Enquanto os esquemas de desenvolvimento não 
estiverem baseados no verdadeiro comportamento e percepção 
do homem, tenderão a não ser bem sucedidos e levarão a altos 
custos humanos, ambientais e econômicos. 
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C. "A COISA É BOTAR CAPIM'' 

Particularmente responsável pelas altas taxas de desmata 
mento no sul do Pará e Norte de Goiás e Mato Grosso são os 
"pecuaristas". Desde 1966 a SUDAM e o BASA vêm oferecendo 
incentivos fiscais que permitem a pessoas físicas direcionarem 
até 50% do imposto de renda em investimentos na Amazônia, 
aprovados pela SUDAM. Por cada cruzeiro do imposto de renda 
investido, o Banco contribuía com três cruzeiros de capital, e o 
lucro dos quatro cruzeiros na empresa recebia isenção de tribu 
tação por dez anos. Esta transferência de capital foi responsável 
por grande parte do desmatamento da Amazônia (Hecht 1980; 
Peamside 1984, 1985, 1987a, 1988a, 1989a, 1989b). 

A grande maioria dos projetos aprovados pela SUDAM está 
ligada a projetos agropecuários extensivos, com uma média de V 
24.000 hectares, e alguns com mais de 100.000 hectares. Dos 
950 projetos aprovados até 1985, 631 foram no setor da pecuária 
(Garda Fásquez e Yokomizo 1986:51 em Mahar 1988:15). Esses 
projetos tem baixíssima absorção de mão-de-obra, usando em 
média um empregado por cada 300 hectares. Estudos econômi 
cos recentes mostram que essas fazendas só têm retomo econô 
mico quando recebem a totalidade de incentivos fiscais 
disponíveis, um subsídio pago pelo tesouro da união. 

A pecuária não tem sido o objeto de pesquisas em uma 
perspectiva ecolõgíca humana. Contudo, os estudos ecológicos e 
político-econômicos permitem uma avaliação preliminar. O 
desenvolvimento da pecuária extensiva não tem no homem o 
centro de suas considerações. Não se pode dizer que o objeto da 
pecuária é empregar mão-de-obra, porque é uma ocupação com 
baixa demanda de trabalho humano. Não se pode dizer que ó 
objeto é a ocupação de áreas que não têm capacidade agrícola, 
porque as fazendas estão em terras comparáveis àquelas dis 
tribuídas aos colonos. Na realidade, a pecuária é uma atividade 
econômica que historicamente esteve localizada em áreas margí 
nais para a agricultura, tal como o sertão nordestino. Daí se 
estendeu para o sul do país, depois para o centro e mais recente 
mente para a Amazônia. 

No Brasil e grande parte da-América Latina, a pecuária tem 
sido uma técnica de ocupação da fronteira em.face_da falta de 
colonizadores. Como produto econômico, o gado é de menor 
valor do que a terra. & terras valorizam com o passar do tempo 
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e com a chegada de pessoas capazes de pagar pelas propriedades. 
Só que o gado por muito tempo atrasa o desenvolvimento 
agrícola, já que não leva ao uso intensivo da terra pela falta de 
pressão demográfica na área imediata. Em áreas da Amazônia 
ouvi agricultores falarem da pequena área cultivada por causa 
do gado solto (Marajó, San Carlos de Rio Negro, etc.), Com o 
aumento populacional no Brasil, a pecuária como técnica de 
ocupação deve ser reconsiderada e os rebanhos reduzidos 
àquelas áreas incapazes de produzir cultivos ou de pouco valor 
biológico e florestal. Além disso, o gado deve ser criado com 
técnicas intensivas que não impliquem no desmatamento para 
manter uma pastagem. 

A observação do homem rural na ecologia humana leva à 
conclusão que o agricultor se beneficia pela associação de ani 
mais domésticos criados intensivamente. Dessa forma é possível 
usar o estrume dos animais para fertilizar as hortas, o impacto 
do gado sobre a compactação do solo se reduz a pequenas áreas, 
obtêm-se leite, queijo e carne. A pecuária na América Latina, em 
geral, pode desenvolver-se muito mais pela aplicação de capital 
e tecnologia. A pecuária extensiva, como arma de colonização de 
grandes territórios, é um luxo inaceitável em um mundo que 
pede maior quantidade de grãos e áreas para conservação. 
Pesquisas em ecologia humana na pequena propriedade rural 
podem esclarecer os sistemas de manejo que permitem uma 
produção agrícola e pecuária sustentável, associada a suínos e 
aves, que aumentem a renda rural, a disponibilidade de produtos 
agrícolas às populações urbanas e a presença de áreas para lazer 
e conservação. 

As causas do desmatamento em Rondônia são diferentes 
daquelas no sul do Pará e norte de Mato Grosso e Goiás. Nesse 
caso, o processo está mais ligado à colonização da região e à 
especulação com a propriedade rural (Fearnside 1985, 1987b). 
As taxas de desmatamento estão ligadas mais claramente aos 
níveis de migração: enquanto a população total de Rondônia era 
70.000 em 1968, a migração trouxe 28.500 pessoas por ano entre 
1968 e 1978, 65.000 pessoas por ano no período 1980-83, e 
160.000 pessoas por ano entre 1984 e 1988 (Mahar 1988). 
Nesses últimos 20 anos, Rondônia mudou de uma área com wna 
missão para a produção de cacau (cultura nativa e florestal 
permanente) para uma área crescentemente dedicada à pecuária 
e à especulação fundiária. Hoje 25,6% da área desmatada está 
plantada de capim, em comparação com 3,5% de culturas pere- 
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nes. O aumento no preço das propriedades rurais explica o 
processo de desmatamento em Rondônia: é possível ter um lucro 
líquido de 9 mil dólares, dois anos depois de desmatar uma área 
de 14 hectares e vender "as benfeitorias" (Mahar 1988:38). A 
definição da área desmatada como "benfeitoria" está por trás da 
contínua destruição da floresta amazônica. Esta definição não é 
natural mas, ao contrário, resulta de uma legislação colonialista 
que favorece a ocupação destruidora da fronteira. 

Tais formas de ocupação poderiam acabar, começando pela 
cobrança dos impostos sobre os imóveis. A taxa existe mas quase 
nunca é cobrada. A coleta de impostos pagaria pelos custos do 
recolhimento e teria o benefício social de levar gradualmente ao 
desmembramento das grandes propriedades em beneficio da 
sociedade em geral. Eliminar os incentivos fiscais seria outra 
política desejável, já que até agora seus efeitos têm sido uma 
transferência de riquezas e pouca produção interna. Alguns 
dizem que a lei da fronteira é a espingarda, a lei do mais forte. 
Um país que aspira a ser uma das grandes potências não deve 
permitir que a "falta de lei" continue no seu território. A popu 
lação da Amazônia merece atenção de forma a que seus cidadãos 
possam viver sem medo de "capangas", "pistoleiros" e pessoas 
sem escrúpulos que não respeitam os direitos dos outros. Um 
primeiro passo seria a coleta de impostos dos que se beneficiam 
com a aquisição de propriedades. 

D. "A FLORESTA NUNCA ACABARÁ', 

O impacto das atividades madeireiras sobre a floresta 
amazônica está começando a evidenciar-se. Com o fim das 
grandes florestas da Indonésia, da Costa do Marfim e outros 
países da Ásia e da África, a pressão começa a sentir-se na 
Amazônia. No Brasil os interesses nacionais e internacionais 
encontram um ambiente favorável à destruição das florestas. 
Depois da pecuária, são os madeireiros que recebem .a maior 
proporção dos incentivos fiscais da SUDAM. 

Na recente "Primeira Exposição Internacional de Produtos 
Amazônicos", um de cada dois expositores foi uma companhia 
madeireira promovendo a exportação da madeira de lei amazô 
nica. Em Rondônia e Roraima, a exportação de madeira contribui 
com 60% do valor da produção industrial desses estados. A 
Amazônia produziu em 1984 43,6% do valor total de madeira 
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em toras do país, em comparação com os 14,3% da década 
anterior (Browder 1988:249). 

A destruição provocada pela extração madeireira é muito 
maior do que parece. Um recente estudo mostra que os efeitos 
da extração de toras de mogno estendem-se a 40% da área 
circunvizinha, pelas mudanças que trazem as máquinas, a maior 
mortalidade das mudas dentro da floresta e o efeito de borda 
(Uhl e Vieira 1989). Pesquisas em ecologia humana devem ser 
feitas de forma a compreender melhor se existem formas de 
extração que reduzam o impacto na floresta, se existem formas 
de aproveitar mais espécies da floresta, e formas de associar 
espécies nativas com espécies de maior valor econômico - como 
foi feito por populações pré-históricas il~ Amazônia na criação 
de florestas de babaçu e outras espécies de palmeiras (vide 
Denevan e Padoch 1988). 

A consideração das formas de utilização de florestas tropi 
cais na Ásia pode indicar formas de manejo na Amazônia. Nessa 
área existem há muito tempo sistemas que associam espécies 
florestais e culturas anuais e perenes. Algumas dessas ex 
periências já começaram a ser adaptadas e testadas na Amazônia. 
Associação de seringa com pastagem, de pupunha com cacau, de 
espécies utilizáveis na produção de papel com cultives anuais, 
como o milho e feijão, contribuem para manter sistemas de 
produção intensos, sustentáveis e de alta rentabilidade. Especi 
almente no caso de espécies florestais com capacidade de reci 
clagem de nutrientes, como o cacau, é possível manter os níveis 
de produtividade com um mínimo de insumos orgânicos e inor 
gânicos. 

A transformação da floresta amazônica pela extração de 
produtos renováveis, antigamente praticada e hoje cada dia mais 
reduzida, precisa ser reconsiderada em pesquisas em ecologia 
humana. A extração de seringa, castanha-do-pará, frutos de 
palmeiras (açaí, buriti, bacaba etc.), óleos, corantes vegetais, 
substâncias alcalóides para a farmacologia e química, substân 
cias com valor fungicida ou herbicida promete uma forma de 
valorizar a floresta e de extrair dela maiores lucros do que a 
destruindo. Os lucros da pecuária são tão baixos que quase 
qualquer nível de extrativismo terá tanto valor econômico como 
a criação de gado. Com pesquisa e manejo adequados, a produ 
tividade e o valor econômico dessas atividades poderiam aumen 
tar bastante. Técnicas de manejo do açaí que aumentam 
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significativamente sua produção no estuário foram recentemente 
observadas (Anderson et al. 1985; Anderson & Iorís 1989). 

A proteção da floresta amazônica dependerá de políticas 
que apóiem o uso sustentável dela. Nesse processo ela dependerá 
do homem nativo da Amazônia. A atenção à conservação varia 
muito de população para população indígena. Seeger sugere que 
os jês do Planalto Central mostram pouca atitude conservadora 
em contraste com as populações do alto rio Negro que prestam 
grande atenção, e mostram considerações pelas espécies do seu 
território (1985). Nesses dois casos é importante notar que as 
populações do alto rio Negro mantiveram suas posições ao longo 
dos rios por muito tempo, enquanto que as populações do 
Planalto Brasileiro têm experimentado deslocamentos 
freqüentes. A relação entre sedentarlzação e atitude conser 
vadora merece atenção dos pesquisadores em ecologia humana. 
Entre esses dois "extremos» de atitude conservacionista, está o 
resto das populações amazônicas. Na maioria dos casos a popu 
lação indígena tem respeito pela natureza, mas a utiliza de forma 
utilitária sem romantismos ambientalistas. A floresta é a fonte 
da sua vida, precisa ser usada e conservada para seus filhos. 
Como nós, as populações amazônicas mantêm atitudes contradi 
tórias, e o grau de conservadorismo praticado está intimamente 
relacionado com a sua situação política, econômica, demográfica 
e social (Johnson 1989). 

A expectativa que a floresta nunca se acabará é uma atitude 
baseada na falta de compreensão dos processos exponenciais. As 
taxas de desmatamento na Amazônia são entre as mais altas 
observadas até hoje. A destruição das grandes florestas da Ásia 
e da África serve para alertar o Brasil que tal destruição ocorre 
inelutavelmente, se políticas florestais não forem implementadas 
a tempo. A mata atlântica, da qual só restam 2%, é um exemplo 
dentro do país da facilidade com que se destrói e dos altos custos 
de recuperação de tais florestas, uma vez degradadas. 

Especialistas em diversidade biológica acreditam que a 
riqueza biótica do planeta será conservada, ou perdida, na 
década dos 90. As taxas de desmatamento na Amazônia, de mais 
de 15 hectares por minuto, levaria sem dúvida à extinção de 
milhares de espécies. O ritmo de destruição de espécies na 
Amazônia é SOO vezes maior que a taxa evolutiva natural. É de 
se esperar que as taxas de desmatamento serão reduzidas em 
breve. Mesmo assim, será necessário uma política mais es- 
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clarecida de como valorizar a floresta em pé e não precisar 
desmatá-la para que seja de valor econômico e social. 

Um exemplo de polftica florestal não informada pela eco 
logia humana é o desenvolvimento de ferro gusa ao largo da 
estrada de ferro Carajás. Do ponto de vista humano, uma série 
de estudos da IDESP (Instituto de Desenvolvimento Econômico 
e Social do Pará) mostrou os baixos níveis de renda dos car 
voeiros e sua infelicidade em fazer o carvão destruindo a floresta. 
Esse povo pobre e desnutrido sabe muito bem que destruindo a 
floresta destroem o futuro econômico de seus filhos. Mostrou-se 
também que a maioria das áreas devastadas estão nas grandes 
propriedades que pretendiam ser fazendas de gado e que agora 
aproveitam mais um incentivo fiscal para se enriquecer à custa 
da nação. A falta de atenção ao que custam ao homem tais 
políticas míopes resulta da racionalidade destruidora da '1ógica 
do capitalismo" sem o esclarecimento de uma consciência social. 

H. O FUTURO DA AMAZÔNIA 

O futuro da Amazônia está nas mãos da sociedade 
brasileira. As forças responsáveis pela destruição da Amazônia 
nos últimos trinta anos continuam pressionando para manter 
seus privilégios. Os que se beneficiam, tentaram a manutenção 
dos incentivos fiscais, que transferem capital do bolso de muitos. 
para o bolso dos poucos; evitaram o pagamento do imposto de 
renda, os impostos sobre a propriedade e os impostos sobre o 
lucro na venda de imóveis rurais. Dependerá da vontade dos 
governantes e do povo brasileiro garantir que todos paguem de 
acordo com sua capacidade. 

As forças responsáveis pela destruição da floresta e das 
populações autóctones da Amazônia precisam ser controladas 
pela sociedade. Tal controle significa mudanças profundas, in 
cluindo uma estrutura burocrática menos centralizada, e com 
maior capacidade de ajuste ao nível local. Tal mudança é radical, 
porque implica na necessidade de dar maior autonomia aos 
processos políticos a nível local. Uma das funções que daria 
maior eficiência e justiça ao sistema seria a coleta de impostos, 
a coleta de impostos a nível municipal, sem que tais arrecadações 
devam ir para a União, incentivaria as autoridades locais a 
coletar tais impostos sobre a propriedade e sobre o lucro na venda 
de im6veis. Tais recursos ficam disponíveis ao município e, 
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assim, existiria uma motivação para coletá-los religiosamente e 
pressão polítíca local para usá-los em melhores escolas, estradas 
e serviços médicos. Se a dependência fosse menor no governo 
federal, um n(vel afastado demais das realidades adaptativas da 
população seria mais fácil atuar para corrigir os defeitos do 
sistema pela mudança política e social. A ecologia hwnana 
ensina que os sistemas quanto mais complexos e hierarquizados, 
maiores custos terão em simples manutenção e mais freqüentes 
as oscilações negativas. Em breve, sistemas altamente centra 
lizados e hierarquizados serão menos produtivos e, em termos 
humanos, mais distanciados das necessidades do homem. 

A ecologia humana não é uma plataforma política, mas não 
se esquece tampouco do pape! da política nos processos adap 
tativos humanos. A "racionalidade" de sistemas humanos é um 
processo dirigido pela ideologia e pelos interesses de grupos que 
obtêm controle sobre as instituições que a definem. Quando os 
grupos dominantes são a maioria da população atuando através 
do processo democrático, a racionalidade pode refletir o con 
senso da população. Infelizmente, na maioria das sociedades 
hierarquizadas, a racionalidade do sistema reflete os interesses 
econômicos de minorias politicamente dominantes. 

Uma visão ecológica permite uma avaliação de como fun 
dona, ou não, o sistema homem/ambiente e das conseqüências 
dos processos interativos. Com tal visão, é possível corrigir o 
sistema, quando seja necessário, se se tiver lideranças es 
clarecidas que tomem os interesses das minorias étnicas tão a 
sério como os interesses dos grupos politicamente dominantes. 
O Brasil aspira a um futuro com justiça social, com apreço do 
homem amazônico e capaz de garantir que a Amazônia seja 
usada com cuidado e conservada como patrimônio das gerações 
futuras. 
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