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Amazônia: problema e solução 
lgnacy Sachs * .•.. 

ABSTRAcr: The currene occuparion paereras in chc: Amazon region are unsusrainable, be it from a social, 
environrnencal or pclltical perspective, Toe .firsr Cardoso adrninisrration promceed sígnifican·c advances in 
the creadon of an inregraced policy mmc:work for thc: region, bur more needs co be done, Thc: challenge is 
ro develop a sct of policies chac would allow che Amazon to become a Iever for Brazilian developmenr 
wichouc compromising the fundameneal environmencal and dimacic functions of chc: rcgion. 

-1- 

Ebora a rnidía especule com freqüência sobre o presente e o fucuro da Amazô 
nia, a falta de informação idônea prejudica o debate, o qual continua a se alimentar por 
micos às vezes diamecralmeme opostos. 

Para uns a Amazônia se afigura como um eldorado. Na visão otimista do jesuíta 
Crístobal de Acuãa, que p~r ali andou no século XVII, o Amazonas seria o nosso Nilo: "Se 
o Nilo irriga o melhor daAftica, ftcundant:Í()-a com sua torrente, o rio dar Amazonas banha 
reinos mais extensos, fertiliza mais planícies, sustenta mais homens e aumenta com suas 
águas oceanos mais caudalosos," 1 

Para. outros, não passa, no entanto, de um inferno verde, no qual a vegetação exube 
rante ilude o viajante, encobrindo solos paupérrimos. O conhecido livro de Berty Meggers' 
funciona como a bíblia dos pessimistas . 

~ Ignacy Sachs é professor honorário da Escola de Altos Esrudos em Ciências Sociais, Paris, e co-direror do seu 
Centro de Pesquisas sobre o Brasil Contemporâneo. 
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Darcy Ribeiro costumava dizer que do ponro de vista dos indígenas ambas as ima 
gens são válidas: o paraíso se transforma em inferno na época das chuvas que tornam 
difícil o abastecirnenro. Os "seus índios" perdiam muitos quilos na estação ruim, que 
recuperavam em seguida na boa estação. 

Um outro mico tenaz, sobretudo nos Estados Unidos, denunciado por A. C. 
Diegues," é o da natureza intocada, que esquece o longo passado dos povos da floresta e 
as suas civilizações. Sabemos hoje que, antes do Brasil, a Bacia Amazônica contava com 
uma população de vários milhões de habitantes e com densidades de população na ilha do 
Marajó de 5 a 1 O habitantes por quilômetro quadrado, vivendo em vilas de 2 a 5 mi! 
habitantes ou até mais, construídas nos tesos (aterros artificiais)." 

Que dizer enrão da metáfora "pulmão do mundo"? Embora desprovida de qualquer 
fundamento cienrífico, ela calou fundo nos ouvidos da opinião pública mal informada nos 
países industriais, servindo de pretexto a um punhado de fundamentalistas verdes para plei 
tear a transformação da Amazônia numa mega-reserva nacural. Para os mais exaltados, a 
perenização da vida no nosso planeta estaria condicionada por essa medida. Daí só vai um 
passo para sugerir a internacionalização da região e invocar o pretenso direito à ingerência 
ecológica com o lntuiro de salvar a floresta amazônica da devastação que está ocorrendo. 

Sejamos sérios. A perspectiva da internacionalização por motivos ecológicos é mais 
do que remoca, em que pesem alguns raros e episódicos excessos verbais sobre o tema de 
um ou outro político europeu. O que existe, sim, é a cobiça das empresas multinacionais 
fascinadas com a excepcional riqueza do subsolo e da biodiversidade da região. 

Outrossim, um sério complicador em nível internacional resulta das rotas do 
narcotráfico. Partindo dos países vizinhos, elas atravessam vários estados amazônicos e 
com crescente freqüência se constituem em focos de corrupção da política local. A Ama 
zônia brasileira ressente-se da desestabilização da Colômbia e das vicissitudes da política 
nos demais países membros do Tratado da Cooperação Amazônica. Osrensivamenre o 
interesse dos Estados Unidos na região se concentra sobre a luta contra o narcotráfico. 

O espantalho da ingerência ecológica, que alguns políticos agitam um canto derna 
gogicamence, esperando agradar os brios nacionalistas da opinião pública, só serve na 
prática para desviar a atenção de problemas mais reais e próximos consrituídos pela 
insustenrabilidade social, ambiental e política da região. 

~2- 

Com razão, um poeta da região, Thiago de Mello, considera que a espécie mais 
ameaçada na Amazônia é a nossa. 

A maioria dos 20 milhões de amazônidas vivem em condições exrremarnenre preca 
rias e, em cerco sentido, caricatas, já que, no dizer de Berta Becker, a Amazônia é uma 
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"floresta urbanizada". Cerca de dois terços da população se encontram nas cidades e pré 
cidades constituídas por favelas e bairros periféricos perdidos no meio da imensidão das 
cerras quase vazias e desaproveitadas. 

Ali os refugiados do campo esperam (no duplo sentido dessa palavra) a oportunida 
de, por enquanto remota, de serem efetivamente urbanizados acedendo a empregos razoa 
veis, alojamentos decentes e à condição de plena cidadania. Um contingente apreciável é 
formado por nordestinos e sulistas que vivem pela segunda vez a experiência traumãtica 
do êxodo rural. 

Belém e Manaus, mais do que milionárias, seriam a segunda e a terceira cidade da 
França, fato que invariavelrnenre provoca reações incrédulas nos países industriais, acosru 
mados ao esrereétipo de uma frondosa floresta tropical em chamas, percorrida por algu 
mas tribos de índios em via de exterminação. 

A enorme dívida social acumulada é chocante, além de desnecessária. Nas grandes 
cidades falta emprego. O pólo industrial de Manaus é um ccntrasenso econômico, fruto 
de políticas impensadas do regime autoritário. Funciona como porta de entrada no Brasil 
de produtos industriais de origem estrangeira, tendo perdido sua razão de ser com a 
política. de abertura. No encanto, a sua articulação ao montaflce com a região é inexistente. 
As indústrias processadoras de matérias-primas locais estão ainda por criar. Por difícil que 
seja, essa racionalização do pólo industrial de Manaus se impõe. 

A capital do Amapá constitui um outro caso patético. A zona livre de comércio, 
também obsoleta nas condições atuais, atraiu dezenas de milhares de migrantes, a ponto de 
Macapá, junco com a vizinha Santana, concentrar hoje mais de 80% da população do 
estado. Como era de se esperar, o emprego público é a principal fome de ocupação. 

Várias cidades pequenas -Paragominas, Açaílândía, Humaicá- estão em franca 
decadência depois de um breve período de prosperidade alimentada pela exploração pre 
datória dos recursos da floresta.' 

No campo, existem exceções honrosas. O conhecido brasílianísea francês Alain 
Ruellan vê no Plano de Desenvolvimento Sustentável do Amapá, implementado desde 
1995 pela equipe do governador J oão Alberto Capiberibe, "[ ... ] um exemplo único para a 
Amazônia e, mais amplamente, para o mundo[ ... ] Um exemplo não apenas porque se busca 
ali a harmonia sustentável entre os recursos naturais e a população, mar. também porque ali 
se constroem a democracia e a responsabilidade" .6 

O Amapá tem a seu crédito vários programas sociais bem-sucedidos. O que falca 
ainda ao Plano é a escala de atuação no que diz respeito à criação de empregos e auto 
empregos na esfera produtiva. Ironicamenre, um dos governadores mais populares do 
país está sendo ameaçado de impeacbmms pela Assembléia Legislativa dominada por 
interesses tradicionais e provavelmente escusos. 

Convém destacar ainda vários projetos com êxito de nec-exrracivisrnc nas Reservas 
Excraciviscas7 e diversas experiências agrofloresrais, em particular as realizadas com o apoio 
do PPG-7- o plano pilcco para florestas tropicais financiado pelos países industrializa- 
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dos. Porém, existe uma grande discrepância entre a retórica das promessas não cumpridas 
e a modéstia das realizações concretas, cuja soma é até hoje insignificante quando compa 
rada com a magnitude do desafio social." 

Os defensores do programa insistem sobre o caráter piloto dos projetos, esperando 
que sirvam de exemplo e sejam replicados. Na vida real, a disseminação de boas práticas 
não acontece na ausência de financiamentos maciços, de treinamento intensivo, de assis 
tência técnica e de acesso organizado aos mercados, ingredientes que, por enquanto, não 
estão presences. 

O panorama geral, portanto, é de muita miséria humana, níveis baixíssimos de 
subsistência e serviços sociais deficientes, associados a um esrarrecedor grau de depredação 
do capital da natureza - desmatamento, esgocamemo dos solos, poluição das águas, 
saque de recursos naturais, caça e pesca não controladas, despreocupação com a conserva 
ção da biodiversidade. 

A Amazônia toda funciona como um imenso garimpo, no sentido próprio e figura 
do da palavra. Até a exploração da madeira se faz como se as florestas fossem minas de 
lenha, ignorando a sua condição de recurso pocencialmence renovável mediante o replantio 
das árvores. O manejo sustentável das florestas e o comércio de madeira certificada mal 
estão ensaiando os primeiros passos. O lhama não escá aparelhado para exercer efetiva 
mente as funções de fiscalização que lhe cabem pela lei. 

Nesse contexto, causa surpresa a proposta de expandir as unidades de conservação 
integral de 2% para 1oro do território nacional, (bem acima da média mundial de 6%), 
devendo o Brasil contar para tanto com um significacivo financiamento do Banco Mun 
dial. Quer nos parecer que o país já colocou no mapa um número impressionante de 
reservas de vários tipos. Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente, em 1998 as 
áreas protegidas sob jurisdição federal cobriam 4,59% do território nacional, as estaduais 
3,50% e as indígenas 7, 18%-, uma extensão maior que a França para .350 mil indíge 
nas. Todas elas se ressentem, no encanto, de administração deficiente, et pour cause. O seu 
tamanho cerna impraticável a fiscalização por métodos convencionais. 

Em vez de buscar a ampliação das reservas sem efeito prático, deve-se ter a coragem de 
discutir qual é o mínimo imprescindível de áreas protegidas, redobrando, ao mesmo tem 
po, esforços para difundir as práticas de conservação da biodiversidade aplicáveis em codo o 
território nacional. Sem nos esquecermos que o bom uso que se faz da biodiversidade 
constitui uma excelente forma de sua conservação. O próprio Banco Mundial e o GEF 
(Global Environmenc Faciliry) reconhecem que a biodiversidade pode e deve ser preserva 
da pelo eccdesenvolvirnenro.? 

Dados recentes coletados pelo Instiruto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), apre 
sentados na reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SPBC) já mencio 
nada, assinalam a progressão ininterrupta do desmatamento: 17.383 quilômetros qua 
drados em 1998, 16.926 em 1999 (uma redução, portanto, insignificante), com emis 
sões anuais de ordem de 200 milhões de toneladas de carbono. A extrapolação dos com- 
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porramenros acuais leva a cenários catastróficos de mudança de clima nos próximos 50 
anos, que foram apresentados na reunião do SPBCpor Carlos Nobre. 

O que fazer então? 

As medidas legais tomadas por sucessivos governos para coibir o desmararnenro 
tiveram, como era de se esperar, efeitos limitados na ausência de uma revisão drástica do 
modelo de ocupação da Amazônia e das políticas públicas contraditórias que o sustenta 
ram e, em cerca medida, ainda sustentam: o Instituto Nacional de Colonização e Refor 
ma Agrária (INCRA) assentando até um passado bem recente os colonos no meio da flores 
ta e incendvando o desmararnenro, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazô 
nia (Sudam) financiando a grande pecuária, o Ibama tentando, ao contrário, manter a 
floresta em pé. Isso sem falar das práticas da grilagem de cerras, da violação das reservas 
indígenas por garimpeiros e negociantes de madeira, do avanço sorrateiro da pequena 
pecuária extensiva que ainda oferece uma opção vantajosa ao caboclo. 

No primeiro governo do presidence Fernando Henrique Cardoso ocorreram signi 
ficativos avanços na formulação de uma políríca integrada para o desenvolvímenro da 
Amazônia. Convém lembrar aqui: · 

/ . 
• a criação do (Conselho do Desenvolvimento da Amazônia Legal, Conarnaz, 

presidido pelo próprio presidente da República e incegrado por todos os mi 
nistros federais e governadores da região) e dos seus fóruns de discussão com 
secretários estaduais e com a sociedade civil representada pelo Grupo de Traba 
lho Amazônico, que congrega mais de 400 entidades e é coordenado pelos 
Amigos da Terra; 

• a promulgação da Política Nacional Integrada para a Amazônia Legali'" 
• a elaboração de bases para a discussão das Agendas 21 na Amazónia 11 e os con 

tatos feitos com os demais países membros do Tratado da Cooperação Amazô 
nica, tendo em vista um projeto da Agenda 21 para a Grande Amazônia; 

• a realização em Brasília de uma Conferência Internacional sobre Amazônia 21 
- uma Agenda para um mundo suscencável; iz 

• por fim, a decisão de instalar definitivamente em Brasília a Secreraria do TCA 
(até hoje não materializada). 

Aparenrernenre, os ânimos arrefeceram a partir do segundo governo Femado 
Henrique. O Conamaz não se reúne, e a modesta Secretaria da Amazônia, atrelada ao 
Ministério do Meio Ambienre, não cem condições para coordenar efecivarnenre políticas 
que requerem a participação ativa dos grandes ministérios econômicos. A Superintendên 
cia do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) e o BASA (Banco da Amazônia) estão 
defasados com relação às necessidades acuais da região. A Suframa (Superintendência da 
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Zona Franca de Manaus) deve repensar, como já frisamos, o modelo do complexo indus 
trial de Manaus. Não avançou tampouco a idéia, lançada nas bases para a discussão da 
Agenda 21, de implantar nas universidades de todo o país Fóruns Pró-Amazônia para 
discutir a Amazônia como questão nacional e envolver toda a comunidade científica 
nacional na pesquisa voltada para o aproveitamento das riquezas naturais da Amazônia e 
a liquidação progressiva da dívida social ali acumulada. 

Falta à região uma representação política de alto nível - um conselho de governado 
res similar ao da Superintendência para o Desenvolvirnento do Nordeste (Sudene), na sua 
fase inicial, ou seja, parafraseando Celso Furtado, um lugar para pensar o Brasil do ponco do 
vista da região. E avançar ao mesmo tempo na reflexão sobre um projeto de longo prazo 
para a Amazônia, fundamentado no tripé eqüidade social, prudência ecológica e viabilidade 
econômica, acendendo às necessidades dos hoje 20, amanhã 40 milhões de amazônidas. 1:. 
preciso melhorar as suas condições de vida preservando ao mesmo tempo 70% da floresta 
em pé, senão por razões altruísticas, por interesse próprio. 

Para tanto, importa reverter os efeitos do desenvolvimento reflexo (e de cerca forma 
perverso) da Amazônia em razão das prioridades do restante do país, como se se rratasse 
de uma colônia interna de onde se extraem recursos naturais e para onde se dirige o fluxo 
dos refugiados do campo das oucras regiões, vítimas da ausência das reformas agrárias por 
tanto tempo proteladas. 

Os eixos de desenvolvimento que atravessam a Amazônia nos planos atuais do go 
verno não se originaram na análise das potencialidades da região. Tem razão o governador 
Capiberibe quando reclama da falta de uma política para o açaí, enquanto se tenta pro 
mover a cultura da soja nos confins da Amazônia. Na sua forma atual, o complexo 
industrial do alumínio apresenta rodas as características de enclave com diminutas articu 
lações a moncam:e e a juzante no Pará e no Maranhão. A mesma observação se aplica à.s 
operações da Companhia do Vale do Rio Doce. 

Nas formas atuais a Amazônia afigura-se insuscencável dos pontos de vista social, 
ambiental e político. O desafio consiste em acionar as suas imensas potencialidades de 
maneira a transformá-la numa alavanca importante do desenvolvimento brasileiro e sul 
americano sem comprometer em nada as suas funções ambientais e climáticas absoluta 
mente fundamentais. A chave está na promoção de um modelo diference de desenvolvi 
mento rural, aproveitando todos os instrumentos que agora existem para acelerar a refor 
ma agrária e fortalecer a agricultura familiar. 

-3- 

Penso, como Pierre Gourou, que o Brasil é uma das Terras de Boa Esperança'? com 
condições excepcionais para, uma vez controladas as principais doenças tropicais, trans 
formar num crunfo decisivo a sua condição tropical, cal como o intuíram Gilberto Freyre 
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ao fundar há quase 40 anos o seminário de cropicologia em Recife. 14 e Darcy Ribeiro que 
antevia no Brasil "uma Roma tropical". 15 

Dizem-nos que o futuro da humanidade dependerá da sua capacidade de limitar 
drasticamente o uso das energias fósseis e de construir uma civilização moderna, baseada 
no uso da biomassa, sucessora das antigas civilizações do vegetal, porém situada a um 
outro nível da espiral dos conhecimencos. O Brasil afigura-se como um candidato natural 
para liderar a marcha rumo a essa civilização, reunindo um elenco excepcional de condi 
ções que lhe conferem vantagens comparativas duradouras: 

• a maior reserva de solos cultiváveis no mundo e um terço das florestas tropicais 
do planeta; 

• recursos hídricos em abundância, sobretudo na Amazônia, cuja vocação é de 
aproveirã-los para cultivas que exigem muica água e para criar animais anfíbios 
e aquáticos; 

• uma riquíssima biodiversidade; 
• boas condições de insolação: 
• um dispositivo razoável de pesquisa científica e técnica; 
• por fim, instrurrrentos legais, financeiros e técnicos para operacionalizar wna refor 

ma agrária de grande ehvergadura, indo ao encontro dos anseios da população. 

O desafio consiste em explorar o trinômio biodivmidade- biomassas- biorecnowgia.r 
de maneira a otimizar em sistemas agroindustriais integrados a produção agrícola, 
agroflorestal e aquácica das diferentes biomassas e seu processamenco para obter produtos 
acendendo aos sete usos seguintes: alimentos humanos, rações animais, bíoenergias, fertí 
Iizanres, insumos Industriais, materiais de construção e fármacos. 

A produção de biomassa pode gerar um número apreciável de empregos e auto 
empregos rurais, pondo em marcha um círculo virtuoso da expansão do mercado inrer 
no: uma renda maior e mais bem distribuída no campo se traduz por uma demanda 
acrescida por produtos e serviços produzidos localmente e nas cidades. 16 

Nessa órica, abrem-se para a região amazônica perspectivas as mais diversas: 

• 

o neo-exrrarivismo sob a forma de planeio de ilhas adensadas de arvores úteis 
no meio da floresta, preconizado pelo professor Paulo Kageyama da ESALQ/USP; 
o manejo sustentável das florestas nativas e o comércio certificado de madeiras 
e outros produtos florestais: 
plantações perenes para a produção de frutas, castanhas e óleos vegetais comes 
cíveis, industriais e energéticos (o dendê e várias outras plantas): 
agriculcura e horticultura intensivas em mão-de-obra, com especial aproveita 
mento das várzeas; 
piscicultura e criação de animais anfíbios . 

• 

• 

• 

• 
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Todas essas atividades devem ser concencradas nas extensas áreas que já sofreram 
com vários graus de imensidade alrerações anrropogênicas. São cerca de 540 mil quilôme 
tros quadrados, uma extensão maior que a da França, incluindo pelo menos 10 milhões 
de hectares de solos razoáveis do ponto de vista agrícola. 

Forçando um pouco a nota, direi que em vez de multiplicar os diferences tipos de 
áreas protegidas, seria mais prático inverter a perspectiva e instituir nas áreas alteradas 
"reservas de desenvolvirnenro", Quanto mais bem-sucedido for esse esforço de concentra 
ção espacial das atividades humanas nas áreas alteradas tanto maiores serão as chances de 
reduzir drasticamente o desmatamento, mantendo em pé a floresta primitiva. 

O conceito de base passa ~ .. ser o já mencionado desenuoluimento rural integrado 
ambientalmente benéfico, acendendo simultaneamente a crês tipos de critérios: 

• a pertinência social avaliada pelo seu impacto sobre o emprego e auto-empre 
go, a diminuição da pobreza e a redução das desigualdades; 

• o desempenho ambiental auferido por três indicadores: a conservação da 
biodiversidade, a recuperação dos solos e o armazenamento do carbono; 

• a uiabilidad« econômica com as suas duas componentes de produção para o 
auroconsumo e de produção remável para os mercados efetivamente acessíveis. 

Um primeiro projeto desse ripo poderá surgir em breve no Arnapã, fruto de colabora 
ção entre o governo do Estado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(Incra) o Serviço Brasileiro de Apoio as Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a Comunida 
de Ativa, a participação dos pesquisadores da Universidade de Campinas (Unicamp), da 
Universidade de São Paulo (osr) e da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Ernbrapa) 
podendo ainda contar com a parceria eventual de uma indústria nacional privada." 

Partiu-se da idéia de implantar numa área alterada um assentamento de reforma 
agrária com 500 famílias, cada uma devendo cuidar de 1 O hectares plantados com a 
palma dendê, o suficiente para garantir um emprego permanence para um membro de 
cada família e uma renda razoável, assegurando no assentamento um volume de produ 
ção de cachos de dendê suficiente para alimentar uma usina de beneficiamento de óleo. 
Esta seria instalada por uma empresa privada técnica e comercialmente idônea ou teria de 
ser montada pela cooperativa dos produtores locais do dendê. 

Além dos 1 O hectares planeados de dendê, os loces familiares reriam o tamanho 
suficiente para o cultivo de gêneros alimentícios para o aucoconsumo e de alguns produ 
tos destinados ao mercado (neo-exrrarivisrno, produtos agrofloresrais, criação de peque 
nos animais, pisciculcura, apicultura erc.). 

A vila assim criada ensejaria outrossim oportunidades do emprego na unidade de 
esmagamento do dendê, no artesanato e sobrecudo nos serviços técnicos, sociais, comer 
ciais e pessoais, não havendo dificuldade em chegar-se ao pleno emprego e/ou auto-em- 
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prego de toda a população em idade de trabalhar. O considerável potencial de empregos 
rurais não-agrícolas merece uma arenção maior pof parte dos pianejadores do desenvolvi 
mento local. 

A consolidação das parcerias institucionais que estão surgindo ao redor do projeto do 
Amapá será decisiva para a multiplicação de projeros do mesmo tipo em diferences regiões do 
Brasil, com vocações produtivas distintas, adaptadas às condições agroclimácicas locais, passando 
se a wna escala de atuação comenswável com o tamanho da dívida social acumulada no país. 

Em tese serão projetos triplamente ganhadores, nos planos social, ambiental e econó 
mico. Com relação aos sumidouros do carbono, de que tanto se fala ultimamente, apresen 
tam duas vantagens. A primeira, a meu ver decisiva, é que contribuem à redução da dívida 
social. São projetos de desenvolvimento no sentido force da palavra e não simples produ 
ções de serviços ambientais remunerados. Asseguram um uso mulcifuncional dos solos e 
dos recursos naturais e financeiros. A segunda é que perfazem ao mesmo tempo crês funções 
ambientais que correspondem aos objetivos fixados pelas três convenções internacionais, 
negociadas na Cúpula da Terra em 1992, relativas aos climas, à biodiversidade e à desertificação: 
conservam a biodiversidade pelo seu uso, recuperam os solos degradados e armazenam o 
carbono mediante o planeio de novas árvores. 

Existem, portamo, boas razões para pieítear a inclusão de projetos de desenvolvi 
mente rural arnbiencalmence benéficos no elenco das atividades a serem financiadas pelo 
fucuro Mecanismo da Produção Limpa. O essencial, porém, é avançar nessa direção. com 
ou sem financiamentos externos, na Amazônia, onde as urgências sociais se conjugam 
com oportunidades excepcionais, e nas demais regiões do país. 
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