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FOREWORD 

The University of são Paulo - USP and the Brazilian 
Institute for Space Research - INPE are pleased to present 
the proceedings of the meeting "Amazônia: Facts, Problems 
and Solutions" being held in são Paulo, SP, Brazil, from 
July 31 to August-2, 1989. 

The purpose of the meeting is to envisage a diagnosis and 
to assess the current state of development of the Amazon 
region, regarding resources, patterns and alternatives of 
development as well as international aspects. National and 
international experts will contribute from Institutions 
which have been involved in the study and diagnosis of the 
Amazon. Global change phenomena related to carbon dioxide 
and ozone will also be covered dur·ing the event. 

The University of são Paulo 
Institute for Space Research 
proceedings serve as a review 
issues concerning the Amazon. 

USP and the 
INPE hope 

and discussion 

Brazilian 
that the 
on major 

The organizers, INPE and USP of the Symposium: "Amazônia: 
Facts, Problems and Solutions" want to acknowledge the 
support of the Foundation of Research Support of são Paulo 
- FAPESP and of the Society of Latin-American Remete 
Sensing Specialists - SELPER. 

são José dos Campos, SP - São Paulo, SP, July 31, 1989 
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RESUMO 

A Região Amazônica perfaz mais da metade do território bra 

sileiro e está entre as mais desconhecidas porções da Terra. A 

agricultura e a mineração têm sido os meios principais de ocupa 

ção da área. O ouro vem sendo explorado por garimpeiros desde o 

século 17 e uma nova "corrida ao metal" ali acontece presentemen 

te. Trabalhos geológicos executados pelo Governo, sobretudo na Ül 

tima década, assim como as prospecções minerais realizadas por em 

presas privadas, foram responsáveis pelas descobertas de importa~ 

tes depósitos de ferro, manganês, estanho, ouro, cobre, cromo, ~ 

lumínio, caolim, zircônio, calcário, petróleo/gás natural e dia 

mantes. Entre as principais Províncias Minerais já reconhecidas 

na região estão a Província Aurífera do Tapajós, a Província dos 

Carajás e a Província Estanífera de Rondônia. Pitinga, localizada 

ao norte de Manaus, é a maior mina de cassiterita do mundo. o De 
partamento Nacional da Produção Mineral iniciou, em 1985, um pro 

grama geológico/geofísico na região, o qual deverá estender-se até 

1999, visando ao seu melhor conhecimento. 

.. 

. ---- ----·-· -------- ---- ------ --------------------- -------- ---------·----- 
1 ____ ) 
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MINERAL EXPLORATION IN THE AMAZON 

CARLOS OITI BERBERT * 

I - INTRODUCTION 

Over the last two decades the Brazil ian economy 
experienced one uf its most favorable periods from 1968 to 19/J. 
The average r~t~ of 9rowtl1 in GNP at that time was over 10 per 
cent per annum with exports representing around 11 per cento~ 
that GNP. 

This exc~pt ional performance was made possible by a 
wholr,~ ~~f.'t o F f,·:\V<)1··,,\bl<·,: c i r c um s t an c e s .. Th e vJ,jl'"ld e c on omu was í n i·,\ 

boa~ w1th ensuing ea$y politic:al, commercia1 and financial 
conrlitions for third countries .. In the home frunt the government 
managed to cre~te a st imulating environment with appropriate 
fiscal, credit, foreig~ exc:hange, administration and commerci~l 
policies. On the cth~r hand, we must recognize that the 
i n d u s t rj a I !e-<e:ctD1·· wa~, ,:ti;; r t s t IlI i s today ···· somc~:what 
vulnErable to external dependence, part icularly ín the dynamic 
leading indu~tries. Among these were the mechanical, electronic, 
c h e m i e a 1 , m t:-:· t e\ 1 11.11•· fJ i e e\ 1 , m i n e r ,:1. 1 a n d d u ,,. a b 1 €·: !.:J e> o d 1,; i n d u ,;, t r: i e:~. , 
v.ihic:h f a c e d , in mo s t cas'=:1,;, p rob l e ms, r·c.;:1,,,tini.:i t o op t Lmum s i xe , 

Dur·insJ t h e s e c on d h a l f o f th€~ i;;f::v~·rit:iE:i,; t h e wc)1··ld 
economy entered ir1to a most sericus crisis brcught about by the 
ail shock with a faur fold increase in oil prices and resulting 
upheaval 1n the financial system .. The Brazilian economy was 
deeply ~ffecteci and the balance of payments even more so. The 
Govc~1-·nn1~::nt t r tr:,:d + o f<i1Cf:: t h e CI'" i:,,ii;; with a !,,tr,:1.tc~g~J c on c en t r ad e d 
PI,. 1 ma r i ~JY i n ~ 

- Expansian of 1mport substitution industrial izat ion, 
including nCTw sectars; 

···• :=., p e e i a I I n e e r 1 t i v €~ '.,; for· d E: v e 1 o p i n g e: ,,\ p i t e\ 1 s o o d 1;; 
, nd u s t r: ei,; :: 

Proruot ion of hasic industries such as ferrous and 
non···fe,,·r·oui,; 11'1et.:,·:11!,;, pu1p an d papei'·, an d fc-:~r·t, ·1 i:z.er·1,;; 

- Suppurt uf scientific ~nci t~chnclog1cal 
anci aciopt io,i of select ive measures for 
technulogw; 

development 
importo~ 

Measur~s to ease balance of payment~ problems 
,,. e-:~ 1,; u 1 t i n f:' f ,,. o m h f::· a v 9 d e-:: p <'.:- 11 d t,: n e e;: o n p <·:: t r o 1 f~ IJ. m i m p o r t ~:; .. 
1~1111 cm H t h e~; e nH:õ·,,1 i;; 1.11'· e i;;. 1>.10: ,,. e t h e d e,-: v f: "1 op me n t o F n c-::~'i 
\,;011,,·ce:;; o f c-::11E1··gH, cn(~1··g~J c on s erve t i on pr·c:)~;J1'·,:1m1;; anel 
~onstruction of new hydroelectr,c plants; 

·l•, D i , ... \·,: \.: t o r , Ci e o .l o 9 H ,,\ n d M i n e: r: ,,\ l o fJ y D r v i ~; i o 11 , D N P M / B ,,. a s i 1 i a " 
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P1,·ior·it!.:1 giv<i-:n to m i n e r a I pr·o~;p(-,:ct 1n9, par·t ic1.1l;·.,rl1,J 
f ()!'' ü i 1 .. 

Among these various µrograms the most successful were: 
the setting up of the Alcohol Program PROALCOOL; Energy 
Mobilization Program - PME; implementat ion of severa] 
,·:\ 9 1'' Í e:: U. 1 t l,.l l'' ,:\ 1 P 1•· O ÇJ Ir <':\ ln \S ~ !,; t E p p i n !:l 1.1 P O f D i '.l p t'' C) !:> p ~' C:: t Í n 9 , ~> t ,:\ 1'' t u p 
of RADAM project; and proJects related to fert il izers anci non- 
f E 1·· 1·· o u is i n d 1.1 !e, t ,,. 1 c,;:, 1,; •• T h ,·,1 n k is t o t h e": 1 ,·:1 t t i:2 r r i n ..i 1J 1;; t e\ b ou. t o n ~:-: 
d ,,:·: e e\ d f? B r a~,: i 1 t 1.11·· n r:.,- e! f i•· <:> m a n i m p o r t f,: ,,. CJ f \:\ 1 um i n um r n i e: k C·: 1 "'· n d 
t í n , i n + o a 11 f!: ;{ p o 1·· t 0: ,,. o f t h I!:: 1s '"~ m 0: t i:·1 1 :,; , w n i l ('?: ,,1 1 i;; o ,,. (é: d u e: i n 9 i t- fü 
imports of phosphate, zinc: and lead. 

It i s i1·1 th1\:, c on t e xt t h a t t h e h111a~,:.on r e s i on ir; 1;,i,J~Jin9 
a 1 ·1 1 n e. 1·· f: "' ~; i n i .. ; ,,. o .l e w i t: h t h f:: e: o n t 1·· i b 1.1 t i o n o f t: h (·:·: Ei ,,. E·<':\ t e 1·· C ~·1 r a j ;::, s 
p 1·· C) 9 I'' a m r w i t I ·, i t 5 (•:•: n () 1.1 r mo u 15 I'' f:: f, (:-: I'' V e~; C) f i r C) n r m ,:\ n /j i:\ 1 ·1 e!:,~,:· r 9 o 1 d r 
e: o p p 0: r: r n i e I< ~:·: 1 ,·,1 n d b ,:\ u >( i t €~ ; t: h €·: Ter r i t o r· y o f r".-i ma p ,:\ Ir i e h I n 
m a n g ,:\ n e~ s e , !.~ o l d ,. c"1 n cl n o w e l 1 ,,. o m i um ; t h e i;; t a t e~ o f R <J n d ô n i <71 w i t h i t s 
mines of cassiterite and gold~ t:he golci provinces of Taµajos and 
Juruena-Teles P1resp and the gigant ic Pit inga c::assiterit:e mine in 
the Amazon St:at:e. 

If we acid to th1s the almost immesurab1e hidroelectric 
and forestry potent ia1 of the region ~s well a~ the agr1cult~ral 
anci cattle raising opportun,t ies, we will c:on,e c1ose to a picture 
of the real Eldorddo, tur se man~ centuries dr~dm~d by m~n. 

B 1.1 t; w h a t i !::· 1·· e-:-:·<':\ 1 1 ~J t: h f.·: fim"':,,~ o n ~; 

Li k f:.· c;:v~:1··!,J ,,·c~:13 i o n w i t: h <ii !i1!,Jt h i 1:,·,i.1 c.on n o t ,·,it i c:.ir1 1 t h,·,,i,; 
bef.-:n c a l I e d l:1!,.1 in,·uiu n,,\nH:-:·\:: :: "Earth '~-, l ... un911, //Gl'·<·::<:,n Hr.-'1 i ", ''l,Jol'· I o ·'1, 
G1r;:Hl,:\I''!.~ r i/E:ldor;,,.do:;; Wondc~r·'', an d 1,;c) on, 

r::-. 1 I t h f: !:; 0: n ,,1 m <-::· !'> i n f ,·\ e t i m p 1 ~J 1' o m ,:\ n t i e e o .-1 ,.: •·!. P ).: ,:, i'..• i: t ,,.-. 1 , 

far from realit:y, cre~ted by the lack of knowl~dge of what tn~ 
J'' (~ !3 i on ,,. <e: Ei 1 1 !,J i :::· , ~' t ~\ r t i n f.:J b !,J i t \:, ~J e o ~:J 1'· e\ i:, i·, i e a 1 d (·,: f I n i t i C) r 1 •• 

Ln -F,,1c:t, thr,· c on c e o t c,f ,,.t-1111<:1~-~on 1x0:9ion11,"Th,!.,· (11!'1,;\~:'.nr,··,, 
''BDuth tim0.'ric:c:111 Pc\n .. ··1~1111,,1~·~on//, e v en whc-,:n 1··1-::!;;t:1,.ic:t:€,'c:l t o lhe 
13 I'' <:I ;,~ i l i e\ n t: (~: 1'' 1r i t or !.~ r m e;:,,, n !; Ili,:\ n ~J t h i n !.:J s t o d i f f ('!: r 1::: n t p (('. C) p 1 (~ n F C) )'' 
man~J, r h e Am,:1zon ii:, t h e .,\1"0:·,:\ nf c h e tima~-;on riv1:::·1··/b~\!,;1n~ fo1'· 
o t h C~r· \:,, i t j fü t h f~ 1'" Ci-'.!:,I Í on C OVf:.'( f2Ô b !,J t h (i-'. (~ma ~;C)l'l f or: (O:'.,; t ,: + o r o t h er fa 
s t i L'l , i t; i s s;i,Jnon~Jrn o f t h e Nort h ern r~ei.:iion. 

N E v 12 ,,. t h e 1 <:-:- i,; i,; , w f!: m 1.1 1,; t I< e e p i n m i I l d t: h a t ;::1. i::· ~~ d <;:; 1·· .~ 1 i._ ,,\ 1,,J 
(law 5173 of 20.10.1966) defined the LEGAL AMAZ0N bils~d on 
9eogr~ph1c, f1siographic, and ~ocio-pol itica1 cri teria. 1ncludin9 
there-in all of the states of Acre, Amazonas, Pará, Rond6n1a, th~ 
ex-F~cieral Terrilories uf Amapá and Roraima, as well a~ part of 
Mato Grosso (north of the 16th parallel), Goiás Cnorth oP the 
t:3tl1 p,,\r·,:t11E··t) a n d t'l,,11",·.\nhGc:1 (WE'.1:;t oF tl·1c7: 44th mer i d a n ) .. 

ln this way, BRAZILIAN AMAZON has a surface ~rPa of 
4 .. D7<f.,0~10km~~. <:l.JiiOIJJ"1t1ng te) ~3lu6% o F t h c n a t I on a I t e r rt t or u , 

F or: ,,1. b e,: t t ~;: 1·· 1 d t·: ,.1. of w h a t; t h i !:; ~; i ~,~€~ mc:-:-,·,,n 1,; , Ie t 1;; I< 0:<-:·:P i n 
m Í n d t h a t W i t h i l l i t t h (7; r· ~::· C C1 U l Ci e\ I m 1) i:, t f i t 4 W ~:;- S t €~ Ir n [ 1.11•· o p E-: !S ; O ,,. 
,,\ bit: c:ivf·,:r· 4 r:-~ .. -n n o s c an d i aa e ié Iti:\1i0:s; :37 Gr-f,:at nt·ít:c\ini,;~ or' 160 
l:lr:.:.i.:-Jiu1n1,; .. It ;:-\lliC:)Ullti:; te) l)lC)I''(~'. t h an h al f of Au:0~t1rc\li,:\r to ,,i. 

i _ 
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t h i ,, d o r t h 0: h n t ,,1 r· e: t i e: C o n t i n 1;.,: n t 
f.1n1 er 1 e. ,é\ •• 

ur to a quarter of South 

The!:;e Pi':\l"c1111etc-:-:1r!,; :"·11··e ·,,;uffic:1er1t te) i n d i c a t e t h e 
impo~tanc:e of the BRAZILIAN AMAZON to the c:ountry, to the South 
Amer1c:an Cont inent and to the wcrld. To these paramEters should 
b e:: ~ d d <;: d t h e p e;~ e 1.1 1 i ar i t i e s o f í t 1:, f,: n v i r· o n m ff.,· n t , o f i t ':,; 
9 !~ o 9 ,,. a P h í e: a 1 I o e: ,:t t í 1:., n ,,1 n d o f i t i,; 1 o w d 0: me> g r 1:\ p h i e:: d-f:;' n s i t !:.I " T h f,: i;; ~-:: 
fac:lo1··1,; l1é:\Vt, cre s.t e d , inde<,·:d, man!.~ ob s t acl e s f<)1~ t h e i n t e s ra t i on 
uf ~he re910n tü r~st of the countrw, notwithstandíng several 
attempt:,; m,,,d<·:: r n t h e p,·,,i5t. Th i s í11tc:,:1J1··,,1tion i s n e c e s s ar s ,·,,t 
presenr more than ever ín view oç the 1ncrease in populat ion and 
of lhe ,mmense natural r-esourc.~ potent ial of the r~gion. 

II - HISTORICAL OVERVIEW 

Among the histarical attem~ts to occupy the AMAZON we 
shoulci ment ion the agricultura] cycle arour1d the middle of th~ 
eighteenth century, which inc1uded ric:e cultivat ion in the 
Tocantins Basin, coffee in Amapá and Pará, cocoa in the Low 
Amazon, followed by the rubber cycle around the middle of last 
century. 

8efore thesP well defined cycles, however, gold was 
already produced ln the Gurupi river region, in Maranhio/Pará, 
füincf? t h e 17th. C:<·:-:ntt . .ll"Y, ,,1r1d É:v0:n in Am,:\P~\, i n 1B~5:'.::i. In t h e 
latter state, the Geological and Mineralo9ica1 Survey of Brazil 
h a d a l r c adu r ec ommend e d , in 1BB4, e>lPl<Jit,,\t i on ln i"ll:\l"c\C,,ts~;1_lmé of 
gelei vein~ with contents of 45 g/ton (LISBOA, 1935). 

f(t i 1 I d u r I n ~ t h <": 
scient 1fic developmenl üf 
experrs - mosL1~ fure1gners 
Amazon, given rise tu the 
nworlds Granaryn. 

19th. c~ntury, the industrial and 
the worlci at that time induced many 

- te converge their attent ion te the 
ide~ that the reg1on could become the 

At the beginn1n9 of the 20th. century gold exploJtation 
1 n c h e Atoa;;!an tap<-::-r·<1,·d off b u t ,,\ d i amon d r u e h 1E.ta1··t<~d t h en i n 
Rond6nia (CARVALHO, 1984). 

Around that time, domest ic intere~ts in the r-egion 's 
potent ial became apparent when experts of the SGMB, Geological 
anel Mineralogical Survey of Brilzil - DNPM's predecessor - star-ted 
the syste1nat ic geolagical survey of the major river basins. They 
were looking for favorahle ~nvironments for coal and oil 
cieposits. anci in 1917 the first drill inRS for these resources 
were c~rr1ed out. This effcrt ccntinued until 1925. 

That is how we came to know of and evaluate the geclcgy 
mnd min~ral potent ial of the follow1ny ri~er basins~ Amazon, 
Urubu, Uatumâ, l~umbetas, Jatapu. Curu~. TapaJds, Urupadi, Alto 
Sol imJ8s, Curaçá, Javari, Xingu, Anapu, Riu Branco, Negro, Paru, 
Ma~curu, Erepecuru, Gurupi, Fresco, Tcc:ant ins, Araguaia, in 
aclciit ion to the Mcn Mountains, in Acre, at the border w,th Peru. 

The Juru~ Valley and Moa Mountains were specifi<:ally 
sing1ed cut for petroleum explorat ion, and drillings took place 
in the regions of Itaituba, Bom Jardim, Barrelrinha and Monte 
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I l l :\. 9 ~j A , 1 ,.\ I'' ~:J f:'. ma n 9 ,:\ n E i:; E' d t.? p o s i t ~; 1 n '.::>(":ir 1'' ,:1. d o N ~\ V I Q 
((.~mar.,,;i> Wf::r·r: d i s.c ov ere d , .~nd 901d ,:\ncl b aux i t e oc c uren c e s in 
Gurupi <Maranhào), anel coppet· in Graja~ (Par~) were reported. 
Almcst a decacl~ later th~ first reports of cassit~rite in Am~~á 
reached the publ ic. 

I t w ,,\ i,; o n I ~J 1 11 t: h <": f i f t i e 1;; t h :::1. t ~\ !:; ~J i,; t e m ,:\ t i t. 0: f f ,: ., 1,· \: 
teiok pl::,1.c.e. i n ,:1 mor e cnn,,;t.,·,111t ;:~nd w i d er w,,\~:J, r n S<',:,,1.1··c:h <.)f 
geologic knowlecige cf the Arua~on. ThiB work was c~rried out= 

.... f (.) I'' P (-': t 1'' C! 1 ~:: 1.11{1 r b ~:) 
und<::·:r·t;,\i<Er1 b~,i th1·,: Ni:\t:ion,,1.l 
i:; ta,,. t ~,:d (7:c1v· 1 i 0:1·· b ~:J (:>(3MB ;: 

PETROBRAS, which cont inued the work 
P e t r o l <-:·: 1 .. un Coun c i 1 · CNP 

l::,q t1·1\".-: 1,·:,l''SJG: mul t; i n a t i on al $_:Jl,.c:,t..tP!::· Lo ok in~J for 
,:\ l t í:,:1·· n ,,1 t i \JC,·: i,;01.11·· e c.i·s; of ,,. ,;\l-\i····m,·,\ t 0:1· i c1 I 1;;1.11., p 1 i €~ s;, e\ 1 t h ciu9 h ,,. c-:-:·i=; t r i e t (:: d 
t () ,:1 I'' ,·:d: IH::·:t'· 1;;1.1p (i:1" f i e 1 ,x l 0:;.,p 1 ()I'. <.<. t on:J I C'-/E I of t; IH,' t,:;-( j \:; t i n f) 
potf,:nti;;,l .. No 1::.E·1··ici1.1s cffo1··t w,,\i,; 111,~d~:,· to C:<i\l'"!''.·:J 01.1t: th,,,: 
Exploitat ion of mineral rcsourc~s found in the EXPlorator~ work; 

bq GNPM, wnich st~t·ted b~sic geologicaJ survey of 
large arcas, using ~ novel technique. fur Brazil. of 
acrophotowrametrw, init i&lJy with the so-called ARAGUAIA PROJFCT, 
in Goi~s and Pará states. 

D u 1·· 1 n 9 t h r2 f i f t· i e'.,,. ,,\ n d e: o n t i , \ 1.1 i n H 
clecadc, musl be ncted: 

i n c o t h c fo11owi11:,1 

(1m,,1.p ,:Í., 
r-'H'IAZON,; 

l: h0: 
a p I on cr 

slart uf 
undcrtak in 

manganese mining in Serra do Navio. 
(.i f 1 :::\ 1· 9 e C OIHln('::"1'" C. i \";\ 1 mini ng 11"1 

t h 0: i~, t ,,\ !'" t o f P ; .,_ n n i n ~J ,,l e: t i v i t i ~,: i,, ,: g ar· i r111., ,,1 f.l Em .l ~ 
• !Jf r~:,,1.1;;1,,itr:1·i'<.r:.:-, ,:,.t: lhe Tin Pr<:l\Jinc0: of Rondbn1;·,\:; 
• of ROlLl, at the Gold Province af Middle ThlP~JÓs .. 

These ~ctivit1e~ ,nduc~d DNPM, baseci on thE ARAGUAlA 
experience, to undertakE two mure Projects of aerophotosrametry 
IAI i t h EI (·":: ('.) 1 () 9 i (.. l n t (·:(· r p 1r (',~ t cl t i o 11 () f 1 a I'" 9 (·:,· a , .. '2 e\ s :: 

TAPAJOS PROJECT, 
RONDONIA PROJ~CT 

1n W~stern Pari stal:e, and; 
in Rond8nicl/Matu Grosso. 

f:;omc f,,\ct.cwi:; bt·:ca1110~ <.p.1it:(·,: 
par· t. i e 1.11 ;·,11•· l ~:) d lJ.I'" i 11 i.~ t h e s.e c o n cl h "'· 1 ·i·' Cl-F 

i 111p o r t, ~Hlt i n t h<i: t=, i x t i 0:~;, 
c h e d~:-:C:<":,cie:: 

··· e h ,,1 n s f? i n 10 i n í n g l t::9 i !:> 1 a t i on , 
9r~~ter eff1ciency, security 3nci 
i nv,,·:!,,t mcn t ,; i n t h<,: mi nr:1'·,·,1 ·1 1:;E~c:t or :J 

mak ing of Pos~ible 
ccnt inuity to 

basic in~ormation elements available (Projects 
APt1C·)Ut1It=:i, Ti'.~PAJO~:i ctnd RONDôNT(~>. ,·,\11d al s o t h c 1'·,:1pid1f,J 
ob t a i n n e d d;·,,tr:\ b~J int:(·,:r<":::;tecl p~,r·lie'.,; f<":\cí11l:,,1tini.:i 1'·0~1,;c,~.r-ch an d 
studies in areas not only restricted to the courses o~ great 
,,. i \Je1·· f-, ~ 

in communications and lransportation 

1 - - ___: 
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systems, in particular the cpen1ng up of new roads and th~ 
ut i I izat i on o F s mal I planes an d h e I ic<lPt(-iri;; .. 

These events show an intensificat ion in the mineral 
resources Evaluation work in the AMAZON, from which resulted~ 

discovery of bauxite (aluminum ore) in Trombetas 
(Pará). by ALCAN •; 

-r 
1 
1 

1 
1 

! 
' 

- discovery of manganese of Sereno in Marabi (Par~>, by 
CODIM *; f i rs t i r1d i c:,·,d: i on s of i n t ere s t i n Carajâs Mineral 
Province, 

- disc:overy 
o~ Carajis and 
MERIDIONAL <US Steel 

in the latter Province of iron ore deposits 
manganese of Buritirama, both by 

ce , ) ~t· ~ 

- start of commercial mining activities at the Tin 
Province o~ Rond6nia .. 

During the seventies a not~ble ~h~11ge tack place in the 
existing situation. Althe>ugh large multinational ccmpanies 
ccnt ínued their efforts to find and evaluate miner~l resources, 
the mcst important projects in the sector were carried cut b~ 
Brazil ians .. Among thise should be ncted activit ies and prcjects 
undertaken by the Ministry o~ Mines and En~rgy, such as~ 

-- bf,J DNPM 
RADAM PROJECT SURVEY at the exploratory lev~ly 

using radar images cf a11 the AMAZON regicn. It produced 
i n+ornra t i on ;;rnd m~W'ã;, in t h e s c al e o f :l.=L.000.000, ab ou t 9eology 
g~omophology7 soils,. vegetation and potential land use; 

by DNPM i n 
1~ <·:·: e , 1 r· r,., o r:; M i n E:·: r .,\ i s -- e P 1~ M : 

geological 
reconnaissance and 
aerophotcgraphic coverage; 

agreement with Companhia de Pesquisa de 

mapping projects at levelu of 
semi-detail, some inc:luding 

aerogeophysics,. 
drillings; 

mineral pro~pecting 
geochemist..-y 

p r o.l <-.-:e. t ~;, 
and 

i n e: 1 •.1 d i n 9 
exploration 

- by CPRM: 
• proJects on their own account for the evaluation o~ 

mineral deposits; 

- by Comp~nhia Vale do Rio Dcce - CVRD Group~ 
• several projects on thetr own account for the 

~valuation OT mineral deposits; 

Out uf thess simultaneous, and sometimes Joint, ef~crts 
cf 0uv~rnment and priv~te enlities resulted. ov~r the last few 
ye~rs, a series of orebody discoveríes on highly promising 
t: ,:l. I'" 9 (i: t '.:> ,. ~:> I.! e: h ,·:1 ~;; :: 

- Paragominas bauxite (Par,) by Rio Tinto Zin* and CVRD 
Grcups; 

- Almeirim bauxite <P~r~) by CVRD Grcup; 
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Capim kaolin (Pari> b~ CPRM ~nd M~ndes Junior 

Azul manganese <Pari) b·y CVRD Group; • 

Carajab nickel <Par,> by INCO* anci CVRD Groups, 

Xingu cas~iterite (Par..í) !:n,J Pl<0r·l1X c\ncl LVRD G1··(·)1.1p, 

Caraja~ gold (Par~) by CVRD Group; 

Surucucus cassilerite (Roraima) hy RADAM PROJECT; 

Carajas copper (Parã) by CVRD Gr·oup, 

Pit i n s a cas~i;_c:.·• ii.e· <Amazonas) b~-J i"'PPi'1 an d 
P ,,11" ,·,1 n ,~ ,., <=\ r1 Em,·,\ Gr· ou i:, •• 

I t 1A1 1 1 1 b r-,: 1 ·r u t í e e cl t h ,;, l 111 o '==· t o +· l: h ,.,:· i,, f' t ,.\ 1·· f,J (·: (. i,; o r o I" r: 
bocliEs were founci within tl1~ are~ of the GREATER CARAJAS PROGRAM, 
whrct1 1ncludes thE Mineral Province of Carajas. This program hus 
b e en t h e objec't o f thc;.- !31"f:.·ate,;;t i,,l1aJ"(·:, nf <~ffo1··t1,; i,,p<,: .... n c ov er: th<-:;· 
l,:\i:;t two d(~'.C.:\df·:~;, an d it Pl,.0:!:,f,:·nt:!,;, lhE·l''f.~fOt"E::, t h e f)l'"E·;·,1t1:::c:; vol ume 

uf d,,1.l:,:1 <i1ncl i n+orma t i or. .. 

How0:ve1r r f::Vf·:rl t h ere 
t h e t,MAlOl'~r W(~· líll..l.\'it t·ec:09r,iZ(·'.,· 

' 1 . '[ • ., 1 ·1 1 ,;:. :d i,; 1: f:'.·: m i1 1: 1 \.: ri e,·: o . o 9 1 e: ,·,1 1 { n o w E· 1: '.éJ e , 
vo i d" 

e\ n d m u e: I , me; r· e s o for· t h <,,: r· €·: !,; t o F' 
tlr,,,.t fr om tl;f.,· point o f vi ew of 

·,:1, 1 ·1 l: h 0: 1'· e 9 i o n ,,. f:·: m ,,\ i r, !,; <it 9 ,,. i-:-: ,:1 t 

1n i·,,c.:~, t:1,e v-1(.11'·1< un d c r t ak e n b!,J l~AD,~M, ,·,1.t t h e 
exploration level 111 th~ scuJe of 1:1.000.000 and the f~w other 
s 1.11·· v 0: ~J 1,; t: h ,·\ t í .. o 1 1 n w e d 1:; 1.1 i t: 1 n l3 1'· e ,,\ t <·:·: I" :,, e: .;\ 1 e i:; , l 1 a v e I e -i-' t u , ·1 J. ~,J 
::; k e: t e h e 1:; o f t h 1::: 1 c1 r Sl f:-: 9 e i.:.1 1 o 9 i e: a 1 t 1· .. ,.1 i t: 1,; , m D i,; t D f t h r::: m n t: e:;: d i 1 1 ~ .. 1 ,. .,1, t 
lea~L. to he confirmed. 

I t i i,; n ~-: e: e :,, ,,; ;·,, ,, 1.; t h .,, t t h e b ,·,\ \,; i e:: w D 1·· k b e ,,\ e: e e-:: 1 ~ .. : t · .,\ t f:: d .,\ n c:I 
f or t i l i 1:; P 1.1 v· p o '.=> <-:: D N P M h ,,1 '.,.. b e E· n e: o n e: 0: n t 1·· ,:\ t i n 9 i n t h e 101)1 ,·,, ',:.~ o n i t ,,; 
(·::· f f or t '.:, j n Ç) e o 1 D~) i C a '1 , 9 <,~ClC 1·1 ~-:1)1 i C: i:~ 1 ;;,1.n d ~"\E·:lr D!:J eo1:> h !;) !:, 1 r: <:\ I ·,:,1.i1•· VE·y !:} 

vJithin it'.·; r~1c:tíDn Pl;"\n t9B~:i· .. -9(r .. Th i s pl·,:1n a i m s to 9en(i·:1··,:1.t<-::· 
i r, f o 1·· m ,:\ t i o n t h ,,\ t 111 a y f ,:'te: i 1 i t a t; <,~ t h 0: 1 n e: J'' E;' c·1 t, ~-: i n m I n e r .:1 1 
p r o d u c t j or: i n t.hr:: Am,::i.:-~on, wh r c h Í!S Pl''(·ê:,;('·:nt.1~.~ ,:\t <:! Le v e I tot:a11M 
n •. l t o f 1 i n (": w i t h i t i,; E i z e a n d i m p D r t ,,, n e: e~: • 

III - NINERALS RESOURCES IN THE AMAZON REGION 

I' t·:: 'J. ~-t t í on 
(: (.) :í ?(:~ 1~) 

Pr~sent 
to Brazil, 

mins~al ~ítu~tion of the Amazon rEgíon, in 
is purtrawed by the fu11owing data referíng 

~~ Mu1t i n a t i c.n al G1··or.1.p 
;:,~. ) .... 1"i e t ,·,\ 1 1 1 e: m i n (·,: r· 'i:\ 11:; :: n a t: í o n ,,\ 1 p ,,. o d u e: t: i o n i n d f.~ i-: D f 

___ ., ·---. ·-----·---.----· --- ------------------ 
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US$ 227.1/km2 and for the Amazon US$ 150.7/km2. For the sake of 
compariscnr if we exclude the Amazonr the Brazil ian index would 
Jump to US$ 325.4/km2; 

b) - Non -metall ic minera]s: national production ind~x 
cf US$ 218.6/km2 and for the A,~azcn cnly US$ 18.1/km2. If we 
exclude the Amazon data, the índex for the rest of the country 
would reach US$ 476.7/km2. 

These figurei for the Amazon can be understood becaus~ 
cf the few min~ral resources which are presently under 
f.·~;-:p1CJit,,\tion. The',,J ar<-:-~ r e s t r Lc t ed t<:)~ b au x i t e , c a s s i t •. ~1-·itf.~, i1··1.111, 
manganese, coluhlbite-tantalite, gold, precious stones, mineral 
water·, s an d . clc\~·J, I i me s t on e , k a o l l n , d i amon d s , t:Jipi;;ite, gn,rnitE' 
anel fai,ilt .. 

Except for the first few 
p ,,. o d uc t i on í n t h e Ama~~crn r <':·g i on 
n a t i on a l total p r o d u c t; i o n , 

minerals mentioned abcve, 
represent less than 5% of the 

While there are many large individual d e p o s i t. s for a 
existing 
p]anned 

good many of these deposlts anel mineral 
parc,met.er·:, ,·,1.r·r;,: n o t ~;ufficiEr1t to w.;1.1·1··,·,,nt 
commercia! exploitatian. 

occurrences, 
large scale, 

The mineral potent ial of the Amazon region, on the 
oth~r hand, is very large 1ndeed. The most important known 
reserves (measureci + inciicat:ed + inferred) are shown below <DNPM 
ANU~RIO MINERAL BRASILEIRO, 1987): 

Iron Ore~ 18 billion tons, 
thR Greater Carajas Province; 

primarily concentrated in 

Cassiterite: 
deposits in Rond6nia, 
Grosso ~nd Roraima~ 

325 tt1ousand tons distributed over various 
Pit inga (Amazonas), Amap~, North of Mato 

Manganese: 91 mill ion tons including the deposits of 
Serra do Navio (Amap,) and those at Carajas Province~ 

Gold~ 200 tons est imat:ed for a large number of 
under rudimentary recovery (garimpo). particularly 
Provinc~s of Tapajos, North of Mato Grosso, Sauth of Pari, 
and RondGnia; 

are as 
in the 

Amapi 

Bauxite= 2,6 bill ion tons 
Tr omb e t a s r I ver , Pa1·-,:\$iJC)lllÍl'lcti.-;, ,Juruti, 13<:)lll 

includ1ng 
Jardim; 

d e p o s i tis in 

Chromium ore~ 114 thousand tons in Amapá~ 

Zirconium ore:: 99 m i l I l on t on s , al mo s t .,,11 in Pit in!:J.:\; 

Copper- :: í. , ;.:.:: b i 11 i mi t cn s , p .-,,rt i cu h-\1·· 1 !:J i n Sal ob o an d 
Bahid, i n C;;\1•·,:1j,·,\1,; 1··e~:JiC>n ,,,11d Cabaç:.:.-\1, i n Mate:> Grl)si;or 

C<i\P i m 
Kaol i n :: j_ 

I'' Í V(~ J'' , i 11 P <':\ 1•· B. ,. 
bill ion tons, ccncentrated in the area of 
in addition to deposits in Amapá; 

Potash:: 4<;,;3 m íl Lt on t on s 
Limestone: 4,5 millicn 

in the Amazonas state 
tons spread over 



We must recogniz~ that these numbers rePresenl ver 
1 i t tI e i,) 1···(:-:-1,·,,t: ion to t h e d i men s i on s, oF th<-~' r<;:gion. It pc)";!;;.0:f.,-'.::-t.':.-. 
vc:,.-,,·i . .J 1:,·,,-9E: ,:\l''f::,:\!:', o f P1''f,:t:cUf1b1'·i,H, t e r r a i nc c:c,1npa1'·,·:dJ1e t o t h o s e c1·1· 

Canada, ~ustr~l ia, S0uth Africa, and the Soviet Union, which ar~ 
know tu have a potent ial for metallic and ncn-metallic minerals 
e:: on ~, i d e r ,.\b I ~J s r: E· i:\ t ,c"-:·1 · t o t 1·, o s e d <::·: t 1:.~c: t <·:·: d !,; o f c\J'" i n t h <·,: Ama z on 

l'"f::9ion. i'.~11 t h i s w i t h ou t t,:<.l:inr:1 i n t o ac c oun t o i l an d 9<':\!5, fo1·· 
i,.,hic:h tl\C cli11;covE,:r·i0:fü of IJ1,·1 .. i c u (r;m,,\z.on,,li:;) ,,\1'·0: l n d i c a t i ve o F thc-:·: 
,,. e <.:1 i o n 1 : p o t r::: n t i a 1 1 n h t.J d r· o e: a ir b o n 'i.i. < B (.~ 13 T O S , i ? B B ) .. 

I n or: d e 1-· f or t ! i i !,; p o t e n t i .,1 J. t o b f,' e: o m <-:-: 1 •• 1 ~; f,: f 1 .• 1 1 i t i fü 
nec~ssary that large investments be made in th~ region but undEv 
8 carEful plan that would make surE that its fragile natural 
envi1,·onn1(·,:nt: i s p1'·<":1:>E:1,.vc:,:d. It is n<,-:ce:-:s1;;a1·-~J to i n cre a s e t en Fo l d 
í n ve st men t s in thE·:· Am<':\Zon, b o t h in te1··n1fa o f b a s i c gf?<:llogic:<:\1 
s1J1~v<-?!,JS ~°'\nd '.:.Pr::cífic. s t u d i e s b!-:J t h e !~DV<·~r·nmr2r,t. ;-;\s W<·:-:11 ,·:\!,; in 
EXPlorat ion and Exploilat:ion by the mining comp~nies. 

IV - DNPM;s ACTIVITIES IN THE AMAZON REGION 

,; d e c i s i v e '.:;t(,;:p w,:\!,, t a k e n i:n:J UH,· Minist1'y o-F f'\ll'l!:-:!,; ,:\nd 
E n E·: 1'" g ~J , t: h t" ou s h D N P M , i n :l. <;:,, t5 ~-j , u n cl E 1-· t 1) e·: 11 e w e: í v i 1 1 a n 1.:J o v ~- r n 1)1 f:: n t .. 
Financi~1 resuurces wer~ ~lloc~ted for the 1mplementation of 
DNPM's Act ion Plan 1985-1990, wi~h emphasís given to basic 
(;J e o l o 9 1 e !;; 1.11'' v <": y s i n t h e ,; m ,,\ ;.~ o n , w h i e h i r, f a e t s. h o u 1 d e o n t i n u E 
u n t i I t h e cn d Clf t h e cenl.un-J .. 

Six m~in Programs make up the ONPM'fü Aclion Plan of 
which fivÉ are ~lre~dy under wu~= 

i .. Systemat ic Basíc GeCllcgic Survey of Brazil; 

2. Golc:I anel Gems; 

it n 

1'•1 et 1-· o p t:l 1 i t ,:\ 11 
Co1·, !.; t 1'· 1.1c: t I nn 

F~ e i:J i \:ln":·; 
~nd InJustri~l Minerals 1n 

p !·'· C) 9 I·. ;,\ IH :::, _j_ , ;:.'. <:•. l' 1 d Ó <:\ Ir ~:-; J l f:'. fi.· l'\ (; ::\ I'' 1'º i (·:C: d 
1'' (ê'.9 i on ,, 

Th~ System~tic Basic 6€ological Survey 
P 1'· e., 9 r ,,\ m w i t h i tcl p 1 E: m 0: n t ;;\ +~ : o n 1,, ~,J is t E· lil ,·,\ t I e:,·,\ 1 1 !·J p 1 a n n r;,: d 1 • .1 n t i 1 
wilh the fo1lowing tar0ets: 

:.). u Q-F' !;;C)I\\(·:~ 

l 
L.-------------~ ----- - ----·- -------- -----·· . ----·· ---- -------~--------------- 
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b. GEclcgical and geochemical survey in the Amazon cf 
some 2.100.000 km2, in the scale cf 1~250.000; 

e. Geologi~al and 
Amazon, of some 2.400.000 km2, 

geochemical survey outside 
in the scale of i:100.000µ 

the 

d. Geclogical and geochemical survey 
Amazon, in selcct~d areas covering some 900.000 km2, 
i~50.000; 

ou t s i d e thf.~ 
i n SC<:\l~?.' oF 

e. Pr·ep~r~c 10n of Metallogenet ic Maps and Maps of 
Miner~l Rescurces Forecast ing, in scales of 1~1.000.000 <Amazon) 
and 1:250.000 (rest of the country), ccvering some 5.000.000 km2; 

f. Preparation cf Underground 
Fcrecast ing Maps, in the scale of i:100.000, 
Northeast regionµ 

Water Rescurces 
primarily in the 

The Amazon Program, in turn, aims to carry out 
geo]ogic~l, geochemical, metallgenetic and aerogeophysical 
surveys, in selected areas of the region. At the mcment, DNPM's 
efforts have been channelled to the reeion of the Greater Carajas 
Prcgram <840.000km2), including parts of the states of Pará and 
Goiás plus almost all uf Maranhio .. 

The Gold anti Gem~ Program aims to evaluate area$ with 
favorable mineral izat ion, part icularly thcse suitable for, ar 
alreadw under exploitation by panning methods (garimpo). It 
covers all the country but gives special attenlion te the Amazon 
region. 

Thus, 
interconnect~d. 

in one or another way, these three programs are 

The methodology used tod~y in that Action Plan includes 
the following stages~ 

:\ ... Pnn>i:\l",,tt i on oF i'fo:tal l o s en e t i c nap!:i in t h e 
1:1.000.000 <or i:250.000 where passible), with a 
integrate all data existing today. These maps 
information obtainned by satel ite images <not available 
PROJECT). This stage has been almost concluded. 

scales of 
view to 

use also 
for RADAM 

2. Aerogeophysical Surveys (Magnetometry and 
Radiometry) 1n regicns cf Precambriam terrarns not yet covered by 
this type of survey. These surveys, together with the 
metallogenetic maps, will facil itate the select ion of the most 
favcrable mineral ized areas. By 1985r aerogeophysical coverage 
had been completed for the segments of Amapi, Ncrth cf Pará, 
Middl~-South of Pará, North 0f Goiás7 a1Most all of Maranhio, a 
good part of Rond6nia, in addit ion to the surveys carried out by 
PETROBRAS in the Amazcn seciimentary basin. From that time, DNPM 
h as e: cm e 1 ud e d \:}1.\1'" VE~J "; i n t h e ar €-~.a o f t h e Gi··e;-élt e1r Car aJ a s Pr 091'' c\ln r 
rn the area called uDcg s Headn (Northernmost part of the 
country), and in part of the Gold Province of TapaJos. Until 1992 
it is expected that a11 aerogeoph~sical flights should be 
cornp1eteci in all of the Northeast and South of Amazonas state as 
well as Ncrthwest and Ncrth oi Mato Grosso; 

3. Geoloeical reconnaissance in the areas ccvered by 
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,·,\ ~::r 01.:.10:op h !:J ,:, i e: ,,i 1 f 1 i g h t: f, 
infwrmatiun fur geopgwsi~al 

in C) 1'" d E·'. r t: o Pl'"OVidf: ,:\c:lcl i ti on a 1 
i n t 0: ,,. preta t i on ~ 

4 .. SP1E·c:t i cn of .:.\r-c-,:,,\i=; .,\nd t,:1.1'-~Jet'.:; for· 9r·CJ1.1nd 9eo1c:.,91c:·· I 
<iind 9(·?:DCh0:r11ic;"\1 i,;UJ''V(·:~~.JSr init i,it'J.1\J in tliE· ~;C:,:\10: C:lf :\.::;?f:i0 .. 000 ,:\nt. r 

v,1h(-:-:rn wav·i,·e\n\:r:.:;cl bi:J t h e m i n e r a l p o t e n t i a I an d 9c-:::olot~ic:al 1:,1··CJb'1e1,1!,; 
detec:teci, in the scale of 1~100.000 .. 

lt is on the basis of work clone at these fcur stag0~ 
l~xclusive function af the gover11mentl that mining companies. 
private or ~uvernrnent uwned, will start their wark af econornic 
minerals evaluation and prospecting. 

This general methodologw of work made possible, cluring 
th~ decade of the seventies, the large mineral deposits 
discuveries in the Arn~zor, menl ioned earl ier .. 

Th (;: -f-' i 91.11'· ~,:\,; i n .:\n r, e~-: 9 i v e ,·,\ v i <.:.,1.1,.\ 1 i d <'::·e, of c.::N i 1;; t i r, s 
~:J€::o1oçiic:r.•.l an d 9eoph~-J1 .. i c al i,;uJ''V(·,:~.J~, in t h e Amazon, c.\::i Wf::11 ,:\S t h e 
area~ sElected for such coverage by DNPM's Plan of Act io11. 

V- CONCLUSION 

Wft nrui,,t" l"c-::·co~Jn i ~-~E~ th,·,1t c h c tiGRIC\.JL.TURE an d ENEl~GY ,·,\1'·~:-: 
t h e n .,l_ t u r c\ 1 p ,:\ t; h i,; f or t h (" i 1 1 t e 9 ,,. ,:\ t i <) n o f t h (':: A m ,,\ z o n r· e i;i i o n t o t h C!·: 
1" t,: ~; t o f t h 0: e o 1.1 n t 1' t·J " 1:\ 1.l t MI N I N G s h ou 1 d e: o rn e 1 l é:\ n d -- i n -- h a n d w i t : , 
t h E· i,; (7: ,·,i e t i v i t I f,: <:, ,. w h f,: t: h <-:: ,... t o p r· o v i cl I!:: r 1 ~,: G.' d <e: d •=' !J ,,. i e: u t t u ,,. a 1 i n p 1.11· ·· 
( f ~:-: 1'' t j 1 Í 7 0: r ~,:. ,.\ i"i d !::. O 1 1 C: () t" r: E· C t 1 \/ C !.:. ) r o 1'" t h 1'' OU f) h 5 U PP I ~J D f ff: n <:·: I'' ~J :·J 
mi n er: e\ 1 tn~\ t Er· i ,:\ 11;; an d n,~-,;t ;s, 11 i e: mi n <:-:1'· a 11:, 1· Eq 1.1 i 1·· e d for· g <·,:n e,: . .-,,·,,, t i <:11'1 ,, 

d i s t , ... i b u t i <J n o 1·· u t i 1 i -::~ i':'1 t I o n o f <:·: 1) (,·: ,,. '.;J y " No n •·· m f: t a 1 1 i e: rn i n fa' r a '1 s ~\ ,,. 0: 
also indispensab1c for c~nstruction works. 

Fr om thf:·: pc,11lt o f v i ew Clf 9EC.•1ogic:a1 .... m i n era l k n ow l e d n e 
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MINERAL PRODUCTION VALúE OF METALLIC SUBSTANCES IN THE AMAZON 

REGION (US$ 1,000), excluding Goiás state and including Mara 

nhão and Mato Grosso states - (1986 Data) 

MINERAL SUBSTANCES AND A_rf.AZON BRAZIL A/B 

STATES (A) ( B) % 

,?\LUMINUM (BAUXITE) 123.030 184.811 66,57 

PARÁ. 12 3. O 30 

TJN (CASSITERITE) 172.508 17 3 .167 9 9, 62 

AMAPÁ 20 

AMAZONAS 109.947 

MATO GROSSO 3.258 

PARÁ 17.701 

RONDÔNIA 41.582 

MANGANESE 67.293 85.279 78,91 

AMAPÁ 40.332 

PARÁ 26.961 

COLUMBITE - TANTALITE 314 1. 306 24,04 - 
AMAPÁ 69 

RONDÔNIA 245 

GOLD 253.508 388.284 65,29 

AMAPÁ 23.956 

AMAZONAS 1. 962 

MARANHÃO 2.433 

MATO GROSSO 5 3. 815 
PARÁ 159.165 

RONDÔNIA 8. 42 3 

RORAIMA 3.754 

ZIRCONIUM 131 600 21,83 

AMAZONAS 131 

SILVER 4 16 9 2 ,37 - - 
MATO GROSSO 4 

IRON 100. 686 926.785 10,86 

PARÁ 100.686 

TOTAL 717.474 l. 760. 401 40,75 

• 

SOURCE: DNPM, Anuário Mineral Brasileiro, 1987 

-· ·----· . -- ------- -·----- - -------- --- -------- . -------- ------ -------- -- 
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MINERAL PRODUCTION vr.r.us OF NON--METALLIC SUBSTANCES IN THE AMAZON 

REGION ( US$ 1,000 l . exc Lud.í nq Goiás stat•:.! and incl.uding Maranhão 

and Mato Grosso stnt('.S - (1986 Data). 
-· 

MINERAL SUBSTANCE:s ANO 
STATES 

AMAZ 
(A 

4.5 
2:-1"', 

5 
6 
8 
1 

4.7 
-T 

MINERAL WATER 
AMAZONAS 
MARANHÃO 
MATO GROSSO 
PARÃ 
RONDÔNIA 

SAND 
ACRE 
AMAPÃ 
AMAZONAS 
MARANHÃO 
MATO GROSSO 
PARÃ 
RONDÔNIA 
RORAIMA 

CLAY 
ACRE 
AMAPÂ 
AMAZONAS 
MARANHÃO 
MATO GROSSO 
PARÃ 
RONDÔNIA 
RORAIMA 

LIMESTONE 
AMAZONAS 
MARANHÃO 
MATO GROSSO 
PARÃ 
RONDÔNIA 

KAOLIN 
AMAPÃ 
PARÃ 

DIAHOND 
MATOGROSSO 
RONDÔNIA 
RORAIMA 

GEMSTONES 
PARÃ 
RONDÔNIA 

GIPSITE 
MARANliÃO 

GRANITE 
AMAPÃ 
AMAZONAS 
MARANHÃO 
MATO GROSSO 
PARÃ 
RONDÔNIA 
RORAIMA 

10.0 

6 
2 

9.0 
1 

24.4 
24:-;r' 

2 
2 

13.4 

PIROPHYLI'l'E 
PARÃ 

MARINE SALT 
MARANHÃO 

TOTAL 64,9 

SOURCE: DNPM, lU1uário Mineral Braslle!iro, 1987 

5 
7 
3 

1.9 
7 
1 

1. o 

:)N BRAZIL .P./B 

' (B) % 

55.953 8,19 

183.239 2,58 

292 .546 O, 35 · 

317.955 .3 ,15 

53.675 .t5 ,58 

9. 793 36,30 

41. 610 3,22 

4.827 5,10 ---,- 

377 .038 3.56 

l.171 }6 ,09 

71.265 0,95 

01 1.4.09.072 4,61 

1 
1 
4 
2 

3.5 
1:-I 

3 
1. 3 r-.3- 

4.2 
4.2 

7 
1.1 
2.8 

2 

8 
8 

6 
6 
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LEGAL 

Al - Aluminum 
Au - Gold 
C - Limestone 
Cu - Copper 
Cr..,. Chromium 
D - Díamond 
Fe - Iron 
K - Kaolin 
L - Lignite 
Mn - Manganese 
Ni - Nickel 
P/G- Oil/Gas 
Sn - Tin 
Zn - Zinc 

FIG. 1 
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INCENTIVOS FINANCEIROS E FISCAIS NA AMAZoNIA: 

FATOS, PROBLEMAS E SOLUÇÕES 

Clando Yokomizo* 

SUMÁRIO 

O presente trabalho, dentro do universo de concess~es 
federais, estaduais e municipais de incentivos financeiros, 
fiscais e vantagens adicionais, li~itou-se a avaliar o desempenho 
e os efeJtos decorrentes da implanta,io da ag~opecuãria na regiâo 
amazinica amparada pelo Fundo de Investimentos da· Amazinia 
~FINAM). 

endógenos 
técnico, 
execução, 

No decorrer da análise, procurou-se destacar os fatores 
e ex6genos que condiclonaram o baixo desempenho 

econimico e administrativo dos Rrojetos em sua fase de 
bem como as conseqüências ambientais. 

As concluiies e tecomenda,ies formuladas procuram 
lan,ar um alerta geral sobre o balan,o negativo da pol ltica de 
incentivos da forma como foi praticada ao longo das duas últimas 
djcadas, onde a pecuirJa, indutora do desMatamento e das 
queiMadas, ainda nâo conseguiu se eMancipar e retribuir a elevada 
ren~ncia fiscal da sociedade. 

1. O ESCOPO DA POLÍTICA OE INCENTIVOS 

CoMo forMa de atrair ou fortalecer empresas nas suas 
áreas de Jurisdiçio, os Governos Federal, Estaduais e Municipais 
vêm concedendo incentivos financeiros, fiscais e outras vantagens 
adicionais, na forma de fundos de investimentos, isenç:ies e 
reduiies de impostos <sobre a renda, de, importaç;o, sobre 
produtos industrializados, de circulaçio de mercadorias e 
serviços., predial e territorial>, além de f1nanc1amentos 
bancários e de facilidades para o acesso a distritos ou zonas 
industriais. 

*Tecnico em Planejamento do IPEA/SEPLAN-PR 
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COM o propósito de proMover o desenvolvimento da regilo 
aMaz6nica, integrando-a ã econoMia nacional, o Governo Federal 
criou o Fundo de Invest1Mentos da Amazinia <FINAM), destinado a 
apoiar as eMpresas que venhaM a se instalar ou aquelas existentes 
desejosas de reforMulaçio, Moderni=açlo ou ampl iaç~o, na àrea de 
jurisdiçio da Superintendincia do Desenvolvimento da Amazinia 
<SUOAM). 

O FINAM substituiu o sistema 34/18 predecessor, assim 
denominado por ter sido 1nstituido pelo Artigo 34 da Lei n! 3995, 
de 14.12.61, e aperfeiçoado pelo Artigo 18 da Lei n2 4.239, de 
27.06.63. Esse sistema facultava ~s pessoas juridicas a deduzirem 
50% do Imposto sobre a Renda devido para aplica~,D em projetos 
considerados pela SUDAM como de inter~sse regional. 

O abuso na prática irregular de interMediaçio que 
resultou eM elevadas comissões de correta~em cobradas pelos 
escritórios de captaç~o de incentivos, constituiu-se na principal 
distoriio que levou~ extinç~o do 34/18. 

2. O CENARIO AMAZ6NICO DOS INCENTIVOS 

A Amaz~nia Legal, denoMina;~o r~sultante da deliMitaçio 
política estabelecida ~M 19531, caracteriza-se pela sua expreisáo 
continental, a ponto de pod~r-se caracteri=ar UMa aMaz~nia 
brasileira do heMisfério norte. Prevalec~m na região 3 fusos 
horàrios e territorialMente e~uivale ao continente europeu. Nela 
local izaM-se verdadeiros municip1os-estado como por e::eMplo, os 
de Itaituba-PA coM 165 mil km2; Sio Fêl ix do Xingu-PA com 116 
Mil; Aripuan;-MT com 99 mil e o de Diamantino-MT com 82 mil kM2. 

Da entrada do Rio Sol imies eM BenjamiM Constant ati 
foz do Ama~onB3 cm BeléM, o rio-mar, bai::ando 20 
quil~metro, percorre 3.108 km de planic1e. Descendo 
Alto Rio Negro, cortando o Am~zonas e subindo o Rio 
Pcirto Velho, percorre-se uma hidrovia de 2300 km. 

mm a cada 
d e e u e ·~ f , n o 
M,1,je1ra até 

Sã o 4 , 5 M i 1 hões d e k M 2, cerca d e ·5 8 % d o ter r i to r i o 
nacional, onde se local i=aM Menos de 10Z da populaçio brasileira, 
concentrada nas capitais, em especial, e nos n~çleos urbanos 
i n ter I ora nos d os t? s ta d o s2, o que d e te~ tn i na e1. e x 1 s tê n e i a d e 
grandes va=ios deMogr~f1cos. Nestes est~o presentes a flores~a 
tropical ~mida - a Hileia - que se estende intacta e continua 

1Lei n! 1806, de'06.0l.~3, engloba os atuais estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondinia, Mato 
Grosso !ao norte do para1e1e 16°), Tocantins t ao norte do p..,r<1lelo 13°1 e do Mar ••. nh~o (a oeste do 
meridiano 44º! e os territórios federai; de Roraima e Amapá. 
2Re91io Norte: 1,64 hab/km2 (Roraima: 0,34, ~mazonas: 0,91, Amapa: 1,24, Acre: 1,97, Rondinia: 
2,02 e Parà: 2,72); Regiáo Sudeste: 55,93 hab/km2 lRio de Janeiro: :44,07 e Sio Paulo: 101,011. 
Dados do Censo ~e~ogrii,co de 1980. 

t· 

------ - ----- ------- - ------· r ·------- • ----- < 
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por 280 Milhões de ha; a floresta aberta ou de transiç~o. 
presente na faixa que vai do sudeste do Pari, norte do Mato 
Grosso até alcançar Rondônia co1110 u111 todo, j,á bastante a l t e r a d e 
pela ac;io anir6pica, · cobre cerca de 100 milhijes de ha~ e as 
frentes do cerrado, forMac;io caracteristica dos estados de Mato 
Grosso e de Tocantins, onde se incrementa a produçio de grios, 
que juntaMente COM os campos naturais do AMapá e de Roraima, 
ocupaM cerca de 100 Milhões de ha. 

No grande espaço a111az8nico, excluidos os troncos 
federais que apresenta111 longos trechos apenas i111plantados, sem 
condições de tráfego ou então seria111ente co111prometidos, 
especial111ente no período das iguas, a 111alha rodoviàrla é 
extre111amente reduzlda. Representa, tomando-se o conjunto das 
rodovias federais, est~duais e 111unicipais pavimentadas e nio 
paviment~das, em torno de 8% da rede rodoviária brasileira. 
Considerando-se apenas a Reg1io Norte, esse percentual reduz-se a 
3 pontos. 

Em razio dessa realidade, a movi111enta,lo intra e inter 
-regional de passageiros e cargas, permanece vinculada ao moroso 
e tradicional transporte hidroviàrio, aproveitando uma reda 
navegável de mais de 20.000 km, isto desconsiderando a malha 
capilarizada que recorta a regiio. O tra~sporte de massa ~ 
realizado pelos recreios, os ~nibus aquiticos locais, e o 
transporte de cargas, apesar da reduzida expressio econimica 
regional, representou em 1986, cerca de 301. do movimento 
registrado na navegaçio interior brasileira, -atestando com isso a 
compulsoriedade e 6 elevado nível de utiliza,io dos rios 
amazônicos. 

A alternativa aerov1aria, ampliada e 
partir do final da década de 70 com recursos 
Integraçio Nacional <PIN>, pelo seu elevado 
acess1vel apenas á uma classe Mais privilegiada 
de carga de alto valor.agregado. 

interiorizada a 
do Programa de 
custo, torna-se 
e ·a o t r a n s p o r te 

i 

i 

~ 

1 

Das variadas facetas da Amazônia, basta associar a sua 
continental idade com a reduzida infra-estrutura, para aquilatar 
se a dificuldade de movimentaçio interna, impondo restriç!es 
físicas e onerando sobremaneira o trabalho de quem concede os 
incentivos e precisa exercer a fiscal izaçio local, e, de ~uem 
recebe e precisa administrar a implantaç~o e o estabelecimento do 
empreendimento em bases rentáveis. 

3. O TEMA EM ESTUDO 

..•. Do 
municipais, o 
d e c o r r e n t.es da 
aMpar11di:1 pelo 
r a z a o ; 

universo de concessies federais, estaduais e 
presente trabalho 1 imita-se a avaliar resultados 
implantaç,o da agropecu,ria na região amaz~nica, 
Fundo de lnvest1mentos da A~azinia (FINAMJ em 
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a) de sua predominância no conjunto dos projetos 
aprovados (58~); 

b) db elevado montante de recursos p~bl icos transferido 
a uma parcela restrita do empresariado privado; e, 
principalmente, 

e) da alta capacidade de alteraçio do meio ambiente, 
especialmente da rica cobertura vegetal ama:in1ca. 

Por oportuno, cabe reconhecer a necessidade de UM 

estudo maior sobre o conjunto das concessaes de incentivos, 
buscando avaliar se as renüncias fiscais têm contribuído para o 
avanço polit1co, social e econimico de uma reg1~0 carente e de 
baixa capacidade de arrecadaç~o, dentro de par~metros aceitáveis 
de alteração ambiental. 

Na presente avaliação, COMO em qualquer outra que tenha 
por cenário a Ama:inia, ê necessário, ~o considerar as 
caracteristicas comuns do espaço geográfico regional, n;o se 
descurar das diferenciaçies localizadas, po~ vezes enganosaMente 
acobertadas, evitando general izaç6es apressadas qu~ poderio 
distorcer ou invalidar a abordagem analitic~. 

A máxima de que a Amaz8nia j formada de várias 
aMazinias encontra sentido e dev~ ser tomada como regra básica e 
irrefutável. 

Assim, 
instrumentaliza 
responder de 
pecu1 i ar i da d e s do 

a política de concessio de incentivos que se 
por uma definida açio no espa,o fis1co, pode 
forma pr6pria e diversa, depend~ndo das 
ecossistema atingida. 

Guiado 
os efeitos da 
regional/estadual, 
tipo de vegetação, 

por esse entendimento, procura-se aqui avaliar 
pecuar1zaç~o da A•azinia sob o enfoque 
onde a flora amazinica compartimentada por 

foi tomdda como referencial básico. 

4. OS INCENTIVOS OFERECIDOS 

O FINAM, 1nstituido pelo Decreto-Lei nl 1376, dP 12 de 
dezembro de 19743, tem como principal fonte de recursos as ºPiões 
das pes~oas juridicas de todo o pais, que podem d~duzi~ até 25% 
do Imposto sobre a Renda devido. Em condições especiais podem 
ocorrer subscriç~es de cotas pela Uniio, e eventualmente, contar 
com subscri,Jes voluntarias efetuadas por pessoas fisicas e 
jurid1cms de direito publico ou privado. 
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31nstitu1.dos h~ibem o Fundo de Investimentos do Nordeste (FINORl e o Fundo de Invest1Mentos 
Setoriais (FlSETl com as contas Turismo, Pe~ca ~ ~eflorestamento. 

-----· -------- ------ - -------- - 
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Os eMpreendimentos, constituidos na forM~ de Sociedade 
Anônima, considerados pela SUDAM como prioritários para a 
promoçâo do desenvolviMento econimico da regiio amaz6nica~ podem 
h a b i l I t ar-v s a aos seguintes incentivos: 

.. a) apoio financeiro do FINAM, sob a forma de 
participa,io acionária Mediante subscríilo de aç~es ou aquisiçio 
de debêntures conversiveis ou n~o em ações, 

b) isençio ou reduçio do Imposto de Impartaçio e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados, quando os 
empreendimentos forem consideradas de relevante interesse 
nacional pela Presidência da Rep~bl ica (isençio) ou qua~do 
i~pl icarem em importa,ões de produtos sem similar nacional 
(redução); 

e) isenção ou redução do Imposto sobre a Renda pelo 
prazo de até 10 anos; e 

d) reinvestiMento de até 50% do Imposto sobre a Renda 
no projeto gerador, sob a forMa de .auMento de capjtal. 

5. A SISTEMATICA OPERACIONAL DO FINAM 

Dentro da legislaçio e norMas regulamentares baixadas 
pelo Conselho De1 lber~tivo (CONDEL) da SUDAM4 para a concessio de 
intentivos financeiros e fiscais eM favor de empreendimento5 
localizados na AMazinia Le~al, as pessoas fisica ou jurídica 
pleiteantes encaminham carta-consulta contend,o, de forma sucinta, 
os dadas mais relevantes sobre o empreendimento desejado, i 
considera~io da SUDAM. · 

A aprovaiio da carta-~onsulta pela Superintendincia, 
válida por 180 dias, Prorrogàvel por mais 90 dia~, implica na 
apresentaçâo do projeto de investimento definitivo. Nio o 
fazendo, caracteri~~-se para a SUDAM a desistênci~ d; pretenslo, 
ficando o pleiteante iMp~dido de encaminhar nova carta-consultD 
por 1 ano. 

O projeto, com base em parecer técnico fund~Mentado da 
Secretaria Executiva, é submetido à del iberaçio do CONDEL5. 
Aprovado, seus titulares t~m prazo regulamentar para iniciar a 
iMplantaçio, sob pena de tornar o projeto caduco~ levando a SUDAM 
a anular todos os atos aproba~órios. 

4 Resolução CONDEL/SUDAM n! 2S2S, de 23.04.76, e suas eMendas. ~ 
~ForMa1o por representdntes de 14 ~1nisterios setoriais, 9 governos estaduais e territoriais, 7 
órgãos federais v1nculado3 e 7 entidaaes de classe. 
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UMa vez iniciada a execu~ão e constatada a sua 
paral izaçâo seM justa causa, os benefícios sio s~spensos por 
simples ato adMinistrcltivo da SUDAM para as diligências cabiveis, 
podendo evoluir para o extremo do cancelaMento do projeto. 

Sio passiveis de cancelamento os projetos enquadrados 
nos seguintes casos: 

a) apl icaçio de recursos eM desacordo com o quadro de 
usos e fontes aprovado; 

b ) perda do prazo legal para início da implantaçio 
os industriais e 12 meses para os agropecuarios 

( 9 
e Meses para 

demais). 

e) cessaçâo da implantaçio do empreendimento sem Justa 
causa; e 

d) alteraç~o ou Mudança de controle acionário sem 
privia e expressa anuincia da SUDAM. 

No caso do cancelamento de todos os beneficio; 
financeiros e fiscais da empresa1 a Superintendincia, por via 
Judicial ou extra-judicial, passa a adotar providências cabiveis 
Fara a recupera,io dos valores Jà 1 iberados. 

Dentro da evolur;io norMal, completada a executio. do 
pr0Jeto1 a SUDAM, apoiada na del iberar;io do CONOEL instruída pelo 
laudo de fiscalizar;io específico, emite o Certificado de 
Empreendimento Implantado. 

Afim de preservar os interesses da SUDAM e 
permanece devedor de 

da massa de 
i n F o r e a cõ e s acionistas, o projeto eMancipado 

ao sistema por mais 10 anos. 

Institucionalmente cabe à SUDAM def1nir prioridades 
reg.ionais, anal 1sar e aprovar carta-cons~lta e ·projeto, 
acompanhar e fiscalizar a e;:ecur;,o, emitir e enviar ao Banco da 
Amazania · S.A. (BASA) ordeM de subscri,io de ar;ies pelo FINAM e 
autorizar a liberar;âo, pelo BASA, das parcelas de recursos 
atribuidos aos projetos. Cabe ao BASA, na condir;lo de oper~Jor do 
Fundo, subscrever e integral i2ar ar;~es das e;presas, administrar 
a carteira do FINAM, eMitir Certificados de. InvestiMentos e 
promover 1ei11es de títulos da carteir& FINAM. 

6. OS F~TOS E OS PROBLEMAS 

Até o exercic10 de 1989, o sistema FINAM acumulou 1325 
projetos aprovados, sendo 771 (58%) agropccuar1os, 420 (32X) 
industriais, 52 (40%) agroindustriais, 44 (3%) dos setores 
básicos e 3S (3%) setoridis (QUADRO 1). 
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C17X) 
Do total, 910 (69%) encontraM-se eM iMplanta,io, 225 

foraM implantados, 122 (9X) foram canc~lados e 68 (5%) 

EM termos de estado, o Pará com 520 projetos (39%), o 
Mato Grosso com 339 (25l.) e o Amazonas coM 163 (12l.) concentram 
767. do total aprovado. 

67. cada, 
Goiás 

cabendo 
e Maranhio situam-se no bloco interme~iário 
a Roraima a menor participaçio (2%). 

com 

COM 276 
Relativamente ao setor agropecuário~ o estado do 
e o Mato Grosso com 285, concentraM 73l. do 

Par à 
total 

aprovado. 

Na 1nd~stria, dos 420 aprovados, 118 (28%) localizaM-se 
em sua quase totalidade no Distrito Industrial da 
Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), no estado do 
Amazonas e 178 (42X) estao forteMente concentrados no município 
paraense de Ananindeua, nas proxiMidades de Belim. 

Esta distribuiçio desigual de projetos aprovados por 
estado, com forte concentra,ão no Pará, Mato Grosso e Amazonas. e 
conseqLl~ncia, dentre outros fatores, da capacidade eMpresarial 
existente, como o caso do Distrito Industrial da SUFRAMA, com 
forte presen~a do empresariado do sul do pais, da localizaç~o 
geográfica mais próxima do dinamismo do centro-sul, como o 
sudeste do Par~ e do Mato Grosso e da própria condição fundiária 
de cada estado. 

Do geral para o particular, buscando enfocar o tema do 
presente trabalho, a anãl ise da serie histórica de projetos 
agropecuarios aprovados pelo Conselho Deliberativo da SUDAM, 
inserida no contexto pol it1co-admin1strativo institucion~l. 
regional e nacional, permite caracterizar fases bem marcadas na 
política de concess3o de incentivos fiscais e finante1ros, a 
saber: 

a) Fase da eyfor:...La: periodo que vai de 1966 a 1972, 
marcado pelo grande numero de projetos aprovados, em resposta aos 
novos estimulas fiscais e finAnceiros criados pelo Governo 
Federal para a instalaç~o de eMpreendiMentos privados na AMa=~n1a 
Legal, após atravessar UM longo per1odo de estagnaçio econ~mica. 
Difundia-se na epoca que a AMazin1a despontava coMo novo eldorado 
que poderia ser alcançado pela pata do boi. Contribuia para a 
criaçio desse cl iMa, o eMpenho governaMental de promover maior 
integração da reg13o a economia nacional; 

AGROPECUHKIO: pecuar1a, pesca, s1lY1cultura, explotaç~o florestrtl, etc. 
AGROINDuSTRIA: oleo vegetal, celulose, fr13or1fíco, etc. 
INDuSTRIA: ~et~lurg1ca, ~ec~n1ca, material eletr1co, t~~t,l, etc. 
SETOR e~s1co: energ!~, transpcrle f!UVlctl, c2mun1cação, etc. 
SETORIAL: pesca, reflorestamento, hotelaria, etc. 

- - ··------·-- 

1 

J 
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b) fase !iL.incerteza: vai de 1973 a 1979, caracterizada 
pela retraçio dos 1nvest1dores diante das crescentes d~v1das 
sob~e a viabilidade econiMica dos projetos, ditadas pelo acümulo 
de dificuldades ao longo da operacional i~a,io dos projetos, eM 
razio do despreparo da classe empresarial para enfrentar as 
peculiaridades amaz~nicas, seM experiincia previa e seM o mínimo 
respaldo técnico da pesquisa e da experimentaçio locais. A raça 
apropriada, a forrageira Mais indicada, níveis de adubaçio da 
pastagem a aplicar, manejo adequado do rebanho e da pastageM, a 
escassez e o despreparo da Mio-de-obra local, a dificuldade de 
acesso á propriedade, foraM algumas das barreiras que marcaram a 
expansão da pecuária incentivada na Amaz~nia; 

e> Fase da especu1a~~o: caracterizada pela forte 
retoMada das aprovaç:aes de projetos a partir de 1980, 
independenteMente da viabilidade econ~Mica do projeto na pritica. 
Foi a corrida aos incentivos, pelos incenti~os. O baixo custo do 
fator terra, a possibilidade de apropriar e titular vastas áreas, 
a perMissSo de apropriar-se do lMposto sobre a Renda devido pela 
pessoa jurídica eM projetos pr6prios, a possibilidade de cancelar 
o projeto devolvendo o incentivo recebido a pre,os históricos e a 
inadequaç~o do sistema de fiscalizaçio sobre os projetos 
incentivados, foraM alguns dos fatores que estiMularaM a 
~ultiplicaçio de projetos incentivados no periodo; e 

d) fase .!lil.._..real isMo: ainda d·istante de atingir-se, 
por-éM e o e a l s ue a s e v r d s n c l a s alvissareiras que poder~o c o n du zi r- o 
sísteMa a UM processo mais racional de concessão de incentivos. A 
real i z a c ã o das priMeiras aval i a c ô e s da pol itica de incentivos 
ap6s 20 anos de prática; is salva-guardas introduzidas no 
regulaMento FINAM, d1scipl inando a aprovação de projetos 
agropecuirios; a conscientizaçSo da ~ociedade em geral. e eM 
particul~r do colegiado da SUDAM, sobre. a necessidade de 
vincular-se a pecuária às areas vocacionadas segundo o 
ordenamento territorial da AMaz~nia, sio al~uMas das evidências 
que configuram a transforMação em Marcha. 

6 • 1 • íL..,;, g-r o P e e u ,~ r 1 ~ i n e €) n t i y q d a 

A implantaç:~o da agropecuária ince~tivada na Amaz~nia, 
remonta ao final da década de 60, tendo se iniciado de forma 
vigorosa pelo estado de Mato Grosso, se~undad~ pelo Pará, 
acompanhados mar9ina1Mente por Goiás, Maranhio e Amaz8n,a. 

A partir da década de 80~ vencido o período de 
retraç~o, o Pari passou a concentrar as aprova~a~s· e iniciaram-se 
os primeiros proJetos no Amapa, Roraima e Rondbnia. 

115 (151.) 
e 33 (4;n 

De um total de 766 projetos agropecuários 
foram dados como implantados, 63 (8%) foram 
n~o chegaram a ser iniciados (caducos). 

~provados, 
cancelados 
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Particular aten~ão MereceM os 556 (731.) projetos eM 
iMplantaçio, dos quais 364, correspondendo a 65Z ·desta categoria, 
tim Mais de 10 anos de existincia. Desdobrando-se essa parcela, 
42 (7%) tim m~is de 10 anos, 223 (40%) t~m mais de 15 anos e 99 
(18%) apesar de tereM mais de 20 anos de existincia, permanecem 
ainda vinculados ao sistema. Tomando-se como referincia o prazo 
de 10 anos para implantar-se um projeto pecuario, conclui-se que 
apesar das peculiaridades de cada projeto, as atuais 15Z de 
implantados no c8mputo geral do FINAM, poderiam ascender ao 
patamar dos 62Z. Com mais de 10 anos de exist~ncia apenas 37% 
foram implantados, o que confere uma rela;io de 1 projeto 
i~plantado para 3,7 aprovados (QUADRO 2). 

• 

6.2. Os caminhos da ocupação 

Conduzindo a anàl ise para o interior do estado, a 
ocupa,io do Mato Grosso deu-se principalment~ pelo leste, tendo o 
~unicípio de Barra do Garças, no sudeste, servido de base f1sica 
para quase seis dez~Mas de projetos. Avançando para a faixa 
central do estado, Chapada dos GuiMarães, Diamantino e Barra do 
Bugres, na área de influincia de Cuiabá. abrigam um conJunto de 
57. O avanço para o norte do est1do, fato mais recente, apoia-se 
basicaMente na SR 163: Cuiabá-Santarém/PA e na BR 158 que passa 
por Barra do Garças, alcança Canarana e ruMa para o sul do Pari. 

No Pará, segunda Maior concentraçio de projetos 
agropecuários (36Y.), a ocupaçáo iniciou-se taMbem pelo _leste, na 
faixa contigua ao Maranh&o e Goias, onde se localizam os n~cleos 
pioneiros de Paragominas, no eixo da BR 153: Belem/Bras,lia, 
Conceiç~o do Araguaia, Santana do Araguaia e S. Fêl ix do Xingu. A 
partir do meado da década de 80, os projetos passaram a 
concentrar-se no nordeste do estado. 

No Maranhão os projetos distribuem-se equil 1bradamente 
por 14 municipios, o mesmo sucedendo eM Tocantins, apenas 
destacando a polarizaçio e::ercida por AraguaÍna. No AMa:onas, 
onde o setor agropecuar,o e 1nexpress1vo, a distribuiçio dos 
poucos projetos ê pontual e dispersa espacialmente. 

Nos deMais estados e territórios, eles tendeM a 
concentrar-se eM torno das capitais, fugindo dos grandes va=ios. 
Apenas no território do AMapa, com a sua pecu~ria assentada na 
bubal inocultura, a ocupaçio preferencial dá-se nos baixios do 
Mun1c1pio do AMapà. 

projetos 
Apresenta-se 
r.1gropecu,~1r i os 

a seguir a 
i ncent I v s d o s 

d i s t.r- i b u i c ã o 
por estado 

espacial dos 
e respectivcc 

111un i e i pi os. 

~----~------·. 
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FEDERATIVA 

ACRE 

AMAZONAS 

GOiilS 

PlARANHÃO 

11A TO GROSSO 

PARÁ 

,. -~ 

PROJETO 

Aprovado 
I •P la.ntado 
Cancela,:!o 
Caduco 
E11 E><ecuçao 

Aprovado 
Implanttdo 
Cancelado 
Ca,:luco 
E• Execução 

Aprovado 
h1p lantil,jo 
Cance lado 
Caduco 
E• Execução 

Aprovado 
h1phntildo 
Cancelado 

· 1 
1 

1 
1 
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QUADRO 2 

SITUAÇÃO DOS PROJETOS AGROPECUARIOS APROVADOS POR ESTADOS, NO PERIODO 
19óó-88 

óó ó7 ó8 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 8ó 87 88 Total 

02 01 - - 01 - - - 01 Oó 08 01 - 

- 01 - 01 

02 - - - 01 - 01 06 08 01 - 19 

02 03 02 05 01 02 01 02 01 - 01 01 :_ 03 02 03 - 01 - 01 
- 01 - 01 - - - - - - - - - :- - - - - 
- 01 01 - 01 01 - - - - - - 01 :- - - - - 

- - - - - 01 - - 01 - - - - - - .- - - - - 
- - 02 - 04 - 01 01 02 01 - 01 - .- 03 02 03 - 01 - 01 

- - - - - - - - - - - ·- 03 i02 07 09 08 - 02 - 01 

31 
02 
05 
02 
22 

32 
- - - - - - - 01 - 01 - - - - - - 02 

- - - - - - ~ - - - - - - - - - 01 - - - - 01 
- - - - - - - - - - - - - - - 01 - - - - 01 

02 :02 Oó 09 Oó - 02 - 01 28 

- 04 03 Oó 04 04 04 - - - 03 Oó 15 07 02 03 01 02 64 

Caduco - - - - - - - - - 
Em Execução - 04 03 Oó 04 04 04 - - - - - 

Aprovildo 
h1p 1 antado 
Cilncelado 
Caduco 
E• Execução 

Aprova,fa 
IMPiantado 
Cancelado 
Ca,juco 
EM Execução 

Aprovc1do 
Implantado 
Cancelildo 
Caduco 
Em Execudo 

03 Oó 15 07 02 03. 01 02 64 

01 01 - - - 02 01 - - 01 - - - 01 01 :01 03 03 04 09 01 - 02 31 
- - - - - - - - - - - - - - - - 01 - - - - 01 

- - 01 - - - - - - - 01 - ._ - - - - - - - 02 
- - - 01 - - 01 - - - - - - - - - - - - - 02 

01 01 - - - 01 - - - - - - - - 01 '01 03 03 03 09 01 - 02 26 

01 28 25 3& 3e 33 19 09 03 01 o5 01 02 01 05 10 12 os 11 oe 09 06 01 2&3 
01 12 11 12 oe 01 04 01 01 02 01 01 01 01 03 ·01 - - - - - - - 67 
- 05 11 07 04 06 04 - ,.)1 01 - - - - - - 01 - _. - - - - "º 
- - 01 03 06 03 04 O 1 - - - - - - 01 .- - - - - - - - 19 
- 11 02 10 ~o 17 01 01 01 04 04 - 01 - 0109110511 oe 09 oó 01 157 

03 17 15 21 14 09 07 - 04 02 03 01 02 01 Oó ,08 22 39 42 12 25 11 09 273 
03 07 05 06 06 04 02 - 01 - 01 - - - 01 ~ 02 01 02 - - - - 41 
- 01 01 01 01 03 02 - - - 01 - - 01 - 01 - oi - - - - - 13 
- - 01 - 02 01 - - - - - - - - - - - - 02 01 01 - - oe 

09 08 14 05 01 03 - 03 02 01 01 02 - 05 07 20 37 38 11 24.11 09 211 
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66 ó7 ó8 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 Total 

- - - - 01 - - 01 - - 04 os - 02 - - 13 

Cilnce Ji<,jo - - - - - 
Caduco - - - - - - - - - 
Em Execução - - - - - - 01 - - 01 - 

Aprovado 
I111pli1nhdo 
Cancelado 
CildUCO 
Eto Execução 

Aprovado 
lMPlilni«do 
Cancelado 
Caduco 
E• execudo 

Fonte: Dados da SUDAM 

L __ 

- - - - 04 05 - 02 - - 13 

- 01 - - - - - - - - - - - - - 01 - 02 02 02 06 02 03 19 
- - - - - - - - - - - - - - - 01 - - - - - - - 01 

- - - - - - - - - - - - - 01 - - - - 01 
- - - - - - - - - 01 - - - - - 01 

- 01 - - - - - - - - - - - - - - - 01 01 02 Oó 02 03 16 

05 51 43 67 59 50 37 10 11 13 10 03 05 04 16 25 54 85 90 34 49 20 25 766 
04 19 ló 18 14 12 Oó 01 02 02 02 01 01 01 05 02 03 01 OS - - - - 115 
- Oó 12 08 06 10 07 01 01 02 01 - - 02 01 01 01 01 02 - - - - ó2 
- - 02 03 08 05 05 01 01 01 - - - - 01 - - 01 03 01 01 - - 33 
01 26 13 36 31 23 19 07 07 08 07 02 04 01 09 22 50 82 82 33 48 20 25 556 
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Mato Grosso {217 projetos agropecuarios ein 30 Municípios> 

Barra do Gar,as (58); DiaMantino (27); Chapada dos GuiMaries 
(18); Luciara (16); Vila Bela d a Santissiina Trindade (13); Barra 
do Busres (12); Porto dos Gaúchos (8); São Féli:·: do Araguêl1a, 
Cáceres (7 cada); Rosârio do Oeste, Nobres (5); Aripuanã, Água 
Boa, Canarana, Cuiabâ (4); Alta Floresta, Santa Terezinha, Pontes 
e Lacerda (3) Várzea Grande, Poxoréo, Sinop, Arenápol is (2); 
Santo Antinio, Tangari da Serra, Cal ider, To~ixoréu, Nortel~ndia, 
Poconé, Cocalinho, Jaciara (1). 

f..àtl (227 projetos agropecuários em 47 ,nunicfpios) 

Santana do Araguaia (32) Concei;So do Aiaguai~. ParagoMinas 
(31 cada); Sio Félix do Xingu (12); Muan~ (9); Chàves, Sio 
Doiningos do CapiM <S>; Santa Izabel do Par, (7); Alenquer, V12eu 
(6); Cachoeira do Arari, Benevides, Portel (5); Santaréin, Ourém, 
ToMi A~u, Moju (4); Porto de Moz, Rondon do Pará, Santo Antonio 
do Tauá, Igarape A~u (3); Acará, Itaituba, Bujaru, Soure, 
Marap~nlM, Ponta de Pedras, Sâo Francisco do Pará (2); Barcarena, 
Ituplranga, Tucurui, Anajás, Breves, Melgaço, Almerim, Prainha, 
Ananindeua. Salvaterra. Curuç&, Salincipolis, Santare111 Novo, 
Redençio, · Gurupá, Prima~era. Peixe Boi, Capitâa Poça, Belém,. S~o 
Caetano de Odivelas (1) 

Maranhão (16 projetos agropecu&rios em 14 municipios) 

Graja~ (3); !Mperatriz, Carutapera, Cantanhede <2); Santa 
Luzia, Paulo Ramos, Santa In~s, Barra do Corda, Codó, s;o Jose do 
RlbaMar, Balsas, R1achâo, ~irador, Bom JardiM (1) 

~n t i n s ( 5 4 p r o j e t o s a g r o p e e u à r i o s e m 2 7 111 u n i e 1· p i o s ) 

Araguaína (10) Pium <~>; Couto Magalhâes (5); Conceiçio do 
Norte (4) Miracema do Norte (3); Aragua;u, Formoso do Araguaia, 
Dlan6pol is, XaMbio~. Colmeia, Cr1stalândia, P~raiso do Norte (2); 
Tocantinópolis, Gurupi, Na z a r e , f'aranã, Pei::es, Porto Nacional. 
Itagui:~tins, Riach~10, Arapoemél, Nova 01 i n d a ; Natividi:tde, Guara (1) 

é..m..~~ (9 projetos agropecuários eM 9 mun1cipios) 

Manacapuru, Parintlns, Boca do Acre~ Novo Airio, 
Silves, Uric~ritwba, Maues, Presidente Figueiredo (1) 

Careiro, 

àc.c,e. (19 projetos agropecuários em 6 f!'IUnicfpios) 

Rio B r a nc o <10); Seni:\ Mi.~dureira (5); Xê,puri, 
Sul, Tarauaca, Brasileia (1>. 

Cruzeiro do 
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RondO'n ia (10 projetos em 4 municípios> 

Ariquemes 
Oeste <2). 

( 4) ; Porto Velho, Pimenta Bueno, Ouro Preto do 

Roraima (13 protetos em 4 municipios) 

Boa Vista (7); BonfiM (4); Mucajaí, Normandia (1}. 

Amap~ (29 protetos em 4 municipios) 

Amapá. (19); Macapá (5); Cal~oene (4); Mazagio (1). 

6 • 3 • A s i n e o o s i e; u~ n e i ª s n Q.......,;,, d ro i n i s t r ª e: ~"í o d o E I N A M 

Vencida a fase do pioneirismo quando os projetos 
econimicos confundiam-se em grande medida com o experimental, foi 
retomado a partir da década de 80, sem o respaldo de qualquer 
avaliai;º sistematizada da experiência passada, o processo 
acelerado de expansio do sistema. 

Nesse período ocorreran maciias aprovaçWes de projetos 
incentivados, chegando ao pico no biin10 83/84 com 175, 
equivalente a 23% do total de projetos agropecuarios aprovados 
nos 23 anos, numa conjuntura desfavoravel de decrescente~ aportes 
financeiros aos ortamentos ~nua1s do FINAM. Entre 1975 e 1985 
contabilizou-se uMa perda real de 52% dos recursos dispon1veis 
(QUADRO 3). 

Desta incons1stincia decorre o cl iMa de insatisfaiio 
reinante entre os beneficiários, pelo descumpriMento dos 
COMProm1ssos financeiros assuMidos pelo FINAM, acarretando 
atrazos, paral izaçies e ate des1stinc1as na iMplanta,áo ae 
projetos. 

financeira 
e111presários 

Como agravante Maior n~o se adotou u111a 
pré-fix~da de aportes aos projetos, 
~ incerteza e à disputa desigual pelos 

prograM~1ção 
levando os 

i nsuf i c i e n t e s 
recursos. 

Outra prática adot~da no passado foi o de permitir que 
UM MeSMO grupo eMpresarial pudesse deter o controle de vários 
projetos FINAM ao 111es1110 teMpo, quando o reco111endável, pelo~ 
~iscos 1ntr1nsecos e e::trinsecos envolvidos na execucáo, seria o 
de aprovar projeto adicional so111ente após concluido o ja 
existGnte. As conseq~ªnc1as pr~t,~as sugerem que nas condiça~s 
aMaz6nic~s, Muito mais do que e~ outras regiões, & capacidade de 
1nvest1r n;o se constitui por s1 só, cond1ç~o suficiente para o 
êxito do eMpreendtMento. 

----- ·-··------·-· . --- - ---------· ------- - . ----. -- ·---------- --- ·-·---· - J 
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QUADRO 3 

INCENTIVOS FISCAIS ARRECADADOS-IRPJ-POR EXERCiCIO NO PERiODO 1975/Só 

A preço de 1975, e• Cr$ l 000 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FINOR FINAM OUTROS TOTAL 
ANO ------------------------------:----------------------------:-------------' ---------------:-------------------- 

Optantes Opções Optantes Opções : Ophntes ; Opções N~ de Valor das 
----------------------------:--------------------------- .••. :-------------: ---------------: 

Valor Y. : N~ Valor X : N! X Vi!lor X Optantes Opç6es 
--------------------------------------------------------------------------------: ------------------------------------ 
1975 194 637 60 2 647 317 57 óó S36 21 S33 223 18 59 736 19 :1 178 óó'i 25 321 209 4 659 204 

1976 198 083 60 1 847 699 47. 63 095 .19 61S ó08 15 70 883 21 1 536· 435 38 332 061 3 999 742 
1977 190 588 5B 2 Oló 873 45 5S 21& 18 703-031 ló n 921 . 24 ·1 726 52ó 39 327 727 4 4.\ó 430 
1978 1ól 066 56 1 949 813 41 47 730 17 7óó 182 ló 78 024 27 2 085 382 43 236 820 4 801 377 
1979 117 175 61 1 744 ó53 39 34 306 17 744 712 17 43 145 22 :1 923 676 44 192 626 4 413 O'il 
1980 105 190 61 1 5M 828 41 30 010 18 677 779 17 35 794 21 1 ó23 751 42 170 994 3 870 358 
19tl 93 525 62 1 821 42.li 44 23 579 ló 724 466 17 32·094 22 ~ 664 867 39 149 198 4 210 757 
1982 90 937 65 2 12ó 040 47 19 742 14 887 333 19 29 333 21 ~ 583 373 34 140 062 4 596 746 
1983 73 734 óó 1 574 313 47 14 417 13 636 232 19 23 312 21 I 151 051 34 111 463 3 361 596 
1984 63 904 68 1 374 428 50 11 662 12 476 215 18 18 363 20 ' 360 924 32 93 929 2 711 567 
192.5 62- 687 70 1 559 353 Só 10 154 12 433 385 ló 15 455 18 · 789 718 28 88 296 2 782 456 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
TOTAL - - 20 230 741 46, 1 - - 7 498 166 17,1 - - 16 124 367 36,8 - 438 532 274 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fonte: Secretaria da Receita Federal/rt.Fa.:en,fa. 
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Como inconsistincia Maior a destacar, cabe registrar 
que foram necessários 20 anos de efetiva prática na apl icaçâo dos 
incentivo~. para que surgisse o primeiro trabalho voltado à 
aval i~çio, conduzida e financiada por terceiros6. 

• 
A i n e x i s t é n c i a 

11111a i or i d.:~de" d o sistema, 
agropecu~ria em bases 
aperfeiçoamento dos seus 
envolvendo legisladores, 

de aval iaç~es intermediárias até a 
numa regilo que desconhecia a atividade 
empresariais. certamente impediu o 

procedimentos normativos e operaciorais, 
conc~ssionària e beneficiários. 

Vale ressaltar ainda que o FINAM como instrumento de um 
Governo empenhado na melhor redistribuição da renda, reafirma-se 
como concentrador de renda ao assegurará pessoa Jurídica, a 
apl icaçio de parcela de seu imposto devido na empresa 
beneficiária de sua escolha, transformando-se eM titular do 
projeto ou negociando a sua part1cipaç3o acionária eM outros. 
Este procediMento adotado pelo investidor contribuinte do Imposto 
sobre a Renda, principalMente nos ültiMos 6 anos e assegurado 
pelo Artigo 18 do Decreto-Lei nQ 1376/74. 

6.4. Qs pontos rçleyantes 

Do cenário Maior do sistema de incentivos, cabe 
destacar as seguintes abordagens especificas que ajudam a 
e x p l i e ar o b a i :, a d e sem pen h o ,j os p r o j e tos F I NA M : 

a> Dispers5o gPografica dos praietos: a 1 iberdaJe 
geográfica de poder local 1zar o projeto eM qualquer ponto. desd~ 
que circunscrito aos largos 1 imites da AMazinia Legal, condiçio 
irre~trit~ que prevaleceu até a ediçáo do Decreto nQ 97 637, de 
10.04.897, levou a uma enorme d1spers,o de proJetos num espaço 
continental de dificil movimentaç~o interna. Esta caraçter1st1ca 
regional associada a sua ocupatão aleatoria, t~m se constituido 
na grandG barreira à f1sc~l izaç~o dos proJetos do setor prim~rto, 
especialmente os pecuários, que via de regra. ~6 pode1n ser 
alcançados por via aerea. 

I gua 11n ente. pagando o anus da interiorizaç~o indiscri 
s~o v1t1Mas do ignorado custo ~Ma 
ou alterar subst~nc1al1nente a~ re- 

Minada, os grupos 
z8nico, capa~ de 
laç5es tecnicas e 

e111p r e si:\r Ia J s 
inv1aD111:zar 
econi1n1cas do e111preendimento. 

6Avaliação dos proJetos agropecuar1os em 1985, conduzida pelo IPEA/IPLAN com a SUDA~ e o B~S~, 
utili:ando recursos j0 61R~. ~ova aval1açáo do FI~A~. englooando todos os seus setores, està 
sendo ult1m~da na SUDAM com o apoio de consultore; e~ternos. 
7D1spõe sobre a suspen;âo t2mporar1a dos 1ncent1vos à pecuaria nas áreas de floresta, até 
conclusio dJ e;tuao de oraenaminto terr1tor1al, a excessio das areas degradadas, varzeas, campos 
naturais e cerr~dcs. 

1 
-· ------ ~ . - 

1 

\ 
J 
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b > E i s ç a 1 ~w_!i.Q~e..r o i P t ll.S.. : o d, i f i e i 1 , d e M o r a d a e 
oneroso acesso aos projeto~ dispersos na AMazania. que se 
MYltipl icaraM vigorosaMente a partir da década de 80, associado 
às restrições or~aMentãrias que reduziraM a roobil idade da SUDA~ e 
à i III p o s s i b i 1 i d a d e ,:l e a m p 1 i a r o s e u q u a dr o d e f I s e a i s p o r 
iMposição legal (eM 1983 eraM 103 fiscais e eM 1987 passara111 a 
ser 111), deterM i naratn UM a r e d uc ã o drástica na capacidade de 
acompanhar e fiscal 1zar os projetos. Isto levou ao descumpri111ento 
d a r o t i n a III i n i M a , d a n d o M a r 9 e 11'1 a o s u r g i m e nt o e a M p 1 i a , ~ o d e 
distorçõe~ no sisteMa. 

A disfunr;:~o apontada reflete-se direta111ente sobre os 
procedi111entos de tranfer@ncia de recursos ao. projeto, diante da 
exigincia da liberar;:So ter que se apoiar eM laudo de fiscal izar;:áo 
da etapa ~nterior. Na prática, parte do 1 iMitado núMero de 
f' i se a 1 i 2. .:1 ç: õ e s r e a 1 i z a d as em p assa d o r e e ,ente , v a 1 e u - se d e 
facilidades de transporte, principalMente o aéreo, da própria 
eMpresa fiscalizada. 

Provocada ainda pela i111possibil idade 
constatou-se a ocorrência de l iberaç:&es · 
fiscal izaç:io chegando ao exemplo extreMo 
b~n~ficiar-se COM 12 liberações apos a última 
ocorrido hi 7 anos passados. 

de 
sucessivç.s se111 

de um projeto 
fiscalizadío ter 

Grave foi a constataç:io ~e que uma dezena de projetos 
numa sub-at11ostra de 22, recebeu Certificado· de E111preendi111ento 
lMplant~do, sem a fiscalizaç:to prévia determinada p~lo 
rQgulamento, apesar da existªncia de evidincias passadas 
forma 1 i z a d a s que não r e "e o me n d ava m ta 1 r e s o 1 u ç: :ão • 

e ) O. i n '5 u e essa e e on.im..u:...o.: to t11 a n d o - se os pro j e t o s 
i m p l a n t a d o s como base de a n a l i s e para. aval i e r os re s ul t a d o s 
e e o n ó m i e o s p r o p o r e i o n a d o s p e l a p o 1 i t I e a d e i nc E.1 n t i v o s , à e 1.; e e s s á o 
de c a s o s i s c l a do s , conclui-se que eles. têM. sido e:·:treM.:1merd .. e 
ineficazes. Do conjunto de 90 projetos agropecuarios e 2 
agroindustriais analisados na pesquisa conclµida em 1986, apenas 
3 apresentavaM rentabilidade. EM terMos de voluMe de reses 
COMercializadas o efetivado correspondia~ 16% dó previsto. 

Ilustrativo e representativo~ o caso de UM Moderno e 
eMpreendiMento agro-industrial de· NCZS 3 milh5e~, 

controlado por um grupo de 25 acionistas de .expressio nacional, 
localizado estratagicaMente na Maior ,reade concentraç:~o de 
projetos pecuarios incentivados, que após ter passado por 2 
reformulaç&es e 4 atualizaçies financeiras nuM ~er1odo de 9 anos, 
vinha experimentando prejuizos financeiros d~sde a sua entrada eM 
o p e r a e ã o o e o r r i d a n o i n I e i o d a a t u a 1 d e e a d c1. • . S u a p r o d u ç ã o III e d i a 
f i e ou e fl\ torno d os 2 O%'. d a e a p a e I d ~1 d e d e aba t:e d i Me n s i o na d a par a 
1 2· O O O e c1 b e ç: c1 s I M e s • 

No 
do con~rnle 
lMplantDdo 

inicio do ano de 1988 foi autori~ada a transferjncia 
acionaria e conc~dido o Certificado de En1preendimento 

a UM novo grupo controlador. O insucesso do 
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empreendi1nenta eM quest~o, levada pelos altos custos operacion~is 
e despesas financeiras diversas, deve, certaMente, ser d8b1tado 
pesadamente ao probleMa ~e ofert~ de Matéria-pr1M~, colocando em 
cheque a produ~âo do mais de 100 projetos localizados em su~ area 
mais próxima de fornecedores potenciais. 

Sintomático também~ o fato de que vários projetos com 
C e r t i f i c ê:I d o d e E r11 p r e e n d i m e n t o I M p l a n t a d o , q u e s e v a 1 e r i:t M d e t o ,j a s 
as f'aci1idades financeiras e fiscais, são loteados para ·venda, 
transformando-se em simples propriedade privada. 

Como Principais 
econ;mico, al inharn-se: 

causas e x e l icativas do insucesso 

e • 1 > ~,;i.__.i~JHL._..ct.fL_J_tJl.f! 1 a n t 01 G; ã,..Q. 8: e :·: p 1 i c a d a p e 1 a 
incapacidade do eMpresar10 eM atingir o rebanh·o de estabil izaçio, 
iMpossibilitando a s s i e o alcance d a s Metas p r o Le t e d a s de-produção 
e vend&s. A taxa Média obse~vada foi de 38,5~. ou seja, foi 
forMado apenas 40% do rebanho previsto no projeto. Nos projetas 
eM iMplantaçlo a taxa Média situava-se eM 46%. Rebatendo a 
justificativa 4e que tais result&dos derivavam da insuficiência 
de recursos recebidos na f~se d8 iMplantaçâo, a pesquisa revelou 
que de maneira geral, os projetos receberaM além do que fora 
p r e v i s to o r i g i na 1 m ~ n t C? • Cone 1 u i ... se as s I M que a b ~, i ,: a t.~ :: "' d e 
implantaçio nio resultou da insuf1c1~ncia de recursos, eMbora 
deva-se r e c o nh e c e r- que o flu:.:o i r r e s u l ar- de 1 i b e r a c ã o t e nna , em 
parte contríbuido negativaMent~ para o bom andaMento da e~ecuç;o. 

e • 2 ) f_~..tJ1.li._,;,.~.e..'.i._ Q U..!"L..---LU'.:JLÍ~'" : n o s p r o j e t o s e M 
ifuplantaçSo, const~t~-se que o~ periodo~ de int~rrupçâo da 
execuçlo sJo b~stante frequentes por variadas causas. dentre as 
quais a Mudança de controle ac1unar10, falha na apropr1nç&o de 
custos, defitiincias no gerenciaMento, dificul~~de rje 
internal izaçâo de recursos proprios de contra-partida, atrazos na 
1 iberac;:io dos 1ncentivo5, desacertos na c~pula diretiva etc. 
V e r i f i e o u - s e q LI e a l 9 u n s p 1" o J e t o s p e r n, a n ,~ e 1? r r1 rn a t, e i 1 r.1 t , o ~ 
paral izados, n~o sendo rar~s intnrrupç~e~ de 5 a 6 anos. 

Paral i~ado o projeto, a retomada de sua implanta~~º ê 
feita comumente por novo grupo empresarial uma yez aproYada a 
sol icitaçâo de reforn,ula~Ko pela SUDAM, o que resulta na 
ampl ia~~o do prazo de vinculaçáo ao sisLema e na eleva~~ª do seu 
custo final, Ja que, via de regra, o projeto e adquirido em 
precárias cond1ç6es; 

e • 3 ) l1!.!.d..a.n.i....a._ __ dJ;__.c;_..CJ.n.t..c.J:l.~.1.r....L.Q.11 l!.C. .LQ. : o p r ó p r- i o 
regulaM~nto conten,pla essa excepcion~l idaae, Dssumindo que a 
Mudanc;:~1 e in e r e n t e a qualq1,1er empret.1nd1Menlo de risco. A 
e::ig~ncia regulamentar e que haja p~evia e expres~a ahu~nc1a d~ 

7Rebanho declarido no ültimo laudo de fiscali:a;io dividido pelo rebanho de estabili:aç,o 
pro1etado 

. -------- - - - 
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SUDAM. Entretanto, ao analis~r 20 pr.ojetos eM iMPlantaç~o ao 
acaso, verificou-se que apenas 1 não havia sofrido mudança. 
Alguns chegaraM a sofrer de 4 a 6 mudanças de controle e a 
elevada freqLl~~cia constatada sugere a ex1stincia de UM comercio 
paralelo de cu~ho especulativo. Ofertas de· venda de projeto~ 
incentivados nos classificados de jornais não se constituem em 
novidade. O próprio fato da prolongada perManªncia de grande 
n~Mero de projetos, inclusive tDM mais de 20 anos vinculado ao 
sisteMa, pode ser exp1 icado por estas freq~entes Mudanças. AléM 
de . afetar o desempenho do projeto, a s c o n t inu a d a s Mudan<;:as na 
titularidade dos projetos implicam eM elevaçio do custo final de 
iMplantaçlo. Cálculos efetuados deMonstrara~ uMa elevaçio M~dia 
d e 1 O O :7. e M r e 1 a ç: ti o a o pro j e t i:I d o. E 1 u c i d a t i 'v o e o e x e M p 1 o d e 
projeto que SOMOU 4,5 anos de paraliza,io, sofreu 6 Mudanças de 
controle e cujo custo final elevou-se eM 36~Z; e 

c.4) Q gjgõ1ntistrto d.Jl~roir.i+,jl,S_: prevaleceu até o final 
da década de 70 o entendiMento de que somente os grandes 
projetos, eM razio de econoMia de escala, c~nduzidos á pata de· 
boi, s e r i e e rentáveis nas c o n d i c õ e s a n a zo n i c as , SoMaraM-s_e a i s t o 
o Motor eMpresarial fundado no princípio da proporcional idade do 
vo l u e e de incentivos c ap t a do s ~ ... d i e e n s à'o do projeto e a 
abundincia relativa de recursos disponíveis no fundo. DataM dessa 
~poca, projetos pecuários coM area superior a 100 mil ha, 
chegando até o extreMo de ultra~assar os 300 Mil ha. A área 
Média, rebaixada pela aprovaçio de sugestivo n~Mero de projetos 
~enores na década de 80, é atualMente de 13 375 ha. EM M~dia as 
maiores ~reas est~o no Mato Grosso (22 300 h~), eM Goiás (12 400 
ha) e no Pari (9 500.ha), onde se concentraM 82X dos projetos 
agro p e e IA á r I os a pro v i:-1 d os. R ora i ma, e o tn 1 9 p ro j e tos , apre·,:; e n ta a 
Menor área III é d i e\ < 2 8 O O h a ) se g u i d o d o l'1 ê:I r a n hã o ( p ró :: 1 Mo c1 3 O O O 
ha). Atu&!Mente verific~-se que os grandes projetos do passa~o 
nio conseguiraM atingir os objetivos. Muitos foram desmembrados 
eM eMpres3s Menores atraves do seu loteaMento, outros sofreraM 
presstes de posseiros e terMinara~ co111partilhando parte das 
terras e uma parcela expressiva reduziu a ~rea ~til trabalhada, 
abandon~ndo grandes áreas de pastagens degradadas ou 
sitnplesMente, deixando rle abrir e formar novos ~astos confor111e as 
Metas proJetadas. 

7. A CONSEQuÊNCIA AMBIENTAL 

projetos 
O processo de pecuar1~~ç~o da Amaz~nia iniciado pelos 
incentiv3dos, vcM oc~sionando a\teraçies profundas e 

irrevers1veis na paisageM regional 

O corte raso de extens~s ~reas ~e Mat~s, acoMpanhado da 
tradicional da queimada para a l iMpe=a d~ futura ãrea d~ 

pastageM, teM transforMa,jo cM cinzas um estoque madeireiro de 
alto valar c0Merc1al. Espóc1es de lei destcnhecidas no Mercado 



44 

madeireiro, ao lado chatnadas Madeiras b r an c e s , são 
sitnplesMente queiMadas. 

Este lado do desbrava1n~nto da regi5o amazinica, torna 
se Mais dra1natito quando se considera a falta de rent~bil idade 
da pecuária extensiva conduzida nas áreas desmatadas. Como 
conseqU~ncia direta do insucesso eMpr8sdrial 1nultipl 1c~M-se as 
áreas degradadas, resultantes das pastagens abandonadas. • 

Através de expediente didático de redu~ir o espa;o ao 
ta1nanho de problema, notadamente quando se trabalha co1n uma área 
continental e d1ferenc1ada interna1nente COMO a AMazinia, é 
passivei nu1na reduçio inicial, realizar o pritneiro grande 
descarte geográfico. 

E r a Z o á V e l s e P i:1 r a r Ct a DP\ ;: o· n i a .L'li.!l.C:J:t.Q.a. , i:l P e n a s C o m 
desprezive1s ocupaç~es, identificada pelo quadril~tero del1M1tado 
ao norte e a oeste pela 1 inha de fronteira, ao sul pelo paralelo 
10° que corta o norte Matogrossense e a leste pelo Meridiano 52º 
sobre s:~o Fel i x do Y:ingu - PA, da .:.ro-~::·o·n.Lll-~~. representada 
pela faixe periférica envolvendo o nordeste e o sudeste ·do Para, 
a pri-aMaz6nia 1naranhense, o estado de Tocantins, o norte do Mato 
G·rosso, o Est a d o de Ro n dc n i a , e j~ a v an c a n d o para o Rio Branco no 
Acre. 

Sobre esta faixa periférica de transiç:ão que separa o 
preocupa~5o Maior pela povoado dq v~zio deMogr~fico, repousa a 

forma, escala e intensidade da o~upai'º· 

Nesta fai::a, espGc1f1c~Mente nos Estados do Pará e do 
Mato Grosso, área de enfoque dest~ seçio, encontra-se o 
testeMunho Mais representotivo de a1teraç:5o da cobertura 
florestal eM razio da farte concentraç:io de proJetos 
agro~ecuàr1os incentivados. 

Ava 1 ia-se que forr1. desta 
questionável da árvore pelo boi 

área, apesar 
na forma cot.10 

d a s u b s t r t.u i c ã o 
VE.•!11 ocorrendo, 

que S~Q PúUC05 e 
~1Mt1 1 e n t a 1. 

raz8es Maiores do que os proJetos incentivados~ 
dispersos, levaraM ao ~tual estágio de altera~~º 

Nos dois Estados-alvo, concentraM-s~ 556 (73%) dos 766 
projetos agropccuàrios incentivados pelo FINAM. No Para, do tol~l 
d e 2 2 7 d i s t r- i b u I d o s e M 4 7 m 1~ n i e i p I o s , 1 O 6 ( 4 7 % ) e s t ã o 1 o c a l i z ~1 d o s 
eM Municipio~ dct regi~o lest~, dos quais 3 no sudeste (Santana do 
Araguaict, Co nc e r c êc do Araguaia, S;;ío Féli;: do X1ngu e 
Par.:-tgoM i nas). 

No Mato Grosso. 217 proJetos distribue1n-se no 
longitudinal B~rra do Garças - Cuiaba - Barra do üugrRs 
frentes aberta~ eM leque para o norte. 

e nas 

dos 8,4 
p r-o j e t o .s 

LevantaMento realizado pela SUDAM revela que 7,0 (84%) 
M1lhcies d0 ha, que corr~sponde~ a area total de 628 
.:, g t' o p f! e u d 1·' i o s • esiâo no Mato Grosso e Pará. Dos 7. O, 
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cerca de 4,0 Milhões de ha foraM aprovados coMo área de pastageM. 

Dados do Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE, 
MostraM que at~ o ano de 1988, a alteraçio da cobertura vegetal 
no Mato Grosso era de 67,2 Mil kM2 e no Par~. incluindo os 
desMataMentos antigos, era de 120 mil km2· 

~- 
Tomando-se as áreas desmatadas dos projetos 

incentivados, 14,2 Mil km2 no Mato Grosso e 6,7 Mil km~ no Pará, 
levantados preliminarmente pela SUDAM, conclui-se, pelo confronto 
de dados, que o FINAM responde por 21% do total do desmatamento 
no Estado de M~to Grosso e por 5,6 no Pará, ou por 7,5 caso 
fossem desconsiderados os desmataMentos antigos .neste ~ltimo 
Estado. 

Potencialmente esta~ participa~;es poderiam 
elevado a 31,7% no Mato Grosso e 9,8% · no Pari, 
empresariado, em vez dos 63% atuais, tivesse realizado 
desMataMento previsto nos projetos. 

t~r se 
caso o 
todo o 

8. CONCLUSÕES 

A análise da política de concessSo de inc8ntivos 
financeiros e fic&is na AMaz~nia, dentro das 1 iMitaçies pesso~1 e 
de acesso aos dadas , perMite estabelecer conclusóes acerca de 
aspectos Julgados relev&ntes. Sio elas: 

a) a liberdade geogr~fica assegurada ao investidor de 
local i~ar o proJeto incentivado segundo ~ua própria conven10nc1a, 
desde que circunscrito aos 1 iMiles da AMa~ijnia Legal, resultou na 
dispers~o de 766 projetos agropecu~rios eM 145 munic1pios. A 
dificuldade de Mnvimentailo interna apoiada nos transportes 
h i dr o v i ~1 r t o < Mor os o ) , r.1 í.! r o v 1 á r- i o < o t 1 ~ r os o ) e r o d.o v i il r i o < r: e~, t r i to 
e t~MPorário), teM onerado sobrem~neira o custo das atividades de 
fiscal izaç~o aa SUDAM ~ rje execução dos projetos pelos 
empres~;r i eis; 

~- 

b) o apoio financeiro do FINAM ás empresas aprovadas 
pelo CDNDEL/SUDAM, na forM~ de participaçio acJonaria, foi 
passivei graças a 34000 optant~s eM Média por ano. Mas, COMO nos 
outro3 fundo~ e progrnroas inc~ntivarlos, YeM· enfrentdndo o 
processo de reduçio· do nuMero de optantes, caindo do 60.000 eM 
1975 para 10.000 em 1985; 

e) refletindo a reducio ao n~Mero de o~tantes. o aporte 
anual de recursos ao Fundo decresceu em terMos 
contabil i=ando-se uma perda de ~2% entre 1975 e 1985; 
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houve no 
aprovados, 
n a i s 339 

d) concoMitanteMente ~ diMinui,5o dos recursos do Fundo 
setor agropecuário UM ·crescente n~mero de prOJetos 
aMpl 1ando a carte ir~ FINAM, no per iodo 1975-85, eM 

projet0s, destacando-se nessa escalada o pico das 
aproVai~es no b1inio 1983/84 com 175 novos empr~cndimentos, o que 
levou ao descuMpr1Mento do c0Mprom1sso financei~o assuMida pelo 
FINAM, COM serias prejui=os e riscos ao bom andamento dos 
projetos. Dentre estes preJuizos destaca-se a tom~da de 
empr~stiMos de curto e médio pra=os no mercado financeifo 
tradicional, coMo forma de atender al necessidades inadiáveis do 
projeto 0m execuçáo; 

"' 

e) dos 556 (73X) proJetos em implantaçio, de um total 
de 266 aprovados, UMa parcela de 364 (65X) t~m mais de 10 anos de 
existinc1a. Desta, 42 projetos (7%), t§m mais de 10 anos, 223 
(40%), têM Mais de 15 anos e 55 (18%) encontraM-se vinculados por 
Mais dG 20 anos ao sistema. Atribuindo-se uro prazo ~edio, 
superestiMado, de 10 anos para a coMpleta IMplantaç:~o de UM 
projeto pecuário, os atuais 15% de projetos iMplantados no setor, 
poderiaM el~var-se para 6~%, o que levaria á uma ~edur,;:~o de 556 
para 192 projetos em iMplantar,;:âo. 

demandando 
resultou 
projetado 

f) a l o n s a 
a1npliar,;:Ões, 

em Media n a 
originalmente; 

permanência 
reformulações 
dupl i c a cã o do 

dos projetos 
e atual izaçoes 
custo fin,·d de 

no sisteMa, 
f I n a n c e i r a s , 

i M p 1 a r1 t ,1 ç: ::í o 

g) a 
a c i o n á r-í o , COM 

e x i s t é n c i a de 
especulativo; 

p r á ti ea frequente .d e 

c o n e r-c i o 

MUndança de 
da SUDAM, 

du projeto 

controle 
1nd1cau a 
d e cunho 

ou 
UM 

sem prévia anuência 

h) análises a nível d~ gerincia financeira revelaram 
que a Mataria dos projetos 1Mplantados nâo vinn~ apresentando 
rentab ! 1 i d ad e , em r a z ã o d a bü i ::,1 t a x a de a q u 1 ·; i c ã o de ün t nL~ i ~. 
para a forMa,~o do rebanho basico, o que iMped,a a entrada da 
em p r e s .:1 no f 1 1,1 :: o pro j e ta d o d f~ v P n ,j c:1 s • 

a e x i s t é n c i a de 63 p r o j e t o s ·c19ropecui-.rios 
cancelados, com tend~ncia a avolumar-se com a retoMada dü 
fiscal iznr,;:io e seu exercicio permanente, atestou a serie de 
t r a n s g r o s s õ E.1 s e o M e t i d -:l ,; e a e :-: t r e 1~ a v u 1 11 e r ;.1 b i 1 1 d e:, d e d o s i s t e M a • 
Cabe registrar o cr~scente volume de propos1r,;:~es de cancelaMento 
encaminhadas a d~l ibera~âo do CONDEL nos ~ltimos 2 anos, 
result~nte da mot1va;âo do trabalho de fiscal i=ar,;:;o. 

j) os incentivos fiscais foram os responsáveis maiores 
pela pecuarização da Ama~bn1a provoc~ndo alt~ra,~es profundas e 
i r rever ,:, r v ,1 1 s n c1 p a i s i:1 g e M r e g I o n i:( 1 , e s p e e I a 1 m t~ n te q u a n ,j o se 
local iz~rcim n~s áreas de mata. Na maioria dos estados, ã exLess~o 
do Mato Grosso e da Para, essa altera~io foi pontual eM ra=âo do 
pequ~no ~ disperso nuMero de projetos aprovaJou. N~s excess~es 
citad~s, ~spec1a1Mente no Para, o desMatu~ento provocado 

l __ - 
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diretamente pelos proJetos foi significativo. anti-econimlco e 
inconseq~ente, em razto dos 73% de projetos agropecu~rios FINAM, 
com as malares médias do sistem~. terem se concentrado fortemente 
em 8 municípios dos 145 b~neficiados. 

9. RECOMENDAÇ5ES 

a) Tornar a política de incentivos financeiros e 
fiscais altamente seletiva e direcionadora dos investimentos 
p~bl ico e privado, revertendo a prática de um Fundo a servi to 
exclusivo dos interesses empresariais. 

b) Promover a revisio da legisla~io existente 
especialmente das normas disciplinadoras do sistema FINAM. a 
partir de um prévio e amplo entendimento junto aos segmentos mais 
representativos d·a sociedade, e da experlincia e resultados 
priticos acumulados na área, objetivando estabelecer as bases e 
os llMites de uma politica renovada de incentivos financeiros e 
fiscais. 

e> Nio aprovar projetos pecuàri·os incidentes em 
de Mata, a excessio daqueles julg~dos 1mprescindiveis e de 
relevincia social, observadas as seguint~s recoMendaçies: 

áreas 
i:1 l ta 

- restringir as apro~açaes ao liMite da necessidade 
do abasteciMento local, e 

condicionar a l iberaçio de recursos para o inicio 
de iMplantaç~o da projeta incentivado, ao real cuMprimento de UM 
prévio plano de exploraç~o madeiro1ra da área-projeto. 

d) Compartilhar a responsabiJ idade no processo de 
aprovaçio da carta-consulta, baseado na prevalência de critêrias 
de viabll idade técnica, econ~Mica, social e aMb1ental. 

e) Estabelecer como pré-requisito para 
fisicas ou juridicas intere5sadas na implantatio 
incentivados na AMaz~~,a Legal, o enquctaraMento da 
par~Metros ditados pelo ordenamento territorial. 

as pessoas 
de projetos 

pro?osta aos 
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Amazonia : Facts,Problems 
and Solutions 

são Paulo, July 31 - August 1-2,1989 
USP-INPE 

Animal and vegetal "extracti:vism"(Extractive 
exploitation of animal and vegetal natural 
resources in the Amazon). 

Jean e. L. Dubois 
Brazilian Agroforestry Network 

Brazilian Foundation for Nature Conservation 
- (FBCN), Rio de Janeiro. 

The title,of my brief exposition is unmistakably strange or exotic~ 
as the word "extractivism" is not to be found in any good english 
dictionary. It has been thrust into the title, to take the place 
of the ·portuguese word "extrativismo" , in the brazilian meaning of 
the term. · 

"Extrativismo" has recently gained a wider audience since the death 
of Chico Mendes, the courageous leader of the traditional rubber 
tappers' .conununities. The rubber tappers and their families live 
in large,tracts of natural forests where rubber trees are abundant. 
They collact latex of such trees as well as other natural products, 
do hunting and fishing and carry on these activities without cau 
sing significant changes to their natural environment. 

At the present moment, the role, growth hnbits, social and market 
values of plant species in ecosystems submitted to "extractive ex 
ploitation" are much better known that the role and importance of 
animal species, at least in general terms. Therefore, - but also 
because' of time limitations -, I will provide more informations on 
extrac~ive activities based on plant species than on amazonian na 
tive fauna resources. This does not mean that fauna is of secondary 
importance : fish and wild animals are so far the main ,and even 
tually exclusive, source of proteins for most forest dwellers. 

Amazonian "extrativismo" is based on gathering and/or harvesting 
native products from natural ecosystems (forests, savannas, "cerr~ 
do-like ecosysLems,etc.), without destruction nor real conversion 
of the original ecosystem and ,therefore, rnaintaining all or most 
of the pristine biodiversity of the ecosystem. 

There are, of course, different grades of "extrativismo", depending 
on the degree of environrnent manipulation by man: extractive acti 
vities in amazonian natural landscapes are more or less convivia! 
or more or lcss aggressive. Among indL.:111 cornmunities, some are ma 
king their subsistence rather exclusively by way of gathering forest 
fruits and honey, hunting and fishing, ,with due regard to the con 
servation of the resource base : this is characteristically a con 
vivia! type of "extrativismo". Other cornmunities, of indians but 
also of caboclos-, modify to a limited, but economically signifi 
cant degree, the composition of the original ecosystem, mainly in 
order to gain access to establishea markets : the gathering-harves 
ting li fe style of s uch commuru, t.IesTsnõt any more limi ted to - 
mere subsistence but inv6Ti,-es cas~ies, like rubber 
tree latex collection, palmito (~ palm haeart) harvesting, brazil 
-/-nut gathe.ring, for comrnercial purposcs. In such cases, some com 
munities carry out manipulative treatments affecting the natural 
forest, airning at increasing the number of individuals of their 
most preferred commercial species (Hevea brasiliensis, Euterpe 
spp., Bertholettia excelsa,etc.). In fact, in the pre-colombian 
times, indian tribes seern to have been most active in increasing 
the average density of brazil-nut tree populations in local native 

forests (e.g. : the large "castanhais" existing in the Araguaia-/- 
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Tocantins region involving part of the States of Pará, Maranhão 
and Goiás, and in the upper reaches of the Jari-Carari-Maracá 
rivers, in the States of Amapá and Pará). 

ln some instances, the cornposition of the amazonian extractive forests 
has been substancially "uniforrnized" by the local dwellers,- in the 
sense of a decreasing biodiversity, within limited extensions. It is 
the case, e.g., of large tracts of periodically flooded forests 
(marshland forests), occupied by "ribeirinhos" (riverain people) on 
the islands and river margins within the Arnazonian Delta. There, the 
"ribeirinhos" are rnaking some good cash , selling palm hearts and the 
fruits of the assaí-palm (Euterpe oleracea). The low-lying marshland 
forests of the Delta,- locally called "vãrzea"forests -, are submitted 
to daily tida! floods; they were rich in Virola surinarnensis (= ucuúba 
-da-várzea) which has been systernatically exploited for the timber in 
dustry, mainly for the production of good quality veneer. Virola 
timber exploitation has opened the canopy of these forests, promoting 
dense and fast-growing natural regeneration of the assai-palm. In this 
case, a rather aggressive timber exploitation , promoted by outsiders, 
has in fact enhanced the economic dimension of a traditional sustai 
nable extractive actívity (palro heart harvesting in timber exploited 
native forests). 

Most vegetal products collected in native primary· and secondary forests 
are used for local consumption, mainly ata subsistence level (i.e. 
food, medicinal plants, etc.). 

Plant resources harvested for commercial purposes can be classified 
into two categories 

(l}. non-timber products (rubber, marketable nuts, assai fruits, 
rnarketable oils like "copahyba" oil, etc.) and, 

(2). timber resources : nearly all of the timber exploitation 
carried-out in the Arnazon is merely ext~active, in the sense 
that no attempt is being made to subrnit the exploited forest 
stands to sustained yield management. Therefore, as there is 
no sustained yielc management c0st, the cor~~erciol treP-s ~Le 
cut in the forest without taking into account the value that 
should normally be paid for timber as it stands uncut in 
the woods (stumpage value). This "wild" situation explains 
the rather more than satisfactory returns derived from se 
lective commercial timber logging = operation.s conducted 
nowadays in the Arnazon : a rnere "creaming off" of the choi 
cest trees and best timber species of the forest. 

If selective tirnber exploitation is viable, in terrns of financial 
immediate profits, what about the economic significance of extractive 
exploitation of native non-tiwber resources of the Arnazon ?. Tpe 
economic significance of amazonian "extrativismo" needs to be com 
rnented here because of the possible consequences for regional land 
use planning and regulations. In fact, economic assessments pro ditto 
are scarce and very little has been published so far on this subject. 
I will present some informations collected by myself ln the watershed 
of the ri ver Maracá (State of Amapá) and recent docurrentation provided 
or published by researchers who have spent time and efforts in the 
field to gather consistez:it f í r s t hand information: 

(1). Along the Maracá River (State of Amapá), convivia! exploita 
tion of assaí-palm fruits ensure, on a sustained basis, a 
much higher incarne to the"ribeirinhos" than the sale of 
assai palmito. One assaí-palm of adequate age produces one 
palmito, sold for NCZ$ 0,20 while the sarne assaí-palm pro- 

,'. 
... -·- ·-----··--·-------·------- - -------· ---· 
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duces, in one year, four "latas" (cerca 4,4 gallons} of 
fruits worth NCZ$ 32 (eq.c. US$ 10.99) on the rnarket at 
Santana.When the assaí-palms are at the peak of their 

~ fruiting period ( two harvests each year), one trained 
man collects up to sixteen "latas" a day (rnarket value of 
the order of eq. US$ 40). Economical performance should be 
assessed on the base of a minimurn occurrence of ten assai 

~ clusters per hectare. The market values mentioned here 
should be compared to the financial return of extensive 
cattle-farming as it is practí'sed in the State of Rondô 
nia, assessed as amounting to US$ 25 to 40/ha/year; 

(2). Field studies made by Anthony Andersen and his tearn (Museum 
Goeldi, Belém, Pará} shows satisfactory economic perfor 
mance of extractive activities in previously selectively 
exploited "várzea" forests near Belém: on the Combu Island, 
the native assaí-Virola mixed forest {with strong dorninan 
ce of assaí-palrns) produces an annual average amount of 
assai fruits worth eq. US$ 235 to 370, according to mana 
gement intensities. Local riverain people exploit also 
cocoa and rubber in the sarne forests and the annual total 
income,- for an average family -, amounts to cerca US$ 
2,200.99 (A. Andersen, personal comrnunication). This seems 
to be a rather good performance, especially because the 
iocal demographic density on the Combu Island.amounts to 
39 inhabitants per square kilometer, a comparatively high 
value in terms of current amazonian standarts; 

{3). Botanists of the Institute of Economic Botany at the New 
York Botanical Garden (with Charles M. Peters as team 
leader) and other scientists made a three-year study 
(reported in one of the last issues of the journal Nature) 
of the annual yield and market value of non-timber 
extractive products of a tract of amazonian native forest 
near Mishana, ln notheastern Peru, near the brazilian 
border. In a most summarized forro, the results are 

Products N9 of plants Annual Yield market value 
per ha. (eq. US$) 

palrn fruits 
(of e. 4 spp.) 70 more than 391.99 

190 
other edible fruits 

(of 5 spp.) 11 2.610 fruits 199:so 
other edible products 

(wild cocoa, etc.) 12 - 49.50 
latex of rubber trees 2.4 9,8 kg 57,60 

TOTAL: 117 - 697.80 

/'. -· The inforrnations given hereabove points to the fact that, in rnany 
cases, the market value of forest secondary products can be higher 
than the sturnpage value of comrnercial timbcr annual growth in nutive 
managed forests. In practically all cases so far studied, market 
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value of the annual yield of native secondary forest products is 
also much higher than the average annual incarne from extensive 
cattle-farming in the Amazon. 

It seems therefore that keeping these amazonian native forests as 
permanent areas rnanaged for multipurpose exploitation on a sustai 
nable basis, would provide higher economic return than converting 
them into extensive cattle-farming ar short cycle agricultural croe 
ping, which, under the present level of technologies used in the 
region, present serious problems of sust.aí.nroent , 

The maintenance of large extensions of indian registered and protected 
lands, the rnaintenance of "reservas extrativistas" and of sustained 
yield multipurpose biodiversified native forests in the Amazon, pre 
sents many advantages, i.a. 

(1). low-cost nature and environment conservation, includ1ng 
long-term maintenance of adequate levels of biodiversity 
and in situ germplasm banks; the maintenance of large tracts 
of oative forests submitted to conservative or convivial 
extractive activities would be a low-cost nature conserva 
tion alternative as the local dwellers (indians, caboclos) 
would also act as permanent knowledgeable and benevolent 
guardians; 

(2). maintenance of traditional culture and knowledge, with spe 
cial reference to natural renewable resources (e.g. rnedi 
c~nal plants, etc.); 

(3). the provision of substancial ernployment opportunities, as 
employment supportive capacity in such forests is much 
higher than employrnent levels obtained in extensive 
cattle-farming or mechanized large scale agriculture 
operations based on annual crops. 

Corning now to subsistence fishing and hunting in the Amazon, one 
must admit that much more research is needed, to assess not only 
their irnportance for local human populations but also to assess 
managernent alternatives for sustained production, i.a. of proteins 
for human consumption. 

According to field studies performed by Marc Dourojeanni and P.V. 
Pierxet (1965) in the peruvian Amazon, the scattered riverain people 
settled along the Pachitca River,- which is poor in fish -, eat a 
daily average amount of 460 grams of fresh meat from hunted anirnals, 
per capita. J.H. Smith made an assessment (1976) of game utilization 
along the brazilian transamazonian highway : hunting yields, on an 
annual basis, amounted to 3,2 tons o~ fresh meat for a hunting area 
of 10.000 hectares. 

Arnong amazonian traditional cornrnunities (indians, caboclos), - at 
least those that keep their old traditions -, hunting and fishing 
are practised with due respect to sustainabj_lity,- the conununity 
moving eventually from one forest area to another according to 
temporary needs to protect game frorn hunters in order that fauna 
resources can regain regular levels of population density. 

Unluckily enougl1, ~ue tu loss of traditions among some native and 
caboclo communitics of the Amazon and also l·:cause of the fast increa 
sing number of outsiders settling down in the region, hunting and 
fishing are becoming more and more uepredatory and destructive of the 
resaurcc base. 

i -- ---- -- --- ------------- 
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Extinction of animai and plant species is irreversible. The mainte 
nance of traditional multipurpose "extrativismo" is worth receiving 
more consideration at land use policy decision level, in relation 
with the Amazon and all that the amazonian environrnental quality 
means for all Brazil and the World. 
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BIOMASS BURNING IN AMAZONIA: PRODUCTION OF C02, CO 

AND 03 AND ITS GLOBAL IMPACT 

Volker W. J. H. Kirchhoff 
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ABSTRACT 

Biomass burning in Amazonia is a regular and systematic practice 

during the local dry season. Based on several years of measurements 

of atmospheric 03, CO, and COz in Amazonia, during dry and wet season 

periods, it is shown that local modifications of the atmosphere have 

been underestimated, especially by the local population. The local 

contribution of biomass burning is such that the 03 concentration in 

the dry season is about twice as large as compared to the wet season, 

whereas the CO and COz concentrations increase by as much as a factor 

of 4 to 7 times the wet season value. On the other hand, contrary to 

current belief, our data indicate that the global effect of biomass 

burning in the topics has been largely overestimated, being actually 

two orders of magnitude less than values that have been cited in the 

literature for the last decade. 

INTRODUCTION 

Burning of phytomass is related to ancient agricultural practices. 

The type of agriculture most practiced in tropical lands is the so 

called slash-and-burn or shíftíng agriculture. Vegetation is cut and 

trees are felled and this is burned after drying in the sun. The 

cleared area is then used for a few years for crops. It is abandoned 

when the harvest yield becomes low anda new clearing is made. Seiler 

and Crutzen (1980) and Fearnside (1987) give other details on this 

practice. ln Amazonia, in recent 

burning has increased considerably, 

years, another type of biomass 

due to colonization and land 

development, which is deforestation and burning of virgin forest. 

Ozone and carbon monoxide (03 and CO) are important constituents of 

the lower atmosphere, having active participation in a number of 

chemical reactions. COz is important for the global carbon cycle and 

its role in the Greenhouse effect. Besides being a powerful oxidant, 

ozone is important through its photoloysis, which produces the very 

reactive oxygen atom in the excited lD state, which can dissociate the 

otherwise very stable water vapor molecule, to produce the hydroxil 

•• 
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radical (Levy, 1971; Wofsy, 1976). This OH molecule starts most of 

the loss processes of relatively stable gases of the troposphere such 

as CO and CH4, in addition to many man-made trace gases. Besides its 

chemical importance, ozone concentrations seem to have increased in 

the lower atmosphere. Measurements of ozone during severa! years have 

indicated a positive trend for some stations in Germany (Feister and 

Warmbt, 1987; Logan, 1985), showing concentration increases between 

about 1 and 3% a year. Other stations in Europe seem to have measured 

much less ozone in the early half of the century than today, 

1986). Since ozone makes also a significant contribution 

(Bojkov, 

to the 

indicating also a trend for ozone concentratíon increases 

Greenhouse effect, and since high ozone concentrations can harm crop 

yields (Heck et al., 1984) the assessment of trends require not only 

very accurate measurements of ozone at several points on the Globe, 

but also systematic long term measurement programs. 

There has been much interest, in recent years, to study ozone in the 

tropics, where the reaction rates are expected to be much faster due 

to the higher UV intensities that reach the equatorial troposphere 

(Crutzen et al., 1985). It has been shown that ozone can be produced 

in the troposphere (e.g. Fishman et al., 1979) by the reaction of CO 

with OH in the presence of the nitrogen oxides NO and NOz, and 

ultraviolet light, and there is strong evidence that large forest 

fires can contribute to excess 03 in the tropics (Crutzen et al., 

1985; Delany et al., 1985; Fishman et al., 1986; Kírchhoff et al., 

1988). ln collaboration with NASA a long term program is ín effect to 

obtain ozone profíles at Natal (6°s, 35ºW) twice a month since 1978 

usíng ECC sondes (Kirchhoff et al., 1981; 1983), and sporadic rocket 

campaigns have been made to study the upper stratosphere at Natal 

(Barnes et al., 1987). 

Carbon dioxide and water vapor are the major gases produced from 

biomass burnings. Other important gases for the atmosphere like CO, 

NO, H2, and NzO are produced in much smaller proportions. The 

relative ratio between the excess (over the background values) of 

these gases released from burnings to the excess of COz, have been 
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shown to be relatively constant. For CO this ratio is 8.5% (Andreae 

et al., 1988). Presently it is easier to measure CO than COz and 

therefore it is often preferred to measure CO and deduce COz from 

' 

above ratio. From the total combusted organic carbon, CO represents 

between 5 and 20%. This makes the enhancement of the CO concentration 

from biomass burning effects much easier to detect than the 

corresponding COz enhancements (Andreae et al., 1988). 

ln the tropical areas of Brazil, there are basically 4 different types 

of biomass burning: forest fires, savannah (cerrado) fires; burning of 

sugar cane fields before harvesting, and burning of grass and other 

low vegetation in city areas. Among these different types of burning, 

some are useful, having an economic justification, since it is much 

less expensive to a specific land owner to clear an area by setting 

fire on it. A large percentage of all burnings, however, are 

unnecessary, fulfill no specific need, and bring no benefits. On the 

contrary, a large amount of burnings each year causes severe property 

damage, loss of flora and fauna in National Parks, loss of soil 

fertility, kills insects and small animals, andas we will show, 

deteriorates the quality of the air. More than that, unnecessary, 

careless biomass burning, causes each year the loss of human lives 

(See for example, recent article in the local newspaper "O Vale 

Paraibano", of 23 July 1989, describing a severe car crash on Via 

Dutra caused by roadside fires with intense smoke, where 8 persons 

were killed). Every year such events are repeated. Numerous airports 

in the Amazon region remain closed for many days per year for lack of 

visibility, so dense are the smoke clouds. If the local land owner 

gets economic benefits from burning, in many cases out of control 

burnings cause severe damage ata high cost to others. 

It is important to clearly state that there is no such thing as 

spontaneous fires. In tropical regions there is no lightning without 

immediate strong rain. I have never witnessed a spontaneous fire 

start, on the contrary, for the great majority of city fires, for 

example, especially recently started ones, one can see people walking 

or standing nearby appreciating the fire, sometimes children. We 
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Brazilians love to lit a little fire. Most of us are in fact unaware ... 
of the possibie danger. There is even a religious tone to making a 

fire. At the end of the wet season, in June, we celebrate several 
:;. Saint's days, and this is done in outdoor parties where fires are 

especially lit and played with. It is, therefore, not an easy task to 

change the tradition of putting fire on everything. 

OBJETIVE OF PAPER 

The goal is to show recent data on atmospheric 03, CO, and COz, and 

their enhancements because of biomass burning. We show that the 

effect is mostly negative on a local scale, but that its global effect 

is not as large as has been claimed without dispute for the last 

decade. i 
í 
i 

RESULTS 

Ozone concentrations have been measured continuously at the surface, 

1.5 m above ground, using the ultraviolet absorption technique. Ozone 

profiles have also been obtained using ECC ozonesondes at Natal and 

Manaus (Logan and Kirchhoff, 1986). 

The basic CO measurement technique used is chromatographic separation 

followed by mercury vapor detection (Seiler, 1974). This technique 

has much better chromatographic resolution and measurement precision, 

as well as linearity of response, as compared, for example, with the 

FID technique, for low concentrations in the ppbv (parts per billion 

by volume) range. The carrier gas is dried and filtered to eliminate 

interference from reducing gases. Sulfur dioxide and hydrocarbons, 

which could react with mercuric oxide at the reaction chamber 

temperatures are eliminated on a routine basis since the instrument is 

dedicated to the measurement of CO only. Samples are índividually 

injected and the concentration is determined by comparison with 

calibration gases. lnjection into the flow system is accomplished by 

initial transference to a 2 ml sample loop which is, after extensive 

flushing with sample air, introduced into the main flow using a six- 
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port valve. The operation is very simple and fast and has excelle'nt 

resolution and precision. Around 100 ppbv, typical preGision is 0.2%. 

Each sample is analyzed in about 5 minutes. The samples are collected 

by a small portable air pump that pressurizes stainless steel cans of 

800 ml volume, electropolished internally and especially manufactured 

for air sampling purposes, developed by R. Rasmussen, Oregon Graduate 

, 

•• 

Center. For the present analysis, all samples have been analyzed in 

the lab in less than a week's time after sampling, and typically after 

2 or 3 days. Information on vertical profiles is obtained from 

Crutzen et al. (1985) and Sachse et al. (1988). 

Fig. 1 shows the geographic location of the area under study, and the 

main remote measurement sites at Cuiabã, Manaus, and Natal, used in 

this study. 

Fig. 2 shows air mass trajectories. It shows the major burning area 

strip between 5 and 20°s. For a point near Cuiabá three air mass 

trajectories have been calculated to show the long range transport 

characteristics of the region. Between 850 and 500 mb, air masses 

from the heavy burning area are brought to the Cuiabã region. At 850 

mb, in the mixed layer, the air is transported towards Cuiabá from the 

north-northeast, near the area where numerous fires normally develop. 

Each arrow represents the transit time of 6 hours. At 500 mb the air 

masses come from the direction of Rondônia, another state where much 

burning takes place. The high pressure center of anti-cyclonic 

circulation that is present over central Brazil in July, in the case 

shown, is responsible for the transport of air masses to the south. 

It is possible, however, through a relatively small displacement of 

this center, to produce north-northwest air transport, as described 

for example in Browell et al. (1988), and Kirchhoff et al. (1988). 

These trajectories and the location of Cuiabá show that this is an 

excellent site for biomass burning studies. Kirchhoff et al. (1989) 

show~ satellite immage in the infrared around Cuiabá, with numerous 

fires in the region. 

1 
1 • __ _J 
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Fig. 3 shows the monthly average CO and 03 concentrations for Cuiabá 

and Natal, from August 1987 to October 1988 covering two periods of 

yearly maxima. The Natal concentrations are shown by the hatched 

bars. The maximum concentrations for CO are seen in the month of 

September, for Cuiabá, with mínima in the January-May period. The 

maximum CO for Natal is observed in September-October. The ozone 

concentration variation seems to follow the CO variation quite 

closely. 

September. 

Both Cuiabá and Natal have maximum concentrations in 

A seasonal variation is also clearly seen in the data 

reported by Cros et al. (1987) for equatorial Africa. The. data 

obtained on board of ships show a more complex character, being 

different over different longitudinal belts (Winkler, 1988). The data 

for Asia (Ogawa and Komala, 1988) and the results for Australia 

(Fraser et al., 1986) and data for much higher latitudes (Feister and 

Warmbt, 1987), all show seasonal variations near the surface of the 

arder of a factor of 2 or less. The 03 seasonal variatíon·of daily 

average values, is usually not much larger than a factor of 2 in 

either eastern or western sites of the USA (Logan, 1987). For Cuiabá, 

the ratio between maxima and minima (Fig. 3) is of the order of a 

factor of 4 for 1987, and of more than a factor of 6 for 1988. 

Fig. 4 shows the two "typical" CO profiles used in the calculations 

that follow. There is one "minimum" case and another one considered 
/- 

to be a representative 11maximurn" case. 

DISCUSSION 

The data collected so far indicate two irnportant results, in two 

different perspectives. From the micro point of view, that is, in 

terms of local modifications to the lower atmosphere, it is clear that 

the excess production of certain gases has been underestimated by the 

local population which believes that burnings cause no harmful •.. 
effects. Average 03 excesses of a factor of 2 and sporadic 

concentrations as high as 100 ppbv of 03, observed at Cuiabá, are 

clearly not expected for a remote site like Cuiabá. Excesses, of CO 
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and COz are even larger. One may safely conclude that biomass burning 

adds considerable amounts of toxic gases to the lower atmosphere. 

From the macro point of view or the global influence of biomass buring 

in the topics, it was believed until recently that its effect was 

negligible in comparison to fuel burning (Robinson and Robbins, 1970). 

A decade later, Crutzen et al. (1979) showed that biomass burning is 

responsible for the production of several gases, and that intense 

burnings could cause considerable modifications to the natural 

atmosphere. That paper also calculated a worldwide COz emission flux 

on the basis of estimates of burnt areas, burnt biornasses, and 

converting dry matter to carbon by a constant factor of 0.45. The 

resulting figure was between 2 and 4 x 1015 gC per year for the COz 

flux, giving for CO a flux of 840 MTY (million tons per year) of CO. 

Several years earlier Seiler (1974) estimated the total CO emission 

from fuel combustion to be 640 MTY of CO, and thus it became 

established after 1979 that both sources, the industrial and biomass 

burning ones, are of the sarne order of magnitude. Table 1 shows the 

global contributions for Cüz and CO from biomass burning used by 

several authors over the last decade, showing that virtually the 

original estimate by Crutzen et al. (1979) was not changed or 

seriously disputed. 

Our data seem to suggest a much smaller effect of burnings in the 

tropics on a global scale. To show this, a simple calculation is 

performed next, using our own data and the general vertical 

distribution expected on the basis of rneasurements by Crutzen et al. 

(1985) and Sachse et al., (1988). The yearly emission of C02 frorn 

biomass burning will be calculated for estimated minimum and maximum 

conditions, assuming that our data are representative for all burning 

areas in the tropics. Figure 4 shows the extreme cases believed to be 

representative in terms of the excess CO distribution with height. 

The background atmosphere is represented by a profile of about 100 

ppbv of CO uniformily distributed with height and the excess CO is 

distributed roughly in the triangular form shown in Fig. 4a. Fig. 4b 

shows what is believed to be a resonable maxirnum average distribution. 

--··--·---- 
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To calculate the flux only the total burned area needs still to be 

known. 

This figure has been evaluated from daily satellite NOAA-9 immages, 

using different spectral bands. Taking account of the limited spatial 

resolution of the satellite picture, the best estimate of total burnt 

area per year is between a minimum of 80 x 103 1cm2 and maximum of the 

arder of 200 103 1cm2. The emissions can now be calculated, being 

proportional to the product of 

f Cdh 

and the total burnt area S, where C is the concentration and dh a 
differential height interval. 

units the results for CO are, 

With appropriate transformation of -t 
1 
' l 

FMIN = 0.08 MTY, 

only for the Brazilian Amazon contribution. These figures can be 

easily extrapolated worldwide (all tropics) using the reasonable 

assumption that the ratio of burnt area over total areais the same in 

all tropics. 

f Lux of 7 MTY. 

For the maximum case, this would produce a global CO 

Comparing this result with the literature value of about 620 MTY, this 

means that our maximum calculation case is still two orders of 

magnitude lower than the values used by the authors of Table 1. It 

seems, therefore, that the globa1 impact of biomass burníng in the 

tropics has been largely overestimated in the literature. 
1 
j. 
1 -- ln terms of relative contributions the Brazilian Amazon would 

contribute only about 13% globally, considering uniform 

characteristics for the burning and assuming a 4% (our maximum case) 
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burnt area annually of forest and savannah areas. The corresponding 

C02 flux is 35.8 MTY of C, as shown in Table 1 and 2. 

CONCLUSIONS 

Our data show that biomass burning in Amazonia has a very strong 

effect on the local lower atmosphere, doubling the 03 concentration 

and increasing 

and 7. These 

the CO and C02 concentrations by factors of between 4 

results were obtained by comparing data of a burning 

area station (Cuiabá) to a non burning area station (Natal), and the 

general feeling is that these results are representative for other 

Amazonian locations as well. 

Using the CO data in two extreme (low and high) cases, the calculated 

worldwide (total tropics) flux obtained in a simple calculation is 

much less than presently accepted values in the literature, by a 

factor of almost two orders of magnitude, even in the maximum case 

calculation. This result contradicts the present belief of a much 

larger effect in global terms, but in fact it only disagrees with one 

earlier calculation, since all estimates of global C02 production from 

biomass burning are in fact a result of the original estímates by 

Crutzen et al. (1979). It is concluded that the C02 production from 

biomass burning in the tropics is much smaller than the industrial C02 

source. 
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FIGURE CAPTIONS 

Figure 1 - Location of Brasil in South America in a and the map of 

Brasil and its ecological sites in b. Also shown are the 

remote sites of this study in Cuiabá, Manaus, and Natal. 

Figure 2 - The region around 10°s, 60ºW, which is most severely 

subject to biomass burning yearly. The rectangular area of 

Figure 1 is shown, with backward air mass trajectories near 

Cuiabá at three different pressure levels. The size of 

each arrow represents a time period of 6 hours. Air masses 

at the lower heights reach the Cuiabã area coming from 

regions of severe burnings. 

Figure 3 - Monthly average concentrations of CO and 03 showing the 

seasonal variation between the two dry season maxima 

(September) and the wet season minimum (February-Apríl). 

Cuiabá represents the biomass burning area whereas Natal, a 

marine site, is shown for comparison (hatched). 

Figure 4 ~ Representative minirnum (MIN) and maximum (MAX) 

concentration profiles for CO, for emission calculations. 

------ - ··-·---------- - - 

l _______ J 
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Table 1. Global emissions of C02 and CO from biomass burning based on 
:!"- estimates of vegetation dry mass, converted to gC by the 

empirical factor o. 45. Units for COz are millions of tons 
1: per year (MTY) of Carbon, but CO is expressed in MTY of CO. 

COz co 

Robinson and Robbins(1970) Neg;Ligible Negligible 

Seiler (1974) - 640 (FUEL) 

Crutzen et al. (1979) 3000 840 

Seiler and Crutzen (1980) 3060 

Greenberg et al. (1984) 3100 800 

Crutzen et al. (1985) 2000-3300 800 

Andreae et al. (1988) 3100 620 

This work 35,8 7 
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Table 2. Contribution from biomass burning of emissions of COz and CO 

from forest and savannah areas of the tropics, and of the 

Brazilian Amazon. 

All tropics Brazilian Amazon 

Are a 39.5 5.0 

(106kni2) 

Max Area burned/year 4.0 4.0 

(%) 

Min Area burned/year 1.6 1.6 

Emission of C02 35.8 4.5 

(MTY of C) 

Emíssion of CO 7.0 0.89 

(MTY of CO) 

• 

i L__ _ 
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ENER6Y ALTERNATIVES * 
JOSE ROBERTO MOREIRA** 

ABSTRACT 

Intensive and fast exp]oration of the AMazon1s natura: 

resources are foreseen to attend the internal growth 

deMand for energy in Brazil.The Plan of the electrical 

sector assu~es that 57X of the hydroelectric potential of 

the North(AMazonlan) region will be exploited in the year 

2010, a huge increment over loday's, figure-6.0Y.. Energy 

conservation can reduce rational l z a t i o n and energy 

significantly the amount of total energy required and en~rgy 

alternatives, that is energy supplied from sources other 

than Amazonian hydro, can replace part of the required 

increase in supply. Electric grid interconnection with 

neighboring countries, intensive natural gas use froM Brazi 1 

or other South-American countries, and the use of sugarcane 

by-products are quantitatively discussed as alternative 

sources of energy. 

~ Prepared for presentation at the Sy~posiuM: "AMazonia: 

F:acts, ProbleMs and Solutions", July 31-Aug 2, 1989,São 

Paulo, Brazil. 
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ENERGY ALTERHATIVtS 

JOSE ROBERTO NOREIRA * 

1> Energy Altern~tives ~nd the A•azon CantaN\ 

The discussion presented in this paper deals with the 

technical evaluation of alternative energy sources, as a 

~ay of reducing the pressure for the rapid utili~ation of 

natural water resources and extensive land flooding by the 

hydroelectric Projects planned for AMazonia. AMazonla is 

conceived in the Plano 2010 of Eletrobrls as an export pole 

to guarantee electricity use in the South-Southeast and 

Northeast regions of Brazil as shown in Figure 1. Al~ost all 

of the reMaing econoMic Br~zil ian hydro reserves are lacated 

there and its use in a short tiMe span af 20 years will have 

a Major iMpact on the econoMy and environMent of the region. 

As will be seen Most of the alternative energy sources 

are More useful in the South-Southeast regions, ~hich is •· 

* Institute of Electrotechnology and Energy and Institute of 

Physics, University of Sio Paulo) Sio Paulo, Brazi1. 
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very important since it is the electricity deMand in these 

are as wh i eh is beíng used as an ar.gufflent for intensive 

energ~ exploration of the AMazon. 

2) Energy - How ftuch? 

To properly address the question of Energy Alternatives it 

is iMPortant to deterMine how Much energy May be required by 

Brazi l i n the n e a r- future. Near future i n th is context ri,eê1ns 

20 years. 

An e x a n i n a t l o n of the Man.Y f o r e c a s t s n a d e í n this · d e c a d s 

about future World energy demand is presented in Figure 2. 

As we note the divergence is enorri,ows an~ a factor of 11 is 

noted between the highest projection ( Nordhaus and Yake 

and the smallest (Lovins>. Such huge differences are a 

consequence of the basic hypothesis used in the scenarios' 

construction. The Main differences in assuMptions are the 

degree af econoMíc deve]opment of the Third World Countries 

and the degree of technolog~ ímprovement assumed in energy 

conversion equipment. Another 1mportant assumption concerns 

the basic amount of goods and services required For a person 

to fulfíll his basic human needs. 

The highest energy consumption projection assu~es that all 

the Third World populatíon will have a standard of living 

equivalent to OECD countries in the 1970 decade, basic hwMan 
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necessities will not change, and new end-use t e c n no t o ss 

w i 11 be absent in the energy Market. Lovins' forecast is 

based on a Modest econoMical growth of the Third World and 

in a fantastlc technological development of energ'.J 

efficient equipMent. 

In thls paper we Prefer to follow GoldeMbérg's scenario 

(see Figure 2) where it is assuMed that basic huMan needs 

can be fulfilled with an average of 1 kW of power* per 

person, with the consequence that energy deMand will 

decrease in the developed nations and i n.c rease in the 

developing ones. A~io,already available energy effic1ent 

technologies will be widely used coMMercJally 

If we bel íeve t h a t 1.5 kW of power per person wil1 be 

required in Brazil uP to the ~ear 2010> it is i111portant to 

quantif~ wha\ is avai1able nowadays. 

ln 1988 the Balanço Energ~tlco Nacional (1) estimates all 

priMary sources of energy adding up to 1.6 kW per capita. 

This Means that up to ~010 we wou1d not need to increase 

per capita energy avaílabil ity. Since the population will be 

near 205 Million people, instead of the lf,O million of 

* 1 kW of power means that total annual energy conBumption 

is 1 kW x 8760 hrs. or 8760 kWhr. 

------ -·- -------- ----------- . ·-----· 
j 
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1988,this fact coMbined with the previous one will require 

that all priMary energy sources be extended by a factor 1.4. 

if we assuMe 1.5 kW as the MiniMUM necessity, which see111s a 

111odest i ncrease. 

3) Rational Energy Utilization 

The final result in the previous section was reached 

because we assu111ed that primary energ~ presently used in 

Brazil can be converted to final energy services with high . 
efficiency. This goal is far frQM the existing reality for 

so111e forMs of primary energy (froM the data 01 ref.Cl) and 

assuming the sa111e energy conversion efficiency of 1983, the 

u.sefu1 energy is only 770W/person ). Wood for cooking is 

used with poor efficiency. Figure 3 shows that in Brazil, as 

well as other developing countries, the amount af energy ln 

NDOd used for caoking is 5 to 6 tiMes larger than what is 

required if gas or other nob1e fuel is used. The sa111e 

happens with sugarcane bagasse which ls ~ostly used with 

low conversion efficienc~ for stea111 and electricity 

production at ethanol and sugar mills • So assuMin9 that 

it i s i111possible to bring useful ener91;,1 conversion 

efficiency to the optimiuM level of deve1oped nations, we 

assu111e so111e i111provements for the future and canclude that 

1.5 times ~ore priMary energy sources will be necessary in 
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2010. 

4) Energy Conservation 

As stated earl ier the 1 kW per capita scenario is based on 

the use af energy efficient technologies. An examination of 

how electricit~ is generated, transported and transformed in 

final energy services is useful in order to i de n t i f u a t, what 

stage of the process ne~ energy saving technologies will be 

most cost effective. Figure 4 shows the various stages of 

energy conversion for electric 1 ighting. From this exa~ple 

it is obvious that most af tha e n e r 91.:1 conversion 

Jnefflclency shows up after the electricity meter at the 

final user site. It is evident that many more opportunities 

for adding modern technology are aval lable at thls stage. 

This result is not case specific. For many of the energy 

services required, the conclusion is roughly the sa"e. lhe 

final stage of conversion is the Most inefficient. Thus, 

energY conservation at the final use site is More easily 

justifiable. 

Figure 5 shows in a rank of cost-effectiveness several 

technical iMproveMents for the United States. It is 

j~portant to observe that the cheapest iMproveMents deal 

with aMbient heating and coaling.Such opportunites are not 

so cost effective for Brazil. In te"perate cl iMate countries 

-----·--------··---------- 
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building insulation is economically j1.1stífied since it plays 

an iMporant role during winter and SUMMer. 

Next in cost effectiveness rankin~ is i111proveMents in 

lighting as we1I as in domestic e1ectrical equipment • For 

Brazil probably they are the,first fro~ the point of view of 

e c o n o a i c f"easibility. National efforts in these sector are 

already under way and the best results obtained in 

electricity conservation are in t I sb t I n s and i n 

refr i gerators <2>. 
5) Energy Alternativ@s 

EnergY rational ization and energy conservation obviously 

can be given as energy alternatives but we prefer to 

concentrate here on physical suppl~ options. We plan to 

list severa} alternatives which are t e c h n i c a l Lu and 

econuMically viable in Brazil. As pointed in section 2), 

real energy growth will be a necessity for Brazil and energy 

alternatíves should Make a contrlbution to this; but alone 

w i l 1 not b e suff'icient to attend Market deMand. So. 

historically predoMinant energy sources (h~dro,oil) should 

still be expanded but ata Much lower rate than anticip~ted 

in Most of the· official forecasts p r e s a n t Lç a v a l l a b I a , 

6>Energ~ Alternatíve - Electric Grid Interconnectíon Nith 

Neighboring Contries. 

This s t-r a t e s s si) OLI 1 d start with a significant 
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int~rconnection with Argentina. The Argentine electric 

systeM is based on hydro and therMal plants, the latter 

with a participation of l ittle More than 507. (3). 

Interconnection should use the DC- link built with Itaipü 

to provi de for the transfer of, 50 cycles/s electricity, 

gener.:~ted in half of the Ita1pú generators, to 60 cycles/s 

u s e d in Brazil (4). Total capac i ty of the DC-1 i nk is 6000 

MW and can be used ln both directions • During the suMMer . 
tihen plenty o f water is a v a i l a b l e in Brazil, · Argentina will 

receive hydroelectricity froM Brazil. During the reMainder 

of the year electricity should flow the other way. 

Such kind of exchange would be quite useful to both 

countries. Argentina can save fossil fuel 111ostly natural 

gas and fuel oil) during part af the year and Brazil can use 

in a Much better way the excess water availabl~ in alMDSt 

all '.,Jears. The connectian would help bring one of the Most 

desirab1e iMProveMents of the Brazilian electrical 5'.:lSteM 

which is the addition of soMe 15 to 20Z of thermoelectric 

plants to the al~ost pure hydroelectric generation facil ity 

( 5 ) • Thermoelectricity additian will reduce the systeM 

exposure to natural hydrologic variations, a Ll o a i n s More 

energy to be produced with the saMe river flow. This is 

easily understood since water 1s stored in the reservoir to 

guarantee the systeM operation in critical years. Critica} 

' 1 ----- -·· - ·------" 



85 

years, as understood in Bra~il's South- Southeast integrated 

electric systeM, happens with less than 101. of frequency~ 

and precipitation for these successive years is historica11y 

on the arder of 707. of the averag~ • Since this systeM has 

a total installed potentiêtl of 35000 MW7 the addition. of 

6000 MW through interconnection represents an a1Most 207. 

increase in the supply bringing the critical 

electricity availabi1ity to near present da~ average M~rks. 

Roughly if we want to keep the saMe present day index of 

risk this Means that average avai labil ity of electricity can 

be raised to soMething around 10i.. This Means that without 

addition of new plants an increase of. 3500 MW will be 

obtained. 

Dn regular years the 6000 nw exchange duri~g part of the 

da~ (the DC-ll_nk is already used at peak hours and probably 

during other hours to transport electricity froM !taipú; so 

its avaibility for exchange should be around 60 % of the 24 

hours period) will raise the average power level of the 

systeM-the figure can be as Much as 601. of the total DC 

link value, for 50Z of the year , or roughly 1800 MW. This 

value should be added on top of the 3500 MW previously 

calcula.teci, yielding 5300 MW. 

Other side benefits should help to enlarge the last 

figure-reduction of spinning reserve as a consequence of 
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the expansion of the systeM and better operation of the 

Brazilir'\n water reservoir as a consequence of this new 

source of electricity. 

A second longer terM link could be established w1th 

Venezuela, where the Guri hydroplant. alMost as large as 

Itaipú, is located. The p1ant is only 300 kM fro~ the 

8ràzilian border and c o u l d suppl1:1, t h r o u sh a DC-l'ink 

signiticant aMount of low cost electricity to the North and 

Northei:1st part of the co1.1ntry. Unl'ike !:!rgentina. DC - 1 í n e s 

as longas 1000 kM Must be constructed in the Brazilian side 

to brin9 electricit~ up to Manaus. An interesting 

characteristic of this strategy is that Northern HeMisphere 

hydrology is very co~pleMentary to the Southern HeMisphere. 

The use in Brazil of 2000 MW froM this resource is not 

unrealistic in the •Jear 2010. 

7> Energy Alternative - Natur~l Gas 

figure 6 shows ho~ different primary energ~ sources' 

participation in the energy Market have evolved wíth time. 

The figures suggest that in the near future natural gas will 

be the leading priMary source. Figure 7 shows the evolution 

o f world oi 1 and gas reserves also suggesting the near 

future promise of natural gas. Figure 8 shows the evolution 

of' natural s a s av a t I a b í t t t s i n Bra::il. All these factors are 

evidence that natural g~s will represent a significant 

L-----·---------- -----------------·· ···-··-· 
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share of pri~ary energy used in Brazil as early as the year 

2000, growing f'rot11 its i,nexpressive 1.5 7. share i n 1988. 

Natural gas should be initially used as a substitµte for 

fuel oi l in industrial activities and in p ub l i e 

transportation but possibly also in electricity s e n e r a t ío n , 

Electricity produced siMu1taneous1y with steaM by private 

entrepeneurs to satisfy basic requireMents of industries 

prob~bly will use natural gas as feedstock. Thís process, 

known as cogeneration, will produce excess electricity 

whic~ should be lnjected in the electric grid. Legislation 

to deal with this kind of business is alread~ set (6). 

lhe extent of penetration of this technology will be a 

consequence ·of the shortage of public invest111ents in 

centralized el~ctricity production. lhe trend is very Much 

in favor of the cogeneration Market since a shortage of 

e1ectricit~ is anticipated for 1993 or 1994. 

Central station power production based on natural gas i 5 

also very promising. Natura1-gas based therMoele~tric Plants 

are Much less intensive in capita~ and the ratio of busbar 

electricity/natural gas energy value can be ve~y ne~r 50Y., 

presently (7), Gas turbines are iMProving their efficiencY 

continuously and when used in combined cycles together 

with a steaM tYrbine> or in a stand aJone systeM Cwith 

s t e a m injec_tion) are v e r s cost effective when natural s a s is 
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sold at an energy prjce equivalent to fuel o i l ( 8 ) • 

Furthermore they are MUch 1ess environMentally agressive as 

f a r a s C O.%. a n d N D)( a n d 5 D 1- a r e e o n e e r n e d 1 Since natural gàs 

is a Much c1eaner fuel compareci to oil and coal, 

electricity production efficiency is higher and combustion 

teMperature are 1ower ~hen coMpared with steam boilers (8). 

Obviously large amounts of natural gas wi11 be requ~red 

for sign·ificant e l e c t r i c i ts production. Generation of 

1000 MIJ will r e qu i r e 3.5 Million, /!\~Per d a s , If nationa1 

production wi11 be li111ited to less t h a n 2'0 e i l Li o n 1113 da•.,i 

for the com111ercial market on year 2000, significant 

generation is out of the question. This raises the i s s u e of 

iMporting natural gas from neighboring countries l i k e 

Bol i v i a , Argentina and possibly Peru. Gas p i p e Ll n e s with 

capacities of 10 111illion 1113per day are not challenge, 

even froM the economical point of view. 

Assu~ing 111odest efforts in cogeneration by industries plus 

central i z e d thertnoelectric p r-o du t i o n a level of 3000 MW is 

not an unrealistic s o a I in the year 2000 in the South 

South~ast regton of Brazil. ln the North and Centerwest, 

natural gas reserves in the AMazon and in Peru could 

stiMulate the generation of 1000 MW ~s earl~ as the ~ear 

2000. 

8) Energy Alternatíves - Alcohol and By-products 

---· - ·--------------- 
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The National Alcohol PrograM is the largest alternative 

ener gy proj ect i n the worl d. Outside Brazil most experts 

qual if•.:1 the proJect as a real s u c c e s s , Even nowadays with 

the adverse coMpetitlon of oi l price under US$ 20 per 

barrel, the European EconoMic CoMMunity is investing US$ 100 

ways of eMploiting bioMa&s for energy P~oduction ( 9 ) • Very 

J ., 
' 

1 
i 
l 

Million dollars per year in research a n d developMent to find 

recently the United States set ~ prograM to rep]ace oi1 

derivatives by Methanol ata rate of 1 Mil] ion autoMobiles 

per 1,Jear (10). 

There is no question the present eccnoMical disadvantage 

of sugarcarie ethanol when cotrtpared with gaso1 ine. 

Neverthless other factor should be taken into account in 

the comparison of both fuels. Eriv i r o n e e nt a 1 iMPacts are 

becoMing a Major concernas experts incoporate its future 

c o s t s i n the present v a l u e of gii,sol i n e , Ethanol derived frorr, 

bioMass does riot contribute to the Greenhouse Effect since 

CD l produced dur- i ng c o sb ust i on is ab s o r v e d by the ne x t year 

grawing crop. Obvíously the dtfference i n cost of 

... production cannot be very different • Figure 9 shows a 

h i s t o r i c a l COMParison bet~een ethannl production costs and 

oíl and also a forecast for the COMMing years. 

Nowadays sugarcane is used only for sugar or ethano1 

production. But opportunities exist for the use of other by- 
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products. Bagasse, in particular, could be used as a 

significant source of electr1city generated at the Mills and 

sol d to the electric grid. Presently sugar and ethanol 

Mills are almost self- sufficient as far as steaM and 

electricity are concerned. Electricity is generated in a 

cogeneration facil ity togEther with steaM, through the use 

of back-pressure steaM turbines. The aMount of produced 

electricity i n a l I m i l T s is n e a r 1.000 MW (11>, and could be 

increased up to 3000 or 4000 MW lf More efficient stea.M 

generators together with More energy effJcient ethanol 

processing faci 1 ities are introduced (11,12). High pressure 

boilers and less energy inten;ive processíng are technically 

available and the COMMercial feasibil i ~Y is onJy 1 imited by 

the unreal istically low price of 

be sustained for much ]onger • 

electricity, which can not 

New t.e c n o l o ss , 

of gas turbines, 

based on bioMass gasification and the u;e 

instead of steaM turblnes, could easi1y 

double the potential of electricity generation froM bagasse 

< 13 >'. very little is being done for the 

coMMercial develoPMent of swch technology and any assumption 

for the year 2000 wou]d be very dangerous. 

All that was discussed in thís section assuMes a constant 

• 

sugarcane crop of 260 Mill ion metric tons per yeRr. As 

e nv i r o nn e n t a 1 concerns becoMe More iMPO~tant there is no 



reason why a Modest per annuM increase in the sugarcane 

planted area can not occurs. A 3% per year increase wi11- 

bring the total croP to double its present value. AssuMing 

a better Market for ethanol than sugar, a vo1uMe of 500,000 

barreis per day in the year 2010 cowld possibly be set. 

9) Alternative Energv - Conclusion 

FroM what it has been possible to quantify ín sections 

6),7) a n d 8) a n incret1tent of electric:ity availability of the 

arder of 7000 MIJ froM neighboring countries grid 

interconnection, of the order of 4000 MW froM natural gas 

c o e b u s t l un and 3000 MW froM s u a e r c a n a bagasse u t i Li z a t i o n ic; 

possib'!e. This adds up to 14,000 MW cf average electricity, 

which has to be coMpared with the average 26,000 MW of 

electricity presently produced. Th i s •.:1ields an iMprovement 

of 54Y.. 

Natural s a s 'for i n du a t r i a l a n d residencial use wi11 be 

added in voluMes as large as 25 t11ill ir.in 1113per day, wh i eh 

the equiva'!ent of 190,000 barrels/day. This 

represents 21.0Z af the 1988 total oil consuMption of the 

energy sector. 

A fifty four percent increase in e1ectricity and twenty 

one percent in oil equivalent wi11 enlarge total ener 9'.:! 

~vailability up to the year 2010 by a 3.7% per year and 

1.6% per year, respectlvely, yie'!ding an overall increMent 

. . 
+::: • •<""K+ ~ 1 sr"" e 1 :6 J'1\ie ·-~ 
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of 25.5% over 1988 energ~. 

Such a figure requires an eMtra energy increMent of 24.5% 

with respect to the 1988 1evel which, ~s was already polnted 

i n s e c t t o n 5), asks for developMent of traditional energy 

s o ur c e s , This can be fulfilled by an increase in the oil 

supply to guarantee a de~and 85.5% higher (1,625,000 bl/day) 

or an increase in electrícity supp)y to guarantee a deMand 

67.ll higher (78,500 MW of installed power) 01" SOM e 

coMbination of these sources, assuming an stabl~ absolute 

particípation o f 1<JOLH! a n d c o a l , More plausible figures are, 

p r o h a b l ç , 1.3 m i l Li o n b a r r e l s o f oil and 61,200 MW o f 

hydroelectricity. 

9) Cone h1s i on 

Tt,e possibility o f a d d í n s 25.:iY. trt0re energ•J t.h a n is 

in 1988 by alternative sources of energy and 

'1 I e· 'f 
4"i • ..Ja. traditional sources is a target. It 

M&ans that alternat1ve energy efforts can reduce the energy 

forecasted growth rates of the traditional· energy sources to 

less than half what is presently anticipated. Figure 10 

sh D W S • for electricity,the Plano 2010 forecast and this 

paper's forecast up to the 1,Jei:1r 2010.A number lI k e the 

latter sounds Much easier to accDMPl ish. Electricity growth 

rates are presently assumed as being 4.5% /year. requiring 
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7 b i 1 1 i o n d o 1 I a r s o f i n v e s t M e n t p e r a ri nu M , w h i 1 e t h e t 1J '- ,, 1 

receipt of the sector nears 11 bill ion dollars. Probably 

the new figures u i l l re qu i r e 2 b i l l j o n d ol l a r- o F annua1 

í n v e s t e e n t , in traditional electrlc supply a MLlCh More ease 

target to accoMpl ish. 

It is iMPortant to observe that if energY cons~rvation and ' 1 

enargy rational ization programs are seriously taken , this 

paper's energy grC>wth forecast should be enough to 

guarantee a h i gh standard o f 1 i vi n s for our p o p ul a t, i on as 

early as the year 2010. 

Finally it is worthwhile to observe that energy 

conservation and altern&tiv~s sources of energy, as stated 

here, also require capital f' o r t h'e í r i M p 1 e M e n t a .t i o n • 

Precise evaluation of these costs is outside of our 

objective here. but they are less capital intensive than 

the business as usuaJ scenario and more than that, 

signlficant part of their developMent can be Made with 

private Money, reduc ing the p rs s s ur e over p ub l ic í nv e s t s a n t s 

to ~ ~uch More tolerable 1evel. 

J~.,_;:.::c..,_!<..J_.~.tJ..'..:) ·--·~:..:.~ ·=--~~- !.e:.L.., •• 
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FIGURE 1 

ELECTRICITY EXCHANGE BETWEEN REGIONS 
MAXIMUM .AND A VERAGE FLOWS 
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Source: Ref. (14) 



FIGURE 2 

CCMPARISON OF 19 LONG-TERM PROJECTIONS 

OF PRIMARY ENEffiY CONSUMPTION 1980-2050 
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FIGURE 3 

PER CAPITA ENERGY USE RATES FOR COOKING 
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FIGURE 4 

HYDROELECTRIC SYSTEM EFFICIENCY FOR LIGHTING 
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1.Turn off boiler pilot flame 
1n rurrner 

2.Decrease hot water temperature 
from 140 to 120ºF 

3 .Cold water- clothes washing 
4.Set thermostat at 602F at nigj"lt 
5.Buy more efficient refrigerator 
6.Install water constraint in the 

shower, 
7.Adjust boiler flame 
8.Replace electric oven by gas oven 
9.Improve attic insulation 

FIGURE 5 

SCXJRCE: Ref. (28) 

10.Install fluorescent lamp in the kitchen 
11.Replace electric clothes drier with 

gas drier 
12.Seal al1 attic infiltration 
13.Use higj-1 efficiency air conditioning 

(EER 5.5 to 10) 
14. Install heat insulators in the water 

heater 
15.Improve wall insulation (R-0 .to R-11) 
16.Seal and insulate all ducts in 

unheated areas 
17.Seal ceil-ing of house 
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FIGURE 6 

WORLO PRIMARY ENERGY SUBS T ITUTION .., 
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FIGURE 7 
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F1GURE 8 
GLOBAL NATURAL GAS AVAILABILITY IN BRAZIL 
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FIGURE 9 

OIL PRICES AT THE INTERNATIONAL MABKET AND 
ALCOHOL ECONOMICAL COSTS PER BARREL OF OIL 
EQUIVALENT. 
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OOABJO FLORESTAL SUSTENTADO NA AOOAZÔOOIA: 

DCESSIDADE VERSUS PESQUISAS * 

RESUMO 

Este trabalho procura mostrar a importância do uso das técnicas de 
Manejo Florestal em Regime Sustentado na Amazônia com vistas à 
produção de madeira e à própria conservàção dos recursos natu 
rais existentes na floresta ~ropical do Brasil. Em função dospr~ 
cedimentos utilizados atualmente na condução da floresta da Regi 
ão Norte, têm havido uma pf=rda bastante significativa do poten 
cial madeireiro e da diversidade genética, o que caracteriza a 
exploração irracional daquele potencial. Foi realizada uma revi~ 
são bibliográfica exaustiva com vistas à análise da situação da 
pesquisa desenvolvida na área do Manejo Flor.estal. A conclusão fi 
nal é que a inexistência de conhecimento cientifico adequado te; 
propiciado a exploração florestal inadequada na Amazônia brasi 
leira, e, que a efetiva implementação de planos de manejo flores 
tal poderão gerar bens e benefícios às comunidades pela explora: 
ção continua e sustentada do rec~rso florestal. 

SUMMARY 

The e i.; nificance of the uti tization of [ o n e e t: management 
technics for sustained timber production in the Amazon 
region, as well as fo~ the conservation of the natur>al 
resouraes in the tropical for.est is discussed. With the 
presently utilized technics of management in the Amazon 
forest large amounts of wood and genethics diversity has 
been Zost. This is fact a irracional use of this huge 
potencial. Based on a extensive bibliography review of 
research carried out up the present stage, the author 
concludes that the lack of scientific knowlodge is the 
main constrain for the impZementation of an adequate 
program of forest explotain in the Amazon. It's important 
to note that the efective implementation of forest 
management plans oriented to sustain~d forest production 
has an important rôle on the generation of benefits for 
the local communities. 

* Simpósio Amazonia: Fatos, Problemas e Soluções - USP - 
são Paulo - 31 de julho a 02 de agosto de 1989, 

** Professor Adjunto da Universidade Federal do Paraná 
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1 - INTRODUÇÃO 

O desenvolvimento da humanidade desde os primórdios da civi 
lização até os dias atuais está estreitamente relacionado 
com a utilização que o homem soube fazer dos recursos natu 
rais, 'expostos a mercê de sua inteligência. Em sua b at.a Lh a 
para controlar a natureza e dela retirar todos os elemen 
tos necessários para o seu bem estar, o homem, paulatinamen ..,.. 
te desenvolveu tecnologias, aprendeu a dominar processos f! 
sicos, quimices e vitais-atingindo um nivel de sofisticação 
e informações que torna-se impossível, nos dias atúais, pre 
ver os rumos que a humanidade irá tomar na virada do século. 

Nas Últimas décadas, vem crescendo a consciência dá que a 
mera utilizaç;o dos recursos naturais - sem critérios econ§ 
micos que racionalizem e disciplinem tal exploração - pode 
levar a uma exaustão dos insumos básicos que sustentam as 
conquistas cientÍfico-tecnolÓgicas e, em consequência, pro 
piciar um colapso no processo evolutivo do homem. Isto le 
vou os governos dos principais países do mundo a refletirem 
sobre o Ônus de um desenvolvimento sem.garantias de susten 
tação futura~ A partir desta ccnstatação, passou-se a inve~ 
tir intensamente na busca de novas fontes de energia, na 
pesquisa de materiais que possam substituir recursos natu 
rais não-renováveis ameaçados de extinçio, e de técnicas de 
exploração dos recursos naturais renováveis que garantam a 
sua per;petuaçio. 

Dentre os recursos naturais renováveis, têm papel de desta 
que os advindos da floresta, principalmente aqueles respon 
sáveis pelo suprimento de madeira, que sempre foi ·sus.tentá 
culo fundamental do progresso do homem através dos séculos. 

A floresta e seu ecossistema sempre teve e continua tendo u 
ma participação ambigua nas conquistas que o homem capital! 
zou em séculos de história. Pois,, ao mesmo tempo que s; 
constitui em abrigo, em fornecedor de alimentos e matéria 
prima para os mais diversos usos, é também barreira para a 
fixação dos agrupamentos humanos. E assim foi desde os mais 
remotos tempos. 

Nos séculos passados, a floresta era fornecedora abundante 
e, aparentemente, inesgotável dos principais produtos neces 
sários à evolução e sobrevivência das civilizações. Com~ 
não poderia ser diferente, a destruição das matas e utiliza 
ção dos seus melhores produtos eram requisitos fundamentais 
par~ a fixação e desenvolvimento das sociedades primitivas. 
A preocupação com a exaustão ~estes recursos inexistia dada 
a vastidão de terras inbspitas a serem conquistadas. No en 
tanto, ainda antes dos Grandes Descobrimentos, é que se tem 
notÍci~s das piimeiras iniciativas de se tentar cultivares 
~~cies florestais no mundo ocidental. 
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O termo Floresta de Alto Fuste teve sua origem nos 
vos florestais postos em prática pelo Império Romano 
sentiu a necessidade de prevenir-se quanto a exaustão 

culti 
que 
de .. 

suas florestas e consequente escassez de madeira, tão utili 
zada tanto na confecção de artefatos bélicos e galés quant~ 
nas construções dos monumentos arquitetônicos de que hoje 
somos testemunhas. 

Esta tradição florestal, iniciada muito cedo, e embora es 
quecida por muitos anos, permeou os países europeus que go 
zam hoje, de invejável estabilidade no que se refere aos r~ 
cursos florestais, associado a isto o uso intensivo que fa 
zem das madeiras exploradas nas florestas tropicais. A posi 
ção que a Europa ocupa em termos de qualidade e técnicas d; 
manejo sustentado das suas florestas, se deve, ao seu passa 
do histórico e, ao fato de poder recuperar-se da exploraçã~ 
desregrada a que foi sujeita, importando madeira de 

, 
pai ses 

sub-desenvolvidos da Ásia, África e América, enquanto desen 
volvia técnicas de manejo para suas florestas de clima tem= 
perado, que garentem hoje a sua auto-sustentação e produção 
por tempo indefinido. 

No entanto, não se considera nesta questão, desastres impr~ 
visiveis, e que fogem ao plano silvicultural, como atualmen 
te, a chuva ácida, na Alemanha. 

O exemplo europeu pôde ser facilmente copiado por paises r! 
cos de outros continentes, notadamente, os Estados Unidos, 
o Canadá e o Japão que detém sistemas e técnicas silvicult~ 
rais plenamente eficientes para a condução de suas reservas 
florestais - combinando interesses econômicos e ambientais. 

Entretanto, a produção de matéria-prima florestal dos pai 
ses do primeiro mundo está muito aquém da demanda requerida 
pelas suas indústrias. Este fator é preponderante na pres 
são exercida sobre as florestas tropicais do mundo, princi 
palmente as do sudeste asiático. Atualmente, 90% das madei 
ras tropicais são consumidas pelos países ricos, sendo que 
75% desta demanda é suprida pela Ásia Tropical. 

É necessário ressaltar que todo o conhecimento, acumulado 
durante anos, acerca das florestas de clima temperado dos 
países europeus, pouco significado tem para o manejo das 
florestas tropicais, dada a complexidade destas em termos 
de ecossistema equilibrado. 

Por outro lado, a fragilidade do referido ecossistema, com 
provada cientificamente, desautoriza a adoção de técnicas 
que privilegiem a adoção de sistemas silviculturais consa 
grados em outros tipos de formações florestais, como por e 
xemplo, a monocultura. 
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Os fatores anteriormente citados, associados, ou seja, a 
pressão exploratória sobre as florestas tropicais e a quase 
inexistência de técni.-cas reconhecidamente viáveis tanto eco 

A , -,. - - 

nomicas quanto ecologicas para_sua exploràçao, podem apre- 
sentar como consequência em poucos anos, a perda de um pa. 
trimÔnio irrecuperável. Sendo licito supor que isto acarre 
tará danos irreparáveis ao desenvolvimento de outros seto 
res da sociedade. 

2 - SITUAÇÃO ATUAL DAS FLORESTAS TROPICAIS 

Não é apenas a exploração madeireira responsável pela depr~ 
dação das florestas tropicais. Na Ásia, embora este seja o 
fator de maior peso, contribuem também o crescimento popul~ 
cional e a agropecuária extensiva. Na América, além dos fa 
tores citados acima, são dados significativos na destruição 
das florestas as politicas governamentais equivocadas pos 
tas em prática nos Últimos anos. Na África, a principal cau 
sa é o crescimento populacional descontrolado aliado à agri 
cultura nômade. 

Preconiza-se que, prevalecendo a atual taxa de exploração a 
que está sujeita a Ásia Tropical, seus estoques de madeira 
brevemente terão desaparecido, passando a pressão de deman 
da para florestas acessíveis da Amazônia e Zaire. 

Esta situação enfatiza a necessidade há muito alardeada de 
se promover a produção sustentada destas florestas, concili 
ando interesses econômicos, ecológico~ e sociais. Nesta 1ó: 
gica reside a necessidade de se canalizar todos os conheci 
mentos técnicos e científicos acerca das florestas tropi 
cais em direção a um Único objetivo: a mínima conturbação 
destes ecossistemas e máxima participação dos mesmos no for 
necimento das matérias-primas demandadas pela econÔmia mun: 
dial. 

A conceituação mais ampla de Manejo Florestal engloba os as 
pectos ecológicos, sociais, institucionais, técnicos, admi: 
nistrativos e econômicos concernentes a uma floresta. Trata 
se da forma como a floresta e seus recursos disponíveis se: 
rão conduzidos no sentido de gerar bens ou benefícios a uma 
comunidade. 

Em termos metodológicos pode-se conceituar Manejo Florestal 
como um conjunto de técnicas aplicadas no sentido de admi 
nistrar e regular o carater produtivo de urna área florestal. 

Partindo da premissa que deve-se compactuar a finalidade 
proteção ambiental (ecológica) com a finalidade produção 
(exploração racional), muitos pesquisadores recomendam os 
métodos diferenciados para uma exploração continua sem des 
caracterizar a floresta. 

l 
1 

1 
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No que se refere às técnicas de manejo de florestas tropi 
cais, a Ásia, por ser justamente a região explorada mais i~ 
tensamente, é que reúne o maior número de experiências nes 
te sentido. E os sucessos alcançados, embora pouco signifi 
cativos do ponto de vista da escala comercial, embasam pes 
quisas que se desenvolvem atualmente em diversos paises do 
mundo. 

No entanto, números divulgados recentemente pela FAO demon~ 
tram que o quadro atual de exploração controlada das flores 
tas tropicais está longe de inspirar otimismo em relação ; 
um futuro próximo. Segundo estes dados, existem 860.000.000 
ha de florestas produtivas que se distribuem da seguinte for 
ma: 59% na América Tropical, 22% na Ásia Tropical e 19% n; 
África Tropical. Deste total, somente 37.900.000 ha são co~ 
sideradas florestas manejadas, das quais 1.700.000 ha loca 
lizam-se na África e 36.200.000 ha Ásia. Dai resulta que a- 
penas 4,4% das florestas tropicais do 
para a produção sustentada. Sendo que 
pecificamente no Brasil, esta técnica 

mundo são manejadas 
na América, e mais es 
praticamente inexiste. 

3 - CARACTERÍSTICAS DA FLORESTA DA AMAZÔNIA E EXPLORAÇÃO 

A Floresta Amazônica é mais extensa floresta tropical Úmida 
continua do mundo e abrange diversos paises da América Lati 
na, sendo que a maior parte de sua área concentra-se em ter 
ritÓrio brasileiro. são aproximadamente 280 milhões de hec= 
tares que representam quase 78% da cobertura florestal bra 
sileira e cerca de 20% das florestas do mundo. 

Segundo dados recentes, anualmente são produzidos lümilhÕes 
de metros cúbicos de madeira industrializada na Região Ama 
zônica. Sendo necessário para isto 17 milhões de metros cú 
bicos de matéria-prima extraida da floresta nativa. Soman 
do-se a esta atividade, o desmatamento anual de 2,6 milhões 
de hectares de floresta anualmente para a expansão das fron 
teiras agropecuárias, tem-se o quadro caótico da ocupaçã; 
irracional e desregrada a que está sujeito este complexo e 
cossistema. 

O ecossistema da floresta amazonica possui caracteristicas 
peculiares influenciadas diretamente pela abundância de á 
gua e radiação solar, que geram um elevado potencial de pro 
dutividade primária. Porém, esta condição climática foi de= 
terminante para a formação de solos profundamente intemper! 
zados e muito pobres em reserva de nutrientes e minerais pa 
ra a vegetação. Ainda, o clima quente e Úrnido, constante,fa 
vorece o desenvolvimento de insetos e fungos, sendo que mui 
tos destes se constituem em agentes patogênicos para as 
plantas. 

, -- ! ·--------------- --------- 
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A teoria mais aceita pela comunidade cientifica para expli 
car a existência de uma floresta tão exuberante sobre um so 
lo fraco e empobrecido é a notável diversidade florÍstica e 
faunistica. E com efeito, em algumas centenas de metros qua 
drados da Amazônia são éncontrados mais espécies vegetai; 
e animais do que em toda a floresta temperada do hemisfério 
norte. 

Esta heterogeneidade animal e vegetal é resultado, em par 
te, do equilÍbrio perfeito entre as populações de plantas, 
animai9, insetos fitÓfagos e fungos patogênicos. Neste ambi 
ente, concentrações mono-especificas de um vegetal tendem a 
ser dizimadas por pragas ou doenças. 

A floresta, mesmo tendo como substrato um solo de baixa fer 
tilidade química, consegue manter equilibrada a sua nutri: 
ção pelo processo de circulação de nutrientes no ecossiste 
ma.·A maior parte destes nutrientes encontra-se armazenado 
na biomassa da floresta, ao contrário de outras formações 
floresiais em que o solo é o principal armazenador dos ele 
mentos químicos vitais às plantas. Os ~inerais são libera 
dos pela decomposição de detritos orgânicos e imediatamente 
reabsorvidos pelas raizes e reincorporados à biomassa da 
floresta e por via indireta, à fauna. 
Esta rápida reciclagem explica, teoricamente, como é possí 
vel em solos tão pobres existir uma floresta densa, como a 
Amazônia. 

/ 

É necessário ponderar que há exceções a esta regra, e os me 
lhores exemplos são as manchas de solo fértil nos Estado; 
do Acre e Rondônia. 

As considerações tecidas acima, embora genéricas e teóricas 
e carentes, ainda, de uma comprovação firmada na doutrina 
científica, são·suficientes para estabelecer limites às ati 
vidades exploratórias a serem implantadas neste ecossistem;. 
E, por conseguinte, sugerem a necessidade indubitável de 
que sejam desenvolvidas pesquisas profundas no sentido de 
racionalizar a exploração sem por em risco o equilibrio ora 
·existente . 

Durante o 111 º Seminário Internacional de Manejo em Floresta 
Tropical 11 promovido pela SEMA/WWF, ( são Luís-MA, em 1985) , 
em face das conclusões resultantes em torno do assunto, fo 
ram enumeradas uma série de evidências e sugestões parares 
gatar o papel da Amazônia no progresso do pais, resguardan= 
do-se interesse econômicos, ecológicos e sociais. A seguir 
são enumer·ados ipsis li tteris, os principais pontos conside 
rados por este grupo de trabalho: 

./ 
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"1. Em qualquer empreendimento na Amazônia há uma grande ne 
cessidade de conservar e preservar a diversidade biolÓgi 
ca, para tanto existe a premência de serem planejadas á: 
reas de preservação ( para proteger spp res'tri tas) áreas 
situadas em regiões acidentadas (controle de erosão) e á 
reas de conservação (estas são destinadas a exploraçã~ 
florestal sustentada). 

A área de desmatamento, isto é, de supressão da floresta 
_ é uma regra alternativa (agricultura, pastagens, reflo 
restamento, cidade, mineração, estrada, etc) a qual não 
deve ser confundida com a exploração florestal. 

2. Necessidade de maior entendimento da importância das in 
terações entre plantas e animais, em processos tais como 
dispersão de sementes, polinização, equilibrio de popul~ 
ções de pragas, regeneração e identificação dos diversos 
estágios da sucessão. 

3. Itensificar a pesquisa da reciclagem de nutrientes no e 
cossistema florestal de tal sorte que as práticas silvi 
culturais de manejo sob as diversas formas, desde as 
que impliquem em corte raso, remoção inteira da biomassa 
e as extrativistas, sejam devidamente estudadas, inclusl 
ve sobre a necessidade ou não de aplicação de fertilizan 
tes. Nenhuma contra indicação deve ser tomada sem a ne 
cessária comprovação experimental. A Única já adotada pe 
lo IBDF, (atual IBAMA), é a de que não é permitido oco; 
te ra~o há um só tempo de toda área. 

4. O corte raso, sobretudo associado ao uso do fogo, expõe 
o solo à compactação e erosão conduzindo inexoravelmente 
à sua degradação. Este é o mais sério risco ecológico sob 
as condições edáficas e climáticas da Amazônia, pois vem 
sendo usado na colonização e nos usos alternativos da 
floresta, não constituindo método do manejo sustentado. 

5. Utilizar a classificação tipológica de florestas, seu 
potencial de produção, assim como sua produtividade bio 
lógica, capacidade de regeneração em qualquer planejame~ 
to de ocupação espacial. 

• 

6. Urgência na implementação do zoneamento ecoJÓgico - eco 
nômico previsto na Política Florestal e de ocupação espa 
cial da Amazônia implementando as diversas categorias d; 
áreas de conservação, preservação e usos alternativos e 
institucionais que prevêem o balanceamento entre as uni 
dades para a proteção do patrimônio biológico, edafolÓgi 
coe cultural na região. · - 

• 
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7. Quanto aos aspectos tecnológicos e sócio-econômicos: Co 
mo resultado da expectativa crescente quanto a integra 
ção econômica dos sistemas amazônicos tem-se verificado ~ 
lDll fluxo consequente de investimentos ·traduzidos pelos 
diversos programas ora em curso, os quais resultam na 
conversão para outros usos da terra. Tais programas tem 
dado prioridade a projetos de colonização agrícola, pe 
cuária extensiva, a exploração de r~cursos minerais e a 
implantação de facilidades, tais como unidades de gera 
ção de hidroeletricidade e infra-estrutura de comunica 
ção viária. Em decorrência das prioridades citadas, fal 
ta um ordenamento territorial que, abra perspectiva de 
aplicação de estratégia de manejo florestal, capaz de 
manter a floresta em regime econÔmico/ecolÓgico. 

A ocupação do esforço agrícola no Brasil, que ocorre atual 
mente na Amazônia, não leva em consideração as receitas a 
gronômicas quer no uso agropecuário, quer com mais ênfase 
no uso da cobertura florestal, neste Último aspecto devem 
considerar as seguintes razões: 

- Falta infra-estrutura para explorar racionalmente; 

- Heterogeneidade da floresta associado ao baixo Índice de 
tecnologia; 

- Pequeno aproveitamento e alto desperdício da biomassa; 

- Tendência generalizada para uso alternativo do solo; 

- Falta de normas para o manejo de áreas visando uma produ- 
ção sustentada de lenha e madeira. 

Logicamente, em face de própria necessidade do homem e em 
função de setores de atividades, os recursos renováveis, es 
pecialmente os florestais, deverão ser explorados de tal 
forma que se possa obter o máximo produto, com menores ris 
cos de degradação do meio ambiente, em respeito aos princí 
pios conservacionistas, econômicos e sociais abrangidos. 

O estudo das razões determinantes do mau uso dos recursos 
florestais heterogêneos demonstra ser impossível estabele 
cer um manejo florestal na Amazônia antes de dominar tecni 
camente o assunto. 

O ciclo de rotação é grande e somente se atingirão os obje 
tivos da produção sustentada em áreas compatíveis, bem def! 
nidas e titulares, tanto do governo como de empreendimentos 
privados integrados a uma economia de mercado. 
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A heterogeneidade característica exige maior conhecimento 
tecnológico das numerosas espécies, inventário florestal es 
pecÍfico, pesquisa do comportamento estrutural do povoamen: 
to sucessor, determinação de métodos e prazos entre inter 
venções, aproveitamento das espécies comercializáveis e do 
grande volume l~nhoso do bosque secundário. 

Portanto, a utilização requer métodos de utilização dos re 
cursos naturais e dependerá muito da politica global de oc~ 
paç~o das terras e, em especial, do sistema e do programa 
geral das atividades exploratórias. 

Problemas de ordem econômica e social sao importantes para 
efetivação de planos desta natureza, especialmente no Bra 
sil, detentor ainda de extensas áreas por ocupar, como tam 
bém de outras, não menos extensas já ocupadas sem planos con 
servacionistas bem definidos. 

Por esta razão, na colocação dos problemas, pode-se perfei 
tamente escolher diferentes métodos de manejo florestal pa 
ra cada situação peculiar. 

A carência de recursos financeiros destinados a pesquisa e 
formação de recursos humanos resulta em um n~mero insufici 
ente e na baixa qualificação de pesquisadores e técnicos de 
um modo geral nas áreas afetas ao manejo. Isto tem gerado, 
por exemplo, grande dificuldade na identificação científica 
das espécies de plantas e animais. Do mesmo modo a coopera 
ção internacional, através de consultoria de técnicos e pe~ 
quisadores altamente qualificados, não tem encontrado a ne 
cessària contra-partida nacional. Tal situação tem conduzi 
do ao descrédito as entidades e seus pesquisadores em dese~ 
volver um trabalho de intercâmbio efetivo que permita a co~ 
tinuidade de projetos integrados e de longo prazo. Este qu~ 
dro pode ser exemplificado pela falta de divulgaç~o da pró 
pria terminologia florestal. 

O grupo de trabalho após reflexões sobre todos os enfoques, 
problemas e limitações, conclui pela grande importância de 
pesquisas integradas que Jevem ao estabelecimento de um zo 
neamento ambiental. 

Numa primeira etapa devera se atuar numa escala menor que 
1:100.000 que adote diretrizes gerais de uso da terra e a 
profunde através de aproximações sucessivas, ate chegar a 
um detalhamento tal que possibilite a realização de um zone 
amento propriamente dito, que além de disciplinar, otimiz; 
a utilização dos recursos naturais da Região Amazônica. Es 
sa estratégia gerencial considerará, entre outros fatores 
a importância da proteção às áreas de refúgio, onde os ní 
veis de endemismo e diversidade genética sejam significati 
vas. 

•• 

.. 
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Desta maneira, espera-se que haverá uma minimização dos pr~ 
blemas gerados pela utilização· da Região Amazônica como at~ 
almente feita e se encaminhará para dar maior ênfase ao 
próprio recurso florestal que deixará de ser um estorvo ou 
fato cênico para se transformar, adotado o regime de produ 
ção sustentada, na maior e melhÓr cobertura do solo tropi 
cal, com todos os benefícios para o meio ambiente e para o 
homem, como acontece nas grandes áreas florestadas tempera 
das do mundo." 

Em contraste com as conclusões relatadas anteriormente, que 
aliam o bom senso ao conhecimento científico e estabelecem 
linhas básicas para a condução do aproveitamento do poten 
cial amazônico, existe o quadro atual de intervenção sem n~ 
nhum critério que vise a conservação do ecossistema. 

A seguir, apresenta-se dados, a partir de pesquisas desen 
volvidas por CHRISTOPHER ULH e IMA CÉLIA GUIMARÃES VIEIRA, 
que retratam os impactos ecológicos e os disperdicios causa 
dos pela extração seletiva de madeira na Região de Paragom~ 
nas-PA, Sudeste da Amazônia. 

Os estudos trazem dados estimados e reais que 
estragos causados à floresta, inviabilizando, 
te, a sua capacidade de regeneração futura com 
to econômico. 

evidenciam os 
possivelmen 
aprove i tame~ 

Resumidamente, os principais resultados a que chegaram os 
pesquisadores, acima citados, foram estes: 

1. ·Somente 3,4% das árvores com diâmetro maior que 10 cm fo 
ram extraidas, enquanto que 24% perderam suas copas, 22% 
foram arrancadas pelo trator e 6% sofreram danos na cas 
éa, que, ~ventualmente, podem ser fatais. Isto é, para 
pouco mais de 3% de árvores extraidas, 52% foram arruina 
das; 

2. Em termos de área basal, considerando-se que as árvores 
retiradas foram as maiores, têm-se que 19% foi explorada 
para 32% da área basal danificada ou destruida. 

3. A cobertura do dossel, que em florestas não exploradas 
da região gira em torno de 80% (UHL, dados não publica 
dos), foi reduzida em 57%. Isto é, uma redução de quase 
a metade em relaç?o às florestas não exploradas. 

Em seguida, a partir dos dados obtidos, os pesquisadores te 
cem comentários a respeito dos impactos que este tipo de ei 
ploração pode trazer ao ecossistema: 
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111. A extração seletiva, embora possa parecer um uso adequa 
do da terra, pode significar exatamente o inverso. Pela 
sua própria natureza, a extraçao seletiva pode eliminar 
as características mais desejáveis de uma espécie madei 
reira, justamente por remover, sistematicamente, os indi 
vÍduos que manifestam estas características. 

• 

2. Por outro lado, algumas das espécies mas procuradas pro 
duzem frutos que são importantes fontes de alimento para 
os animais da floresta. Corno exemplo, pode-se citar a 
Manilkara huberi (maçaranduba), espécie arbórea que na á 
rea estudada representou 27% do volume extraído e cujo; 
frutos se constituem em alimentos para animais como pap~ 
gaios, macacos, coatis, veados e tartarugas (FAO, 1971). 
A perda desta fonte, embora isto seja conjectura, pode 
reduzir a produtividade secundária da floresta e levar à 
extinção local de algumas espécies animais. 

3. As alterações da cobertura da floresta, por este tipo de 
exploração, podem comprometer a sua regeneração. Obser 
va-se que em pertubações causadas pela queda natural das 
árvores, a recuperação é rápida devido à presença de inÚ 
meras brotaçÕes e plântulas no sub-bosque, que emergem 
em resposta ao aumento de luminosidade e nutrientes das 
clareiras abertas (UHL et alii, 1988). No entanto, as 
florestas da amazÔnia têm apenas 5-20% de sua área em 
condições abertas num determinado periodo, e não 50% que 
é característico da extraçáo seletiva. Então, as árvores 
danificadas podem experimentar uma alta probabilidade de 
morrer, por estarem mais expostas aos agentes metereolÓ 
gicos, a condição aberta da área favorece o· rápido cres 
cimento e dominância de cipós e outras espécies pionei 
ras insignificantes economicamente. Como consequência.em 
vez da área retomar o seu estado original de floresta a! 
ta, pode acontecer um tipo de sucesso totalmente diver 
so, originando uma floresta pobre em espécies, entre um 
emaranhado de cipós. 

4. O material orgânico e detritos deixados no chão da flo 
resta associados à abertura do dossel facilitam a ação 
do fogo, pelo aumento da radiação solar e diminuição da 
umidade relativa que permitem ao material combustível 
chegar rapidamente ao ponto de ignição. Nos 5 ou 6 meses 
de estação seca este processo é facilitado pelo uso do 
fogo para o estabelecimento de pastagens e controle de 
ervas daninhas em áreas desmatadas da floresta." 

1 

1 

J 
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Neste trabalho é ainda ressaltado que o tipo de exploração 
responsável pelos danos descritos anteriormente citados. é 
relativamente recente na Amazônia. Anteriormente a extração 

' ~ de madeira se restringia as florestas ·de varzea e era ·real! 
zada manualmente ou usando animais. Atualmente. a mecaniza 
ção da exploração da floresta força a abertura de estradas 
de acesso que p~rticipam substancialmente na distruição da 
cobertura original. 

4 - PESQUISAS EM MANEJO SUSTENTADO EM DESENVOLVIMENTO NA .AMAZÔ 
NIA 

Tudo o que foi exposto até aqui serve-apenas como um refe 
rencial de comparação que permite estabelecer o caráter de 
urgência de que se reveste a questão do manejo sustentado 
na Floresta Amazônica. 

Em face dos danos causados pela exploração tradicional em 
pregada atualmente, era de se Asperar que houvesse em anda 
mento um grande número de pe· .~isas cap~zes de indicar, se 
guramente, novos caminhos e alternativas para a utilização 
do potencial madeireiro disponível na região. No entanto, 
não é isto o que ocorre: as pesquisas desenvolvidas até o 
momento ainda não trazem respostas efetivas, viáveis na prá 
tica, e são em número reduzido quando comparadas aos vultuo 
sos prejuízos causados, atualmente, ao ecossistema. Não é 
possível estimar em valores monetários as perdas resultan 
tes da exploração sem critérios, mas pode-se deduzir que, 
diante destes prejuízos, os investimentos destinados à pes 
quisas que possam reverter esta situação são, hoje, absolu 
tamente irrisórios e devem ser incrementados de forma expo 
nencial, amparados por iniciativas governamentais e empresa 
riais sérias e sem conotações imediatistas. As respostas a 
tais pesquisas demandam um médio ou longo prazo e podem não 
trazer orno componente principal o lucro materializado em 
moeda. Mas é preciso ter em vista a gama de variáveis envol 
vidas e benefícios não mensuráveis que estão em jogo. A ma: 
nutenção do equilíbrio ecológico e da_produção permanente 
da floresta, a regulação das tensões sociais pelo melhor u 
so da terra e o respeito a ser alcançado perante a opinião 
pÚblica nacional e internacional se constituem em ganhos in 
diretos e irreversíveis, que justificam a necessidade de 
não se ter mais a exploração visando apenas o retorno econô 
mico como principal fator a direcionar as-atividades na ama 
zÔnia, passando-se a considerar, também, os benefícios indi 
retos que serão contabilizados a partir do uso racional des 
te patrimônio. 
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A Amazônia possui 52% das florestas de folhosas do mundo, 
no entanto, poucas destas são consideradas manejadas (World 
Resources Institute), embora a tendência de implantação do 
manejo sustentado seja crescente. 

O exemplo mais evoluído de manejo sustentado posto em práti 
cana América do Sul vem do Suriname e é apresentado a se~ 
guir. Os relatos foram extraídos na Íntegra de GRAAF, cita 
do por SOUZA, A.L. 

..• 

Segundo o autor o Suriname possui uma área de 16.000.000 ha 
com, aproximadamente, 80% de floresta tropical. O desenvol 
vimento florestal se concentra na região de Forestry Belt, 
com 1,500.000 ha de florestas economicamente acessíveis. vá 
rias técnicas tem sido adotadas para obter povoamentos que 
são mais economicamente produtivos do que a floresta alta 
mesÓfica após exploração. Entretanto, poucas delas passaram 
nos primeiros testes e foram aplicadas em extensas áreas. 
Dentre elas, há os plantios uniformes feitos após o corte 
raso, plantios em faixas feitos na floresta recém-explorada, 
e os sistemas de regeneração atual. 

O Sistema Malaio Uniforme (concebido originalmente, segundo 
Hildebrando Miranda Flor, para adaptar-se às florestas pri 
márias - de baixada - da Malásia, formadas principalmente 
por espécies da família Dipterocarpaceae),foi experimentado 
na região, mas os altos custos de implementação dos trata 
mentos numa rotação de 60 a 80 anos, aliados à ausência de 
espécies com características semelhantes às Dipterocarpaceae, 
acabaram por inviabilizar o sistema. Em 1965, decidiram pe 
la adoção de um sistema policiclico, em detrimento ao Siste 
~a Monociclico (Sistema Malaio Uniforme). Na ocasião, fora; 
implementados pesquisas relacionados com manejo das flores 
tas tropicais Úmidas, culminando com uma série de experime~ 
tos que formaram as bases do Sistema Silvicultural CELOS. 

Este sistema f0i concebido para produzir madeira para serr! 
rias e laminação. Orjginou-se, basicamente, das pesquisas 
silviculturais conduzidas pelo Serviço Florestal antes de 
1965, cujos resultados indicaram o incremento das espécies 
desejáveis, em floresta~ exploradas, o qual poderia ser au 
mentado pela aplicação de tratamentos de refinamento e de 
liberação. 

Com base nestas constatações foram implantados vários expe 
rimentos com os objetivos de : monitorar o crescimento de 
florestas exploradas sem subsequentes tratamentos silvicul 
turais, investigar os efeitos da época de manutenção após a 
exploração e estudar técnicas de estimulação de crescimento 
e regeneração de espécies de valor c~mercial. 
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O primeiro experimento ;foi instalado em 1965-.objeti:vando de 
terminar o melhor esquema de liberação,.os efeitos de trat~ 
mentos silviculturais e de refinamentos para reduzir a popu 
lação em números de espécies sem valor comercial. Com ore: 
finamento a área basal total foi reduzida de 28 m2/ha para 

2 , - 7 m /ha, e posteriormente, apos a liberaçao chegou-se a 
2 , 

4 m /ha de area basal total. Nas parcelas submetidas ao es- 
quema Ótimo ·de liberaçao, e incremento volumétrico das árvo 
res de valor comercial variou de 2 a 4,5 m3/ha/ano. 

Em 19S7 foi implantado um experimento em florestas levemen 
te exploradas que confirmou a baixa produtividade econômica 

1 ' ' destas. O incremento volurnetrico das especies de valor co- 
mercial foi de aproximadamente, 0,2 m3 /ha/ano. Neste mesmo 
ano, outro experimento instalado visou determinar técnicas 
para estimular o crescimento da população de espécies com 
valor comercial. Os esquemas adotados foram, basicamente, a 
redução da área basal, o refinamento e o aumento do número 
de árvores com valor comercial. No entanto, a produção volu 
métrica alcançada não foi economicamente viável. 

Em 1982, os resultados de experimentos anteriores mostraram 
a necessidade de se efetuar uma terceira interferência no 
povoamento manejado, no 16º ano do ciclo sivicultural. Para 
esta interferência foram planejadas as seguintes fases: 

1. Exploração: A exploração não engloba todas as árvores de 
tamanho ccmercial das espécies de valor comercial. Nor 

de 10 árvo- malmente são abatidas, no ano "O", uma média 
res/ha, que perfazem 20 m3/ha e correspondem 
basal de 2 a 3 m3/ha. 

a uma 
, 
are a 

Nesta operação é feita uma verificação do grau de sanida 
de das árvores e de seu padrão qualitativo. As árvore; 
deficientes são eliminadas na fase de refinamento. 

- _. 

2. Primeiro Refinamento: Neste fase, foram eliminadas as 
árvores com diâmetro menor que 30 cm, resultando numa re 
dução da área basal de 28 m2/ha para 13 m2 /ha. Isto re: 
presentou mais de 50% da biomassa total. A melhoria nas 
condições de crescimento das árvores remanescentes deu 
se pela diminuição da competição e aumento da disponibi 
lidade de nutrientes e água. 

3. Segundo Refinamento: Foi executado alguns anos após ore 
finamento inicial, depois de constatado um decréscimo a: 
centuado no incremento em circunfer;~cia das árvores. Ve 
ri ficou-se, então, a nec~ssidade de ·reduzir a área basal 
em 10 m2/ha. Porém, o principal objetivo foi liberar as 
mudas e as pequenas árvores de valor comercial. O dirune 
tro limite para o refinamento foi de 10 cm. 
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4. Terceiro Refinamento: Visou principalmente, a redução da 
área basal e a eliminação de cipós, para reduzir os da 
nos de abate de árvores onde estes de entrelaçam .. Nesta 
operação, executada aos 16 anos do ciclo silvicultura! 
reduziu-se a área basal de 18 m2 /ha para 15 m2/ha. 

5. Segunda Colheita (Segunda Exploração): Feita no 20º ano 
do ciclo silvicultural. Nesta ocasião o volume atinge 
20 m3 /ha, que é maior do que a média geralmente obtida 
na exploração deste tipo de floresta natural. Para seco 
lher 20 m3 /ha, estima-se que o volume total em pé dev; 
ser 40 m3/ha. Isto é, no ciclo de 20 anos o incremento 
médio anual, deve ser, no mínimo de 2 m3 /ha. 

No Brasil, as primeiras iniciativas visando a produção sus 
tentada na Floresta Amazônica datam de 1958, isto é, cerca 
de 40 anos após as primeiras experiências desenvolvidas na 
Ásia, num acordo celebrado entre o governo brasileiro e a 
FAO. Em 1964, pesquisadores do INPA, iniciaram estudos so 
bre enriquecimento, tecnologia, p r o duç ao de mudas e manejo 
de essências nativas e exóticas. Ainda na década de 60, pes 
quisadores da EMBRAPA fizeram o monitoramento de área quei: 
mada em Santarém-PA, cujas observações continuam até hoje. 

Em 1982, sob supervisão do IBDF, foi implantado na Floresta 
Nacional do Tapajós (Santarém-PA), um experimento de manejo 
florestal numa área de 5.000 ha, sub-dividida em 5 blocos 
de 1.000 ha cada. Cada bloco foi dividido em 10 parcelas de 
100 ha, sendo deixada uma testemunha com área de 1.000 ha. 
Na área total foram medidas e mapeadas todas as árvores com 
DAP (diâmetro à altura do peito) igual ou maior que 55 cm . 
As parcelas deverão sofrer diferentes tipos de tratamento 
(exploração) com vistas à definir-se a melhor forma de in 
tervenção neste tipo de floresta tropical. 

Na década de 80 foram implantadas outras pesquisas direcio 
nadas especificamente para o manejo sustentado, e os resuJ 
tados estão sendo avaliados continuamente. Estas pesquisas 
são citadas por Agostinho Lopes de Souza em Tese de Doutor~ 
menta apresentada ao Curso de Pós-Graduação em Engenharia 
Florestal - UFPR/Curitiba, e são relatadas na integra, a se 
guir. 

1. MANEJO E REGENERAÇÃO NATURAL EM SANTARÉM, Estado do Pará 
Este experimento foi instalado em 1980 num bloco de 
100 ha. Os tratamentos foram cortes de exploração, efetu 
adas segundo os limites de DAP de 45 a 55 cm para o gru 
po de espécies de valor comercial. Numa operação de pré 
exploração foram efetuados cortes de cipós e da vegeta 
ção do sub-bosque. 

·J 
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Os objetivos da pesquisa ofram determinar os efeitos dos 
níveis de intensidade de corte sobre a regeneração e so 
bre o povoamento submetido a manejo. 

~ 2. MANEJO E REGENERAÇÃO NATURAL EM MANAUS, Estado do Amazo- 
nas. Este experimento foi implantado no ano de 1980, a 
través de Convênio celebrado ent~e o INPA, o Banco Inte~ 
americano de Desenvolvimento e a FINEP. O estudo teve co 

' - 
mo objetivos testar as possibilidades de manejo da flo- 
resta tropical Úmida submetida ao sistema de regeneração 
natural e determinar ciclos de abate, juntamente com as 
previsões de produção por espécie. 

O modelo experimental consta de 4 blocos de 400 x 600 me 
tros, 24 ha cada, perfazendo um total .de 96 ha de áre; 
experimental, onde os tratamentos são .as diferentes in 
tensidades de corte. 

Para monitorar os tratamentos foi estabelecida, para ca 
da 2 ha, uma parcela permanente de 100 x 100 m, onde se- 
rão feitas as avaliações para o grupo de espécies: cres 
cimento do grupo de espécies do povoamento residual, re 
generação e desenvolvimento das mudas e as taxas de cres 
cimento, sobrevivência e incremento para se determina; 
os ciclos de cortes. 

3. MANEJO FLORESTAL EM BURITICUPU, Estado do Maranhão. Se 
gundo JESUS et alii, em agosto de 198~, a Floresta iRio 
Doce S/A implantou um ensaio de manej~ florestal na loc~ 
lidade denominada Buriticupu, município de Santa Luzia, 
Estado do Maranhão. Os objetivos da pesquisa foram quan 
tificar e qualificar o produto final e estabelecer um 
sistema e um ciclo de extração, de modo a gerar um siste 
ma de manejo para produção sustentada~ 

- 

A reserva de Buriticupu possui uma área total de 
10.000 ha, com cobertura florestal primária denominqda 
de Floresta Mesofidica PerenifÓlia do:Rio Pindaré. 

O modelo experimental constitui-se de·4 blocos ao acaso 
com 5 tratamentos e 4 repetições cada; A área de cada 
parcela experimental foi de 0,5 ha (50 x 100 m), espaça 
dos entre si de 50 me afastadas 75 m de estrada de aces 
so. Previamente à aplicação dos tratamentos, foi feito 
um inventário florestal, por bloco, de todos os indiví 
duos com DAP ~ 10 cm. 

Os tratamentos foram escolhidos de modo a representar di 
ferentes tipos de interferências, variando desde um sis= 
tema de exploração mais brando até um sistema mais drás 
tico que foi o corte raso. 
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4. PRODUÇÃO SUSTENTADA EM FLORESTA AMAZÔNICA,, no município 
de Marabá, Estado do Pa~á~ Este experimento foi instala 
do em julho/agosto de 1984, em Marabá. numa área onde 
há, tradicionalmente, extrativismo de Castanha-do-Pará. 

O modelo experimental constitui-se de Blocos ao acaso 
com 4 tratamentos e 4 repetições, onde os diferentes sis 
temas de interferências (tratamentos) foram aplicados. 

Em todos os tratamentos, foram quantificados o número de 
, , , 3 
arvores, a area basal e o volume em estereo/ha em /ha, 
para todos os indi v Í duo s com DAP > 10 cm. 

5. PRODUÇÃO SUSTENTADA EM FLORESTA PRIMITIVA DO MÉDIO AMAZÔ 
NAS, municÍpio de Oriximiná, Estado do Pará. Segundo JE= 
SUS & ENANDRO, este experimento foi concebido em virtu 
de da necessidade, por parte da Mineração Rio Norte-MRN, 
de conhecer alternativas para a substituição do Óleo uti 
lizado na secagem de bauxita. na oportunidade, após um; 
série de estudos de pré-viabilidade, optou-se pela util! 
zação de biomassa florestal como insumo energético. 

Em virtude dos altos custos da biomassa que chegava a 
Porto Trombetas, em 1984, a Floresta Rio Doce-FRD propôs 
a implantação de uma bateria experimental com objetivo 
de reduzir os custos da biomassa energética, da qualco~ 
tava o ensaio de manejo florestal, para a produção sus 
tentada de lenha e madeira serrável. 

Em síntese, os objetivos do experimento foram: 
a) quantificar e qualificar a biomassa florestal; 
b) estabelecer um sistema auto-sustentável na utilização 

da biomassa; 
c) estabelecer a rotação do sistema. 

O modelo experimental consiste de blocos ao acaso, com 
4 repetições e 5 tratamentos, onde os seguintes sistemas 
de interferência (tratamentos). 

Além destas, existem outras pesquisas em andamento, não es 
pecificamente direcionadas ao manejo sustentado, mas rela 
cionadas a algumas variáveis que devem ser consideradas nes 
te tipo de condução de povoamentos florestais. Os resulta: 
dos destas pesquisas, combinados entre si, podem subsidiar 
estudos e técnicas de intervenções na cobertura florestal 
original, indicando os melhores procedimentos a serem adota 
dos nas atividades de extração da madeira e as providência; 
a serem tomadas após a exploração, visando a conservação do 
valor e produção das florestas. 

-------------------·- --·--. ---- - - ·---------------· 

i 
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As pesquisas apresentadas a seguir f'o r am divulgadas, sucin 
tamente, em publicação da EMBRAPA, sob ·título "Pesquisas 
Florestais em Andamento no Brasil (Terceiro Levantamento)". 

1. Título: 
Efeito de Quatro Intensidades de Re duç ao da Densidade no 
Crescimento de Floresta Tropical Úmida. 

Pesquisador: 
João O.P. Carvalho 

Objetivo: 
Definir a redução da densidade da floresta através de 
tratos silviculturais, para proporcionar ciclos de corte 
mais curtos e mais produção de madeira. 

Local: 
Santarém-PA. 

2. Título: 
Influência de Duas Intensidades de ~xploração no Cresci 
mento da Floresta Residual. 

Pesquisador: 
João O.P. Carvalho 

Objetivo: 
Estudar a influência de duas intensidades de exploração, ~ , 
representadas por diametros minimos :de abate de 45 cm e 
55 cm, no crescimento em diâemtro, ~rea basal e volume 
da floresta remanescente. 

Local: 
Santarém-PA. 

3. Título: 
Estudo da Viabilidade Técnica e Econômica do Manejo da 
Floresta Nacional do Tapajós. 

Pesquisador: 
João O.P. Carvalho 

Objetivo: 
Avaliar a viabilidade técnica e ecoDÔmica do manejo na 
Floresta Nacional do Tapajós e definir diretrizes para o 
manejo de florestas semelhantes em outros locais da Ama- ,. . 
·zon1a. 

Local: 
Santarém-PA. 
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4. Título 
Consórcio de Jacarandá-da-Bahia com Guaraná e Culturas 
de Ciclo Curto. 

Pesquisadora: 
Dalva M. Bueno. 

Objetivo: 
Avaliar o comportamento de essências florestais quando 
em consórcio com culturas industriais. Avaliar o compor 
tamento de culturas agrícolas temporárias e perenes em 
consórcio. Estabelecer o retorno econômico do sistema a 
gro-florestal proposto. 

Local: 
Manaus-AM. 

5. Titulo: 
Manejo Ecológico e Exploração da Floresta Tropical Úmida. 

Pesquisador: 
Fernando C.S. Jardim 

Objetivo: 
Desenvolvimento de pesquisa florestal em geral e espe- 
cial atenção a espécies nativas, e de técnicas de manejo 
racional econômico de florestas naturais de terra firme 
e de avaliação de efeitos de diferentes intensidades de 
corte sobre o povoamento remanescente. 

Local: 
Manaus-AM. 

6. Titulo: 
Ecofisiologia do Crescimento de Mudas de Espécies Flores 
tais. 

Pesquisador: 
Antenor P. Barbosa 

Objetivo: 
Gerar informações básicas para a produção de mudas e ma 
nejo da regeneração natural. 

Local: 
Manaus-AM. 

7. Título: 
Manejo da Regeneração Natural da Floresta de Terra Firme. 

Pesquisador: 
Fernando C.S. Jardim. 
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Objetivo: 
Determinar níveis de raleamento da cobertura dominante 
para aumentar o Índice de estocágem da regeneração no es 
tágio·mais jovem . 

.. .... Local: 
Manaus-AM. 

8. Titulo: 
Plantio de Dalbergia nigra em linhas de Enriquecimento. 

Pesquisador: Francisco Cavalcanti. 

Objetivo: 
Avaliar o crescimento e formação do fuste da espécie 
plantada (jacarandá) em linhas de enrequecimento. 

Local: 
Manaus-AM. 

9. Titulo: 
Avaliação da Biomassa Lenhosa e Manejo Florestal para 
Fins Energéticos. 

Pesquisador: 
Francisco Cavalcanti 

Objetivo: 
Avaliação da biomassa da Floresta. Exploração em difere~ 
tes níveis de corte. Recomposição da área através de 
plantios e regeneração natural e custos. 

Local: 
Manaus-AM. 

,. - 

10. Titulo: 
Condução da Regeneração Natural de Florestas Tropicais 
Secundárias apra Produção de Celulose e Energia. 

Pesquisador: 
José Carmo A. Lopes. 

Objetivo: 
Estudar qualitativa e quantitativamente a regeneração n~ 
tural de florestas secundárias. Conduzir a regeneração 
natural de modo a obter povoamento com predominância de 
espécies para celulose e lenha. Estudar a viabi~idadetéc 
nica-econômica de um sistema de manejo florestal par~ 
produção de madeira para lenha. 

Local: 
T.F. do Amapá-AP. 
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5 - CONCLUSÃO 

Atualmente não é mais contestada a vocação florestal da Am~ 
zÔnia. Todos os conhecimentos acumulados a respeito de seu 
ecossistema comprovam isto, e justificam esforços para que 
esta floresta seja manejada corretamente, garantindo um ren 
dimento sustentado e evitando danos ao ecossistema. 

As pesquisas existentes, embora em pequeno número se compa 
radas à todas as interações carentes de estudo neste comple 
xo ecossistema, podem e devem ser utilizadas como subsidio 
ao planejamento do uso da floresta. Este planejamento é im 
prescindível e deve ter a participação da comunidade cienti 
fica como fomentadora das informações básicas e limitaçÕe; 
para as atividades a serem empreendidas. 

Porém, não deve fugir ao planejamento do uso da floresta, 
a questão econômica. Para tanto, é premente a necessidade 
de serem incrementadas as pesquisas em andamento e implant~ 
dos mais estudos que visem a definição de critérios que ga 
rantam a viabilidade econômica dos sis~emas de manejo a se 
rem adotados. Tal definição é fundamental para estimular i~ 
vestimentas da iniciativa privada, que seria, desta 
o elo de ligação entre os interesses ecológicos e 
concernentes ao manejo da Floresta. 

forma, 
sociais 

O aporte de recursos financeiros para as atividades de man~ 
jo e a garantia de retorno dos respectivos investimentos.vi 
riam a fechar o trinômio de benefícios ecolÓgicos/econÔmi- 
cos/sociais que compõem a base da conceituação de manejo 
sustentado de uma floresta. 

Resta aos Órgãos governamentais e à iniciativa privada a 
brir espaços para que os experimentos conduzidos até o mo 
mento sejam aplicados em grande escala, delineando-se, as 
sim, paulatiqamente uma técnica de manejo sustentado viável 
econômica e socialmente para a floresta amazônica. 

A reversão da situação caótica em que se encontra a regiao 
é possível, desde que as políticas a serem adotadas respei 
tem e privilegiem o conhecimento cientifico acima dos dis 
cursos pseudo-conservacionistas que influem, hoje, nas al 
tas esferas que decidem o que fazer com a Amazônia. 

• 

---------- --- -------- --------------·-- -·- - -·-- - 
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.. 
ZONING AND UNITS OF CONSERVATION 

* Maria Tereza Jorge Pádua 

O zoneamento econômico-ecológico constitui o pri 

me1ro passo para o aproveitamento racional dos recursos natu 

rais do País, tendo em vista o desenvolvimento sócio-econômico 
equilibrado e sustentado. 

A técnica do zoneamento consiste, basicamente, em 

agrupar, em unidades territoriais, áreas cujas característica~ 

em termos de potencialidades e limitações de uso dos seus re - 

cursos naturais, sejam relativamente homogêneas. 

O zoneamento admite vários níveis ou escalas de 

detalhamento, desde grandes áreas, como,·por exemplo, a região 
amazônica ou um estado da federação, até a nível de proprieda 

de rural. 

t oportuno lembrar que a delimitação de áreas pa 

ra a implantação de unidades de conservação constitui, na ver 

dade, uma atividade de zoneamento, uma vez que essas áreas na 

da mais são do que unidades territoriais cujo uso mais adequa 

do ou racional é a conservação da natureza. 

Pouco se fez ainda no País, em termos de zoneamen 
to econômico-ecológico, tendo em vista sua extensão territo 

rial e a forma acelerada e desordenada com que novas áreas vêm 

sendo incorporadas ao processo de desenvolvimento nacional. E~ 

tretanto, nos Últimos anos vêm-se multiplicando as iniciativas 

nesta direção, com a elaboração de importantes trabalhos, que 

representam um avanço significativo nesta área. 

* Presidente da Fundação Pró-Natureza - FUNATURA 

--·--------------- 
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Dentre os trabalhos já elaborados, em elaboração 

e pl~nejados devem ser citados: 

Pré-zoneamento das potencialidades dos recursos naturais da 

região amazônica. 

O IBGE, em convênio com a SUDAM, elaborou o cha 

mado pré-zoneamento de toda a área da Amazônia Legal, com ba 

se nos resultados do projeto RADAM. 

Toda a informação obtida foi cartografada à esca 
la de 1:2,5 milhões, em torno de três temas: vegetação, solos 

e geologia. Além dos três mapas temáticos também foram elabo 

radas todas as cartas de serviço necessárias (aptidão agríco 

la, rnetalogenético, potencial madeireiro, etc.}. 

- Zoneamento da área de influência do Programa Grande Carajás 

PGC. 

A área considerada é a parte oriental do Pará,e~ 

tre o Xingue o Tocantins, quase todo o Maranhão (deixando o 

extremo sul} e urna parte do estado do Tocantins. são aproxima 

damente 900.000 km2, 11% do território nacional, 20% da Amaz6 

nia Legal. 

Foram feitos levantamentos dos recursos minerais, 

promovidos pelo PGC e o DNPM, com recursos da SEPLA~ e um ma 

pa de reconhecimento dos recursos naturais, na escala de 

1:250.000, numa área de mais ou menos 100.000 krn2, de influê~ 

eia direta da estrada de ferro. O levantamento, que utilizou 

imagens recentes de satélite, define as condições de ocupação 

da área, os níveis de desmatamento e a sua variação (progres 

são geométrica) e resulta em recomendações de uso do espaço. 

O trabalho realmente de zoneamento foi feito nas 

áreas criticas de Marabá e Santa Inês, com o IBGE, a partir 

do início de 1986. Corresponde a uma área total de 15.200 km~ 

tratadas à escala de 1:100.000. 
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Este projeto está na fase de diagnóstico. A fase 

seguinte é a de definição de propostas de ação, a serem apro 
vadas e implementadas. • 

- Projeto de proteção do Meio Ambiente e Comunidades Indige - 

nas - PMACI 

O trabalho de zoneamento previsto no PMACI foi 

dividido em dois projetos, PMACI I e II, correspondendo as 

áreas de influência de dois trechos da BR-364. 

O PMACI para o trecho Porto Velho/Rio Branco, 

abrange uma área de 252.000 km2. Foi elaborado, numa primei 

ra etapa, um mapa na escala de 1:1.000.00~com base principal 

mente nas informações do RADAM. Nesta etapa foram feitas aná 

lises temáticas, com a atualização e sistematização de todos 

os dados. 

Prosseguiu-se então com o zoneamento ecológico - 

econômico propriamente dito, na escala de 1:250.000.Foi levanta 

da toda a informação básica e analisadas todos os potenciais 

(hídrico, mineral, florestal, pesqueiro, agrícola) e os indi 

cadores (vulnerabilidade ambiental, ações antrópicas, sócio - 

econômicas, infraestrutura ... ) para se chegar a uma síntese das 

potencialidades e limitações· ao uso dos recursos e a urna ava - 

liação da qualidade de vida. As informações assim obtidas fo 

ram condensadas num mapa, indicando as alternativas de uso. 

Por outro lado, elaborou-se propostas de ação e projetos. 

Zoneamento agro-ecológico e sócio-econômico do estado de 

Rondônia. 

O zoneamento do estado de Rondônia estava prevj~ 

to no contexto do POLONOROESTE, que tem vários contratos de 

financiamento com o Banco Mundial. 
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A primeira etapa do trabalho de zoneamento, que 

se passou a chamar "primeira aproximação", e cuja principal 

fonte de dados foi o RADAM, resultou num mapeamento na esca 

la de 1:1.000.000, de áreas homogêneas e semi-homogêneas. 

A "segunda aproximação11 entrará num detalhame!! 

to maior, com as escalas correspondentes, integrando o "le - 

vantamento utilitário do meio físico" e considerando as ba 

cias hidrográficas como unidades. 

- Zoneamento agro-ecológico e sócio-econômico do estado do 

Mato Grosso. 

1 

1 

1 
1 

i 
J 

O zoneamento do estado do Mato Grosso foi conce 

bido com o propósito de subsidiar a.·formulação de projetos 

do POLONOROESTE II, principalmente aqueles ligados a ativida 

des produtivas, e introduzir a administração dos recursos na 

turais na função de planejamento do Estado e municípios. 

A metodologia, no que se refere à primeira apr~ 
ximação, segue, basicamente, aquela aplicada no estado de 

Rondônia. Nessa etapa Mato Grosso foi dividido em unidades 

denominadas "sistemas agro-ecológicos de ocupação", em fun 

ção das possibilidades e limitações biofísicas e espaciais à 
ocupação e o grau de sensibilidade dos diferentes meios nat~ 

rais em relação ã aplicação de tecnologia de produção agrí 

cola. 

Na segunda aproximação, na escala de 1:250.000, 

já foram definidas as áreas prioritárias e teve início o zo 

neamento da região norte do Estado. 

- Avaliação da aptidão agrícola das terras e delineamento ma 

cro-ecológico do Brasil. 

Foi desenvolvido um sistema de aptidão agrícola 

para dar maior compreensão aos levantamentos de solos,muito 

técnicos, feitos por pedólogos, e dar-lhes uma interpretação 

agricola, acessível a um público maior. 
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A rretocblogia utilizada consistiu, reswnidamente, em 

determinar fatores limitantes à qualidade dos solos e indicar,no 

mapa, as classes de aptidão. Os solos são classificados pela sua 

máxima aptidão,o que não corresponde,entretanto, a recomendações 

de uso. 

O delineamento macro-agro-ecológico do Brasil, foi 

solicitado pelo Banco Mundial para que se pudesse ter uma idéia 

macro das diferentes zonas agro-ecológicas. 

O mapa foi elaborado a partir, principalmente, do 

Mapa de Solos do Brasil, na escala de 1:5.000.000, e utilizando 

o conhecimento dos técnicos. A vegetação serviu, também, de base 

para se conhecer características térmicas e hídricas. 

Devem ser citadas ainda as experiências de zonea - 

mento que vem sendo feitas no Pará, pelo IDESP; o Programa Na 

cional de Gerenciamento Costeiro, com metodologia, financiamento 

e coordenação do CIRM; e o sistema de informações para o zonea - 

menta ecológico e sócio-econômico do Médio Amazonas, trabalho de 

senvolvido sob a responsabilidade do CODEAMA. 

r 

t 
1 

Merecem referência especial os resultados, em mat~ 

ria de zoneamento, alcançados pelo Programa Nossa Natureza. O 

Grupo de Trabalho - GTI VI recomendou, especialmente, um projeto 

nacional de ordenação territorial fundamentado no zoneamento eco 

lógico-econômico. 

O PNN preconiza uma metodologia de zoneamento que 

parte do geral (o pré-zoneamento, numa escala de 1:1.000.000) p~ 

ra chegar no particular {o zoneamento ecológico-econômico pro 

priamente dito, na escala de 1:250.000), num processo de aproxi 

mação progressiva. 

Essa metodologia se aplica melhor à Amazônia, cujo 

pré-zoneamento já foi feito pela SUDA.M/IBGE, e foi inclusive uti 

lizada no PMACI. 

.. 

! 
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.,. - INTRODUÇÃO I 

O Brasil po s s uí, hoje 32 Parques Nac í.one.í.s , 18 R~ 

servas Biológicas Federais e 20 Estaç?es Ecológicas a nível na 

cional perfazendo um total de. 14.000.000 de hectares ou seja 

aproximadamente 1,8% da nossi extensã~ territorial (quadro 1 em 

anexo). Estas unidades são de uso indireto dos recursos 

rais. 

natu- 

Outros países, também ~o terceiro mundo, aprese~ 

tam percentagens bem mais e xpr'e s s Lvas, como a Indonésia 16 % , _a 

Venezuela 8% e Costa Rica 8% •. Embora o fato de estabelecer-se 
critérios de percentagens não seja ci~ntificamente correto,pois 

o que se pretende é garantir a repres~ntatividade de ecossiste 

mas que o país possui, a comparação é: válida para demonstrar o 

quanto é inferior a nossa situação em: relação a outros países. 

E há que se lembrar qu~ o Brasil detém 30% do 

que re·sta de matas tropicais no plane~a, cerca de 250.000.000 

de ha, e também o maior número de espécies de psitacídeos, de 

primatas, de anfíbios, de artrópodes,: de plantas superiores e 

de peixes de água doce. Ocupa ainda o: segundo ou terceiro luga 

res em espécies de aves, répteis e pa'Lme Lr-as, 

1 

1 

1, 
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
PARQUE NACIONAL UF DECRETO E DA"l"A DE CRIAÇÃO ÃREA (HA) 

ITATIAIA RJ,lMG 1713 de 14,l06,l37 30.000 

IGUAÇU PR 10 35 de 10,lO ll'.'.)9 170.000 

SERRA DOS ÕRGÃOS RJ 1822 de 301'.'.'.1109 11. 000 

UBAJARA CE 45.954 de 30l'.'.'.04L59 563 

APARADOS DA SERRA SC/RS 47.446 de 17,ll2,l59 10.250 

ARAGUAIA TOC 47.570 de 31/12/59 562.312 

CHAPADA DOS VEADEIROS GO 49.875 de 11/01/61 60.000 

EMAS GO 49.874 de 11/01/61 131. 86 8 

CAPARAÔ ES/MG 50.646 de 24/05/61 26.000 

SETE CIDADES PI 50.774 d~ 08/06/61 6.221 

TIJUCA RJ 50.923 de 06/07/61 3.200 

SÃO JOAQUIM se 50.922 de 06/07/61 49. 300 

BRAS1LIA DF 241 de 29/11/61 28.000 

MONTE PASCOAL BA 242 de 29L'.llL'.61 22.500 

SERRA DA BOCAINA SP/RS 68.172 de 04/02/71 100.000 

PANTANAL MATOGROSSENSE MT 68.691 de 2s;o5L11 135.000 

SERRA DA CANASTRA MG 70.335 de 03/04/72 71. 525 

AMAZÔNIA PA/AM 73.683 de 19L'.021'.'.'.74 994.000 

PICO DA NEBLINA AM 83.550 de 05/06/79 2.200.000 

SERRA DA CAPIVARA PI 83.548 de 05/06/79 97.933 

Pl\CA.l~S NOVOS RO 84.019 de 21/99/79 765.801 

Fonte: IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis - 1989. 

L ••• • 
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PARQUE NACIONAL UF DECRETO E DATA DE CRIAÇÃO ÃREA (HA) 

CABO ORANGE AP 84.913 de 17L07~8o 619.000 

JAÚ AM · 85.200 de ?4L09L80 2.272.000 

LENÇOIS MARANHENSES MA 86.060 de 02L06L81 155.000 

MARINHO DOS ABRO::.HOS BJI_ 88.218 de 06L04L83 91. 300 

SERRA DO CIPÓ MG 90.223 de 25/09L84 33.800 

CHAPADA DIAMANTINA BA 91.665 de 17/09/85 152.000 

LAGOA DO PEIXE RS 93.546 de 06/11/86 34.400 

MARINHO DE FERNANDO DE NORONHA PE 96.693 de 14/09/88 11. 270 

GRANDE SERTÃO VEREDAS MG/BA 97.658 de 12/04/89 84.000 

CHAPADA DOS GUIMARÃES MT 97.656 de 12/04/89 33.000 

SUPERJ\GUI PR 97.688 de 25/04/89 21. 000 

TOTAL ....•• 8.982 .243 

RESERVAS BIOLÓGICAS 

PO,Ç_O DAS ANTAS RJ 73.791 de 11LQl.L74 5.000 
.... ····- - ·- - - -·· ·····3·6-:ZU 

268.150 JARU RO 83.716 de 11L07L79 

RIO TROMBETAS PA 84.018 ae 21/09L79 

LAGO PIRATUBA AP 84.014 ae 16L07L80 

UNA BA 85.463 de 10L12lao 

l\!3Uf:'ARI AM 87.585 ae 20Lo9L82 

CÓRREGO DO VEADO ES 87.590 de 20L:09/82 

GUi\PORt: RO 87.587 de 20/09/82 

385.000 

395.000 

11.400 

288.000 

2.392 

600.000 



RESERVAS BIOLÕGICAS UF DECRETO E DATA DE CRIAÇÃO ÃREA (HA) 

AUGUSTO RUSCHI ES 87.589 de 20/09/82 4.000 

SERRA NEGRA PE 87.591 de 20/Õ9/82 1.100 

SOORETAMA ES 87.588 de 20/09/82 24.000 

SALTINHO PE 88.774 de 20/09/82 548 

COMBOIOS ES 90.222 de 25/09/84 833 

GURU PI MA 95.614 de 12/01/88 341. 650 

SANTA ISABEL SE 96.999 de 20/10/88 2. 766 

CÕRREGO GRANDE ES 97.657 de 12/04/89 1.504 

TAPIRAPí:; PA 97.719 de 05/05/89 103.000 

TOTAL ••• 2.470.592 

FLORESTAS NACIONAIS 

ARA RIPE CE Lei 9.226 de 02/05/46 38.262 

CAXIUANÃ MG Dec.Lei 239 de 28/11/61 200.000 

AÇUNGUI PR Portaria 559/68 de 25/10/68 49 3 

IRATI PR Portaria 559/68 de 25/10/68 3.495 

SÃO FRANCISCO DE PAULA RS Portaria 561 de 25/10/68 1.139 

PASSO FUNDO RS Portaria 561 de 25/10/68 1. 328 

CANELA RS Portaria 561 de 25/10/68 557 

TR.f: S BARRAS se Portaria 560 de 25/10/68 4.458 

CHAPECÕ se Portaria 560 de 25/10/68 1. 686 

CJ\.ÇADOR se Portaria 560 de 25/10/68 850 

CAPÃO DONITO SP Portaria 558 de 25/10/68 4.347 

1 

L •• 
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FLORESTAS NACIONAIS UF DECRETO E DATA DE CRIAÇÃO ÃREA {HA) 
TAPAJÓS PA 73.684 de 19i02L74 600.000 JAMARI RO 90.224 de o5L09LS4 225.000 
MÁRIO XAVIER RJ 93.369 de 08/10/86 493 
PA~~l\ QUATRO MG Portaria 568 de 25/10/86 335 
IBIRAMA se 958/88 de 11/03/88 57.058 
BOM FUTURO RO 96/88 de 21/06/88 2 80. 000 
PURUS AM 96L9o de 21/06/ss 256.000 
MACAUÃ AC 96/89 de 21/06/88 173.475 
TEF~ AM 97.629 de 10i04/89 1.020.000 
AMAPÂ AP 96.630 de 10/04/89 412.000 
TAPIRAP~-AQUIRI PA 97.720 de 05/05/89 190.000 
Total de 22 Florestas Nacionais TOTAL ........ 3.470.976 

ESTA~ÕES ECOLÓGICAS (Decretadas) 

RIO ACRE AC 86.061 ae 02Lo6ta1 77.500 
-·-···-· ··-. ANAV{-LIIANAS- ---- ..... AM ·--- - .86-. 06-l---de--02/-0.6/81.- . - --- 350 .• 0.1-8. ____ 

MARACÁ-JIPIOCA AP 86.061 de 02/06/81 72. 000 
rous MT 86.061 de 02/06/81 200.000 
Tl\IMÃ MT 86.061 de 02/06/81 14.325 
URUÇUI-UNA PI 86.061 de 02/06/81 135.000 
MARl\C:Ít RR 86.061 de 02/06/81 101.312 
ARACURI/ESMERALDA RS 86.061 de 02/06/81 272 
Jl\IU PA 87.092 de 12/04/82 227.126 

,_. 
,I>, 
w 
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ESTAÇÕES ECOLÕGICAS (Decretadas) UF DECRETO E DATA DE CRIAÇÃO ÃREA (HA) 

SERRA DAS ARARAS MT 87.222 de-31/05/82 28. 700 

GUARAQUEÇABA PR 87.222 de 31[05/82 13.638 

SERIDÔ RN 87.222 de 31/05/82 1.116 

Cl\Rl\CARAI RR 87.222 de 31/05/82 394.560 -- 
JUl\MI-JAPURÁ AM 91.307 de 03/06/85 745. 850. 

NIQUIÁ RR 91.307 de 03/06/85 286.600 

TAil'-1 RS 92.963 de 21/07/86 33.995 

TUPINIQUINS SP 92.964 de 22/11/86 41 

PÁRAPITINGA MG 94.656 de 20/07/87 1. 090 

CARIJÔS se 94.656 de 20/07/87 11. 296 

TUPINAMBÁS SP 94.656 de 20/07/87 

Total de 20 Estações TOTAL ••••••••• 2. 794. 455 

ESTAÇÕES ECOLÔGICAS (NÃO DECRE'TI\DAS) 

FDZ_S.E_RA!\ICISCO PRAIA 00 PEBA AL 5 • 322 
~IUbBÁ CE 11.525 
COCO JAVAES GU 37.000 
!:IBMA!::!_~~-UAPE PB 3 . 9 92 
TAMOIOS RJ 70 
CUNIÃ RO 104.000 
ii~MIRAUÁ l\M 217.500 
~tªITONGA se 7.833 
ITJ\Bl\Il\NA SE 1.100 
JUR8IÃ SP 2 .o05 
ARÃRIBÔIA RJ 44 

Total de 11 Estações TOTAL ....•... 418.991 

, .. , " 
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ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBII!;~TAJ,_(APA) UF DECRETO E DATA DE CRIAÇÃO ÃREA (HA) 

PETRÓPOLIS RJ 87.561 de 13/09/82 44.000 

PIAÇABUÇU AL 88.421 de 21/06/83 8.600 

· -BACIA SÃO BA-RTOLOMEU · DF--- 88.940-de 07/11/83. 84.100 ... 

BACIA DO DESCOBERTO DF/GO 88.940 de 07/11/83 32.100 

CAIRU~U RS 89.242 de 27/12/83 33.800 

GUAPI-MIRIM RJ 90.225 de 25/09/84 14.340 

JERICOACORA CE 90.379-de 20/10/84 6. 800 

CANAN:t:IA-IGUAP:g E PERUIGE SP 90.347 de 23/10/84 202.832 

SERRA DA MANTIQUEIRA M:i/SP/R.J 91.304 de 23/10/84 402.517 

GUARAQUEÇABA PR 90.883 de 31/10/85 291. 500 

IGARAP:t: GELADO. PA 97.718 de 05/05/89 21.600 

Total de 11 APAs TOTAL •••••• 1.149.189 

J 
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QUADRO RHSUM.O DAS URIDADES DE CONSERVAÇÃO 

CATEGORIA DE UNIDADE DE 

1 1 1 1 

% SOBRE O TERRITÔRIO 

CONSERVAÇÃO NO TOTAL ÃREA (HA) NACIONAL 

PARQUES NACIONAIS 

(PARNAS) 32 8.982.243 1,05 

RESERVAS BIOLÓGICAS 

(REBIOS) 18 2.470.592 0,29 

ESTAÇÕES ECOLÓGICAS 

(EE) DECRETADAS- 20 2.694.455 0,31 

ESTAÇÕES ECOLÓGICAS 

(EE) NÃO DECRETADAS 11 418.991 0,05 

RESERVAS ECOLÓGICAS 

(RE) 06 1.130.198 0,132 

ÃREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

(APAS) 11 1.149.189 0,135 

FLORESTAS NACIONAIS 

(FLONAS) 22 3.470.976 0,40 

1 

TOTAL 

11 

120 

11 

20.316.644 

11 

2,39 

1 

'• • 
·-------- ----- 
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Atualmente afirma-se que n9sso pais abrange a maior 

diversidade biológica dentre todos. oe'todos os modos disputa a 

primazia com Peru e Colômbia. Estima-sé que existam 30 milhões 

de espécies vivas na face da Terra - 15 a 20% delas estão no 

Brasil. Este enorme patrimônio genético tem de ser preservado 

em sua representatividade para benefício das atuais e futuras 
- geraçoes. 

Além destas unidades de conservação de uso indireto 

dos recursos naturais, existem as de uso direto previstas em 

lei que são as Florestas Nacionais, os Parques de Caça e as 

Ãreas de Proteção Ambiental. Foram criadas até o momento 22 FlQ 

restas Nacionais,somando 3.470.976 ha,$ onze APA's, somando 

1.149.189 ha.Até o momento nenhum Parque de Caça foi criado. 

Há que se considerar sempre que as unidades de con 

servaçao de uso direto dos recursos naturais, embora apresentem 

benefícios sociais mais facilmente perceptíveis a curto prazo 
e, portanto, são mais absorvidas pelos:hornens de decisão, propi 

ciam, qualquer que seja o seu manejo, um empobrecimento genéti 

co e urna modificação mais significativa da mata prístina. 

II - LEGISLAÇÃO 

A legislação que faculta ao Poder Público o esta- 
belecimento destas categorias de unidades de conservação é des- 
crita a seguir: 

Código Florestal - Lei 4.771/65, reza em seu Art. 
59.: 

"O Poder Público criará: 

a) Parques Nacionais; Estaduais e Municipais e Re - 

servas Biol6gicas, com a finalidade de: resguardar atributos ex 

cepcionais da natureza, conciliando a proteção integral da flo 

ra,da fauna e das belezas naturais, co~ a utilização para obje 

tivos educacionais, recreativos e científicos; 
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b) Florestas Nacionais, Estaduais e Municipais, com 

fins econômicos, técnicos ou sociais, inclusive reservando 

áreas ainda não florestadas destinadas a atingir àquele fim. • 

Parágrafo único - Fica proibida qualquer forma de 

exploração dos recursos naturais nos Parques Nacionais, Esta 

duais e Municipais". 

O Art. 59 da Lei de Proteção à Fauna 

5.197/67 que diz: 

Lei n9 

"O Poder PÚblico criará: 

a) Reservas Biológicas Nacionais, Estaduais e Muni 

cipais, onde as atividades de utilização, perseguição, caça,ap~ 

nha ou introdução de espécimes da fauna e flora silvestres e d~ 

mésticas, bem como modificações do meio ambiente a qualquer tí 

tulo, são proibidas, ressalvadas as atividades científicas devi 

damente autorizadas pela autoridade competente; 

b) Parques de Caça Federais, Estaduais e Municipais 

onde o exercício da caça é permitido abertos total ou parcial - 

mente ao pÚblico, em caráter permanente ou temporário, com 

fins recreativos, educativos e turísticos". 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente 

6.902/81, diz em seu Art. 19: 

"Estaç6es Ecológicas são áreas representativas de 

ecossistemas brasileiros, destinadas à realização de pesquisas 
básicas e aplicadas de Ecologia, à proteção do ambiente 
rale ao desenvolvimento da educação conservacionista. 

natu 

§ 19 - 90% (noventa por cento} ou mais da área de 

cada Estação Ecológica será destinada, em caráter permanente, e 

def1nida em ato do Poder Executivo,à preservação integral da 

biota. 

i 

i 
----- _J 
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§ 29 - na área restante, desde que haja um plano de 

zoneamento aprovado, segundo se dispuser em regulamento, poderá 

ser autorizada a realização de pesquisas ecológicas que venham 

a acarretar modificações no ambiente natural. 

§ 39 - As pesquisas científicas e outras atividades 

realizadas nas Estações Ecológicas levarão sempre em conta a 

necessidade de não colocar em perigo a sobrevivência das popula 

ções dcts espicies ali existentes". 

Diz ainda em seus artigos 89 e 99: 

"Art. 89 - O Poder Executivo, quando houver releva~ 

te interesse público, poderá declarar determinadas áreas do TeE 

ritõrio Nacional corno de interess~ para a proteção ambiental, a 

fim de assegurar o bem-estar das populações humanas e conservar 

ou melhorar as condições ecológicas locais. 

Art. 99 - Em cada Ãrea de Proteção Ambiental, den 

tro dos princípios constitucionais que regem o exercício do di 

reito de propriedade, Ó Poder Executivo estabelecerá normas, li 

mitando ou proibindo: 

a) a implantação e o funcionamento de indústrias p~ 

tencialmente poluidoras, capazes de afetar mananciais de água: 

b) a realização de obras de terraplenagem e a aber 

tura de canais quando essas iniciativas importarem em sensível 

alteração das condições ecológicas locais; 

e) o exercício de atividades capazes de provocar 

urna acelerada erosão das terras e/ou um acentuado assoreamento 

das coleções hídricas; 
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d) o exercício de atividades que ameacem extinguir 

na área protegida as espécies raras da biota regional. 

§ 19 - A Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou 

órgão equivalente no âmbito estadual, em conjunto ou isolada - 

mente, ou mediante convênio com outras entidades, fiscalizará 

e supervisionará as Ãreas de Proteção Ambiental. 

§ 29 - Nas Ãreas de Proteção Ambiental, o nao cum 

primento das normas disciplinadoras previstas neste Artigo su 

jeitará os infratores ao embargo das iniciativas irregulares,à 

medida cautelar de apreensão do material e das máquinas usadas 

nessas atividades, ã obrigação de reposição e reconstituição, 

tanto quanto possível, da situação anterior e a imposição de 

multas graduadas de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros) a Cr$ 

2.000,00 (dois mil cruzei~os), aplicáveis, diariamente, em 

casos de infração continuada, a reajustáveis de acordo com os 

índices das ORTNs - Obrigações do Tesouro Nacional. 

§ 39 - As penalidades previstas no parágrafo ant~ 

rior serao aplicadas por iniciativa das Secretaria Especial do 

Meio Ambiente ou do Órgão estadual correspondente e constitui 

rão respectivamente, receita da União ou do Estado, quando se 

tratar de multas. 

§ 49 - Aplicam-se às multas previstas nesta Lei 

as normas da legislação tributária e do processo administrati 

vo fiscal que disciplinam a imposição e a cobrança das penali 

dades fiscais". 

III - PLANO DO SISTEMA DE UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO DO BRASIL 

O Plano do Sistema de Unidades de Conservação do 

Brasil ora sendo preparado pela FUNATURA - Fundação Pró-Natur~ 
za,através de convênio com o IBAMA, prevê as seguintes catego 

rias de manejo para o Brasil com os objetivos relacionados: 

l 
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1. UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL 

J Categoria A Estação Ecológica 

Reserva Biológica 

ou Reserva Ecológica ou 

Áreas terrestres e/ou aquáticas, essencialmente não 

alteradas pelas atividades humanas, contendo espécies ou eco2 
sistemas de relevante valor científico, nas quais há proteção 

integral da biota e onde os processos ecológicos e geológicos 

naturais devem prosseguir sem interferência humana direta, exc~ 

tuando-se medidas transitórias de recuperação de seus ecossi2 
temas alterados, ou o manejo das espécies que o exijam a fim 

de preservar a diversidade genética, quando o tamanho da popu 

lação for inadequado para mantê-las em condições de evolução 

livre. 

Frequentemente contém espécies ou ecossistemas frá 

geis, incluem áreas importantes de diversidade biológicaouge2 

lógica, ou são particularmente significativas para a conserv~ 

ção de recursos genéticos. Seu tamanho é determinado, em cada 

caso, pelas finalidades específicas· às quais a reserva se des 

tina, de acordo com as características do(s) ecossistema(s) a 

proteger, devendo preferencialmente ser de grandes dimensões, 

para reduzirem-se os efeitos dos processos de erosão genética 

e a perda de espécies. 

Em parcela não excedente a três por cento de sua 

area total e limitada a 500 hectares, poderão ser autorizadas 

pesquisas ecológicas que venham a acarretar modificações do a~ 

biente natural, condicionadas a não colocarem em risco a sobr~ 

vivência das espécies residentes ou migratórias e à existência 

de Plano de Manejo com zoneamento que garanta a preservação 

integral e permanen~e da área restante. As atividades de pe~ 

quisa científica devem ser sempre autorizadas pela autoridade 

competente e ser compatíveis com as finalidades da UC. 

Não comp::irtam atividades recreativas. O acesso ao 
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público é limitado a ações educativas controladas e casos exceE 

cionais especificamente autorizados, que concorram para as fi 
nalidade da reserva. Não são cabíveis providências para inteE 

pretação ambiental, embora seja admissével um centro de visita~ 

tes situado em área periférica, que não interfira com as ativi 

dades às quais a reserva é destinada. 
Os objetivos de manejo primários são: preservar a 

diversidade biológica e os ecossistemas, em estado de evolução 
livre, com um mínimo de interferência direta ou indireta do 

homem; propiciar a obtenção de conhecimentos, mediante pesqui 

sas e estudos de caráter biológico ou ecológico; proteger espé 

cies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção; 

preservar os recursos da biota; e contribuir para 

mento ambiental, fornecendo parâmetros relativos a 

pouco ou nada afetada por ações antrópicas. 

Como objetivos de manejo secundários devem ser con 

o monitora 

uma are a 

siderados a proteção de bacias e de recursos hídricos, desde 

que as características geográficas o permitam e quando compatí 

veis com os objetivos primários; e a educação ambiental, em 

grau limitado e adequado às finalidade da reserva. 

Os critérios básicos para seleção da área sao a pr!: 
servação da diversidade genética, em condições naturais, e o 
interesse para fins científicos. Se a área contiver belezas eª 

nicas notáveis ou características excepcionais para propiciar 

recreação e educação ambiental em larga escala, deve ser exami 
nada e conveniência de sua seleção como Parque Nacional, Esta 

dual ou Natural Municipal. 

Domínio público, sob administração 

(federal, estadual ou municipal). 

governamental 

Categoria B Parque Nacional 

Áreas terrestres e/ou aquática extensas, contendo 

um ou mais ecossistemas naturais preservados ou pouco alter~ 

dos pela ação humana, dotados de atributos naturaisoupaisagí~ 

i 

/ 
L ··-····-·-··------- --·-·· --- 
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ticos notáveis e contendo ecossistemas ou sítios geológicos de 

grande interesse científico, educacional e recreativo, em rela 

ção às quais a mais alta autoridade a nível federal (estadual 

ou municipal, respectivamente para os Parques Estaduais e Par 

ques Naturais Municipais) tenha tomado providências para prote 

ger permanentemente e prevenir ou eliminar, o mais cedo possí 

vel, eventual ocupação ou exploração. 

A visitação,sob controle é permitida, condicionada 
a restrições específicas relativas às atividades culturais, ed~ 

cativas, turísticas e recreativas. Estradas e instalações para 

quaisquer fins devem restringir-se ao mínimo indispensável e 

sempre no interesse exclusivo da proteção integral da área, que 

será sempre a finalidade básica e dominante. Os Parques devem 

contar com um Plano de Manejo, cujo zoneamento defina, entre 

outras, urna área de preservação integral, vedada ao público, e 

áreas destinadas à recreação e educação ambiental, com trilhas 

de interpretação e centro de visitantes. 

Os objetivos de manejo primários são: preservar a 

diversidade biológica e os ecossistemas naturais, admitindo-se 

apenas o uso indireto e controlado dos recursos; proteger e~ 

pécies raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção, 

reduzindo-se seu manejo ao mínimo que for requerido para sua 

proteção; proteger belezas cênicas; preservar os recursos da 

biota; propiciar pesquisa científica, estudos, e educação a~ 

biental; contribuir para o monitoramento ambiental, fornecendo 

parâmetros relativos a áreas pouco afetadas pela ação humana; 

e favorecer o turismo ecológico e a recreação em contato com a 
natureza. 

Os objetivos de manejo secundários são: protegeras 

bacias e recursos hídricos, quando as condições geográficas o 

permitirem, e incentivar desenvolvimento regional integrado, 
através do aproveitamento de atividades recreativas, e demons 
trações práticas dos princípios de conservação. 

Os critérios básicos para seleção são a existência 
de áreas relativamente extensas e pouco alteradas, com atribu 



154 

butos biológicos notáveis, onde exista a possibilidade de com 

patibilizar a proteção de espécies raras, endêmicas, vulnerá 

veis ou em perigo de extinção, bem como a preservação da diver 

sidade genética e das belezas cênicas existentes, com o uso in 

direto dos recursos naturais em parte da área, mediante ativi 

dades recreativas em contato com a natureza e educação ambien 

tal extensiva. 

i 

Domínio público sob administração 

(federal, estadual ou municipal). 

governamental 

Categoria e Monumento Natural 

Ãreas terrestres e/ou aquáticas contendo umoumais 

sítios com características abióticas naturais de importância 

relevante que, por sua singularidade, raridade, beleza ou vu1 

nerabilidade, corram risco de se tornar amaaçados e necessitem 

de proteção. 

O tamanho da área não é um fator significativo, n~ 
cessitando no entanto ser o suficiente para uma proteção ade 

quada do sítio e de seu entorno, que deve conter em condições 

naturais, isoladamente ou em conjunto, formações geológicas 

pouco comuns, aspectos geomorfológicos notáveis, sítios pal~ 

ontológicos ou arqueológicos e eventualmente, sítios históri 

cos. 

As atividades de lazer são desenvolvidassobcontro 

le. As alterações do ambiente, as instalações e vias de acesso 

devem ser limitadas ao mínimo, sem prejuízo das características 

a preservar e sempre em proveito exclusivo dos objetivos de ma 

nejo. As atividades de pesquisa científica devem ser sempre d~ 

vidamente autorizadas pela autoridade competente e compatíveis 
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com a preservação in situ de parcela significativa do sítio p~ 

leontológico, arqueológico ou histórico. 

Os objetivos de manejo primário são: preservar si 
tios com características abióticas naturais excepcionais, medi 

ante a proteção adequada: favorecer pesquisa científica, estu 

do, e educação ambiental; proteger belezas cênicas e propiciar 

turismo ecológico e recreação que não redunde em danos ao que 

se deseja preservar. 

Como objetivo de manejo secundário é considerado o 
incentivo ao desenvolvimento regional, mediante a utililação 

do sítio para fins educativos e recreativos. 

O critério básico para a seleção da área é a exi~ 

tência de um sítio natural notável exigindo proteção, sem ju~ 

tificar no entanto a criação de um Parque Nacional, um Parque 

Estadual ou um Parque Natural Municipal, devido à limitação da 

área ou susência de diversidade de ecossistemas. 

Domínio público, sob administração 

(federal, estadual ou municipal). 
governamental 

Categoria D Refúgio de Vida Silvestre 

Areas terrestres e/ou aquáticas em que a proteção 

e o manejo são necessário para assegurar a existência e/ou a 

reprodução de determinadas espécies ou comunidades de flora e/ 

ou fauna, residentes ou migratórias, de importância significa 
tiva. 

O tamanho da ãrea depende das necessidades de cada 

espécie ou comunidade a proteger. A proteção pode requerer ma 

nipulação de habitat e controle dos inimigos naturais para pr~ 
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piciar condições ótimas para a{s) espécie{s) ou comunidade{s) 

a proteger. 

A visitação pública pode ser permitida ou não, de 

pendendo das condições particulares de cada caso, devendo sem 

pre prevalecer as necessidades de conservação da natureza. 
•• 

Os objetivos de manejo primários sao: contribuir 

para a preservação da diversidade biológica, mediante a prote 

ção de determinados sítios com características bióticas de par 

ticular interesse; proteger espécies raras, endêmicas, vulnerá 

veis ou em perigo de extinção; propiciar fluxo genético entre 

áreas protegidas, quando as características do sítio o pertimi 

tirem; preservar recursos de flora e/ou fauna; favorecer pes 

quisas e estudos de caráter biológico ou ecológico. 

Como objetivo de manejo secundário é considerada a 

proteção de ecossistemas naturais relacionados coma espécie ou 

espécies que se deseja especialmente proteger. 

O critério básico de seleção da área é a existêQ 

eia de ambientes naturais, alguns com área limitada, tais como 

ninhais, praias de postura de quelônios, sítios muito restrl 

tos de endemismos, etc., que permitam a proteção temporária ou 

permanente de determinada(s) espécie(s), ou de comunidades bió 

ticas particulares. 

Domínio público, sob administração governamental 

(federal, estadual ou municipal), ou propriedade privada, gr~ 
vada com perpetuidade e sob fiscalização governamental. 

,j 

i L ------------ 
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2. UNIDADES DE MANEJO PROVISÕRIO 

Categoria E Reserva de Recursos Naturais 

Âreas cobertas com vegetação nativa, ocupando gra~ 

des extensões ~~~1ráficas naturais, parcialmente isoladas, inex 

ploradas e desabitadas ou pouco habitadas, mas sob considerável 

pressão para fins de colonização, desenvolvimento desordenado 

ou uso predatório, em relação às quais, por falta de definição 

sobre o uso da terra e de seus recursos, convém a manutenção 

no estado natural ati que pesquisas e critirios sociais~ econS 

micos e ecológicos indiquem seu uso adequado, seja como uma UC 

ou um outro qualquer fim. Essa conceituação poderá aplicar-se, 

com as adaptações necessárias, a áreas aquáticas ou extenções 

de águas interiores que exijam maior grau de conhecimentos pa 

ra garantir-se um manejo sustentado de seus recursos. 

Nas áreas desta categoria não deve haver explora 

ção dos recursos naturais, excetuada aquela de natureza extra 

tivista tradicional já existente praticada por populações na 

tivas tradicionais, em bases sustentáveis. 

Os objetivos de manejo primários sao preservar 

areas naturais para uso futuro adequado; proteger provisoria 

mente recursos de flora e fauna; e propiciar pesquisa cientí 

fica, tecnológica e estudos, particularmente visando a destina 

ção definitiva da área. 

- 

Os objetivos de manejo secundários, dependendo das 

características de cada área, são: preservara diversidade bi~ 

lógica e os ecossistemas naturais; permitir o fluxo genético, 

no interior da área e entre ela e outras áreas naturais prote 

gidas; proteger bacias e recursos hídricos; contribuir para o 

monitoramento ambiental, mediante a conservação, pelomenostem 
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porária, de áreas extensas em condições pouco ou nada altera 

das; e servir como zona-tampão, caso inclua em seu interior 

outras áreas naturais protegidas, ou com elas se limite. 

O critério básico para a seleção é a existência 

de áreas extensas, em condições primitivas ou pouco altera- 

das, a respeito das quais carência de conhecimentos, dados e 

recursos para determinar-se sua destinação definitiva adequ~ 

da. 
Domínio público sob administração governamental 

(federal, estadual ou municipal), ou propriedade privada sob 

controle governamental, independendo a criação da UC de anuen 

eia dos proprietários. 

3. UNIDADES DE MANEJO SUSTENTÃVEL 

Categoria F Reserva da Fauna 

Areas contendo populações de espécies animais n~ 

tivas e habitats adequados para produção de proteínas ou de 

outros produtos de origem animal, ou observação da fauna. A 

utilização dos recursos da fauna será feita sempre mediante 

manejo cientificamente conduzido e sustentado, e sob permanen 

te controle governamental. 

Permitido o acesso controlado ao público, segundo 

critérios adequados a cada caso, a serem estabelecidos pela 

autoridade responsável pela área e condicionados aos objeti 

vos de manejo. 
t 

Os objetivos de manejo primário são: manejar os 

recursos de fauna, favorecer estudos e pesquisas científicas 

------ - ----------- --- ------ ------ - ------ - - ------ 
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ou tecnológicas, em especial as que visem a definir um uso 

sustentável dos recursos; fomentar o uso sustentável dos r~ 

cursos naturais; e incentivar o desenvolvimento regional atr~ 

vês de uma utilização sustentável dos recursos faunísticos 

existentes. 

Os objetivos de manejo secundários sao: preservar 

a diversidade biológica e os recursos de flora e fauna, parti 

cularmente aqueles que não forem objeto de uso direto; propi 

ciar educação ambiental, quando compatível com as atividades 

decorrentes dos objetivos primários de manejo; propiciar re 

creaçao nas mesmas condições do objetivo anterior; e contri 

buir para o monitoramento ambiental, caso as condições da 

área o viabilizem. 

O critério básico para seleção da area e a sua 

adequabilidade para os objetivos primários de manejo, espe 

cialmente a possibilidade manejo sustentado de determinadas 

espécies ou populações animais, e a não existência de atribu 

tos naturais que recomendem sua inclusão em qualquer catego 

ria de manejo sob regime de -proteção integral. 

Sempre sob domínio público, com administração go 

vernamental (federal ou estadual). 

Categoria G Área de Proteção Ambiental 

Áreas terrestres e/ou aquáticas, de configuração 

e tamanho variáveis, submetidas a modalidades de manejo diver 

sas, podendo compreender ampla gama de paisagens naturais, se 

minaturais, ou alteradas, com características notáveis e dota 

das de atributos bióticos, estéticos ou culturais que exijam 

proteção para assegurar o bem-estar das populações humanas, 
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conservar ou melhorar as condições ecológicas locais ou pro 

teger paisagens e atributos naturais e culturais importan 

tes. Podem conter ainda, entre outras, áreas sob proteção in 

tegral ou atuar como zonas-tampão para resguardar áreas incluí 

das em categorias mais rigidamente protegidas. As Areas de 

Proteção Ambiental podem prestar-se também à experimentação 

de novas técnicas e atitudes que permitam conciliar o uso da 

terra com a manuteção dos processos ecológicos essenciais. 

O conceito amplo de Area de Proteção Ambiental 

admite que esta categoria se aplique à proteção paisagística 

e ecológica de faixas de terra ao longo de estradas 

cênicos, com atributos naturais importantes e valor 

co, cultural, educativo e recreativo capazes também 

simultaneamente como corredores para fluxo genético. 

e rios 

panorâmi 

de atuar 

Os Planos de Manejo devem harmonizar o desenvolvi 

mento sócio-econômico da área com as necessidades de conserva 

çao. 

São admitidas as atividades turísticas e recreati 

vas, bem como outras formas de ocupação e uso da area, desde 

que se harmonizem com os objetivos específicos de cada Area 

de Proteção Ambiental. O ato legal de sua criação estabelec~ 

ra claramente os objetivos específicos de manejo, dentre o 

elenco daqueles previstos para a cat~goria, assim como as res 

trições de uso dos recursos naturais nela contidos. 

São objet{vos de manejo primãriosdestacategoria, 

a serem atingidos em conjunto ou isoladamente, de conformid~ 

de com as características próprias de cada área específica: 

preservar belezas cênicas; proteger recursos hídricos e bacias 

hidrográficas; criar condições para turismo e recreação nao 

destrutiva; incentivar o desenvolvimento regional integrado 

através da conservação; fomentar o uso sustentado de recursos 

L 



161 

naturais; e servir como zona-tampão para áreas de 

mais rigorosa. 

proteção 

Os objetivos de manejo secundário sao: preservar 

a diversidade biológica e dos ecossistemas naturais, na medi 

da em que for possível a conciliação com os demais usos da 

área; propiciar fluxo genético para as áreas naturais protegi 

das, existentes nas proximidades, ou no interior da própria 

Area de Proteção Ambiental; manejar recursos de fauna e flora; 

propiciar pesquisa científica e estudos compatíveis com as 

características da área, geralmente afetada por atividades an 

trópicas; propiciar educação ambiental; e contribuir para o 

monitoramento ambiental, na eventualidade das condições lo 

cais poderem fornecer parâmetros relativos a graus distintos 

de alteração. 

O critério básico para seleção da área é a exi~ 

tência de características biológicas, ecológicas e paisagí~ 

ticas que recomendem proteção, concomitamente com condições 

de ocupação humana ou de utilização que impossibilitem o esta 

belecimento de outra categoria mais restritiva de área natu 

ral protegida. A categoria se adequa, também, à proteção de 

áreas naturais particulares razoavelmente extensas e ecologi 

camente valiosas, cujos proprietários desejem protegê-las per 

manentemente, com apoio institucional do governo. 

Propriedade privada, sob supervisão governamental 

(federal, estadual ou municipal), podendo incluir trechos de 

domínio público. 

Categoria H Floresta Nacional 

Áreas extensas, com cobertura florestal de espe 

cies predominantemente nativas, que ofereçam condições para 
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produção sustentável de madeira e de outros produtos flores - 

tais, proteção de recursos hídricos, manejo de fauna silves 

tre e recreação ao ar livre. Não devem possuir atributos natu 

rais únicos ou excepcionais, que recomendem incluí-las em ou 

tra categoria de manejo mais restritiva. A característica fun 

damental é o uso múltiplo dos recursos. 

·~ 

Os ecossistemas naturais poderão ter sofrido ou 

sofrer alterações antrópicas, mas o manejo sustentável é man 
datório. Mediante Planos de Manejo, é admissível que algumas 
subáreas sejam submetidas a proteção mais rigorosa. 

Acesso do público e recreação são admitidos, subo~ 

dinados aos objetivos de manejo primários e de acordo com cada 

situação, conforme estabelecido pelo Plano de Manejo. 

Os objetivos de manejo primários são: permitir ex 

ploração sustentável e manejo dos recursos de flora e fauna, 

principalmente madeiras e produtos florestais; proteger recur 

sos hídricos e bacias hidrográficas, quando as características 

geográficas o permitirem: propiciar pesquisa científica e tec- 

nológica ou estudos, especialmente quando voltados para as 

suas finalidades precípuas; fomentar a sustentabilidade dos 

recursos naturais; incentivar o desenvolvimento regional atra 

vés da prática da conservação e da demonstração de formas de 

utilização sustentável de recursos naturais. 

Os objetivos de manejo secundários são: preservar 

a diversidade biológica e os recursos de fauna e flora, no que 

for compatível com os objetivos de manejo primários; propiciar 

educação ambiental, e recreação em contato com a natureza, con 

ciliando essas atividades, na medida do possível com as de 

manejo sustentado; contribuir para o monitoramento ambiental; 

e servir de zona-tampão para áreas mais rigidamente protegidas . 

-· ------ ···- ------ . ·-··----- . ------·- ·-- ---- 
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O critério básico para seleção é a existência de 

condições ecológicas e biológicas que viabilizem a produção 

sustentável de madeira e de produtos florestais, sem degrada 

ção significativa da área. Caso existam espécies raras, endê 

micas, vulneráveis ou em perigo de extinção que possam ser 

afetadas pelo manejo dos recursos naturais ou, ainda, bele- 

zas cênicas notáveis, outra categoria mais restritiva 

ser considerada. 

deve 

Sempre sob domínio público, com administração go 

vernamental (federal, estadual ou municipal). 

Categoria I - Reserva Extrativista 

Areas naturais ou pouco alteradas, ocupadas por 

grupos sociais que tenham como fonte de sobrevivência a cole 

ta de produtos da flora nativa, e que a realizem segundo for 

mas tradicionais de atividade econômica puramente extrativi~ 

ta e de acordo com Planos de Manejo pré-estabelecidos. A 

característica fundamental da categoria é facultar, através 

de uso sustentável, a manutenção de populações que vivam do 

extrativismo, compatibilizando-a com a conservação de exten 

sas áreas naturais. 

- Além da extração de produtos nativos, notadamen 

te látex, resinas e frutos, somente serão toleradas ativida 

des de subsistência, para o que são permitidas alterações an 

trópicas em até cinco por cento da área, sendo proibida a ex 

tração comercial de madeira. 

Os objetivos de manejo primários são: fomentar o 

uso sustentável de recursos naturais, particularmente dos 

produtos florestais, excetuada a madeira; manejar os recur - 

sos da flora;e incentivar o desenvolvimento regional integra 

do, através da conservação. 
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Os objetivos de manejo secundários são: preservar 

a diversidade biológica e dos ecossistemas; preservar recur - 

sos de fauna e flora; proteger bacias e recursos hídricos, 

quando as condições geográficas o permitirem; propiciar 
quisa científica e educação ambiental, compatíveis com 

pe~ 

as 

atividades extrativistas; e contribuir para o monitoramento 

ambiental. 

O critério básico de seleção é a existência de 

grupos sociais dependentes da coleta de produtos florestais 

para a sua sobrevivência, quando tais atividades, realizadas' 

permanentemente em bases sustentáveis, puderem ser compatibi 

lizadas com os demais objetivos de manejo primários e com a 

conservaçao da diversidade biológica da área, em grau signifi 

cativo. 

Ãrea de domínio público, utilizada mediante con - 

cessao, segundo regulamentação e controle governamentais (fe 

derais e estaduais). 
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IV - UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO BRASIL 
,J 

1. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

As unidades de conservaçao criadas na Região Norte 

pertencem às seg~intes categorias de manejo, que possuem prev! 

são legal: Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológi- 

ca e Floresta Nacional (não estão sendo consideradas as 

porque suas terras não pertencem ao Poder PÚblico). 

APA's 

As Reservas Florestais criadas em 1961 são entendi 

das como uma categoria de manejo provisória, tendo em vista que 

o atual Código Florestal (Lei 4.771/65) não as define. 

As unidades de conservação criadas por lei na re 

gião amazônica são: 5 Parques Nacionais, 7 Reservas Biológicas, 

6 Estações Ecológicas e 9 Florestas Nacionais assim distribuí - 

das: 

Estado do Amazonas 

. Parque Nacional do Pico da Neblina 2.200.000 ha 

Parque Nacional do Jaú 2.272.000 ha 

Reserva Biológica do Abufari 288.000 ha 

. Estação Ecológica de Anavilhanas 350.000 ha 

. Estação Ecológica Juami-Japurá 746.000 ha 

. Floresta Nacional de Tefé 1. 020. 000 ha 

. Floresta Nacional do Purus 256.000 ha 

TOTAL 7.132.000 ha 
.- 
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Estado do Pará 

. Parque Nacional da Amazônia 994.000 ha 
-.. . Reserva Biológica do Rio Trombetas 385.000 ha 

. Reserva Biológica do Tapirapé 103.000 ha 

Estação Ecológica do Jari 227.000 ha ~ . 
. Floresta Nacional de Tapajós 600.000 ha 

. Floresta Nacional de Caxiuanã 200.000 ha 

Floresta Nacional de Tapirapé-Aquiri 190.000 ha 

TOTAL ••••••• 2.699.000 ha 

Estado de Rondônia 

. Parque Nacional de Pacaãs Novos 766.000 ha 

Reserva Biológica do Jaru 268.000 ha 

Reserva Biológica do Guaporé 600.000 ha 
. Floresta Nacional do Jamari 225.000 ha 

Floresta Nacional do Bom Futuro 280.000 ha 

TOTAL ....... 2.139.000 ha 

Estado do Maranhão 

. Reserva Biológica do Gurupi 342.000 ha 

TOTAL ••••••• 342.000 ha 

Estado do Acre 

. Floresta Nacional de Macauã 174.000 ha 

TOTAL ••••.•• 174.000 ha 

Estado do Amapá 

. Parque Nacional do Cabo Orange 619. 000 ha 

. Reserva Biológica do Lago Piratuba 395.000 ha 
4 . Estação Ecológica de Maracá-Jipioca 72.000 ha 

. Floresta Nacional do Amapá 412.000 ha 

1.498.000 ha -· TOTAL ..•.... 

--------- --- ---- 
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Território de Roraima 

. Estação Ecológica de Maracã 101.000 ha 

Estação Ecológica de Niquiã 287.000 ha 

TOTAL 388.000 ha 
'•· J 

* Não foram mencionadas a Estações Ecológicas que não sofre 

ram implantação. 

Assim sendo a Amazônia brasileira possui a SQ 

ma de 14.372.000 ha em unidades de conservação de uso indir~ 

to e direto dos recursos naturais o que representa cerca de 

3, 9 % em relação à sua extensão terri tori.al. Destes 14. 372 .000 

ha, 3.357.000 são de florestas nacionais (cerca de 23%) do 

total de áreas protegidas. 

Sendo a vocação da região nitidamente florestal o 

governo deveria rapidamente criar uma rede de Florestas Nacio 

nais, Estaduais e Municipais compatível com a extensão da re 

gião e com sua vocação. 

Além disso, unidades de conservação de uso direto 

dos recursos naturais, como é o caso de Florestas Nacionais, E~ 
taduais e Municipais, apresentam benefícios sociais mais facil- 

mente perceptíveis a curto prazo, e consequentemente,sua 

e implantação podem ser melhor absorvidas por homens do 

pÚblico, bem como pelas populações locais. 

criação 

poder 

Assim sendo os governos federal, estadual e munici 

pal precisam ser convencidos da necessidade premente da instala 

ção e manejo dessas áreas de uso múltiplo. 

o manejo destas unidades de conservaçao deve ser 

passível de monitoramento técnico e científico objetivando pre 

cipuamente a auto-sustentabilidade dos recursos naturais renová 

veis, em especial a flora e fauna silvestres. 
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2 . UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO CERRADO 

2 ' - k 2 d ~ O cerrado ocupa m1lhoes de m o nosso pais, 

(25%) e abriga na sua área nuclear Brasília, a capital do País. 

O cerrado abrange diferentes fitofisionomias como o cerrado prQ 

priamente dito, o cerradão - mais denso, o campo limpo, o campQ 

-sujo, as importantíssimas matas ciliares e as românticas vere 

das, onde ocorre a lindíssima palmeira buriti, que é o alimento 

predileto de muitas araras. Com suas árvores retorcidas, cujos 

caules em geral encontram-se recobertos por espessa casca sube 

rifera, suas folhas coriáceas brilhantes e tomentosas, parece 

preparado para o fogo. E o fogo é nesse biorna uma constante. Na 
maior parte das vezes colocado pelo próprio homem, vai lentameg 

te prejudicando sua diversidade, diminuindo a quantidade de alt 

mento à disposição da fauna silvestre e estreitando as matas ci 
liareas, o que por sua vez, provoca a diminuição da vazão dos 

rios e riachos por elas abrigados. 

Existem, criados por lei, onze Parques Nacionais 

neste que é o segundo maior biorna do Brasil, secundando o da 

Amazônia, que somam cerca de 1.200.000 ha. Não foram criadas 

Reservas Biológicas no cerrado. 

A Floresta Nacional de Araripe-Apodi no Estado do 

Ceará pode ser englobada neste biorna embora apresente também 

características da caatinga. Possui 38.262 ha. 

A Estação Ecológica de Uruçui-Una também pode ser 

englobada neste biorna. 

.. 

---------------· ·--- 



são as seguintes as unidades abrangidas por 

biorna: 

Estado de Goiás 

Parque Nacional do Araguaia 

• Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros 

. Parque Nacional das Emas 

563.000 ha 

60.000 ha 

132.000 ha 

Estado de Minas Gerais 

. Parque Nacional da Serra da Canastra 71. 000 h a 

. Parque Nacional da Serra do Cipó 34.000 ha 

. Parque Nacional do Grande Sertão Veredas 84. 000 ha 

. Floresta Nacional de Passa Quatro 71.000 ha 

Estado de Mato Grosso 

• Parque Nacional Chapada dos Guimarães 33.000 ha 

Estado do Piauí 

. Parque Nacional de Sete Cidades 

Estação Ecológica de Uruçui-Una 

. Floresta Nacional do Araripe-Apodi 38.000 ha 

Estado da Bahia 

Parque Nacional da Chapada Diamantina 152.000 ha 

Estado do Ceará 

. Parque Nacional de Ubajara 563 ha 

Distrito Federal 

. Parque Nacional de Brasília 28.000 ha 

TOTAL 1.195.563 ha 

169 
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Assim é que o cerrado ocupa 2.000.000 km2 do Brasil, 

possuindo cerca de 1.200.000 ha de áreas reservadas, portanto 

apenas 0,6% da sua extensão territorial. Tendo em vista a célere 

destruição dos habitats e ecossistemas da região para dar lugar 

a imensas monoculturas de soja, arroz e cana-de-açúcar, com q 

geralmente completa destruição das matas ciliares, e onde não se 

observa os 20% de proteção exigidos por lei (Código Florestal) ,a 

fauna está sendo dizimada e, consequentemente, as pragas vao au 

mentando, por terem eliminados seus predadores naturais, dentre 

os quais se sobressaem as emas e as siriemas. 
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3. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA CAATINGA 

Caatinga em tupi-guarani significa mata branca,gr~ 

ças à intensa luminosidade nesta vasta formação aberta do semi 

-árido. 

Cobre cerca de 1.000.000 krn2 do nosso país {11%), 

se se considerar as áreas marginais dos estados de Minas Ge 

rais e Espírito Santo. 

~ diferenciada em outras tipologias corno o agreste, 

que se caracteriza por maior umidade, graças à sua proximidade 

com o mar, e solos maí.s profundos, com vegetação mais alta e densa; e 

os sertões,que é a caatinga propriamente dita,onde o clima 
mais seco. 

- e 

A caatinga abriga um Parque Nacional, duas Esta- 

çoes Ecológicas e urna Reserva Biológic~ somando cerca de 

210.000 ha,ou seja,cerca de 0,30% da sua extensão territorial. 

Estado do Piauí 

. Parque Nacional da Serra da Capivara 98.000 ha 

Estado do Ceará 

• Estação Ecológica de Aiuaba 11.500 ha 

Estado da Bahia 

• Estação Ecológica do Raso da Catarina 99.000 ha 

Estado de Pernambuco 

. Reserva Biológica da Serra Negra 1.100 ha 

.,. 
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4. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA MATA DE ENCOSTA ATLÂNTICA 

Outrora a mata da encosta atlântica cobria toda uma 

faixa que começava no nordeste e ia até os estados do sul do 

país. Esta faixa, que sustentou o homem brasileiro por quatro 

séculos, recebeu pouco em troca - foi fulminantemente destruída 

pelo ímpeto do desenvolvimento. Ocupando originalmente 350.000 

km2, agora resta menos de 3% de sua área primitiva. O Estado de 

São Paulo, por exemplo, possuía uma cobertura florestal da or 

dem de 81,8% - hoje resta menos do que 5% ,quase tudo em áreas prote- 

gidas ,como Parques Nacionai~, Parques Estaduais, Reservas e Es 

tações Ecológicas. Este quadro se repete em outros Estados como 

Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Paraná, entre outros. 

Estado do Rio de Janeiro 

. Parque Nacional do Itatiaia 30.000 ha 

. Parque Nacional da Serra dos órgãos 11.000 ha 

. Parque Nacional da Tijuca 3.200 ha 

. Parque Nacional da Serra da Bocaina 100.000 ha 

. Reserva Biológica de Poço das Antas 5.000 ha 

. Reserva Biológica do Tinguá 30.000 ha 
. Floresta Nacional Mário Xavier 493 ha 

TOTAL 179.693 ha 

Estado do Es.e.írito Santo 

- Reserva Biológica do Córrego do Veado 2.400 ha 

. Reserva Biológica de Sooretama 24.000 ha 

. Reserva Biológica Augusto Ruschi 4.000 ha •• 

. Reserva Biológica de Comboios 833 ha 

. Reserva Biológica do Córrego Grande 1. 500 ha 11 

TOTAL ••••••••.• 32.733 ha 

----- -·--- ---------- .. - - 
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Estado de são Paulo 

Estação Ecológica da Juréia 

• Floresta Nacional de Capão Bonito 

. Estação Ecológica dos Tupiniquins 

Estação Ecológica Tupinambás 

24.000 ha 

4.400 ha 

TOTAL ..........• 28.500 ha 

Estado de Minas Gerais 

Parque Nacional do Caparaó 26.000 ha 

Floresta Nacional de Passa Quatro 335 ha 

Estação Ecológica de Parapitinga 1.090 ha 

TOTAL 27.425 ha 

Estado da Bahia 

Parque Nacional de Monte Pascoal 22.500 ha 

. Reserva Biológica de Una 11.400 ha 

TOTAL ••.......... 33.900 ha 

Estado do Paraná 

TOTAL •........... 

21. 000 ha 

13.700 ha 

34.700 ha 

Parque Nacional do Superagui 

Estação Ecológica de Guaraqueçaba 

Estado do Sergipe 

. Reserva Biológica de Santa Izabel 2.800 ha 

TOTAL ..........•. 2.800 ha 

* O Parque Nacional do Itatiaia está localizado nos Estados 
do Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

** O Parque Nacional da Serra da Bocaina abrange áreas do Es 
tado do Rio de Janeiro e são Paulo. 
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Concluindo, a respeito da Mata da Encosta Atlâ~tic~ 

há que se ressaltar que não obstante o número relativamente ' 

grande de Parques, Reservas, Estações Ecológicas e Florestas 

Nacionais existentes, a soma é de cerca de 350.000 ha protegi 

dos, cerca de 1% da sua extensão, sob essas categorias. Feliz 

mente existem muitos Parques e Reservas Estaduais, e Ãreas de 

Proteção Ambiental neste biorna tão depredado. 

• 

Tudo o que ainda resta da Mata de Encosta Atlântica 

deveria ser preservado para benefício e gozo das gerações fu 

turas. 



175 

5. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PANTANAL MATOGROSSENSE 

,. __ 

-~ 

Uma imensa região, a maior área úmida de todo pla 
neta, abrangendo cerca de 200.000 km2, está situada a oeste 

do Brasil entre os Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do 

Sul, que abarca 2/3 de sua extensão. 

E um enorme delta interno entre o Planalto cen- 

tral brasileiro a leste e a cordilheira dos Andes a oeste. Os 

rios que nascem no cerrado e na pré-amazônia fluem para o Pa~ 

tanal e o drenam lentamente graças à baixa declividade do ter 

reno, estando a menos de 100 metros do nível do mar. 

Ecossistema Único na face da Terra, é um misto de 

Amazônia com Cerrado, tendo adquirido suas próprias caracte - 

rísticas, ao longo do tempo. 

O Pantanal possui poucas unidades de conservaçao: 

O Parque Nacional do Pantanal Matogrossense com 135.000 ha e 

a Estação Ecológica do Taimã com 14.000 ha, ambos no Estado 

de Mato Grosso. Somam, pois, 149.000 ha ou seja menos de 1% 

da extensão territorial do biorna. 

Estado de Mato Grosso 

Parque Nacional do Pantanal 

Estação Ecológica de Taimã 

135.000 ha 

14.000 ha 

TOTAL 149.000 ha 
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6. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO PLANALTO SUL BRASILEIRO 

Predominam nesta região as rochas eruptivas bási 

cas, e é onde ocorrem as duas únicas coníferas do Brasil 
a elegante Araucaria angustifolia, o pinheiro-do-paraná e o 

pinheiro-bravo Podocarpus sp. 

Engloba solos férteis, tradicionalmente usados pa 

ra a agricultura e pecuária tendo sido submetida a um desmata 

mento cruel. 

Em poucas décadas esta regiio foi & ·astada e 

violentad~ assistindo-se atualmente a enormes p ~essos erosi 

vos, assoreamentos, enchimento dos vales e rios consequent~ 

mente enchentes. 

Estado do Rio Grande do Sul 

. Parque Nacional Aparados da Serra 10.000 ha 

. Parque Nacional da Lagoa dos Peixes 34.500 ha 

. Floresta Nacional de Passo Fundo 1. 300 ha 

. Floresta Nacional de Canela 550 ha 

Floresta Nacional de são Francisco de Paula 1. 200 ha 

. Estação Ecológica do Taim 34.000 ha 

. Estação Ecológica de Aracuri-Esmeralda 300 h a 

TOTAL ......... 81.850 ha 

Estado de Santa Catarina 

. Parque Nacional de são Joaquim 49.000 ha 

. Floresta Nacional de Três Barras 4.500 ha 

Floresta Nacional de Chapecõ 1. 700 h a 

Floresta Naciopal de Caçador 850 ha •• . 
. Floresta Nacional de Ibirama 58.000 h a 

. Estação Ecológica de Carijós 11. 000 ha " 
TOTAL ......... 125.050 ha 

L 



Estado do Paraná 

• Parque Nacional de Iguaçu 

• Floresta Nacional de Açungui 

• Floresta Nacional de Irati 

170.000 ha 

500 ha 

3.500 ha 

TOTAL 174.000 ha 

A sorna total de unidades de- conservação de uso di 

reto e indireto dos recursos naturais no imenso planalto s uL 

brasileiro é da ordem de 380.900 ha. 

,. __ 
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7. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO MARINHAS 

Nosso pais possui 7.5408 km de costa. Além de teE 

mos praias lindíssimas, paisagens paradisíacas, um sol amigo, 

os recursos do mar apresentam enorme significado econômico e 

social para o Brasil. Desde a lagosta, os demais crustáceos, 

os peixes, os quelônios até mamíferos marinhos foram e estão 

sendo explorados extrativamente muitas vezes até a exaustão, 

como é o caso das baleias. 

Três unidades de conservação marinhas de uso indi 

reto dos recursos já foram criadas por decreto: O Parque Na 

cional Marinho dos Abrolhos, a Reserva Biológica do Atol das 

Rocas e o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha. 

O Parque Nacional Marinho dos Abrolhos na costa 

da Bahia possui 91.300 ha, a Reserva Biológica do Atol das 

Rocas 36.000 ha, estando situada na costa potiguar e o Parque 

Nacional Marinho de Fernando de Noronha com 11.300 ha, soman- 

do assim apenas 138.600 ha de unidades de conservação mari 

nhas. 
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CONCLUSÃO 

O ordenamento esp~cial através do zoneamento eco 

lógico-econômico é o passo fundamental para o planejamento, em 
especial dos biornas ainda pouco alterados por ações antrópicas. 

Além do mais é exigência legal para a Amazônia brasileira, em 

decorrência do Programa Nossa Natureza. 

Pode parecer, a priori, tendo em vista o 

de unidades de conservação a nível federal criadas no 

que a situação é boa. 

número 

Brasil 

No entanto, embora o número seja expressivo, aso 

ma total das áreas é ínfima em relação à extensão territorial 
do pais - cerca de 2% apenas. 

Além do mais, há que se ressaltar que a maioria 

das unidades decretadas não sofreu implantação. Grande parte 

de suas terras ainda encontram-se em mãos de particulares, não 

existe fiscalização adequada, nem tampouco infraestrutura admi 

nistrativa e científica. 

Dois Parques Nacionais já foram extintos no Bra 

sil: o de Paulo Afonso, criado em 1948, foi extinto em 1968, e 

o de Sete Quedas, criado em 1961, foi extinto,·tambérn após 20 

anos, em 1981. 

Muitos sofreram reduções drásticas em seus limi 

tes, sendo o caso mais expressivo o do Parque Nacional da Cha 
pada dos Veadeiros, criado em 1961 com cerca de 600.000 ha, e 

que, após sucessivos decretos de redução, encontra-se hoje com 

60.000 ha. 

--- 
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Concluindo parece que as unidades de conservação 

do Brasil não têm dono, são terras de ninguém, onde tudo acon 

tece, desde o fogo, a caça, a extração de madeiras, de pedras, 

a pesca predatória, rodovias, hidroelétricas, linhas de trans 

missão, etc. 

O país deveria pelo menos proteger e garantir o 

seu Sistema de Unidades de Conservação que tanto contribui p~ 

ra preservar a enorme diversidade genética encontrada em nos 

so território. 
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