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APRESENTAÇÃO 

Este documento faz parte de uma coleção de Documentos de 
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melhor compreens&o das relações entre desenvolvimento, 
dinâmica demográfica e meio ambiente no Brasil. 

É possível que o leitor reconheça alguns dos autores de 
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independente, fundado em abril de 1990 e sediado em 
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e meio ambiente. 

Na qualidade de sociedade civil sem fins lucrativos, o 
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Nesse sentido, o apoio da Funda~ão XacArthur tem sido 
essencial para o início de suas atividades. 
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1. Introdu9lo 

A Amazônia hoje é mais facilmente associada com ecologia e 
meio ambiente do que com o "inferno verde" do passado. O "inferno 
verde" era o grande obstáculo ao processo de colonização européia 
naquela região. o calor, as chuvas torrenciais, as febres e as 

"' feras, em meio a uma floresta densa e diversificada, tudo isso, 
somado às intermináveis distâncias a serem percorridas em rios 
caudalosos e à possibilidade de confrontos com 1ndios arredios, 
constituia uma verdadeira prova de obstáculos para os esp1ritos 
aventureiros em busca da recompensa infinita do El Dorado, das 
drogas do sertão ou das terras férteis do futuro celeiro da 
Humanidade. 

Esses fatores adversos, sobretudo as grandes distâncias, mas 
também a escassez populacional de então, se não impediram a 
conquista territorial, levada a efeito com pesados custos para as 
populações indigenas, inviabilizaram economicamente a ocupação 
efetiva da Amazônia, determinando sua quase preservação até os 
nossos dias. outro foi o destino, por exemplo, das florestas 
tropicais úmidas, igualmente densas, que acompanham a orla 
atlântica do Brasil, hoje reduzidas a apenas cerca de 12% de sua 
extensão original (BROWN JR., K.S. e BROWN, G.G., 1990). 

Uma segunda fase de ocupação da Amazônia, que podemos chamar 
de integração à economia nacional, teve inicio apôs a II Guerra 
Mundial, desembocando no dilema atual. o governo federal, no 
contexto do modelo de expansão do capitalismo baseado num paradigma 
tecnológico de uso intensivo de energia fóssil e de recursos 
naturais, adotou uma série de medidas visando a facilitar o acesso 
e a atrair capitais para a Amazônia. 

Na área institucional foram criados ou reestruturados, na 
região, institutos de pesquisa, universidades e organismos de 
desenvolvimento regional. A criação do INPE, em São José dos 
Campos, SP, de fundamental importância para a monitorização de uma 
região tão vasta como a Amazônia, data dessa época. o Projeto 
RADAM, um dos mais abrangentes levantamentos de recursos naturais 
já realizados no pais, executado pelo DNPM (DNPM, 1979), pode ser 
considerado um marco nesse conjunto de medidas visando o acesso 
cientifico à região. Na área politica, a criação da Amazônia Legal 
como região privilegiada para fins de incentivos fiscais e, 
posteriormente, a criação da Zona Franca de Manaus, sublinham a 
decisão do governo em estimular investimentos na região. Nesse 
período, o próprio governo federal investiu maciçamente em obras de 

" infra-estrutura, abrindo estradas, como a Belém-Brasllia e a 
Transamazônica, modernizando aeroportos e os serviços de 
telecomunicações, e construindo usinas hidrelétricas. 

Como conseqüência dessas medidas atrativas, vários projetos 
foram implantados na região, a exemplo do projeto Jari, dos 
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programas de colonização ao longo da Transamazõnica e em Rondônia, 
a expansão da agropecuãria no sul do Pará e em Mato Grosso, ou os 
projetos de mineração e metalurgia, principalmente na ãrea do 
Programa Grande Carajãs. Concomitantemente, os habitantes 
tradicionais eram expulsos de suas terras pela expansão da 
agropecuãria e por outros projetos, enquanto populações 
economicamente marginalizadas de outras regiões eram atra1das, a 
procura de trabalho, de terras para a subsistência ou da sorte 
grande antevista nos garimpes, gerando toda gama de conflitos 
sociais, geralmente violentos. Durante essa fase de integração da 
Amazônia à economia nacional, que contou com ampla participação de 
capitais estrangeiros oriundos de nações que hoje criticam a 
atuação brasileira na região, o "inferno verde" foi por assim dizer 
desmistificado. O avião, a moto-serra e o trator não se intimidaram 
frente às distâncias, à selva úmida e seus habitantes. 

No entanto, ao longo desse periodo prosseguia a maturação de 
uma grande revolução cientifica e tecnológica, ainda em curso, que 
estã determinando, por um lado, uma transição no paradigma 
tecnológico, no sentido da utilização intensiva de ciência e 
tecnologia na produção industrial e conseqüente substituição e 
redução do uso de energia e matérias primas, e, por outro lado, 
está propiciando um entendimento mais abrangente dos processos 
ecológicos da biosfera, associado à capacidade técnica de 
monitorizar globalmente o estado da Terra. Ambas tendências estão 
tendo impactos decisivos sobre o futuro do desenvolvimento da 
Amazônia. 

No que tange o conhecimento cientifico, por exemplo, estã se 
tornando evidente que as atividades industriais e a agricultura em 
todo o mundo estão modificando os ciclos ecológicos da biosfera, 
alterando a composição quimica da atmosfera, com possiveis efeitos 
climáticos globais, degradando solos e mares, extinguindo espécies 
biológicas, tudo isso a taxas sem antecedentes na história 
geológica da Terra. o conhecimento cientifico sobre a ecologia da 
própria Amazônia evoluiu significativamente nesse periodo, 
contribuindo para por em dúvida a racionalidade objetiva dos 
processos de ocupação que se vinham praticando. Essa evolução 
cientifica fortaleceu a critica ecológica àquele estilo de 
desenvolvimento, que, embora sempre existira de forma localizada, 
encontrou ampla ressonância nos modernos meios de comunicação de 
massa durante esse periodo de industrialização e expansão 
econômica. Hoje essas preocupações eco-ambientais encontram guarida 
inclusive nos centros de decisão do grande capital internacional. 

~ Qual a real importância da Amazônia nesse panorama ecológico 
global? No presente trabalho serão abordados alguns temas 
amazônicos recorrentes na agenda ambiental, com o intui to de 
esclarecer suas bases cientificas. De fato, durante esse periodo de 
mudança de paradigma tecnol6gico, que certamente ainda não 
terminou, a discussão dos problemas ecol6gicos e ambientais da 



Amazônia tem sido marcada, ora pelo sensacionalismo, ora pela 
difusão de meias verdades e mitos, os quais uma vez implantados na 
imprensa revelam uma grande capacidade de sobrevivência. Por um 
lado, o movimento ambientalista deixou-se levar por imagens de 
grande apelo publicitário, cujo exemplo mais duradouro é a 
descrição da floresta amazônica como um "pulmão do mundo". outro 
exemplo foi a confusão gerada pelos trabalhos da NASA na Amazônia 
e o quase concomitante anúncio de uma rarefação na camada de ozônio 
sobre a Antártica, levando à crença momentânea de que havia um 
"buraco de ozônio sobre a Amazônia", resultante das queimadas. 
Metáforas industriais têm aparecido mais recentemente, comparando 
a floresta amazônica a um "condicionador de ar do planeta" ou a um 
conveniente "filtro de gás carbônico". Por outro lado, no "lobby" 
do desenvol vimentismo, reaparece de quando em vez o fatalismo 
evolutivo segundo o qual a floresta amazônica estaria "senil", 
constituída por árvores consumidas pelos cupins e sufocadas pelos 
cipós, representando o melhor caminho a exploração imediata de suas 
madeiras e sua substituição por plantações e pastagens, antes que 
se desvalorize! 

Essas "bandeiras ecológicas", equivocadas, resultam de uma 
visão parcial dos problemas, predominante no atual período de 
transição e caracterizada pela cisão entre um conceito de 
desenvolvimento, tacitamente equacionado com crescimento econômico, 
e um conceito de meio ambiente, como algo transcendental e 
antagônico ao desenvolvimento. Hoje, no entanto, a sociedade humana 
encontra-se política, social e economicamente num ponto de 
inflexão, a partir do qual os parâmetros sociais, ambientais e 
ecol6gicos deverão cada vez mais ser considerados na contabilidade 
do desenvolvimento (CMMAD, 1988). Nesse contexto, o "inferno verde" 
transformou-se, internacionalmente, em "paraíso terrestre", um 
espaço a ser preservado no interesse da continuidade da vida no 
planeta. 

2. o planeta terra e sua biosfera 

Para situar-se a Amazônia numa perspectiva global, é útil 
compará-la com os demais espaços do planeta quanto às extensões, 
posição e características físicas e biológicas. Os 510 milhões de 
km2 que perfazem a superfície da Terra dividem-se em oceanos - 361 
milhões de km2 - e terras emersas, ou seja, os continentes e ilhas 
- 149 milhões de km2, incluindo 4 milhões de km2 de superfície de 
rios, lagos e pântanos (WHITTAKER, H.R., 1970). Os continentes e 
oceanos, no entanto, estão distribuídos de forma irregular sobre o 
globo terrestre, cabendo ao hemisfério norte 40% de continentes e 
60% de oceanos, e ao hemisfério sul 20% e 80%, respectivamente 
(MOLION, L.C.B, 1988). Sabendo-se que a água tem maior capacidade 
de armazenar calor do que os solos e as rochas, torna-se claro que 
tal padrão de distribuição de continentes e oceanos, associado à 
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existência de grandes cadeias de montanhas e ao movimento de 
rotação da Terra, determina um padrão particular de circulação das 
massas atmosféricas e das correntes oceânicas, responsável pelos 
fenômenos climáticos. 

Praticamente toda a energia que mantém em movimento essas 
massas de ar e de âgua, é a mesma energia solar, fundamental para 
o processo da fotossintese, que mantém a vida na biosfera 
terrestre. Devido à forma esférica da Terra, ocorre uma grande 
concentração do fluxo de radiação solar ao longo da linha do 
equador e uma diminuição rápida dessa concentração em direção aos 
polos, dando origem a um gradiente de energia que determina a 
formação das zonas climáticas e a distribuição dos grandes tipos de 
vegetação do planeta. O excesso de energia no equador é 
redistribuido para as latitudes mais altas pela circulação dos 
oceanos e da atmosfera (OORT, A.H., 1970). Sob as condições 
equatoriais, se não existisse água, ocorreria durante o dia um 
grande aquecimento da superficie do solo e do ar; na presença de 
água, grande parte da energia é absorvida pela sua vaporização, 
transformando-se em calor latente, sendo então menor o aquecimento 
do ambiente pela transformação da radiação em calor sensivel. o ar 
quente e ümido da superfície fica menos denso, adquire 
flutuabilidade e ascende na coluna atmosférica por convecção; à 
medida que a pressão vai diminuindo com a altura, a massa de ar 
ascendente se expande sem realizar wn trabalho, diminuindo sua 
temperatura, até ocorrer a condensação do vapor, que dá origem às 
nuvens e libera o calor latente (MOLION, L.C.B., 1987b). Essa 
convecção do ar equatorial determina a formação de células de 
circulação atmosférica conhecidas como células de Hadley. Esse 
mecanismo dá origem às grandes chuvas, que mantém as florestas 
equatoriais e tropicais úmidas. Ao contrário, nas faixas a 30 graus 
ao norte e ao sul do equador, sob a influência do ar seco do ramo 
descendente das células de Hadley, ocorrem os principais desertos 
da Terra. 

A Amazônia, situada sob o equador da Terra, encontra-se no 
extremo do gradiente acima mencionado que recebe maior quantidade 
de energia solar. No outro extremo do gradiente estão as regiões 
polares, permanentemente geladas. Percorrendo-se o globo terrestre 
do equador aos polos, encontram-se os seguintes grandes grupos de 
ecossistemas terrestres ou biamas, distribuidos segundo zonas mais 
ou menos nítidas, sobretudo no hemisfério norte, onde situam-se as 
maiores superf1cies continentais: florestas tropicais e savanas, 
desertos secos, florestas temperadas e estepes, florestas boreais, 
tundras e desertos gelados. 

As florestas tropicais úmidas distribuem-se pela América do 
Sul e Central, pela África e pela Ásia, e estão hoje reduzidas a 
60% dos 14 milhões de km2 de sua extensão original. Na sua atual 
extensão (8,5 milhões de Jon2) elas ocupam apenas cerca de 6% da 
superfície das terras emersas do planeta e vêm sendo derrubadas, em 
escala mundial, a uma taxa de 105 mil km2 por ano (COLLINS, M., 
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1990). Sob condições climãticas muito favorãveis ao crescimento das 
plantas, durante todo o ciclo anual, essas florestas são 
caracterizadas por uma alta taxa de produtividade primária e um 
grande estoque de biomassa vegetal. A produtividade primãria é a 
quantidade de matéria orgânica produzida pelas plantas, a partir do 
gás carbônico do ar e da âgua do solo, utilizando a energia da luz 
solar para processar a s1ntese (fotoss1ntese), referida a uma certa 
área e a um determinado tempo. Subtraindo-se da produtividade 
primária total (bruta) a quantidade de matéria orgânica consumida 
pelas prõprias plantas no processo de respiração, tem-se a 
produtividade primária liquida, que fica disponivel para o consumo 
dos animais e dos microrganismos. A biomassa é a quantidade de 
matéria orgânica viva existente numa dada área e num dado instante. 
A Tabela 1 apresenta uma comparação entre os principais 
ecossistemas terrestres, e os oceanos como um todo, quanto à 
produtividade primária e à biomassa, evidenciando a importância das 
florestas tropicais no contexto da biosfera como um todo. 

Outra caracteristica marcante das florestas tropicais úmidas 
é a diversidade, tanto de espécies, quanto de formas adaptativas de 
plantas e animais. Por exemplo, enquanto na floresta amazônica se 
conhecem mais de 2.500 espécies de árvores, nas florestas 
temperadas de toda a França existem em torno de 50 espécies (ELHA1, 
H., 1968). Essa comparação torna-se mais visivel ao se observar que 
em um hectare da floresta amazônica encontram-se de 100 a 300 
espécies de árvores, dependendo do sitio e do diâmetro minimo de 
caule escolhido como limite inferior para a amostragem. Essa 
riqueza de espécies por unidade de área tem sido verificada também 
em relação aos animais. No entanto, a maioria dessas espécies 
sequer foi identificada e descrita cientificamente. Existem hoje 
quase 1,5 milhões de espécies descritas, das quais apenas 1/3 são 
tropicais, fato que reflete tão somente a enorme discrepância entre 
o esforço de pesquisa dos paises industrializados e dos pa1ses 
menos desenvolvidos, situados nos trópicos. o número de espécies 
vivas da Terra é desconhecido, estando as estimativas desse número 
sujeitas a grandes incertezas. As estimativas mais conservadoras se 
situam em torno de 5 milhões de espécies, das quais pelo menos a 
metade vivem em florestas tropicais úmidas (WILSON, E.O., 1988). 
Existem, entretanto, projeções de até 30 a 50 milhões de espécies 
apenas de insetos, predominantemente tropicais (ERWIN, T., 1983; 
1988). 

o clima tropical quente e úmido é favorável não apenas às 
plantas, mas também aos microrganismos que decompõem o húmus do 
solo e aos insetos que atacam as plantas, pragas em potencial de 
culturas agricolas. Além disso, essas condições climáticas aceleram 
os processos de degradação quimica dos minerais do solo, formando 
solos lixi viados, pobres em reservas de nutrientes minerais, 
essenciais à nutrição vegetal. Por isso, embora as florestas 
tropicais úm.idas apresentem elevada produtividade primária natural, 
elas são bastante frágeis, visto que sua produtividade e 
estabilidade ao longo do tempo dependem de processos de 
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Tabela 1 

Produção Primâria Liquida e Biomassa Vegetal dos Principais 
Ecossistemas Terrestres do Planeta, e dos Oceanos.1 

Produt. 
pria,ria 
liquida 

a6dia, por 
unid. irea, 
t/ha/ano, 
peso seco 

Produç. 
priairia 
liquida 
ªindial, 
10 t/ano, 
peso seco 

Bioa. a6dia 
por unid. 

irea, t/ha, 
peso seco 

Bioa. 
aundial 109 
t, peso •eco 

Área 
106 ka2 !Ecossistemas 

20 40 450 900 lorest. trop. úmid. 
sazonais 

avanas 

cossistemas semi 
ridos 

esert. extrem., 
ochas, gelo 

osques arbust. 
temperados 

~lorestas temperadas 

!Estepes 

~lorestas boreais 

~ndras e ecoas. 
~lpinos 
1 

t
groecose~stemas 

agos e rios 

ântanos 

20 

7 

0.7 

10.5 

1.3 

60 

13 

15 

18 

40 

7 

24 0.03 0.07 0.2 o.s 

6 7 4.2 60 42 

18 

9 

12 

e 

13 

5 

8 

1.4 

23.4 

4.5 

9.6 

1.1 

300 

15 

200 

6 

540 

14 

240 

5 

14 

2 

2 

6.5 

5 

20 

9.1 

1 

4 

14 

0.04 

24 

l 

0.2 

120 

109 149 7.3 1,852 ~tal 12.s 

!oceanos 1 361 1 1.55 1 55 0.09 3.3 
onte:Adaptaào de-Whittaker, R.H. ,1970. 

Nota 1 Estes números indicam apenas uma ordem de grandeza, para 
fins de comparação. 
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reciclagem dos nutrientes, cuja eficiência está relacionada com a 
diversidade biol6gica e complexidade estrutural da pr6pria floresta 
(JORDAN, C.F., 1985; SCHUBART, H.O.R. et al., 1984). 

A Amazônia representa uma extensão significativa destes 
ecossistemas florestais tropicais úmidos. Embora seja dificil 
estabelecer limites definidos num sistema que apresenta variações 

.. continuas, a floresta densa úmida, que Humboldt denominou a Hiléia, 
estende-se por cerca de 5,5 milhões de km2, os quais, somados aos 
espaços ocupados por florestas mais secas, de transição, perfazem 
mais de 6 milhões de km2. A bacia do Rio Altlazonas, sem incluir a 
bacia dos rios Tocantins e Araguaia, tem, também, cerca de 6 
milhões de km.2. No entanto, parte da floresta amazônica ultrapassa 
os limites da bacia ao norte, e cede lugar a campos cerrados 
(savanas) ao sul. o Rio Amazonas é o maior rio em volume d'água, 
lançando no oceano Atlântico 175.000 m3/s, em média, o que equivale 
a quase 20% da descarga conjunta de todos os rios da Terra {SALATI, 
E., 1990). Num espaço geográfico dessa magnitude, encontra-se uma 
grande diversidade ecol6gica, da qual apenas alguns aspectos serão 
considerados a seguir. 

3. Impactos eeol6gicos e ambientais da ocupação da Amazônia 
brasileira 

A anâlise dos impactos de atividades humanas numa região tão 
vasta e diversificada como a Amazônia brasileira levanta, 
preliminarmente, alguns problemas quanto às escalas e à natureza 
dos seus efeitos. Há a roça itinerante de subsistência indigena ou 
cabocla, compat1vel com a escala espacial e temporal dos processos 
dinâmicos naturais da floresta, e há a implantação de pastagens em 
áreas continuas de milhares de hectares. Hã os efeitos locais sobre 
os solos, os rios, a flora e a fauna, e há os efeitos regionais ou 
globais sobre o clima devido a emissões de gases pelas queimadas, 
ou alterações do ciclo hidrológico e do fluxo de energia, 
resultantes dos desmatamentos. Certos projetos, embora diretamente 
pouco impactantes, podem ter efeitos indiretos imprevisiveis, ao 
atrairem contingentes populacionais importantes para sua área de 
influência. 

Sob a ótica interna, nacional, a Amazônia representa um imenso 
espaço, cerca da metade do território do pais, ainda pouco 
desenvolvido e ocupado. Sob o ponto de vista global, internacional, 
essa região representa uma das últimas extensões continuas de 
f lares tas tropicais úmidas da Terra, que ocupam hoje, em seu 
conjunto, apenas 6% da superficie dos continentes. Assim. é natural 
que a importância dessa região seja variável nas agendas ambientais 
nacionais, regionais ou internacionais. O Brasil defronta-se com 
problemas ecológicos e ambientais extremamente criticas em ãreas 
não amazônicas de seu territ6rio, que estão longe de suscitar a 
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atenção internacional que é dedicada à Amazônia. No entanto, a 
preocupação internacional com o destino das florestas tropicais 
ümidas é real e fundamentado na constatação histõrica de sua 
destruição, bem como no crescente entendimento cientifico de sua 
importância ecolõgica. Alguns desses tópicos de interesse global 
serão abordados a seguir. 

3.1 Desmatamento& e queimadas 

A julgar pelo espaço que têm ocupado na imprensa, o 
desmatamento e a conseqüente queimada constituem sem dúvida o 
problema ecol6gico número um da Amazônia. Estudos recentes levados 
a efeito pelo INPE e pelo INPA, baseados em anâlises de imagens de 
satélites (FEARNSIDE, P.M. et al., 1990), concluem que até meados 
de 1989 foram desmatados um total de 396,7 mil km2 de florestas, 
incluindo quase ioo mil km2 de desmatamentos antigos, oriundos do 
final do século passado e inicio desse, no Parâ e no Maranhão. Essa 
superficie representa 8,1% da Amazônia Legal, ou 11% da área de 
florestas de cerca de 3,6 milhões de km2. A taxa anual média de 
desmatamento nos últimos 10 anos é de 21.000 km2, ou seja, o,58% da 
ârea de florestas por ano. Em 1989 foram desmatados 26.000 km2. No 
entanto, a distribuição do desmatamento pelos estados da Amazônia 
é muito variável (Tabela 2), atingindo niveis preocupantes em 
alguns deles, como em Rondônia e na parte amazônica do Maranhão, 
particularmente quando se sabe que essa ocupação do espaço não 
obedece a nenhum zoneamento ecológico e econômico (AB'SABER, A.N., 
1990). 

As causas do desmatamento são muito variadas, indo da 
necessidade de subsistência das populações locais ã especulação 
fundiária, e estão relacionadas sistemicamente entre si, como tem 
mostrado FEARNSIDE, P.M. (1989b}. Não cabe analisá-las aqui. 
Fundamentalmente, essas causas estão relacionadas com o acesso à 
terra, e ao poder, e são estimuladas, intencionalmente ou não, por 
ações como a abertura de estradas, mecanismos fiscais, mercados 
etc. 

Os desmatamentos estão intrinsicamente relacionados com as 
queimadas, cujas imagens impressionantes contribuem para gerar a 
indignação da opinião pública com relação à expansão da ocupação 
humana na Amazônia. o uso do fogo constitui milenarmente a técnica 
mais simples e eficiente de limpeza da área desmatada para a 
agricultura, além de fertilizar os solos, geralmente pobres, com as 
cinzas. Entretanto, é preciso distinguir entre o uso do fogo nas 
roças de subsistência dos caboclos e 1ndios, e as queimadas para a 
implantação dos grandes projetos agropecuários. 
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Tabela 2 

Área Desmatada, em km2, na Amazônia Legal Brasileira, 
Segundo Levantamentos por Intermédio de Imagens de 

Satélite Landsat MSS e TM. 

Desaataa. Janeiro Abril Agosto 
"antigo" 1978 1988 1989 

!Estado 
Área do 

ire a Área Área Área Estado ' ' ' ' 
IAcre 153,698 2,464 l.6 7,292 4.7 8,836 5.7 

Amapá 142,359 167 0.1 781 0.5 1,016 0.7 

i1unazonas 1,567,954 1,725 0.1 18,565 1.2 21,584 1.4 

Karanhão 260,233 6,076 2.3 24,451 9.4 30,840 11.9 

Desmatani. "antigo" 57,824 22.2 

IMato 80,243 20,005 2.5 71,414 8.9 79,594 9.9 
~rosso 

Pará 1,246,833 16,525 1.3 88,535 7.1 99,786 a.o 
IOesmatam • •• antiqo" 39,819 3.2 

!Rondônia 238,379 4,242 1.8 29,678 12.4 31,476 13.2 

!Roraima 225,017 132 0.1 2,745 1.2 3,621 8.3 

!Tocantins 269,911 3,166 1.2 20,959 7.8 22,327 8.3 

11.aazônia 4,906,787 54,502 1.1 264,420 5.4 299,080 6.1 
lt,egal 

IDesaataa. "antigo" 97,643 2.0 

De&aata.ento t.otal da Amazônia Legal: 396,723 ka2 (8.1 \) 
Fonte: Fearnside, P.M. et alii, 1990. 

Enquanto as pequenas roças de subsistência, pelo menos numa 
situação de baixa densidade populacional, permitem uma regeneração 
da floresta durante os per1odos de pousio do solo, as queimadas de 
milhares de hectares para a conversão da floresta em pastagens têm 
um caráter quase irreversivel quanto à regeneração das 
caracteristicas primitivas da floresta (GÓMEZ-POMPA, A. et al., 
1972), além de causar grandes impactos ambientais. Por exemplo, um 
estudo realizado em toda a Amazônia Legal, durante a estação seca 
de 1987, utilizando wn sensor AVHRR a bordo do satélite NOAA, 
constatou a ocorrência de pelo menos 350 mil queimadas 
independentes, correspondendo a cerca de 20 mil km2 de diferentes 
tipos de vegetação, inclusive cerrados, dos quais 8 mil km2 eram 
relativos a novos desmatamentos. Enormes nuvens de fumaça e névoa 
seca se estenderam por milhões de quilômetros quadrados, fechando 

11 



freqüentemente os aeroportos de Cuiabâ, Porto Velho e Rio Branco, 
e atingindo o Atlântico Sul. Estimativas das emissões de gases 
dessas queimadas incluem, em milhões de toneladas, 1.700 de co2, 94 
de co, 6 de particulas, 9 de ozônio produzido por reações 
secundârias, 10 de CH4, 1 de NOx e 0,1 de CH3CL (SETZER, A.W. e 
PEREIRA, M.C., 1991). 

Além desse efeito imediato sobre a atmosfera, os desmatamentos 
e queimadas, ao converterem florestas em pastagens ou outros 
cultivas com pequena biomassa, causam uma série de impactos 
ecol6gicos e ambientais que afetam o ciclo da ãgua, os solos, o 
clima e a biodiversidade. 

3.2 Interações da floresta com o ciclo hidro16gico e o clima 

A floresta amazônica regula o ciclo da água, mantendo uma 
distribuição mais homogênea das chuvas e uma maior estabilidade do 
regime dos rios ao longo do ano (SALATI, E., 1983). Medidas 
fluviométricas realizadas no porto de Manaus, desde o inicio do 
século, mostram que a diferença média entre os niveis de cheias e 
vazantes do Rio Negro, próximo à confluência com o Rio Amazonas, é 
de 10 metros, e a maior diferença pode chegar a 15 metros, sob 
condições ainda muito pouco perturbadas pela atividade humana. 
Esses dados revelam também que o sistema apresenta uma 
variabilidade natural, relacionada com processos globais, como o 
fenômeno El Nino no Oceano Pacifico (MOLION L.C.B., 1987b) e não 
com efeitos de atuais modificações locais, ainda pequenas. Por 
exemplo, a maior cheia até hoje registrada, ocorreu em 1953. No 
entanto, hoje já está bem estabelecido que a floresta tem funções 
decisivas na regulação do ciclo hidrológico, por intermédio da 
evapotranspiração e da manutenção das propriedades fisicas e 
biol6gicas do solo. 

Metade das chuvas que caem na Amazônia tem sua origem no vapor 
d'água evaporado da superficie do solo ou da vegetação, e sobretudo 
no vapor transpirado pelas plantas. A outra metade do vapor 
necessário para a formação das nuvens é trazido para a região pelos 
ventos alisios oriundos do oceano Atlântico ( SALATI, E. , 1983; 
1987). A água ao passar pela Amazônia é reciclada várias vezes na 
região, antes de retornar ao Atlântico pelo Rio Amazonas. 

Por outro lado, a estrutura fisica do solo é muito importante 
para a economia da água de uma região. o solo compactado após a 
remoção da floresta absorve menos água das chuvas, a qual escorre 
pela superficie, causando erosão do solo, assoreamento dos cursos 
d' água e enchentes (SCHUBART, H.O.R., 1977; FEARNSIDE, P.M., 
1989b). A floresta minimiza estes efeitos de duas maneiras. Em 
primeiro lugar ela absorve o impacto direto da chuva através das 
copas das árvores e da camada de serapilheira sobre o solo, retendo 
quase 20% da chuva, que retorna a atmosfera por evaporação 
(MOLION,L.C.B., 1987a). Em segundo lugar, a floresta produz, sob a 
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forma de detritos finos (folhas, flores, gravetos etc.) e de 
troncos de Arvores mortas, cerca de 20 toneladas de matéria 
orgânica seca, que constitui a fonte de energia para uma complexa 
comunidade de microrganismos, de invertebrados e de pequenos 
vertebrados do solo, que mantém, graças à sua atividade, a 
porosidade do solo (LUIZÃO, F.J. e SCHUBART, H.O.R., 1987). As 
raizes das ârvores também exploram um grande volume de solo, 
recuperando ãgua e nutrientes, incorporando matéria orgânica ao 
solo e contribuindo para o aumento de sua porosidade (CHAUVEL, A., 
GUILLAUMET, J.L. e SCHUBART, H.O.R.,1987). 

A questão que se coloca ultimamente é se, por sua vez, as 
florestas tropicais úmidas, entre elas a floresta amazônica, por 
otimizarem a transferência de vapor e de calor latente para a 
atmosfera, não seriam uma fonte significativa de calor para 
influenciar a circulação atmosférica, e conseqüentemente o clima. 
Local e regionalmente há evidências afirmativas. A transformação de 
grandes extensões da floresta amazônica em outras formas de 
cobertura do solo deverá alterar o ciclo da água no sentido de 
diminuir a quantidade das chuvas ou modificar sua distribuição no 
espaço e no tempo, o que por si s6 já implica numa influência 
climática (SALATI,E., 1987). Porém, outros fatores climáticos, como 
a proporção da energia solar refletida pela superficie de volta 
para o espaço (albedo) e a rugosidade da superficie, também serão 
modificados (MOLION, L.C.B., 1987a). 

Em escala global, o grau de incerteza aumenta face à grande 
complexidade do sistema climático do planeta como um todo 
(SCHNEIDER, S.H., 1988). Além dos mecanismos fisicos de transporte 
àe energia do equador para latitudes temperadas, descritos acima, 
deve se considerar também a continentalidade da Amazônia, sua 
enorme extensão continua, em oposição, por exemplo, à distribuição 
das florestas tropicais úmidas do sudeste asiático, Malásia, 
Filipinas, Indonésia e norte da Austrália, entrecortadas pelo 
oceano. Em conseqüência de sua continentalidade, uma modificação 
extensa da floresta amazônica poderá ter maior influência nos 
processos fisicos acima mencionados do que modificações das 
florestas tropicais úmidas asiáticas. Modelos de simulação do clima 
em computador (SHUKLA, J. et al., 1990) sugerem que um desmatamento 
generalizado, transformando a cobertura vegetal da Amazônia em uma 
pastagem degradada, acarretaria um aumento de temperatura do ar 
próximo à superf 1cie do solo, de 2 a 4 graus centigrados, uma 
redução da evapotranspiração de cerca de 30% e uma diminuição de 20 
a 30% das chuvas na Amazônia, associada a um aumento da duração da 
estação seca. 

3.3 o efeito estufa 
Um outro impacto do desmatamento, de relevância global, 

resulta do fato de as florestas na Amazônia Legal estocarem 
estimativamente 60 bilhões de toneladas àe carbono em sua biomassa 
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(FEARNSIDE, P.M., 1985), ou seja, cerca de 8% da quantidade de 
carbono presente na atmosfera sob a forma de g~s carbônico (730 
bilhões de toneladas). A floresta amazônica representa, portanto, 
wn compartimento expressivo do sistema que regula o ciclo do 
carbono na biosfera. Como se sabe, o gás carbônico é um dos 
principais gases do chamado "efeito estufa", ou seja, é 
transparente à luz solar visivel mas absorve a radiação emitida 
pela superf1cie da Terra na faixa do infravermelho térmico, sendo 
assim importante na regulação da temperatura da atmosfera (WAYNE, 
R.P., 1985). o gás carbônico e outros gases, como o metano e o 
próprio ozônio, funcionam na atmosfera como o vidro nas estufa que 
se usam para cultivar plantas nas regiões frias, dai o nome "efeito 
estufa". 

A concentração do gás carbônico na atmosfera vem aumentando 
desde o inicio da revolução industrial a taxas nunca observadas na 
história geológica da Terra, devido à queima de combustíveis 
fósseis e à destruição de florestas, ameaçando o atual equilíbrio 
climático global. A concentração atual de carbono na atmosfera é de 
346 partes por milhão em volume, e vem aumentando à razão de 1,5 
partes por milhão por ano, o equivalente a 3,3 bilhões de toneladas 
de carbono acrescentadas à atmosfera todo ano. Os níveis mundiais 
de emissão antropogênica atingem 5, 3 bilhões de toneladas de 
carbono por ano resultantes da queima de combustíveis fósseis e 1,8 
bilhões de toneladas como conseqüência do desmatamento. Cerca da 
metade dessas emissões é absorvida pela fotossíntese e pelos 
oceanos (GOLDEMBERG, J., 1989a). 

Segundo FEARNSIDE, P.M. (1989a), se toda a Amazônia Legal 
fosse transformada numa pastagem, seriam transferidos para a 
atmosfera 50 bilhões de toneladas de carbono. ou seja, a emissão de 
carbono pela queima de combustíveis fósseis, nos niveis de hoje, 
equivale a queimar uma Amazônia a cada 9 anos! No entanto, a 
importância do desmatamento da Amazônia para o "efeito estufa" não 
pode ser minimizada nesses termos. o total de emissões de gás 
carbônico do Brasil, da ordem de 5,5% do total mundial, o coloca em 
4o lugar, atrás dos Estados Unidos (17%), da União Soviética (14%) 
e da China (6,5%). Porém, em contraste com esses paises, apenas 
cerca de 1/5 da emissão brasileira se deve ao uso de combust1veis 
fósseis; os demais 4/5 são devidos à derrubada de florestas, o que 
coloca o pais em primeiro lugar nessa categoria (GOLDEMBERG, J., 
1989b). 

A questão do ciclo do carbono e do efeito estufa está 
intrinsecamente relacionada com o mito do "pulmão do mundo", 
segundo o qual a floresta amazônica seria responsável pela produção 
de grande parte do oxigênio da atmosfera. Acontece que pela equação 
da fotoss1ntese, para cada molécula de oxigênio (02) liberada, uma 
de gás carbônico (C02) é fixada. Se a floresta fosse uma fonte de 
oxigênio, então sua biomassa estaria constantemente aumentando. 
Esse não é o caso, uma vez que a floresta amazônica encontra-se em 
equilibrio, consumindo pela respiração das plantas, animais e 
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microrganismos o oxigênio que é produzido pela fotoss1ntese (WOFSY, 
s.c. et al., 1988). Essa afirmação é vâlida para escalas de tempo 
de algumas gerações humanas. Em escala de tempo geológica, mesmo da 
ordem de alguns milhares de anos, conhecem-se episódios de retração 
e subseqüente expansão da ârea de distribuição da floresta, 
correlacionados com a ocorrência de glaciações no hemisfério norte. 

Recentemente, a mesma idéia do "pulmão do mundo" surgiu com a 
roupagem de um "filtro de gás carbônico", ou seja, a floresta 
amazônica estaria absorvendo pela fotossintese uma quantidade de 
C02 equivalente a cerca de 20% das emissões devidas à queima de 
combustiveis fósseis (GUIMARÃES, R.P., 1990). Essa idéia, 
aparentemente, resultou de uma interpretação incompleta, feita por 
MOLION, L.C.B. (1989), dos dados apresentados por WOFSY, s.c. et 
al. (1988), relativos a medidas de taxas de fixação fotossintética 
de C02 em florestas da região de Manaus. Segundo esses autores, o 
fluxo médio de C02 da atmosfera para o ecossistema florestal, 
durante o dia, é de 2,8 kg de carbono, por hectare, por hora (kg e 
ha-1 h-1). A taxa de absorção de C02 ao meio dia era de cerca de 9 
kg e ha-1 h-1. Os autores constataram ainda que o fluxo médio de 
C02 dos solos da floresta para a atmosfera era de 1,8 kg e ha-1 
h-1, e assumem um balanço aproximado entre a absorção diurna e a 
emissão noturna de C02, de tal modo que a emissão noturna seria de 
2, 8 kg e ha-1 h-1, dos quais os solos contribuiriam com dois 
terços. Em outras palavras, estes números indicam um equilíbrio 
entre produção e consumo de gás carbônico. MOLION, L.C.B. (1989) 
utilizou, erroneamente, o valor de 9 kg e ha-1 dia-1 como a taxa 
fotossintética liquida da floresta concluindo que os cerca de 350 
milhões de hectares de florestas da Amazônia brasileira estariam 
fixando 1,15 bilhões de toneladas de carbono por ano (VICTORIA, 
R.L. et al., 1989), ou seja, cerca de 20% das emissões mundiais 
devidas à queima de combustíveis fósseis. 

3.4 Biodiversidade e extinção de espécies 

A palavra biodiversidade parece ser de formação muito recente, 
tendo aparecido de forma conspicua como titulo do livro editado em 
1988 por E.O. Wilson (WILSON, E.O •. , 1988a). Desde então, o termo 
transformou-se num verdadeiro modismo. De fato, o termo 
biodiversidade é uma forma concisa de referir-se â diversidade 
biológica, entendida como a variedade de genes de uma espécie, a 
multiplicidade de espécies de organismos encontradas numa dada 
área, ou ainda a variedade de ecossistemas existentes numa região. 

Ao lado do "efeito estufa", a extinção de espécies é um dos 
grandes temas ecol6gicos globais da atualidade. A exploração 

~ econômica direta de várias espécies (como o peixe-boi, o jacaré 
açu, o mogno, o pau-rosa etc.) e principalmente a destruição de 
hábitats naturais têm reduzido as populações e as áreas de 
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distribuição de muitas espécies de plantas e animais. Grande parte 
da preocupação atual com a extinção de espécies relaciona-se com a 
rápida conversão das florestas tropicais úmidas, onde se concentram 
metade ou mais das espécies da Terra. 

o tema da extinção de espécies revela-se, entretanto, de 
dificil abordagem metodol6gica, devido ao atual desconhecimento do 
número de espécies existentes na biosfera, à complexidade 
estrutural das comunidades biológicas e à diversidade de 
comportamento de organismos tão distintos como árvores, mamiferos, 
insetos ou bactérias. Uma das maneiras de se contornar parcialmente 
essas dificuldades em se estimar taxas de extinção de espécies tem 
sido pelo uso de curvas de espécies por área, ou seja, curvas da 
forma S=cAz, onde Sé o número de espécies, A é a área abrangida 
pela amostra, e c e z são parâmetros constantes caracteristicos de 
situações especificas. Considerando-se reduções da área segundo 
diversas taxas de desmatamento, estimativas sob a forma de uma 
porcentagem de espécies perdidas globalmente por década têm variado 
dentro de uma faixa de 1 a 11%, dependendo das premissas adotadas 
por diferentes autores. 

Uma avaliação dessas estimativas feita por REID, w.v. (1990) 
explicita as dificuldades de se avaliar o impacto do desmatamento 
sobre a biadi versidade associadas a este método. Este autor, 
assumindo que a maior parte das perdas de espécies serão devidas à 
destruição de florestas tropicais úmidas da Terra , onde se 
encontram de 50 a 90% das espécies, admitiu três cenários de 
desmatamento dessas florestas (50, 100 e 150 mil km2 por ano), e 
usou uma faixa de valores do parâmetro z entre 0,15 e 0,35. o 
resultado mais provável, relativo ao cenário intermediário, 
corresponde a uma perda entre 2 e 7% das espécies nos próximos 25 
anos. Se existirem 5 milhões de espécies na biosfera, este 
resultado significa uma perda de 4.000 a 14.000 espécies por ano, 
ou 10 a 38 espécies por dia. 

Até ai vai o esforço teórico. A situação se complica ao se 
tentar listar espécies presumivelmente extintas, como um teste das 
projeções teóricas dos modelos com observações de campo. Segundo 
esses modelos, a Mata Atlântica brasileira, reduzida a cerca de 12% 
de sua distribuição primitiva (incluindo-se matas secundárias), 
deveria ter perdido 50% de suas espécies (BROWN JR., K.S. e BROWN, 
G.G., 1990). No entanto, mesmo em que pese o nivel de 
desconhecimento taxonômico da flora e da fauna original, e mesmo 
atual, que impossibilita qualquer comparação, a lista de espécies 
da fauna brasileira ameaçada de extinção, preparada por zoólogos 
com grande experiência de campo, relaciona apenas 6 espécies como 
provavelmente extintas dentre as 171 espécies da Mata Atlântica 
incluidas na lista (BERNARDES, A.T. et al., 1990). Em parte, esta 
discrepância entre teoria e observação pode ser atribuida ao fato 
dos números indicados no modelo teórico se referirem a uma situação 
de equilíbrio, que pode ainda não ter se verificado apõs a 
interferência humana. Pequenos conjuntos isolados de árvores podem 
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sobreviver durante dêcadas como indivlduos, embora como população 
geneticamente viâvel jâ estejam condenados à extinção. 

Dificuldades metodológicas a parte, subsiste como fato 
conhecido a extinção resultante da atividade humana, desde 1600, de 
724 espécies de animais e plantas. Entre 1900 e 1950, foram 
extintos 60 mam1feros e aves, taxa muito alta se comparada com a 

• taxa de extinção desses grupos devida a processos não antrópicos, 
que é de uma extinção a cada 100 a 1000 anos (REID, w.v., 1990). 
Portanto, a ameaça de empobrecimento biológico da biosfera deve ser 
encarada como uma possibilidade real. 

Até aqui, consideraram-se estimativas globais de extinção de 
espécies, sem levar em conta a reconhecida complexidade dos padrões 
de distribuição geográfica e comportamentos ecológicos da biota em 
n1vel local e regional. Também não se deve perder de vista a 
importância da conservação da biodiversidade no nivel intra 
espec1fico, isto é, da variabilidade genética de populações de uma 
espécie. É sobretudo no nivel local que acontece a destruição de 
hábitats e de populações de plantas e animais pela ação antr6pica, 
sendo fundamental o desenvolvimento do conhecimento ecológico das 
biotas locais e regionais para a adoção de uma estratégia racional 
visando a conservação da biodiversidade. No caso especifico da 
Amazônia, informações cientificas sobre a distribuição geográfica 
de plantas e animais apontam para a existência de áreas com maior 
biodiversidade, bem como áreas de ocorrência restrita de 
determinadas espécies (PRANCE, G.T., 1982). Tal conhecimento é 
básico para planejar a conservação da biodiversidade por intermédio 
de parques, reservas biológicas e outras unidades de conservação 
(WETTERBERG, G.B. et al., 1976; IBDF, 1982). Em janeiro de 1990, o 
INPA e o IBAMA, com o patrocínio da Fundação Alton Jones, 
promoveram em Manaus um simpósio internacional sobre áreas 
prioritãrias para a conservação na Amazônia, durante o qual uma 
centena de especialistas trocaram informações e mapearam seus 
conhecimentos sobre a distribuição geográfica da flora e da fauna 
amazônicas (RYLANDS, A.B., 1990; PÁDUA, M.T.J e COUTINHO, M.M.A., 
1990). Um mapa na escala de 1:s.000.000, indicando as áreas mais 
importantes para a conservação da biodiversidade, está sendo 
produzido pelo IBAMA. 

No que concerne o esforço do governo federal para a 
conservação da biodiversidade no Brasil por meio de um sistema de 
unidades de conservação, atualmente a balança tende favoravelmente 
à Região Norte, que tem 7,36% do território alocado a unidades de 
conservação de uso direto e indireto (Tabela 3). Em outras 
palavras, se o conjunto da superficie e da diversidade de 
ecossistemas protegidos no pais (3,66% da superficie do territ6rio 
nacional) deixa muito a desejar, a situação é muito mais critica 
nas outras regiões do pais, onde apenas 0,6% do território 
encontra-se sob legislação especial. 
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Tabela 3 

Número, Área e Percenta~em da Área Total das Unidades de 
Conservação de Uso Indireto e de Uso Direto2, sob Administração 

Federal, na Região Norte e nas Demais Regiões do Pais. 

Jtegiio Horte Resto d.o pais ~otal 
!unidades 

Área Área ire a lconserv. 
lfQ ea ha 1 HO ea ha ' Jll:! ea ha ' IP arque 8 8,139,113 84.2 26 1,526,410 15.8 34 9,665,523 100 

!nacional 

tReeerva 7 2,599,150 83.8 15 501,158 16.2 22 3,100,308 100 
lbiol6gica 

tEetação 12 2,901,653 80.4 24 710,235 19.6 36 3,611,888 100 
lecol6gica 

!Floresta 24 12,537,986 99.6 14 60,866 0.4 38 12,598,852 100 
tnacional 

tReserva 4 2,162,989 100 o o o.o 4 2,162,989 100 
extrativ. 

trotal 55 91.0 79 134 31,139,560 100 

\ da reg. 7.36 0.6 

1 da irea do pais: 3.66 
Fonte: Aaaptado de~Schubart, H.D.R., 1990. 

Notas 1 Parques nacionais, reservas biológicas e estações 
ecológicas. 

2 Floresta nacionais e reservas extrativistas. 

4. A Amazônia como espaço de cooperação internacional 

Embora a critica internacional à ocupação da Amazônia tenha se 
concentrado sobre o Brasil, a bacia amazônica e a Hiléia abrangem 
territórios da Bolívia, Brasil, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, 
Guiana, Suriname e Guiana Francesa. No entanto, a importância da 
floresta amazônica é muito variável para cada um desses paises, 
cabendo ao Brasil, de fato, a liderança no que tange o dom1nio 
territorial e a taxa anual de desmatamento. A Tabela 4, embora 
contendo algumas inconsistências com dados melhor estabelecidos 
apresentados anteriormente neste trabalho (por exemplo, 
desmatamento médio anual da Amazônia brasileira), tem o mérito de 
permitir uma comparação preliminar da situação amazônica no âmbito 
de uma ecopol1tica regional. 
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Tabela 4 

Importância Relativa e Situação da 
Floresta Amazônica por Pais (1985). 

1 do 1 do desaataaento 
Área 106 total d.a território a6dio ~ual, 

Pais km2 floresta nacional ka 1 de•aat. 

Bolívia 0.558 9 51 600 2.4 

Brasil 3.630 57 43 32,000 11. 7 

Colômbia 0.431 7 38 3,500 18.8 

Equador 0.126 2 47 600 21.3 

Guiana 0.193 3 90 30 o.s 
Guiana 0.079 1 88 30 o.o 
Francesa 

Peru 0.745 12 58 3,000 7.3 

Suriname 0.152 2 93 30 0.3 

Venezuela 0.427 7 47 1,500 20.2 

Total 6.341 100 41,290 
- - - - - - - - - - - p p 

Pela sua extensão territorial, sua ecologia e sua importância 
econômica e estratégica para os paises que detêm soberania sobre 
partes da região, a Amazônia se apresenta com características de um 
espaço de cooperação internacional. De fato, o Tratado de 
Cooperação Amazônica, assinado em 3 de julho de 1978, por 
iniciativa do governo brasileiro, pelos chanceleres da Bolivia, 
Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Venezuela e Suriname, tem 
sido citado como um exemplo de superação de resistências de paises 
latinoamericanos em unirem-se em torno de estratégias de cooperação 
multilateral, comuns quando se trata de problemas puramente 
econômicos, como a divida externa. Desta feita a motivação para a 
cooperação está centrada em um problema ambiental, qual seja, a 
ocupação da Amazônia (GUIMARÃES, R.P., 1990). 

s. Conclusio 

.• A Amazônia representa uma fronteira sui generis, paradigmá.tica 
do periodo de transição tecnol6gica que atravessa a sociedade 

19 



humana. Sob a perspectiva dos padrões tradicionais de 
desenvolvimento, dependentes de mat~rias primas e energia em 
quantidades crescentes, a região, com sua reconhecida 
potencialidade em recursos naturais renovâveis, minérios e energia 
hidrâulica, é vista como um celeiro a ser desbravado. Sob a 6tica 
das novas tendências tecnológicas, intensivas em informação 
cientifica e menos demandantes de energia e matérias primas, a 
Amazônia é valorizada pela sua elevada biodiversidade, e por ser 
considerada essencial ao sistema de sustentação da vida na Terra. 
Conciliar estas visões constitui um desafio sem precedentes, 
mormente devido ao fato dos pa1ses amazônicos se encontrarem na 
primeira categoria, defrontando-se ainda com sérios problemas 
sociais e econômicos internos, enquanto a revolução tecnológica 
acontece nos paises altamente industrializados, situados no 
hemisfério norte. 

Curiosamente, o conhecimento cientifico sobre a ecologia da 
Amazônia tem sido usado, geralmente de forma equivocada, tanto para 
justificar sua ocupação, quanto para defender sua preservação. 
Enquanto no passado a metáfora do "inferno verde" explicava as 
dificuldades e os fracassos da ocupação, e o mito do "El Dorado" 
continuava atraindo os empreendedores de então, hoje o mito do 
"pulmão do mundoº assusta pacificos cidadãos europeus, os quais, 
enquanto e lei tores, influenciam as politicas internacionais de seus 
governos. o mito da floresta como "filtro de g&s carbônico", 
baseado no mesmo erro cientifico que o "pulmão do mundo", pode vir 
a tornar-se muito conveniente para os paises altamente 
industrializados que estão ameaçando o equilibrio climâtico da 
Terra com suas elevadas emissões de gás carbônico. 

Os problemas ecológicos e ambientais com os quais se depara a 
humanidade são reais e tendem a se agravar. Entretanto, não será 
com meias verdades ou distorções do conhecimento cientifico que se 
vão conciliar interesses conflitantes das agendas ambientais de 
países desenvolvidos e dos paises latinoamericanos que conseguiram, 
por razões diversas, conservar até hoje grande parte desse 
patrimônio da Terra. A ciência e a tecnologia são cada vez mais 
fundamentais para a solução dos problemas da Humanidade, porém não 
são suficientes. Atingir um desenvolvimento sustentável da 
Amazônia, preservando sua biodiversidade e suas funções ecológicas 
e ambientais de sustentação da vida na Terra, parece ser 
tecnicamente possível. Porém, para se chegar a esse objetivo, faz 
se necessário resolver problemas sociais, ecológicos e ambientais 
muito mais críticos encontrados fora da Amazônia . 

.. 
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