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Biodiversidade e território na Amazônia 

Herbert O. R. Schubart 

"Se você domina as sementes. você controla a humanidade" 
P. R. Mooney, 1987 

1. A Amazônia, afinal, é o celeiro do mundo? 

Meu professor de geografia, no curso secundário, discorria sobre a Amazônia. 

afirmando que o naturalista Alexander von Humboldt, impressionado com a grandiosidade 

da Hiléia, como ele denominou a floresta amazônica, vaticinou que ali .estava o futuro 

celeiro do mundo. Hoje se sabe que essa profecia, se existiu, ainda não se concretizou. E 

isso se deve basicamente ao fato de que cerca de 90% dos solos da Amazônia são ácidos. 

com uma baixa fertilidade química, e também ao clfma quente e úmido que favorece o 

desenvolvimento de insetos, fungos e bactérias que atacam as plantações durante todo o 

ano. 

Esse é o paradoxo da floresta. As exuberantes florestas de terra firme, não 

inundáveis, da Amazônia, que tanto fascinaram Humboldt e Bonpland durante sua 

expedição à América do Sul (1799-1804), ocorrem sobre solos muito pobres. Este fato 

pode ser constatado pela análise direta dos solos, ?U então, pela análise química dos rios 
' ' 

que drenam as terras firmes da região, o que permite uma avaliação integrada das 

condições pedológicas das bacias de drenagem. Este segundo enfoque foi adotado por 

outro pesquisador alemão, o Prof Harald Sioli, nos anos 50 e 60, e posteriormente por 

outros pesquisadores do Instituto Max-Planck de Lirnnologia, em Plõn, Alemanha, então 

dirigido por ele, em cooperação com o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia. Essas 

pesquisas mostraram que as águas dos rios que nascem nas terras baixas da Amazônia 

Central são ácidas e extremamente pobres em nutrientes minerais, levando a concluir que 

os solos drenados por esses rios também devem ser muito lixiviados. O caso mais 



espetacular é o do Rio Negro, cujas águas são tão oligotróficas, que o Prof. Sioli as 

comparou com uma água destilada com impurezas. Sua cor se deve aos ácidos húmicos e 

fúlvicos em solução, originários da decomposição incompleta do húmus nos igapós e nas 

extensas áreas de carnpinaranas, sobre solos arenosos, que ocorrem em sua bacia de 

drenagem. 

Entretanto, ao se descer o Rio Negro de barco e passar pelo Encontro das Águas, 

atravessando o Rio Amazonas até a Ilha do Careiro, ou subindo o Rio Solimões até o Lago 

Janauacá, por exemplo, tem-se outra visão grandiosa da Amazônia. Como são diferentes 

esses rios! E a diferença principal não está no contraste das cores das águas barrentas dos 

Rios Solimões e Amazonas e negras do Rio Negro, que tanto atrai os turistas. O verdadeiro 

contraste se observa na paisagem. Salta à vista a produtividade biológica das chamadas 

várzeas dos Rios Solimões e Amazonas, onde tudo é vida: muito capim flutuante e 

murerus; vitórias-régias; muit~s aves; muitos paranás e lagos piscosos; muita gente 

cultiv'ando as terras de vazante; muito carapanã. Por que a diferença? Os Rios Solimões e 
• > ' 

Amazonas, e vários de seus afluentes, se originam na Cordilheira dos Andes ou nas suas 

encostas, e de lá trazem minerais de argila ainda pouco decompostos e sais minerais, que 

faltam na parte central da bacia amazônica. Ao contrário do Rio Negro, as águas desses 

rios são· neutras e contêm os nutrientes minerais necessários para a produção vegetal. Os 

sedimentos em suspensão depositam-se ao longo da calha, durante as enchentes, formando 

as várzeas, que perfazem menos de 10% da região, e podem ser comparadas com um 

encrave de terras férteis na Amazônia. 

Permanece o paradoxo das florestas da terra firme: como elas se mantêm? A 

solução é simples. Elas se mantêm sobre os solos pobres da Amazônia graças à sua 

capacidade de reciclar, éom muita eficiência, os nutrientes minerais de que necessitam. E 

essa eficiência depende da alta biodiversidade dessas florestas (Schubart et ai., l 984; 

Walker, 1987b). Um.hectare de floresta pode conter entre 150 e quase 300 espécies de 

árvores, dependendo do sítio e do diâmetro mínimo de caule escolhido como limite inferior 

para a amostragem (Gentry, ·1990). As funções complementares e finamente ajustadas 

dessa grande 'variedade de árvores e suas raízes finas, que formam um 'feltro' na superfície 

do solo (Chauvel et ai. 1987), onde absorvem os nutrientes das folhas e troncos em 

decomposição; plantas epífitas e epífilas; uma legião de animais invertebrados, fungos e 

bactérias, principalmente do solo; todos em conjunto, consomem todo e qualquer resíduo 

de material que possa conter energia e nutrientes, ou absorvem cada gota de concentrado 
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mineral, retendo no sistema praticamente todos os nutrientes disponíveis. De fato, as 

florestas que crescem sobre os solos pobres da Amazônia têm sido comparadas a 

verdadeiros filtros biológicos (Klinge e Fittkau, 1972), nos quais a diversidade biológica 

tem um papel central. É importante lembrar que essa função de filtro se estende às cadeias 

alimentares das comunidades biológicas dos igarapés de terra firme, dominadas por 

invertebrados aquáticos (Walker, 1987a). 

I· 
1 

1 

No presente trabalho, serão discutidas algumas vertentes da questão da conservação 

biodiversidade na Amazônia, à luz da ciência e da política. No limiar do terceiro milênio, 

em função das potencialidades econômicas que se visualizam a partir do conhecimento da 

biodiversidade, e da função desta nos ciclos ecológicos da biosfera, a ecologia e a 

biotecnologia catalisam grande parte da discussão em torno da fronteira amazônica. Sob 

esta ótica, afinal, talvez Humboldt esteja certo: a Amazônia é o futuro celeiro do mundo. 

2. Amazônia como fronteira 

A Amazônia é a maior bacia hidrográfica da Terra. O caudal do Rio Amazonas 

representa 15% do somatório do débito fluvial de todos os rios do mundo. Com cerca de 6 

milhões de km- na América do Sul, a Hiléia de Humboldt representa a maior extensão 

contínua de florestas tropicais úmidas do planeta, excedendo a dimensão de toda. a Europa 

ocidental. Não admira, portanto, que a região seja freqüentemente exaltada pelos seus 

superlativos, entre estes, sua biodiversidade. 

Um ponto importante a ser considerado na presente discussão, particularmente no 

tocante à questão da conservação da biodiversidade e do desenvolvimento regional, é a 

própria extensão territorial da região. Quando considerada sob diferentes perspectivas, 

planetária, continental, ou nacional, regional e local, a Amazônia é, ao mesmo tempo, 

muito grande e muito pequena (Schubart, 1998). 

Na escala planetária, a região é muito pequena! De fato, as florestas tropicais 

úmidas da Terra, das quais um terço estão na Amazônia, ocupam na sua atual extensão de 

8,5 milhões de krn2, apenas 6% das terras emersas do planeta. No entanto, em termos de 

biodiversidade, estima-se que mais da metade das espécies de organismos do planeta 

existam nessas florestas, que vêm sendo derrubadas, em escala mundial, a uma taxa 

superior a 100 mil krn2 por ano (Collins, 1990). Por essa razão, há uma grande preocupação 



internacional com relação ao desmatamento da Amazônia e de outras florestas tropicais no 

resto do mundo. Na escala planetária, portanto. a região amazônica é vista como uma 

espécie de área de proteção ambiental, na qual as atividades humanas deveriam de alguma 

forma ser controladas, para garantir a proteção de sua riqueza biológica. 

De fato, em face das mudanças globais em curso, que abrangem, além da redução 

da biodiversidade. o aquecimento do planeta pelo efeito estufa, a diminuição da camada de 

ozônio, a perda de solos agricultáveis, a desertificação, a poluição de águas internacionais 

e dos oceanos, entre outras tendências, a Amazônia cada vez mais aparece na agenda 

ambiental internacional. Uma evidência clara desta preocupação internacional com a 

região é o Programa Piloto para a Conservação das Florestas Tropicais do Brasil (PPG- 7), 

financiado com recursos de doação do Grupo dos Sete países mais industrializados (G-7). e 

coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (Brasil, 1996). Este programa tem como 

objetivos: (i) Demonstrar a viabilidade de harmonizar o desenvolvimento econômico e a 

proteção do meio ambiente nas florestas tropicais; (ii) contribuir para a conservação dos 

recursos genéticos das florestas tropicais; (iii) reduzir a contribuição das florestas tropicais 

brasileiras na emissão global de gás carbônico; (iv) proporcionar um exemplo de 

cooperação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento em temas ambientais 

globais. 

Na escala continental, os países que têm parte ou a totalidade de seus territórios na 

região buscam conciliar seus interesses, por meio da cooperação em tomo de objetivos 

econômicos, sociais e ecológicos comuns. Este é o objetivo do Tratado de Cooperação 

Amazônica, assinado em 1979 pelos oito países da região - Bolívia. Brasil, Colômbia. 

Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. 

Já na escala mais restrita dos países isoladamente, dos estados e municípios, e das 

comunidades locais de seringueiros, sociedades indígenas, pescadores, habitantes das vilas 

e cidades, etc., verifica-se que os interesses podem ser muito divergentes. Do ponto de 

vista desses atores, a Amazônia é muito grande. O Estado do Amazonas. por exemplo, é o 

maior estado do Brasil, com uma superficie de 1.577.820,2 km2, porém 71 % de sua 

população de apenas 2, l milhões de pessoas habitam em Manaus. É claro que para o 

manauara não faz muito sentido preocupar-se com a derrubada da floresta, uma vez que 

tem muita floresta no Estado. Já os índios ou os seringueiros, por exemplo. se preocupam 
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com a proteção da floresta, por razões distintas das sociedades dos países desenvolvidos, 

pois dependem direta e localmente de seus recursos para subsistir. 

Por essa razão, é muito importante considerar essas diferentes perspectivas 

espaciais ao se discutir questões ecológicas, sociais e econômicas em uma região tão 

extensa. Há uma tendência para polarizar o debate público em torno da ocupação da 

Amazônia. pelo fato dos diversos grupos de interesse estarem considerando diferentes 

escalas de observação, uns defendendo a conservação das florestas, outros argumentando 

em favor de sua conversão em outros usos, em prol do desenvolvimento econômico. Essas 

distintas perspectivas podem ser conciliadas, reconhecendo-se a grande heterogeneidade de 

condições ecológicas e socioeconôrnicas que se pode encontrar sob a aparente 

uniformidade da região. Um dos instrumentos para se alcançar este objetivo pode ser o 

zoneamento ecológico-econômico, discutido mais adiante neste trabalho. 

Em síntese, a atual discussão sobre a fronteira amazônica está dominada pela 

importância ecológica da região. Afinal, então, qual o valor da biodiversidade? Como se 

apropriar desse valor, e em beneficio de quem? Efetivamente, configura-se na Amazônia 

uma geopolítica da biodiversidade (Becker e Costa Gomes, 1993; Albagli, 1998) 

3. O valor da biodiversidade 

Entende-se por biodiversidade, ou diversidade biológica, toda a variedade de vida 

numa dada área, em todos os níveis hierárquicos de organização biológica. Embora seja 

intuitivamente mais fácil conceber o conceito de biodiversidade em termos da riqueza de 

espécies de animais, plantas e microrganismos, é igualmente importante considerar-se as 

distintas populações de uma mesma espécie, e sua variabilidade genética, que representa a 

matéria prima para a evolução biológica, ou seja, a adaptação das espécies ao meio 

ambiente. Acima do nível de espécies, é igualmente importante a variedade de 

comunidades e ecossistemas que se encontram numa região e, rio limite, em toda a 

biosfera. A biodiversidade em si não é um recurso, como se é levado a pensar diante do 

atual interesse político em torno do tema, mas sim uma característica da natureza. 

Uma das grandes lacunas do conhecimento biológico é saber quantas espécies de 

organismos existem na Terra. As estimativas mais tímidas situam este número em 5 

milhões, No entanto, estudos da fauna de insetos que vivem nas copas das árvores de 



florestas pluviais no Panamá e na Amazônia peruana e brasileira revelaram urna riqueza de 

espécies tão grande. e além disso, uma tal especificidade na relação entre as espécies de 

insetos e de árvores. que as projeções do número de espécies. apenas de insetos, chegam a 

30~50 milhões (Erwin, 1983; 1997). 

Por outro lado, o conhecimento biológico e ecológico das cerca de 1,5 milhões de 

espécies que já foram descritas em todo o mundo, desde a época de Lineu aos dias de hoje, 

é muito limitado. A grande maioria dessas espécies só é conhecida por uma descrição 

morfológica, baseada em alguns espécimens de museu, pouco ou nada se sabendo sobre 

seu modo de vida, suas relações ecológicas, sua variabilidade genética, sua composição 

química e distribuição geográfica. Esses conhecimentos são essenciais para a utilização <los 

organismos ou para o manejo e conservação dos ecossistemas em que vivem. 

Também não se sabe como a conversão de florestas tropicais em áreas cultivadas 

afeta a biodiversidade. Caso uma proporção significativa das espécies (por exemplo 50%) 

tenha uma distribuição geográfica restrita, o avanço do desmatamento pode ter um impacto 

maior na redução da biodiversidade, do que no caso de uma distribuição mais uniforme da 

maioria das espécies. A primeira situação parece predominar na Amazônia. Sob a aparente 

uniformidade da floresta, esconde-se uma notável heterogeneidade na distribuição de 

espécies de plantas e animais na bacia amazônica. Por exemplo, existem espécies de aves, 

borboletas ou mamíferos cuja distribuição é limitada pelos grandes rios da região. 

A discussão sobre a biodiversidade está cada vez mais centrada na sua utilidade e 

valor econômico direto. A capacidade do Homem moderno de dominar energias externas 

ao seu corpo (energia fóssil, energia nuclear) no trabalho e nos transportes, e o 

processamento de informações em computadores, o coloca na posição de dominar 

totalmente os ecossistemas e demais seres vivos. Por outro lado. o estilo de vida moderno, 

baseado no consumismo crescente e conseqüente busca de inovações em todos os setores 

da vida, impulsionado pelos mercados globalizados e pelos meios de comunicação cada 

vez mais eficientes, tem alienado os setores modernos e dominantes da sociedade das bases 

naturais de sustentação da vida no planeta. Nos dias de hoje, efetivamente, nós temos que 

ensinar as crianças nos grandes centros urbanos que o alimento que elas comem não vem 

do supermercado. 



Acompanhando essa trajetória de evolução social e tecnológica, a biotecnologia 

abriu uma trilha na floresta, que rapidamente se está transformando numa pista asfaltada de 

alta velocidade, que parece conferir à biodiversidade in loto um novo estatuto. Estamos 

esquecendo o estatuto inalienável da existência em si dos seres vivos, para substituí-lo por 

um estatuto utilitarista. que deixa viver os seres que são úteis ao Homem. Um exemplo 

singelo é oferecido pela pergunta em um livro infantil de origem francesa (Finifter e 

Henriot, 1991: 32): "Os 'cavalos vão desaparecer como os dinossauros?", à qual é dada a 

seguinte resposta: "'É provável que os cavalos jamais desapareçam, mesmo quando o 

trabalho for mecanizado em Iodas as fazendas. Eles velo ser necessários por muito tempo 

ainda, para quem cultiva pequenos lotes de terra ou cria gado em grandes propriedades. 

Já pensou um vaqueiro sem cavalo? ... " (grifo meu). 

Ao se tentar valorar a biodiversidade sob todos seus aspectos, inclusive 

econômicos, chega-se à conclusão de tratar-se de exercício extremamente difícil. e talvez 

desnecessário. Qual o valor do sauim-de-coleira iSaguinus bicolor bicolor Spix, 1823)? 

Este pequeno primata está ameaçado de extinção porque só existe em parte dos municípios 

de Manaus e Itacoatiara, uma das áreas de maior crescimento demográfico do Estado do 

Amazonas. O que acontecerá se esta espécie desaparecer? Talvez nada! No entanto, até 

quando poderemos manter essa atitude complacente? No plano moral observa-se que cada 

vez mais pessoas estão dispostas a pagar para preservar espécies como esta, dando valor à 

continuidade de sua existência, independentemente de qualquer utilidade da mesma. 

Admitindo-se o valor de existência como premissa básica de qualquer discussão 

sobre a conservação das espécies, pode-se passar a considerar critérios instrumentais de 

valoração da biodiversidade, que podem ser divididos no valor dos serviços ambientais e 

no valor econômico direto ou indireto da biodiversidade. 

Os ecossistemas naturais realizam funções essenciais para a sua própria 

manutenção e, indiretamente, para a manutenção das condições ecológicas necessárias para 

a produtividade dos ecossistemas controlados pelo Homem. Sob a denominação de 

serviços ambientais, essas funções abrangem, por exemplo, a purificação do ar e da água; a 

mitigação de enchentes e secas; depuração e decomposição de rejeitos; formação e 

renovação do solo e de sua fertilidade; a polinização de plantas cultivadas e da vegetação 

natural; o controle biológico de pragas; e assim por diante (Daily, 1997). 



Os ecossistemas florestais. especificamente, são reconhecidos pelos seus serviços. 

tais como: estabilizar paisagens; proteger o solo e ajudá-los a armazenar e reciclar 

nutrientes; tamponar a dispersão de pragas e doenças; regular o fluxo de água nas bacias 

hidrográficas, em termos de quantidade e qualidade. ajudando a prevenir regimes de 

enchentes ou secas; influir no balanço de energia da Terra; modular o clima em nível local 

e regional, por meio do controle dos regimes pluviais, e do efeito albedo; e, na escala 

planetária, ajudar a conter o aquecimento global em virtude dos estoques de carbono em 

suas plantas e no solo. Alguns desses serviços são mais acentuados nas florestas tropicais 

úrnidas, Por exemplo, embora essas florestas cubram apenas 6% da superfície das terras do 

planeta, elas recebem quase a metade de todas as chuvas que se precipitam sobre essas 

terras (Myers, N ., 1997). 

Na Amazônia, esses serviços podem ser locais, regionais ou globais. A floresta 

amazônica, por exemplo, tem um importante papel na reciclagem da água na região. Mais 

du metade (55%) do vapor d'água que forma as nuvens e a chuva na bacia amazônica, 

origina-se pela evapotranspiração da floresta; o restante é trazido do oceano Atlântico para 

a região pelos ventos alísios. A floresta, portanto, tem um papel importante no ciclo 

hidrológico e no balanço de energia a ele associado, os quais, tendo em vista a ordem de 

grandeza continental da região, assumem importância global. (Salati, 1987). Localmente. o 

desmatamento também pode causar efeitos negativos no microclima, no solo, e no regime 

de rios, sem contar a redução da biodiversidade a ele associado (Goodland e Irving, 1975 

apud Leopoldo et al., 1987). Por exemplo, a expansão das pastagens associadas com a 

extração de madeiras nas florestas próximas, vem alterando o microclima local e 

aumentado a inflamabilidade da floresta. Esse problema se acentua em Paragominas, no 

Pará, e está, em parte, na origem do incêndio florestal de Roraima. no início de 1998 

(Nepstad et ai., 1999). 

Outro aspecto que tem vinculado a questão do desmatamento na Amazônia com as 

mudanças globais é o "efeito estufa", ou seja, o aquecimento global causado pela 

acumulação de gás carbônico na atmosfera. O aumento da concentração de gás carbônico é 

causado pela queima de combustíveis fósseis (cerca de 80% da contribuição) e pela 

derrubada de florestas para implantação de cultivas e pastagens (cerca de 20% da 

contribuição), em todo o mundo. A floresta amazônica. por sua vez, armazena em sua 

biomassa cerca de 60 bilhões de toneladas de carbono (Fearnside, 1985), o que equivale 

grosso modo à quantidade de carbono emitida durante dez anos por todas as fontes 



antropogênicas do mundo, para a atmosfera. Não parece muito. Mas a irracionalidade do 

desmatamento da Amazônia torna-se evidente quando se constata que a emissão brasileira 

de gás carbônico pela queima de florestas é maior do que a resultante da queima de 

combustíveis fósseis, que, ao contrário do desmatamento, redunda em produto social 

relevante para o país (Goldernberg, 1989; Schubart, 1990). 

Ainda no contexto do aquecimento global, adquire importância a evidência recente 

da possível função da floresta amazônica como um sorvedouro de gás carbônico, 

contribuindo para retirar da atmosfera, parte do gás carbônico gerado pela atividade 

humana. Realizando medidas precisas na Reserva Jaru, em Rondônia, durante as estações 

seca (em 1992) e chuvosa (em 1993), uma equipe de pesquisadores (Grace et ai., 1995) 

constatou que a acumulação de carbono na bacia amazônica, caso toda a floresta estiver se 

comportando como o que foi observado no sítio experimental, é da ordem de 0,56 bilhões 

de toneladas por ano, sugerindo que as florestas não perturbadas pela ação humana, na 

Amazônia, têm um papel importante como sumidouro de carbono. Esse fato vai de 

encontro à representação dedutiva do equilíbrio entre produção primaria bruta e respiração 

total em ecossistemas florestais em clímax (assumindo-se que a floresta amazónica está em 

clímax), e tem gerado polêmica, na literatura científica, quanto a sua interpretação. Porém, 

o experimento em si não está sendo contestado. 

Os serviços ambientais e o capital natural que realiza esses serviços são 

fundamentais para o funcionamento dos sistemas de suporte da vida na Terra. Eles 

contribuem para a qualidade de vida humana, direta e indiretamente, e representam 

portanto parte do valor econômico total do planeta. Um estudo ambicioso para determinar 

o valor econômico desses serviços foi realizado por urna equipe de 13 cientistas, liderados 

por Robert Costanza (Costanza et al., 1997). Eles analisaram 17 tipos de serviços 

ambientais, em 16 biornas, abrangendo quase toda a biosfera, e chegaram à cifra média de 

US$ 33 trilhões por ano, para o valor desses serviços. Este valor é quase o dobro do 

produto interno bruto de todos os países do mundo, que é da ordem de US$ 18 trilhões por 

ano. 

Cálculos como este são, sem dúvida, muito discutíveis, e só fazem algum sentido 

num mundo dominado pelo estatuto utilitarista imposto à natureza, como foi discutido 

acima, no qual impera a lógica do mercado. A utilidade desse exercício é traduzir para o 

código do sistema econômico - o preço em dinheiro - o valor de existência dos 



ecossistemas e de seus serviços. Ou seja, se tivéssemos que pagar pelo ar limpo que 

respiramos, quanto custaria? No caso das florestas tropicais úmidas, inclusive a floresta 
amazônica, o valor dos seus serviços ambientais, calculado pelos autores do estudo, foi de 

US$ 2.007,00 por hectare, por ano. 

Na categoria do valor econômico direto incluem-se os produtos derivados de 

plantas e animais, como grãos, frutas, castanhas, carnes, pescados e outros alimentos; 

fibras, madeiras, celulose, carvão vegetal; peles de animais, óleos, látices, gomas; plantas 

medicinais, corantes, aromatizantes etc. A característica comum é a utilização direta do 

conteúdo de matérias primas ou energia desses produtos. 

A humanidade obtém 85% de seus alimentos de cerca de 20 espécies de plantas, 

sendo que três espécies - o milho, o trigo e o arroz - participam com cerca de 75%. 

Entretanto, desde a 'invenção' da agricultura, milhares de espécies têm sido utilizadas, e 

sabe-se que existem cerca de 75 mil plantas comestíveis, algumas das quais com 

qualidades superiores às espécies atualmente cultivadas (Raven, 1988). 

Algumas plantas têm tido grande significado na história econômica do Brasil, a 

começar pelo pau-brasil (Caesalpinia echinatay, que está na origem do nome do país. A 

seringueira (Hevea brasiliensis) propiciou imensos lucros à Amazônia e ao país, enquanto 

perdurou o monopólio da produção de látex. A retirada de sementes por botânicos e 

empresários ingleses, possibilitou o estabelecimento de plantações de seringais na Ásia. 

derrubando de forma catastrófica a economia da Amazônia, no início deste século. 

Situação semelhante, porém em escala econômica muito menor, ocorreu no Peru com a 

cinchona ( Cinchona sp. ), utilizada na produção de quinino, poderoso agente antirnalárico 

(Smith, A., 1990). 

Em contrapartida, o país se beneficia de plantas trazidas de outros continentes, 

como a cana-de-açúcar, o café, a soja, e a laranja. Fruteiras tropicais tão familiares como a 

mangueira, o jambeiro, a fruta-pão, ou árvores como os eucaliptos, são exóticas. O mesmo 

é válido para a maioria dos animais domésticos criados no país. 

Na categoria do valor econômico indireto, considera-se basicamente o conteúdo de 

informação presente na biodiversidade. Um ecossistema natural, como por exemplo a 

floresta tropical, pode ser comparado a um banco de informações genéticas, químicas e 

ecológicas. Os avanços científicos e tecnológicos recentes, na área da biologia molecular. 
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engenharia genética, química fina, microbiologia e ecologia, possibilitam um acesso cada 

vez maior a essa informação, como fonte de aplicações médicas, agronômicas e industriais. 

Como exemplo, pode-se citar o curare, veneno de flechas descoberto pelos índios 

(Gottlicb, 1985), a partir do qual a ciência ocidental desenvolveu relaxantes musculares 

importantes na medicina; ou então, os cerca de cem cultivares de mandioca utilizados pelos 

índios Tukâno, no alto Rio Negro (Chernela, 1987). Ambos exemplos mostram a 

importância de se conhecer e proteger a sociodiversidade da Amazônia, como porta de 

entrada para se conhecer a biodiversidade. 

4. Conservação da biodiversidade e gestão do território 

Retomando a discussão da fronteira amazônica sob diferentes perspectivas 

espaciais, pode-se concluir que "a globalização colocou o desafio ecológico como questão 

de sobrevivência da humanidade, e a Amazónia tornou-se símbolo desse desafio" (Becker 

e Costa Gomes, 1993). Sob a ótica internacional, portanto, a conservação da biodiversidade 

na Amazônia representa uma referência permanente, ao lado de outros objetivos 

estreitamente relacionados com a biodiversidade, como a contenção dos desmatamentos e 

queimadas e a proteção das culturas indígenas (sociodiversidade). Os objetivos do PPG-7. 

já mencionados acima, não deixam dúvida quanto a essa diretriz. 

Há que se considerar, no entanto, que uma conscientização ecológica com relação à 

Amazônia também ocorreu internamente no país. acarretando uma reorientação das 

políticas de governo na região. Nas décadas de 70 e 80, as políticas governamentais de 

desenvolvimento da Amazônia incentivaram a ocupação do espaço pela agropecuária 

extensiva, o que promoveu o desflorestamento indiscriminado (a floresta era considerada 

um obstáculo a ser superado). Como reação a essa política, observa-se nesse período o 

surgimento e ascensão no país de inúmeros movimentos ambientalistas de defesa da 

Amazônia. Essas pressões sociais encontraram ressonância no processo de elaboração da 

nova Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, que avança em relação 

às anteriores, incluindo o Capítulo VI - Do Meio Ambiente, que, entre outras coisas, 

declara a Floresta Amazônica, ao lado de outros espaços brasileiros, como patrimônio 

nacional. 



Para adequar suas políticas na Amazônia aos novos preceitos constitucionais, o 

Governo federal instituiu, em 12/10/88, o Programa de Defesa do Complexo de 

Ecossistemas da Amazônia Legal, conhecido corno Programa Nossa Natureza. Dentre as 

diversas medidas oriundas desse programa, constam uma reestruturação do sistema de 

proteção ambiental, com a criação do IBAMA. e a proposta do zoneamento ecológico 

econômico (ZEE), como uma primeira etapa para "promover medidas disciplinadoras de 

ocupação e da exploração racionais da Amazônia Legal, fundamentadas no ordenamento 

territorial" (Decreto N.º 96.944, de 12/10/88). 

A partir daí, na década de 90, ficou proibida a concessão de incentivos fiscais da 

SUDAM para projetos agropecuários que envolvam a derrubada de florestas primárias, 

como também se desenvolve toda uma campanha do IBAMA para coibir os 

desmatamentos não autorizados e evitar as conseqüentes queimadas. 

Em outras palavras, pode-se afirmar que existe uma convergência, quanto à 

conservação da floresta amazônica e da biodiversidade que abriga, entre os países do 

Grupo dos Sete, e outros países centrais, e o Brasil. Ou seja, também não é do melhor 

interesse do Governo brasileiro uma ocupação desordenada do território amazônico, que 

redunde em desperdício de recursos, impactos ambientais e sociais negativos, e retomo 

econômico duvidoso. A conservação das florestas e da biodiversidade pode ser fixada. 

portanto, como um dos objetivos do Governo brasileiro na Amazônia, sem prejuízo de um 

processo de desenvolvimento socioeconômico necessário para melhorar a qualidade de 

vida dos cerca de 20 milhões de habitantes da região. 

A posição do Governo federal, no entanto, mesmo que respaldada na Constituição, 

não reflete toda a gama de interesses de setores específicos da sociedade. Sob a perspectiva 

regional e local, na esfera dos governos estaduais e municipais, e das diversas 

comunidades da região, as posições com relação à proteção do meio ambiente e da 

biodiversidade na Amazônia podem ser muito divergentes, como já foi observado acima. 

Esse fato da vida social mostra a necessidade de um processo de negociação social, 

de parceria entre atores do desenvolvimento, para se atingir um determinado objetivo, 

como, no caso que nos interessa, uma configuração de uso dos recursos e ocupação 

territorial que maximize a conservação da biodiversidade sob todas as formas. Esse 

processo é a gestão do território, definida como "a prática estratégica, cientifico- 



tecnológica do poder que dirige, no espaço e no tempo, a coerência de múltiplas decisões 

e ações para atingir uma finalidade e que expressa. igualmente. a nova racionalidade e a 

tentativa de controlar a desordem" (Becker e Costa Gomes, 1993). 

Um dos instrumentos para a gestão do território é o zoneamento ecológico 

econômico (ZEE), que veio a ser implementado como um programa do Governo federal 

em 1990, sob a coordenação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 

República (SAE). Com a extinção da SAE em 1999, o programa de ZEE foi atribuído ao 

Ministério do Meio Ambiente. 

4.1 Conceito de ZEE e de ordenamento territorial 

Apesar dos muitos problemas até agora enfrentados na condução do ZEE, a sua 

concepção como um instrumento para conciliar o desenvolvimento econômico com a 

conservação dos recursos naturais e a proteção das comunidades tradicionais tem 

encontrado grande aceitação junto aos Governos Estaduais, órgãos públicos, e a sociedade 

civil, especialmente na Amazônia. O interesse se manifesta, ora sob a forma de cobrança 

de resultados, ora sob a forma de críticas ou, ao contrário, de expectativas positivas e até 

exageradas a seu respeito. Às vezes, parece que o ZEE é visto como uma panacéia para a 

resolução dos conflitos de uso dos recursos. Até as Constituições Estaduais de vários 

Estados incluem o ZEE (sob esta ou outras denominações) entre os dispositivos de 

regulação do uso do solo. Infelizmente, persiste o entendimento errôneo de que o resultado 

do ZEE deve ser convertido em lei. Esta tendência parece estar fortemente ligada à própria 

palavra zoneamento, que tem uma conotação de norma jurídica, oriunda do planejamento 

urbano. 

Zoneamento é o ato ou efeito de dividir um território por zonas, segundo objetivos 

e critérios predeterminados. O termo 'zoneamento' encerra duas conotações que devem ser 

reconhecidas e mantidas em separado quando se conceitua o zoneamento ecológico 

econômico. Em primeiro lugar, zoneamento é o resultado técnico de uma descrição, análise 

e classificação em zonas, de um dado território, segundo objetivos predeterminados. Em 

segundo lugar, zoneamento é o resultado de um processo político-administrativo, que 

utiliza o conhecimento técnico, ao lado de outros critérios, para fundamentar a adoção de 

diretrizes e normas legais, visando atingir objetivos socialmente negociados, que implicam 



em um conjunto de sanções ou incentivos sociais que regulam o uso de recursos e a 

ocupação do território. 

O zoneamento ecológico-econômico (ZEE) consiste na divisão do território por 

zonas que podem ser denominadas de ecológico-econômicas, delimitadas segundo critérios 

ecológicos, ambientais e socioeconôrnicos (Becker e Egler, 1997). Direcionado para o 

planejamento regional, o ZEE se constitui num mapeamento não prescritivo das limitações 

ecológicas, dos recursos naturais, dos vetores socioeconômicos e do uso do solo. a partir 

do qual se podem derivar alternativas de ação para orientar o poder público na gestão do 

território. Entretanto, a motivação para o ZEE é política, e o mesmo só faz sentido se 

conduzido no contexto de um arcabouço político-administrativo voltado para a gestão 

territorial. 

O ZEE pode ser definido, portanto, como a avaliação estratégica dos recursos 

naturais, socioeconômicos e ambientais, fundamentada no inventário integrado desses 

recursos em um território determinado, com a finalidade de prover o poder público e a 

sociedade de informações georreferenciadas para orientar o processo de gestão territorial. 

Como tal, o ZEE é um instrumento (a) técnico, de informação sobre o território, 

para avaliar suas vulnerabilidades naturais e potencialidades socioeconômicas; (b) político, 

de regulação do uso do território, onde a negociação entre os diversos níveis e setores do 

governo, o setor privado e a sociedade civil tem papel essencial; (e) do planejamento e da 

gestão do território para o desenvolvimento regional sustentável, onde alternativas 

competitivas de uso dos recursos naturais são identificadas (Becker e Egler, 1997; 

Schubart, 1994). 

O ordenamento territorial é o resultado da gestão do território, definida acima, a 

qual busca conciliar as políticas públicas setoriais, para racionalizar o uso dos recursos e a 

ocupação do espaço, de acordo com uma avaliação da sustentabilidade do desenvolvimento 

a mais longo prazo. O ordenamento é sempre a resultante de um jogo de poder, tratando-se, 

portanto, de um processo dinâmico. O poder deve ser entendido, nesse contexto, do modo 

mais abrangente possível, considerando-se não apenas o Poder do Estado, constituído, mas 

também o poder resultante de toda e qualquer relação entre pessoas, grupos sociais, 

empresas, etc. (Raffestin, 1993). Por exemplo, o movimento organizado dos seringueiros 

no Acre, com a prática dos "empates" para conter as frentes de desmatamento dos 



pecuaristas) culminou com o reconhecimento oficial da causa, que levou à criação das 

Reservas Extrativistas. 

4.2 O ZEE e a conservação da biodiversidade na Amazônia 

As decisões sobre como utilizar os recursos de determinado lugar, e como ocupá-lo, 

são sempre políticas e resultam dos interesses públicos e privados prevalecentes naquela 

situação. Não há nada no território que determine o que deve ser feito naquela situação 

(Nitsch, 1994). A natureza não tem 'vocações' para isto ou aquilo, como freqüentemente se 

lê ou se ouve dizer, numa linguagem antropocêntrica que projeta na natureza os desejos do 

Homem. A Amazônia, portanto, não tem uma vocação florestal e nem para o cultivo da 

soja, ou para ser asfaltada. A metodologia do ZEE, portanto, apenas pode avaliar as 

vulnerabilidades ambientais e as potencialidades socioeconômicas, em termos dos serviços 

ambientais dos ecossistemas e do potencial de recursos naturais disponíveis. entre outras 
considerações, para subsidiar tecnicamente o processo de gestão do território. A valiando-se 

os serviços ambientais dos ecossistemas florestais, por exemplo, pode-se argumentar que, 

no interesse da sociedade, deve-se fazer o possível para manter a cobertura florestal da 

Amazônia, limitando-se qualquer expansão da agricultura que envolva a substituição da 

floresta por pastagens ou cultivas como a soja. (Em termos antropocêntricos, diz-se que a 

Amazônia tem uma 'vocação florestal'). 

A biodiversidade, além de seu valor de existência, pode ser avaliada pelos serviços 

ambientais que realiza, e pelo potencial natural que representa para o desenvolvimento 

socioeconôrnico (por exemplo: pesquisa científica; extrativismo; biotecnologia; turismo 

ecológico). A decisão de protegê-la está implícita em políticas oficiais do Governo 

brasileiro, que convergem com as posições internacionais a respeito. Resta saber que 

estratégias adotar para se realizar este objetivo, em face da complexidade dos sistemas 

ecológicos e socioeconômicos que conformam o território na Amazônia, e qual o papel do 

ZEE neste processo. 

Com relação ao ZEE, cabem dois comentários. Primeiro, o ZEE se presta a 

aplicações locais, em áreas bem delimitadas, e polarizadas por conflitos de uso de recursos 

naturais cujos grupos de interesse sejam bem visíveis e representados. Em segundo lugar, 

como uma decorrência da primeira condição, o ZEE toma-se dinâmico e produtivo quando 



orientado por algum tipo de problema específico a ser resolvido (Frank, l 995; Souza. Jr .. 

C. et al., 1997; Schubart, 1999). 

Em outras palavras, dificilmente se chegará a algum lugar tentando-se aplicar a 

metodologia do ZEE para zonear uma área tão extensa como a Amazónia. Embora o 

problema seja conhecido - conciliar o desenvolvimento com a conservação da 

biodiversidade -, os conflitos e os respectivos grupos de interesse são muito difusos no 

território e pouco visíveis, numa região com 5 milhões de km", No máximo, o que se pode 

conseguir são diagnósticos, como por exemplo, o Diagnóstico Ambiental da Amazônia 

Legal, concluído pelo IBGE em 1995. 

A solução do problema. nesse caso, passa por uma seqüência de três etapas. 

iniciando por uma abordagem top-down, ou seja, a partir de um objetivo econômico, social 

ou ecológico predeterminado, examinar as informações disponíveis sobre a região como 

um todo, e traçar as grandes linhas de ação para atingir o objetivo. segundo a racionalidade 

própria do setor de interesse, que conduz o planejamento. Esses recortes territoriais 

originam o que se pode chamar de um macro-zoneamento setorial da região. 

A segunda etapa será a comparação desses recortes setoriais entre si, por meio de 

uma sobreposição dos respectivos mapas, para se identificar as áreas de conflito de uso, 

ainda numa escala macrorregional. Nesse ponto do planejamento, toma-se necessária a 

negociação entre os distintos grupos de interesse, no sentido de se conhecer suas 

prioridades e os constrangimentos e alternativas de adaptação peculiares a cada setor, na 

busca de possíveis soluções para os conflitos identificados. 

Finalmente, a terceira etapa representa o início do processo de gestão do território 

numa escala detalhada, prioritariamente nas áreas onde não foi possível fazer algum ajuste, 

na escala rnacrorregional, Nesse nível de gestão do território, o ZEE pode ser muito útil, se 

for orientado para a resolução de conflitos locais concretos, por meio da participação dos 

atores sociais envolvidos. 

A primeira etapa desse enfoque, aliás, já vem sendo aplicado na região, pelo 

Governo federal, por organismos internacionais e por organizações não-governamentais 

ambientalistas. No setor econômico constitui exemplo desse enfoque, o Programa Avança 

Brasil, do Governo federal, que integra o Plano Plurianual - PP A para o período 2000- 

2003. No setor da biodiversidade existem alguns exemplos: (i) o seminário conhecido 



.. 

como Workshop 90, realizado pelo IBAMA e pelo INPA, com apoio internacional. para 

identificar áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade na Amazônia (Rylands, 

l 990); (ii) o relatório do Banco Mundial e da World Wildlife Fund - WWF sobre uma 

avaliação do estado de conservação das eco-regiões da América Latina e do Caribe 

(Dinerstein, 1995); (iii) o projeto Corredores Ecológicos, do PPG-7. coordenado pelo 

MMA, e executado pelo IBAMA em parceria com inúmeros órgãos governamentais e não 

governamentais (Brasil, s/d): e (iv) o projeto Biodiversidade Amazónia ou Avaliação e 

identlficação de ações prioritárias para a conservação, utilização sustentável e repartição 

dos beneficias da biodiversidade da Amazônia brasileira, executado pelo Instituto 

Socioambiental - ISA, como parte da iniciativa do Governo federal, por meio do 

Ministério do Meio Ambiente, e do Programa Nacional de Diversidade Biológica 

(PRONABIO), para cumprir os compromissos do país junto à Convenção sobre 

Diversidade Biológica, e para subsidiar a elaboração da Estratégia Nacional de 

Biodiversidade (Instituto Socioambiental, 1999). 

O programa Avança Brasil propõe um conjunto articulado de projetos de logística 

para todo o país, especialmente na área de infra-estrutura de transportes, montando a pouco 

rnais de um trilhão de reais, a serem financiados pelo Governo e pelo setor privado. Na 

Amazônia, esse projeto, também conhecido como Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento, prevê a abertura ou consolidação de rodovias e hidrovias, que objetivam 

racionalizar o escoamento da produção agrícola do país, além de estimular o 

desenvolvimento socioeconômico nas áreas de sua influência. Planejados sob a lógica 

econômica, esses eixos procuram atingir a eficiência em termos de custos e beneficies 

monetários, não se preocupando prioritariamente com a conservação da biodiversidade, 

embora um cuidado com as questões sociais e ambientais não esteja ausente do mesmo. 

Como um exemplo de planejamento macrorregional para a conservação da 

biodiversidade, o projeto Corredores Ecológicos também representa uma vasta proposta de 

ordenamento territorial na Amazônia e na Mata Atlântica. Este projeto pode ser 

considerado complementar às propostas dos Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento, uma vez que objetiva preservar ou recompor a conectividade entre 

unidades de conservação, terras indígenas e outras áreas especiais já existentes, para 

garantir a conservação da biodiversidade em grandes extensões por meio de uma gestão 

participativa e abrangente. É necessário enfatizar que os corredores ecológicos não 

constituem unidades de conservação em si, mas propõem um regime de uso controlado dos 



recursos que evite o desmatamento, ou estimule a recuperação de áreas já degradadas. Na 

Amazônia, alguns desses corredores ecológicos se sobrepõem a eixos do programa Avança 

Brasil, suscitando ações de planejamento local mais detalhado, que podem se beneficiar do 

ZEE. 

O exemplo mais abrangente e mais contundente de planejamento rnacrorregional 

para a conservação da biodiversidade é, sem dúvida, o projeto Biodiversidade Amazônia, 

do Instituto Socioarnbiental (1999). Em seminário realizado em setembro de 1999, em 

Macapá, cerca de 200 especialistas, entre biólogos, antropólogos, economistas e outros, 

revêem e ampliam as áreas prioritárias para conservação da biodiversidade, identificadas 

pelo Workshop 90, e acrescentam uma análise detalhada da sociodiversidade da Amazônia 

e das alternativas de desenvolvimento a partir da biodiversidade (Leite, 1999). Esse projeto 

é importante para o processo de gestão do território na Amazônia porque evidencia 

explicitamente, na escala macrorregional, a existência de conflitos com o programa Avança 

Brasil (Menconi, 1999). Em outras palavras, esse projeto está criando as condições para se 

iniciar a negociação entre os setores que promovem as propostas de desenvolvimento com 

os eixos nacionais de integração e desenvolvimento, e os setores que buscam a 

conservação da biodiversidade e sua integração com propostas de melhoria de qualidade de 

vida para os índios e os pequenos produtores e extrativistas da Amazônia. Essa negociação 

seria o início da segunda etapa do planejamento descrita acima. na qual se pode 

eventualmente chegar à solução de alguns dos conflitos, permanecendo outros para um 

planejamento mais detalhado, inclusive com a aplicação do ZEE. 

S. Conclusão 

Concluindo, a posição defendida neste trabalho é que a Amazônia comporta espaço 

para formas de desenvolvimento econômico modernas (globalizadas), ao lado de 

atividades tradicionais, ligadas ao extrativismo e às culturas das sociedades indígenas. A 

valoração da biodiversidade, sob todos os aspectos, aliada à constatação da grande riqueza 

biológica da região, e a importância global de processos ecológicos, como o ciclo 

hidrológico, o balanço de energia e o ciclo do carbono, levam a concluir que estes fatores 
devam ter precedência no processo de planejamento da região. Esta é uma diretriz implícita 



em documentos oficiais do Governo brasileiro, convergente com as posições da 

comunidade internacional com relação à Amazônia. 

O planejamento econômico e o ecológico conduzem a recortes territoriais nem 

sempre concordantes. A solução desses conflitos passa por um processo de gestão do 

território, que, em face da extensão da Amazônia, deve ser hierarquizado, segundo uma 

abordagem top-down, que já vem sendo praticada, tanto no planejamento econômico, como 

no planejamento para a conservação da biodiversidade. É o caso, respectivamente, do 

programa Avança Brasil, incorporado ao Plano Plurianual 2000-2003, e do projeto 

Biodiversidade Amazônia, conduzido pelo Instituto Socioambiental, por iniciativa do 

Ministério do Meio Ambiente. É fundamental que se estabeleça uma negociação aberta 

entre os grupos de interesse dos dois lados da questão (ambos integrantes do Governo 

federal), para se tentar ajustar os planos, ainda na escala rnacrorregional. 

Na escala mais detalhada, o processo de gestão do território tende a tomar-se mais 

focalizado, em tomo de conflitos concretos e bem localizados, para a solução dos quais o 

zoneamento ecológico-econômico pode ser um instrumento útil. 
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