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INTRODUÇÃO 

Através de honroso convite que me foi transmitido pelo eminente 
Presidente desta oportuna Comissão Parlamentar de Inquérito, Senador 
Evandro Carreira - e que foi prazerosamente aceito - para comparecer 
perante os dignos representantes do povo brasileiro que integram a Co 
missão, aqui me encontro para trazer aos senhores informações relativas 
à Hiléia Amazônica, dentro do âmbito de minhas atividades. 

Motivado pelo interesse especial que me desperta a Amazônia, desde 
os bancos universitários (1932-1938) e posteriormente como zoólogo do 
Museu Nacional, no Rio de Janeiro, tive oportunidade, a partir de 1947, 
de realizar expedições, viagens de estudos, pesquisas, filmes e gravações 
na região. Iniciadas pelo Xingu, elas foram posteriormente estendidas aos 
rios Negro (e afluentes), Solimões, Branco, Javari, Itacoaí, Juruá, Paru 
de Leste, Oiapoque, Araguari e Amapari, bem como viagens complemen 
tares ao Araguaia, Tocantins e Tapajós. Nessa atividade, pude publicar 
trabalhos (Carvalho, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1955a). O 
meu intuito básico era conhecer a natureza amazônica, suas plantas, seus 
animais e sua gente. Por uma feliz coincidência, foi exatamente sobre a 
Conservação da Natureza e Recursos Naturais da Amazônia Brasileira 
que publiquei meu primeiro trabalho nesse campo de atividade, o que 
acredito ter sido o primeiro de natureza geral, para a região, escrito por 
brasileiro, sobre tão relevante tema. 

O meu encanto pela Hiléía poderá ser constatado em vários pontos 
de minhas notas de viagem como aquele trecho em que relato minha 
passagem por Umurutum, no rio Içaria: "Tomei um banho de igarapé 
de água transparente, pensando que, se fosse possível a cada um escolher 
seu paraíso, eu optaria por aquele cantinho do inferno verde, junto àquela 
moita de caranaí, tão longe da civilização." Ou então naquele trecho de 
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minhas notas de viagem ao Itacoaí ao passar pelo Igarapé Boca-do-Nova 
Vida: "Completei, hoje, mais um aniversário, nestas matas do Amazo 
nas. . . um aniversário passado nesta mata majestosa, em que desperto 
com o canto dos hudus e bacuraus e adormeço com os piados tristonhos 
dos macucauás, é bem fora do comum. As longas caminhadas à sombra 
fresca da mata, a visão dos troncos gigantescos dos apuís e sumaúmas, 
o descanso nas folhas dos ubuçus, os sons naturais e melodiosos dos 
animais desta região, tão rica em flora e fauna, são lembranças que muitas 
vezes me voltarão. E estou certo de que, como eu, outros, para o futuro, 
guardarão estas mesmas lembranças." Ou ainda aquele trecho das notas 
de viagem ao Paru de Leste: "Utilizando um pedaço do rato-de-espinho, 
como isca, pude pescar, enquanto era preparado o almoço, uma belíssima 
pirapitinga, cujo peso avaliamos em dois quilos, e que saboreamos nessa 
refeição que constou, além disso, do restante do rato-de-espinho, assado 
no espeto. Esse animal, conhecido também pelo nome de rato-coro, não 
inspira nojo, por ser bastante diferente do rato comum." 

í 

O nosso interesse pela região não se restringiu aos trabalhos de labo 
ratório ou caminhadas pela mata, mas também nas missões, debates e até 
mesmo Iiças nacionais e internacionais. A tarefa que mais trabalho nos 
deu foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (Esto 
colmo, junho de 1972). Dela participamos ativamente como Assessor 
da Delegação do Brasil, bem como das três reuniões preparatórias reali 
zadas em Nova Iorque (1970-1972). Naquela oportunidade era modismo 
citar a diminuição do oxigênio e o aumento do C02, motivados por des 
matamento na Transamazôníca, como um perigo ou ameaça para a estabi 
lidade climática do Globo. 

A política do Governo Brasileiro de lutar pela exploração dos re 
cursos naturais de acordo com nossos próprios interesses e prioridades, 
ou evitar padrões universais de produção que obstruíssem nosso processo 
de desenvolvimento, ou ainda evitar incentivos de padrões de .consumo 
que pudessem converter-se em obstáculos às exportações dos países em 
desenvolvimento, era nitidamente desfavorável a conceitos então reinantes. 
a ponto de um jornal ter estampado em seu cabeçalho a expressão "Brazil 
Welcomes Pollution"! f:ramos, de certa forma, apontados como as ovelhas 
negras da Conferência, tal a intensidade e calor dos debates. 
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No período de 14-17 de setembro de 1971, em Nova Iorque, tive 
também a oportunidade de atuar como Relator do Grupo de Trabalho 
Intergovernamental sobre Conservação, que reviu a Convenção Interna 
cional sobre a Herança Mundial (World Heritagey e a Convenção Inter 
nacional sobre Exportação, Importação e Trânsito de Certas Espécies de 
Animais e Plantas Silvestres Ameaçadas de Extinção, ambas ratificadas 
pelo Brasil e com sensível repercussão sobre a flora e a fauna amazônicas. 

Após o regresso de Estocolmo, dirigi ofício confidencial ao· Senhor 
Ministro José Costa Cavalcanti (julho, 11, 1972), no qual, em adita 
mento ao meu relatório sobre a Conferência - Setor Recursos Naturais 
- solicitava que fosse determinada com urgência a elaboração de uma lei 
sobre a Política Nacional de Conservação da Natureza e seus Recursos; 
pedia a organização de um Instituto Brasileiro de Conservação da Natu 
reza; o estabelecimento na Amazônia, "com a brevidade possível, de Par 
ques Nacionais e Reservas Biológicas que, a meu ver, muito auxiliarão 
o Brasil em seus esforços de ocupação da Amazônia - dando no Exterior 
uma demonstração das verdadeiras intenções do Governo Brasileiro e 
contribuindo para calar o clamor em relação às nossas diretrizes na região. 
A ocupação de território com Parques Nacionais é plenamente aceita pela 
opinião pública mundial como válida"; "forçar, em caráter de urgência, a 
presença de Engenheiros Florestais na Amazônia, em número suficiente, 
especialmente em apoio à colonização ora em execução pelo INCRA"; 
"transferir para o MINTER as incumbências de elaborar a Lei sobre a Po 
lítica Nacional de Uso do Ambiente e gerir o Instituto Brasileiro de Con 
servação da Natureza". A seguir, declarava que essas sugestões achavam-se 
em consonância com a opinião pública mundial e sintetizavam, da mesma 
forma, em âmbito nacional, a opinião geral dos técnicos dedicados aos 
assuntos conservacionistas, que não vêem outra forma objetiva de salva 
guardar amostras representativas do patrimônio natural brasileiro senão 
mediante a criação de serviço próprio, integrando a estrutura do Ministério 
do Interior. 

Dadas as numerosas dificuldades legais e a conjuntura política, nosso 
desejo foi atendido de maneira um pouco diversa com a criação da Secre 
taria Especial do Meio Ambiente (Decreto n<? 73. 030, de 30.10.1973), 
"orientada para a conservação do meio ambiente e o uso racional dos 
recursos naturais." 
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Ainda com relação - à_ Conferência de Estocolmo, cabe-me mencíonar . 
que constava do Princípio 2, da Declaração de Estocolmo, que os ecossis 
temas de importância internacional deveriam ser salvaguardados em bene 
fício das gerações atuais e das futuras por meio de cuidadoso planeja 
mento ou administração, conforme o caso. Ao notarmos que toda vez 
que se fazia menção a esse ponto citava-se a Amazônia, conseguimos que 
o texto fosse substituído por: "Os recursos naturais da Terra, incluindo-se o 
ar, _a água, o solo;a flora e.a fauna, e especialmente amostras representativas 
dos ecossistemas naturais, devem ser salvaguardados em benefício das 
gerações atuais e das futuras, por meio de cuidadoso planejamento ou 
administração, conforme o caso." 

Outra conferência da qual participamos como membro do Secretariado 
foi a Conferência Intergovernamental de Especialistas sobre as Bases Cien 
tíficas e da Utilização Racional e Conservação dos Recursos Naturais da 
Biosfera (UNESCO, Paris, 1968). Nela atuamos também na preparação 
do tema Parques Nacionais e Reservas Equivalentes que tivemos a honra de 
relatar em Plenário. Dessa Conferência resultou o Programa Intergover 
namental e Interdisciplinar a longo prazo sobre o Homem e a Biosfera 
(MAB), continuador do Programa Biológico Internacional (PBI, 
1967-1972), para o qual o Brasil deu sua contribuição e cujos projetos 
relativos à Amazônia serão relatados mais adiante (Parques Nacionais e 
Legislação). 

O Programa MAB para o qual foi instituída uma Comissão Nacional 
no Ministério das Relações Exteriores, apesar de apresentar conteúdo de 
alto interesse para o ecossistema amazônico, não vem recebendo o apoio 
que deveria por parte do Brasil, apesar de ter características eminente 
mente ecológicas e de natureza científica. Os estudos relativos aos compo 
nentes sociais, sócio-econômicos e culturais da Amazônia face ao ecossis 
tema hileiano são fundamentais para uma utilização racional e formação 
educacional do homem na região. Não menos importante é o conheci 
mento da estrutura, funcionamento, fluxo de energia e produtividade do 
ecossistema. 

Assuntos de interesse para a utilização racional dos recursos naturais 
do País foram também discutidos na Conferência da Organização dos Es 
tados Americanos sobre Recursos Naturais (Mar del Plata, Argentina, 
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1964) e na Conferência da UNESCO para a Aplicação da Ciência e da 
Tecnologia na América Latina (Santiago, Chile, 1965), das quais tive a 
honra de participar como Delegado do Brasil. Em missões internacionais, 
participei como Delegado na Primeira Reunião da Comissão de Recursos 
Naturais das Nações Unidas (ECOSOC, Nova Iorque, 1971) e na Se 
gunda Conferência Mundial de Parques Nacionais (Yellowstone, Estados 
Unidos da América, 1972). Prestei colaboração como Membro da Co 
missão Consultiva sobre Pesquisas · em Recursos Naturais (UNESCO, 
1969-1973) e como Membro do Conselho Executivo da União Interna 
cional para Conservação da Natureza e Recursos Naturais (IUCN, Morges, 
Suíça, 1968-1971 e 1976-1978), para a qual fui reeleito recentemente 
(1979-1981). 

Ainda em âmbito internacional, honra-me sobremodo ter sido o pri 
meiro latino-americano a receber a Medalha de Ouro da Fundação Mun 
dial para a Proteção da Vida Silvestre (WWF, 1973), "em reconhecimento 
pelo seu trabalho científico e prático para o estudo e conservação da vasta 
herança natural do Brasil, e em particular pela preservação da fauna e 
riqueza peculiares da Bacia Amazônica." 

Em âmbito nacional, fui honrado com a eleição para Presidente da 
Fundação Brasileira para Conservação da Natureza (FBCN, 1966-1969) 
e novamente para o triênio 1978-1981. A ela tenho dado todo o meu 
esforço e na qualidade de seu Presidente, o que muito me desvanece, é 
que aqui compareço. Não menor orgulho tenho eu ao ter sido honrado 
com o título de Membro Benemérito da Sociedade para Proteção aos Re 
cursos Naturais e Culturais da Amazônia (SOPREN, Belém, 1978). 

Em 29 de outubro de 1973, como Membro da Comissão do Programa 
do Trópico úmido, dirigi aos demais colegas uma exposição de motivos 
alegando que, "como zoólogo, há vários anos tenho-me preocupado com 
a conservação da natureza e recursos naturais no Brasil, sobretudo a 
destruição acelerada das florestas" ... "Embora todas as regiões do País 
tenham sido afetadas ecologicamente, aquela que sempre me chamou mais 
atenção foi a Amazônia ou Hiléia, não só como um autêntico paraíso 
para o naturalista, como também pela pouca atenção que lhe dedicavam 
os brasileiros em geral. Mais recentemente, assistimos ao despertar da 
consciência nacional para a Amazônia e, como conhecedores da área, 
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temos acompanhado de perto a sua ocupação por grandes contingentes 
humanos, a meu ver ainda mal instruídos para a vida em ecossistema 
equatorial." 

E mais adiante. . . "Alertado, durante nossa convivência na Escola 
Superior de Guerra (1957) e posteriormente, durante viagem que em 
preendemos juntos pela Amazônia, para os graves problemas que o País 
atravessava no campo do conservacionísmo, sobretudo o da extinção ace 
lerada· de nossa fauna, o Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco 
houve por bem promover a revisão do Código Florestal e a promulgação 
pelo Congresso Nacional da Lei de Proteção à Fauna (1967)." 

Assim foi que há seis anos apontava eu algumas linhas de ação, em 
ordem prioritária, que a meu ver ainda são bastante atuais, já que nenhum 
dos cinco itens mencionados foram cumpridos integralmente: 

1 . "Pesquisas visando ao estabelecimento de Reservas integrais e 
Parques Nacionais. Concomitantemente, deverão ser desenvolvidos esfor 
ços para que o Governo Federal e os Estados e Municípios tornem efetivo 
esse trabalho através de legislação apropriada; 

2. Aproveitamento, mediante um reestudo, das Reservas Florestais 
ou Florestais Nacionais, criadas até o presente por decretos-leis ou decretos 
e criação de novas Reservas em locais próprios; 

3 . Pesquisas com a finalidade de estabelecer criadouros de an.ma's 
silvestres para fins econômicos, recreativos, educacionais e repovoamento, 
inclusive a adoção de incentivos fiscais para o mesmo fim; 

4 . Censo de populações, período reprodutivo e áreas de ocorrência 
dos animais de caça na Amazônia, visando aos conhecimentos ecológicos 
que garantam legislação apropriada e perenidade da caça amadorista; 

5. Pesquisas com o objetivo de conseguir dados para orientar um 
programa educativo em larga escala na Amazônia, destinado a atingir o 
homem das cidades e os habitantes das áreas não urbanas." 

Antes de iniciar as considerações de natureza ecológica, desejo deixar 
patente que um dos motivos básicos que determinaram a constituição 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito - o desmatamento da Amazônia 
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- tem raízes profundas e seculares em nosso País, aliado a toda sorte de 
esbanjamento ou uso empírico de recursos naturais. Basta ler as Memórias 
de Alexandre Rodrigues Ferreira sobre a jurararetê (Barcelos, 3 de feve 
reiro de 1786) e sobre o peixe-boi, na mesma data, das quais cito a1guns 
trechos mais adiante, para se aquilatar o uso desregrado dos recursos 
naturais na região. 

Durante minha viagem ao rio Negro (Carvalho, 1952), pude trans 
crever em meu diário de viagem o seguinte trecho: "Estive conversando 
hoje com um antigo garceiro (caçador de garças), cujo nome devo omitir, 
a seu pedido. Esse senhor, famoso por volta de 1914, chegou a possu.r 
oitenta "espingardas", ou seja, oitenta homens empregados no mister de 
abater garças para a retirada das egretas. Disse-me que nunca chegou 
realmente a ganhar dinheiro nessa ocupação, talvez, conforme declarou, 
por castigo de Deus, devido ao ato desumano que ele e seus homens prati 
cavam. As aves eram abatidas nos ninhais, quando vinham alimentar os 
filhotes, época em que as egretas atingem sua formosura máxima. A média 
de cada garceiro era de vinte a trinta aves por dia." E mais adiante: "Para 
se conseguir um quilo de egretas eram necessárias 250 magoaris ou 300 
garças-brancas-grandes ou 1 . 000 garças-brancas-pequenas." 

Do descobrimento até período muito recente, e quase que poderíamos 
dizer até o presente, salvo honrosas exceções, nossa atuação não foi satis 
fatória, conforme afirmei em recente Simpósio sobre o Brasil em Explosão 
Demográfica (Academia de Ciências de São Paulo, novembro de 1978). 
Ao abordar o tema sobre a ocupação do território, sob o ponto de vista 
da conservação da natureza e recursos naturais, mencionei o fato de que 
somente após 1930, com a promulgação dos Códigos de Minas, Aguas, 
Florestal e Caça e Pesca, é que se começou a dar maior ênfase à ocupação 
do território. 

Na ocasião, citei trechos de Alberto Torres (~s- Fontes da Vida, ··---- 
1915) que - com grande pesar de minha parte - julgo ainda válidos 
para a presente conjuntura nacional e cuja correção demanda de nós, bra 
sileiros, inteligência, educação, pesquisa, avaliação dos recursos, legislação 
apropriada e, sobretudo, muito esforço para formar uma consciência na 
cional plasmada e sintetizada numa Política Nacional de Conservação da 
Natureza e seus Recursos. Novamente aproveito a oportunidade para que 
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meus conterrâneos meditem sobre as afirmativas de Alberto Torres, repro 
duzindo quatro tópicos de seu livro: 

"Os brasileiros são, todos, estrangeiros na sua terra, que não apren 
deram a explorar sem destruir, e que têm devastado, com um descuido, de 
que as afirmações dos meus trabalhos dão ainda um pálido reflexo." 

"O prob!ema do reflorestamento, o da restauração das fontes naturais 
e o da conservação e distribuição das águas são, em nosso País, proble 
mas fundamentais ... " 

"O impulso que nasceu com o bandeirante, com o desbravador de 
florestas, com o donatário e seus sucessores, e depois com o fazendeiro, 
perpetuou-se pela história adiante, firmando as normas da aventura e do 
saque à natureza como estímulo de ação do homem sobre a terra." 

"O nosso País é um país excessivamente devastado pela expansão 
econômica e pela exploração aventureira." 

Julgo oportuno, também, chamar a atenção para a afirmativa desse 
eminente brasileiro e amazônida que é Arthur Cezar Ferreira Reis, em seu 
discurso inaugural, "O Homem e a Natureza da Amazônia" (1966), 
proferido, a meu convite, no Simpósio sobre a Biota Amazônica, no 
Teatro da Paz, em Belém: "A natureza amazônica foi depredada sem 
qualquer demonstração sentimental. Os que a violaram e enfrentaram no 
apetite de possuí-la para utilizá-Ia nos seus objetivos materiasi não se 
deram conta exata de que operavam contra suas próprias riquezas, numa 
ação negativa que não pode provocar espanto, é certo, pois que reflete a 
imaturidade dos que praticavam o vandalismo. E não causa surpresa tam 
bém, porque tem sido esse, por toda parte, na infância das culturas, o 
procedimento dos homens em todas as latitudes. Foi assim na Europa, foi 
assim na Ásia, e ainda na África de nossos dias e, porque não confessar, 
no próprio continente de que somos partes integrantes." E mais recente 
mente (População e Ocupação Territorial, 1978), ao referir-se à ocupação 
territorial, diz: "Nada de continuar a destruição da natureza, comprome 
tendo o próprio futuro humano da região." 

Não pude deixar de manifestar minha revolta, alguns anos atrás, por 
um refrão adotado na Amazônia, repetido freqüentemente em filmes de 
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. J propaganda e discursos patrióticos: "O Brasil não pode parar, a Amazônia 
não pode esperar!" Certa vez, ao transitar por Belém, pedi uma audiência 
especial ao Superintendente da SUDAM para criticar o desacerto dessa 
espécie de "estribilho" de mau gosto, proferido toda vez que um grande 
trator derrubava a floresta em grandes extensões para os projetos pecuários 
ou abertura de novas estradas. 

Peço indulgência aos eminentes Membros desta Comissão Parla 
mentar de Inquérito por essa digressão um tanto pessoal. Se o fiz foi para 
mostrar aos dignos conterrâneos que desde os bancos universitários, no 
laboratório, no campo e nas Jides representativas no campo de minha espe 
cialidade, de natureza nacional ou internacional, a Amazônia foi sempre 
motivo de dedicação especial. E também, porque não afirmar, da minha 
satisfação em poder contribuir, por menor parcela que seja, para o êxito 
dos trabalhos desta Comissão. 

A minha opinião profissional, como naturalista e generalista no campo 
da Ecologia, sobre a "Ocupação da Amazônia e a Conservação do Am 
biente" foi enfeixada numa conferência pronunciada por ocasião do Sim 
pósio de História do Acre (agosto, 11, 1977), durante os festejos come 
morativos do Centenário da Colonização do Estado do Acre, que tenho 
oportunidade de reproduzir na íntegra. Nela, em aproximadamente 20 
páginas, procuro dar uma síntese das possíveis conseqüências da ação 
humana sobre o ecossistema amazônico no futuro. Por ela, os membros 
da Comissão poderão apreciar pontos de natureza ecológica que, aliados 
e complementados por outros de natureza política, econômica, social e 
cultural, poderão contribuir para se traçar um panorama atual e a ação 
futura na Amazônia. 
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J. A OCUPACÃO DA AMAZôNIA E 
A CONSERVAÇÃO DO AMBIENTE* 

"Ao aceitar o desafio de iniciar, definitivamente, a integração na 
cional e social da- Nação e do povo brasileiro, procurando concretizar 
uma antiga e profunda aspiração popular, decidiu o Governo propiciar 
'meios que possam levar à Região Amazônica o desenvolvimento e a civi 
lização. 

Para esse fim planejou a construção de algumas rodovias-tronco, pro 
moveu núcleos de colonização e pólos de desenvolvimento que, além de 
múltiplos imperativos, visam também à garantia da soberania naclonaí. 

Ao fazê-lo, os dirigentes do País estão cientes do conceito de sobe 
rania permanente de cada nação sobre seus recursos naturais, doutrina 
expressa através de Resolução da Assembléia-Geral das Nações Unidas. 
Embora saibamos que as decisões ligadas à utilização desses potenciais se 
acham exclusivamente dentro da jurfadição dos governos nacionais, ao pla 
nejar tão grande tarçfa devemos, também, levar em conta os benefícios 
que dessa iniciativa advirão para o bem-estar de outros povos. Para con 
seguirmos esse objetivo e termos êxito nessa gigantesca empreitada, tere 
mos que estabelecer diretrizes que permitam obter o máximo dos bene 
fícios deriváveis dos recursos naturais da região, manejando-os de modo 
a atingir a mais alta qualidade permanente de vida humana. 

No intuito de que a ocupação do território se processe de modo ra 
cional em tão vasta região, que integra praticamente metade da área ter 
ritorial do País, com baixa densidade demográfica e meios de comunicação 

* Conferência proferida na Semana Comemorativa do Centenário da 
Colonização do Estado do Acre {Rio Branco, agosto de 1977). 
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ainda relativamente precários, faz-se mister, antes de tudo, em caráter 
prioritário, um esforço muito grande no setor da pesquisa cientifica e 
tecnológica, visando a consolidá-la definitivamente na Amazônia, a fim 
de que possamos inventariar e avaliar seus recursos naturais, garantindo 
êxito seguro aos sucessivos planejamentos regionais e nacionais. 

1 
l 
r 

1 .1 - O ECOSSISTEMA AMAZôNICO 

A utilização racional de um ecossistema, embasada em princípios 
ecológicos, depende do conhecimento correto de sua estrutura, sua dinâ 
mica e da ação humana sobre os componentes bióticos e abióticos. 

Permitam os eminentes ouvintes que recapitule em linhas gerais e de 
modo sucinto as características básicas da Hiléia, que certamente muitos 
dos presentes conhecem tão bem ou, talvez, melhor do que quem vos fala. 

CARACTERíSTICAS GEOGRÃFJ CAS 

A Hiléia é parte integrante da Região Neotrópica, Sub-Região Brasi 
liana, a mais extensa e importante do novo trópico, nomes esses cunhados 
por William e Phi!Iip Sutiey Sclater (1874) e um arnazônida de coração, 
Alfred Russel Wallace (1876). O nome Hiléia, que traduz o seu contexto 
biológico, foi dado pelo insigne cientista Friedrích Henrich Alexander von 
Humboldt (1769-1859) para caracterizar o ecossistema de maior unidade 
de terras tropicais úmídas da biosfera. Ela abrange seis Estados e três 
Territórios brasileiros e, também, áreas de oito países limítrofes. Ocupa 
aproximadamente 42 % do território nacional. Áreas estranhas à sua 
característica biótica ou fitogeográfica foram incluídas dentro da chamada 
"Amazônia Legal" para fins políticos, visando a um desenvolvimento só 
cio-econômico mais rápido. 

A mesma legislação que fixou a Amazônia Legal, abrangendo 2/3 
do· Brasil, criou também o primeiro órgão regional destinado a executar 
a política de valorização - a Superintendência do Plano de Valorização 
Econômica da Amazônia (SPVEA, 1953), atual Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). 
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O ecossistema amazônico típico compreende todo º .. ~itsema fluvial do 
Amazonas, com saliências e reentrâncias de vulto, em Rondônia, Mato 
Grosso, Goiás e Maranhão. Alcança uma extensão de 3. 000 km do 
Atlântico até a altitude de 800 m a leste da Cordilha dos Andes. Na linha 
norte-sul, sua extensão média é de 2. 000 a 2. 500 km. 

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

O Vale do Amazonas é um grande canal entre os sistemas orográficos 
Parimo-Guiana, Andino e Centro-Ocidental brasileiro, formando extenso 
vale sinclinal, aberto no oriente para o Oceano Atlântico e atravessando, 
de um extremo ao outro, na linha mediana, pela calha do Amazonas. 

A região amazônica é formada por extensa área de rochas sedimen 
tares, mais ou menos recentes - o baixo platô (terciário) e a planície 
amazônica (quaternário) e pelas encostas de dois planaltos de rochas cris 
talinas, muito antigos ( arqueanas em sua maior extensão) - o Planalto 
Brasileiro e o Planalto Guiana. A grande característica da região é a 
extensa planície existente entre esses dois maciços, que ocupa 40% da área 
amazônica e 22% da área do Brasil. 

Sabemos que a declividade é muito baixa, apenas 65 m em Tabatinga, 
a mais de 3 . 000 km da foz do rio Amazonas . Ela é um pouco mais 
acentuada em áreas dos dois planaltos de rochas cristalinas. 

,: 

Sob o ponto de vista topográfico, a paisagem física da Amazônia pode 
ser dividida em dois tipos: a) planície de inundação ou várzea - terrenos 
quaternários inundáveis pelas cheias e pelas marés de água doce, cobrindo 
uma extensão de 60. 000 km, desde Iquitos a Belém; b) terra firme - 

. terras altas ou baixo platô - terrenos terciários ou quaternários (pleísto 
cênicos). 

A planície inundável apresenta dois tipos: 1) o Igapó, inundável 
grande parte do ano; 2) a Várzea, atingida pelas águas nas cheias. Elas 
representam 1 % da região. Os igapós são recobertos de vegetação arbórea 
densa e as várzeas com predominância de gramíneas. 
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---- ' As terras firmes, ou terrenos terciários, ocupam a maior extensão 
da Hiléia. Nelas os solos são, em geral, lixiviados pela grande intensidade 
e regularidade das chuvas. Apesar de possuírem boa estrutura, são quimi 
camente frágeis, em sua-maioria ácidos - e pobres em fósforo, potássio e· 
nitrogênio . Essas terras altas constituem atualmente a maior reserva flo 
resta tropical da biosfera. Sabemos da existência, também, de terra 
vermelha, sob a forma de manchas de razoávelextensão. _ 

ASPECTOS CLIMÁTICOS - 

O clima da Amazônia é quente e superúmido. A pluviosidade anual 
é de 1 . 000 a 3. 600 mm. A estação chuvosa inicia-se em dezembro ou 
janeiro, prolongando-se por cinco a seis meses, alcançando seu auge nos 
meses de março a abril. O período mais seco é de agosto a dezembro, 
podendo a pluviosidade baixar até 7 mm. É a região brasileira de maior 
umidade relativa, em média 91 % . O mês mais frio é junho ou julho. 
A amplitude térmica não atinge a 59C. _ A insolação anual oscila entre 
1.500 (35%) e 3.000 (60%). 

VEGETAÇÃO 

O ecossistema amazônico, numa extensão de 3.500 km2 em território 
brasileiro, é recoberto por uma floresta composta por flora higrófila me 
gatermal. A predominância absoluta é de floresta hileiana: a) florestas 
de terras baixas ou aluviais (marítimas e fluviais); b) florestas de terra 
firme. Há também, em menor escala, vegetação hidrófila ou manguezais, 
algumas manchas de cerrados ou campos circunscritos pela floresta e a 
zona de transição ou cocais. O representante vegetal mais característico 
é a seringueira, gênero Hevea, com cerca de oito espécies. 
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· .· - A floresta - amazônica é resultante de clima macrotérmico e elevada 
pluviosidade. A extraordinária abundância de água e calor faz com que 
seja a região uma das áreas da biosfera de maior manifestação de vida 
vegetal. 
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,-- - ,- As matas de aluviões marítimos, halóíilas, estendem-se ao longo da - 
costa e rios sujeitos ao regime marítimo. São de pequena extensão e pouco 
características da região. Nelas predominam o mangue e a siriúba, 

As matas de aluviões fluviais existem em toda a extensão da calha 
do rio Amazonas e afluentes de maior vulto. São as várzeas sujeitas a 
inundações periódicas, podendo em certos trechos alcançar até 100 km 
de largura. Os igapós, por sua vez, · com drenagem precária. retêm água 
por longo período de tempo. 

As florestas de terra firme, apesar do aspecto fisionômico uniforme, 
são de composição. florística muito variada. Nelas se desenvolvem as 
árvores mais altas da Amazónia: a castanheira e o caucho. Nelas há, tam 
bém, maior diversidade de ecossistemas devido às gratas e vales formados 
pela erosão. A renovação se processa através de elementos isolados e a 
luta pelo espaço é grande, aumentando assim a capacidade adaptativa das 
espécies. Abrigam madeiras de alto valor: o acapu, a muirapinima, a itaúba 
amarela, a andiroba, o marupá e várias outras. A diversidade de espécies 
provoca sua heterogeneidade. Elas se estendem para o sul, sob a forma 
de matas de galeria, entre o Araguaia e o Xingu, até às vizinhanças do 89 
grau de latitude S . 

Os cerrados ou campos ocorrem em áreas menores, como Humaitá, 
Amapá, Marajá, Roraima e outras já bem conhecidas. 

FAUNA 

A fauna amazônica, diretamente condicionada ao ecossistema, apre 
senta forte endemismc , Sabemos que a alimentação, a água e o abrigo 
são os principais fatores determinantes ou limitantes da distribuição faunís 
tica , As florestas tropicais ou equatoriais abrigam maior número de 
espécies que as florestas temperadas. As dominantes não são facilmente 
identificáveis ou não ocorrem, dada a variação. florística. Os clímax são 
menos estáveis e a regeneração nunca os recompõe integralmente. ·1 

Pelo .fato das florestas tropicais heterogêneas apresentarem maior 
número de nichos ecológicos e as estações sazonais não serem bem mar- 
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cadas ou mesmo ausentes, as populações animais são estáveis. Os ciclos 
biológicos, devido à intensidade da luz, calor e umidade, são mais curtos. 

. A atividade biológica se processa de maneira ininterrupta. As espécies 
em sua grande maioria são de pequeno porte, constroem abrigos simples 
e apresentam pequena capacidade associativa. As espécies terrícolas da 
várzea abandonam seus abrigos nos períodos das enchentes. A fauna dos 
igapós é essencialmente trepadora. Pelo fato de existir alimento durante 
todo o ano, não se torna obrigatório o seu armazenamento. Os mamí 
feros tendem a ter pelagem áspera, cauda longa e preênsil, especializada 
para trepar e manter o equilíbrio, 

Como mamíferos representativos menciono, entre outros, os cebídeos 
e calitricídeos, os caviomorfos, desmondotídeos - ariranha, cachorro-do 
mato-de-orelha-curta, coatipurus, cutia-de-rabo, tamanduaí, pacarana, 
uiara, tucuxí e peixe-boi. 

Aproximadamente 62 % dos mamíferos da Hiléia são roedores e 
morcegos; os primatas representam 9 % , os marsupiais 9 % , carnívoros 8 % , 
desdentados 6 % . As restantes cinco ordens representam apenas 6 % , em 
bora entre elas estejam os mamíferos mais utilizados na Amazônia: quei 
xada, caititu e o veado-vermelho. A anta é o maior deles e também muito 
caçada. 

As aves apresentam 85 % de gêneros endêmicos. São típicas as azu 
lonas, jaós, inhambus, mutuns, jacamins, cigana, pavãozínho-do-pará, 
araras, papagaios, curicas, periquitos, tucanos, chocas e borralheiras, ca 
tingas, arapaçus e numerosas outras, inclusive o decantado uirapuru. 

A fauna herpetológica é também altamente endêmica. Cito em des 
- taque a pipa (sapo-aru), sucuri (boiuna) , periquitambóia, jacuruxi, jaca 
rerana, tartaruga, cabeçudos, traçajá, matamatá e muçuã. Entre os caimãos 
destaca-se o jacaré-açu, 

A fauna ictiológica é das mais ricas do mundo, marcada também 
por elevado endemismo. Há grande nú.mero de peixes de couro e carací 
deos. São típicos a piraíba, o pirarucu, as piranhas e cerca de 30 valiosas 
espécies de peixes de aquário. 
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Dos invertebrados destaca-se a fauna entomológica, uma das mais 
variadas do mundo. São famosos o grande serra-pau (Titanus), o belo 
dinastídeo (Dynastes), as Agrias e a esperança-música, o tananá ( Chlo 
rocoelus'[, notável pela sua estridulação. São admirados mundialmente os 
exemplos de homocromia e mimetismo, que levaram Bates a escrever belas 
páginas em seu diário. 

1.2 --- A AÇAO DO HOMEM NO ECOSSISTEMA 

DERRUBADA, FOG-0 E SEUS EFEITOS 

Ao penetrar numa região virgem, cujo ecossistema é recoberto por 
floresta composta de flora higrófila megatérmica, o primeiro trabalho do 
homem para se fixar à terra terá que ser fatalmente o desmatamento. Nesta 
ação, o primeiro efeito é a exposição do solo, seja para fins agrícolas ou 
implantação de pecuária. Isso se processado de maneira irracional ou 
antiecológica repercute negativamente e provoca o rompimento das relações 
existentes entre planta-solo-água e planta-animal. Na área, ocorrerá de 
forma mais intensa a meteorização por meios mecânicos e químicos (tem 
peratura, desnudamento, ação da gravidade, ação dos ventos, etc.) . As 
plantas, cujas raízes e partes aéreas funcionam como abrigo da superfície, 
interceptam radiações e também afetam diretamente a meteorização - di 
minuem a ação dos ventos, interceptam as gotas de chuvas, dispersando a 
energia cinética dessas gotas, modificando sua ação mecânica de choque 
contra o solo. A cobertura vegetal intervém também na formação do solo, 
pela adição de matéria orgânica e outros fatores. 

Modificando-se a cobertura vegetal, altera-se a porosidade do solo 
que, por sua vez, comanda o movimento da água. Certas culturas, como 
a do arroz, cobrem o solo em apenas 10%. Os tipos de cultura são muito 
importantes nesse particular. Um bom manejo da cobertura vegetal se 
torna, assim, essencial para a conservação dos recursos hidrológicos, orgâ 
nicos e biológicos. Ao modificá-la, por ação do homem ou mesmo natu 
ralmente, altera-se o balanço rnorfogênese-pedogênese. 

O vento e a luz exercem importante ação sobre as plantas. Os animais 
são também muito influenciados, e a grande maioria deles são noturnos. 
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A luz é indispensável para "a fotossíntese e influi muito no metabolismo 
das plantas. Com pouca luz as plantas se tornam altas e afiladas· e com 
mais luz (ação antiauxíníca) crescem menos, as folhas e troncos se 
tornam mais grossos, as raízes mais abundantes e a frutificação melhor. 

Qualquer processo físico-químico ou biológico está condicionado à 
temperatura. Sua ação sobre as plantas e animais é de importância capital. 

Durante a noite não há fotossíntese e tampouco ação antiauxínica 
da luz. Quando a temperatura noturna é alta, acima de 15 a 20°C, é 
desfavorável à produção vegetal ( aumenta a respiração, há crescimento 
demasiado em altura, os troncos afinam, o sistema radicular desenvolve-se 
pouco-e a produção de grãos ou frutos é pequena). 

As culturas rendem mais quando há água, as temperaturas diurnas 
são mais altas e as noturnas relativamente mais baixas. No Chile, obtém-se 
10 toneladas de milho por ha, enquanto que nos países equatoriais o 
milho em grão é de 1/2 tonelada por ha. 

No conjunto de fatores do ambiente, o clima é talvez o mais im 
portante. A vegetação e as culturas de uma região dependem principal 
mente do clima. As boas ou más colheitas são também devidas, em geral, 
à sua influência direta ou indireta. Além da influência sobre os fatores 
bióticos ( doenças, enfermidades, etc.), atua também sobre os fatores 
edáficos do solo, que agem sobre as plantas como provedores de água e 
nutrientes. .A fertilidade "atual" do solo (nutrientes imediatamente assi 
miláveis) depende também das condições meteorológicas. 

- - O fogo é, sem dúvida, o agente mais nocivo ao ambiente, secundado 
a ação destrutiva do desmatamento. O manejo da terra na Amazônia, 
quase idêntico ao sistema indígena das cóivaras, faz com que dificilmente 
os caboclos ou as autoridades aceitem medidas restritivas ao uso do fogo. 
Sem o fogo, nas condições atuais de aculturação regional, mesmo con 
siderando seus graves inconvenientes, seria difícil a prática da agricultura. 
Seu uso, todavia, deverá ser restringido apenas àqueles casos em que não 
haja soluções alternativas. Na Amazônia, 'freqüentemente, nem sequer 
aceiros são feitos para proteção da mata em tomo das queimadas. 10 seu 
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efeito mais danoso é a destruição da matéria orgânica superficial, escassa 
nas florestas equatoriais ( entre 30 e 40 · cm de profundidade). · 

O fogo elimina os animais que vivem no solo, sobretudo os inverte 
brados e microorganismos, inclusive bactérias e cogumelos ( aos milhares 
ou milhões), conforme a extensão das queimadas. Além de diminuir os 
processos de oxidação e transformação dos nutrientes normais, pela di 
minuição da vida microbiana, o fogo destrói também sementes, plantas 
jovens, troncos e raízes, eliminando vegetais que comumente não terão 
possibilidade de sobrevivência na área, a não ser por reintrodução posterior, 
através do homem, animais ou agentes físicos. As queimadas de várzeas 
não são tão ruinosas como as de terra firme, embora acelerem a lixíviação, 
solubilização e calcinação de alguns minerais. 

PRÃTJCAS AGRíCOLAS 

É fato notório que até a crise da borracha ( 191 O) a agricultura era 
e continua ainda, em grande parte, praticada através de extrativismo - 
base da estrutura econômica da região. 

Em 1966, tive a honra de organizar a maior reunião científica até 
então realizada na Amazônia - o Simpósio sobre a Biata Amazônica 
(Belém) - a fim de comemorar condignamente o centenário do Museu 
Paraense "Emílio Goeldi", pelo qual sempre tive especial predileção. 
Depois de me referir ao extrativismo, assim me expressei: 

"A agricultura, quase exclusivamente de subsistência, consiste em 
plantações de pequeno ciclo, como o arroz, feijão, mandioca, milho e 
batata-doce. Outras culturas como a da banana, laranja, cana-de-açúcar 
são incluídas em menor escala. 

A propriedade da terra, restrita aos grandes latifúndios, não estimula 
a fixação do homem. Seu uso, por outro lado, tratando-se de propriedade 
alheia, é feito de qualquer maneira, sem a menor preocupação· de conservar 
para o futuro. 

-Até o presente, - o homem que cuida da terra, na Amazônia, a fim de 
ser bem sucedido, tem invariavelmente de usar métodos empíricos., quase 
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idênticos ao sistema de' coivaras indígenas. Assim, a primeira etapa do 
trabalho é o desmatamento puro e simples, sem sequer cogitar do apro 
veitamento da madeira. A segunda etapa é o uso do fogo, sem o que 
nunca conseguirá dominar a enorme massa vegetal abatida com muito 
sacrifício, através do machado. A terceira etapa é o cultivo das plantações, 
geralmente feito também sem nenhuma técnica, deixando a terra nua, sem 
cobertura protetora, sem o menor controle da erosão e sem a utilização 
de fertilizantes. 

1 
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Após três a cinco anos de trabalho, o solo já se tornou improdutivo, 
a fauna e a flora destruídas, o equilíbrio hidrológico afetado. Inicia-se então 
a fase das capoeiras, cujo crescimento natural, dependendo das espécies 
vegetais da área, pode durar vários anos antes de atingir novamente a fase 
de floresta ou mata, mas, mesmo assim, com o desaparecimento definitivo 
das espécies mais valiosas." 

Prática pouco louvável é a manutenção, em clima equatorial, do solo 
descoberto. Não menos perigoso é o uso de fertilizantes minerais sem o 
devido controle técnico. O uso de corretivos calcários ainda é limitado 
e os adubos, em geral, muito caros para serem aplicados economicamente. 
No dia em que isso puder ser feito de modo econômico a agricultura dessa 
imensa região terá impulso espetacular, pois áreas de solos agricultáveis 
não lhe faltam. Sabemos que os terrenos abandonados levam cerca de 
1 O anos para recuperarem parcialmente sua fertilidade. 

A agricultura mecânica (tratores, arados), sem a necessária técnica, 
afeta sensivelmente o processo de degradação, penetração de água, erosão 
e Iixiviação, A vida animal ou vegetal no solo, especialmente bactérias, 
sofre sensível transformação. Essa prática, quando mal feita, pode inu 
tilizar uma área para certos tipos de cultivas durante anos. 

----- - - --- 

Os cultivas perenes, quando realizados com boa técnica conservacio- 
nista, desenvolvem-se bem na Amazônia. Cabe aos ?rgãos especializados 
locais 'promover a capacitação adequada daqueles que vivem diretamente 
em contato com a natureza a fim de evitar - e ainda há tempo para 
isso - que os imensos recursos naturais renováveis ou perenes da Ama 
zônia não venham a se transformar em recursos naturais perecíveis. 1 
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O colono ou agricultor é quem deverá receber atenção prioritária 
neste particular. 

PRÁTICAS PECUARISTAS 

A pecuária na Amazônia ainda é de pequena monta e, com exceção 
de Marajó, Roraima e pequenas áreas em torno de Manaus, é praticada 
em áreas sujeitas às enchentes anuais, dependente do uso de marombas 
ou tesos. O abastecimento de proteína é, em larga escala, feito através 
de pescado e, em zonas escassamente povoadas, pela caça de subsistência. 

A adoção de pecuária em maior escala, através de incentivos, com a 
remoção de largas extensões da floresta, acarreta os mesmos inconvenientes 
agrícolas. Embora o solo permaneça coberto por forrageiras periódicas, 
elas são geralmente gramíneas, algumas com alta capacidade de esgota 
mento. O sistema de criação extensiva causa um sem-número de con 
seqüências negativas para o ambiente. Nos casos de superpastoreio, a 
compactação do solo, sua exposição ao tempo e erosão ocorrem de maneira 
acentuada. A alternância de pastagens, o uso de pastos mistos e o impe 
dimento de superpastoreio são práticas pecuaristas altamente desejáveis, 
sobretudo em áreas de terra firme, onde os solos são reconheci 
damente fracos. 

Nas regiões equatoriais há que preferir raças apropriadas, dotadas de 
resistência ao calor e elevado grau de umidade relativa. Sem essas ca 
racterísticas o seu rendimento fisiológico é muito diminuído. Apenas o 
gado bovino, sobretudo o zebu e búfalos, é criado em maior escala na 
Amazônia. Eqüinos, porcinos, caprinos e animais de pequeno porte, 
aves e coelhos são criados junto aos maiores centros populacionais. Os 
rebanhos em geral são de raças impuras e de baixo rendimento. 
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Estou informado de que a SUDAM mudou sua política nesse sentido, 
evitando os grandes desmatamentos na Hiléia propriamente dita, banindo, 
além do mais, o grande esbanjamento de madeiras pela queima de mi 
lhares de metros cúbicos, algumas de alto valor. Há que se temer ainda 
a transformação dessas áreas em capoeiras improdutivas pela incapaci 
dade de limpeza e manejo correto das pastagens em grandes extensões. 

27 



__ _:·é _ __:_._ PRATICAS -SILVICULTURAIS - ·- 

i\.~- 

A exploração florestal na Amazônia é baseada no extrativismo tra 
dicional, do tipo empírico, de caráter destrutivo. Ele, a meu ver, ao con 
trário do que se propala, mina as próprias bases da subsistência do homem 
amazônico, não por conduzir ao tão propalado "deserto vermelho" dos 
pessimistas e catastróficos, mas por contribuir para a formação de um 
deserto singular -· o "deserto úmido", cujo prenúncio são as capoeiras 
improdutivas resultantes do uso antiecológico dos recursos naturais. 

O Código Florestal, no seu Artigo 15, prescreve: "Fica proibida a 
exploração sob forma empírica das florestas primitivas da bacia ama 
zônica, que só poderão ser utilizadas em observância a planos técnicos de 
condução e manejo a serem estabelecidos por ato do Poder Público, a 
ser baixado dentro do prazo de um ano." Mais adiante estabelece que "a 
exploração a· curto prazo só é permissível desde que permaneça com co 
bertura arbórea pelo menos 50% da área de cada propriedade." 

A monocultura ou plantio de florestas homogêneas leva à substituição 
total do ecossistema natural e complexo por outro simplista e artificial. 
No mais das vezes, traz conseqüências desfavoráveis. 

Se quisermos que as florestas equatoriais e tropicais não sejam com 
pletamente eliminadas ou permaneçam apenas como amostras nos Parques 
Nacionais' e Reservas Equivalentes, teremos - em caráter prioritário e 
de urgência - que descobrir técnicas de manejo e tecnologia apropriada, 
que venham a tomar o seu uso permanente e econômico. Julgo esse 
ponto primordial para toda a Amazônia. 

O sistema extrativista retira apenas 0,3 a 5 m3 de madeira por ha e 
através dele cortam-se praticamente todas as matrizes adultas, provocando 
o desaparecimento quase total de certas espécies como a balata, a sorva 
e .o pau-rosa. Se por um lado ele não rompe o equilíbrio natural da 
floresta, sob. o _ponto de. vista de desenvolvimento econômico não repre 
senta papel significativo. 

Técnicas adequadas de manejo, que permitam aumentar a produção 
florestal . e promover. a melhoria da · composição florística, poderão ser 
aplicadas na Amazônia em larga escala, visando ao fornecimento perene 
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e regular de produtos florestais. Quem sabe teremos em· futuro próximo 
núcleos ou colônias florestais semelhantes às agrícolas atuais, diferindo 
apenas na modalidade de exploração. -O desafio aí está para os Insti-· 
tu tos Estaduais · de Florestas, para o Instituto Brasileiro de Desenvolvi 
mento Florestal e para a FAO. 

PRATICA DE MINERAÇÃO E RECURSOS 
ENERGÉTICOS 

Graças à revolução tecnológica na exploração dos recursos minerais 
e à contribuição da geoquímica, da geofísica, da fotogeologia e outras 
ciências e técnicas, assistimos ao descobrimento de depósitos ocultos e, 
também, notória intensificação do uso dos recursos minerais e energéticos. 
Grandes recursos financeiros e técnicos estão sendo e serão utilizados na 
Amazônia e, logicamente, o impacto sobre o ambiente será muito maior. 

Felizmente, embora de um lado haja o desenvolvimento crescente 
dessas atividades, de outro já se dá, por parte das organizações interna 
cionais e nacionais, maior atenção ao planejamento dos recursos naturais, 
que passaram a ser tratados não de maneira exclusiva, mas dentro do 
contexto ambiental. 

RECURSOS FAUNíST!COS 

A fauna constitui, também, importante recurso natural renovável. 
Explotada de modo irracional, as populações animais podem sofrer im 
pacto capaz de ameaçar seu potencial biótico ( capacidade de manutenção 
no ambiente) e haver baixa exagerada de indivíduos da população, em 
determinada área. Nos casos em que o número de indivíduos baixa além 
do limite conhecido como "ponto crítico", não é mais viável manter o 
equilíbrio da espécie com a comunidade, ficando ameaçada a sua sobre 
vivência ou impedido o restabelecimento populacional. 

Na Amazônia, temos assistido a alguns exemplos desse tipo. Entre 
outros, lembro o dos porcos-do-mato {caititu e queixada) que, enquanto 
foram utilizados para subsistência, existiam em relativa abundância. 

r ;: 
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Após o início da caça intensiva para fins comerciais, sobretudo para a 
venda· de peles para o exterior, sofreram grande diminuição numérica, a 
ponto de ser comprometida a sobrevivência da espécie. O mesmo pode 
ser dito em relação ao veado-vermelho, à capivara, ao jacaré-açu e aos 
gatos pintados (jaguar, maracajá, gato peludo e gato pintado). 

A fim de enfrentar a exploração irracional e antiecológica da fauna 
brasileira, foi promulgada no Governo Castelo Branco, sob instigação nossa, 
a Lei de Proteção à Fauna (Lei n9 5 .197, de 1967), elogiada no ex 
terior e que só em abril de 1971, novamente por nosso esforço e grande 
luta, passou a ter execução plena em todo o País. Ela declara a fauna 
silvestre propriedade do Estado, ou seja, do povo brasileiro, e lhe dá 
proteção total. A caça profissional é definitivamente proibida e o comércio 
com exemplares da fauna ou seus produtos apenas permitido quando estes 
forem provenientes de criadouros devidamente legalizados. A caça ama 
dorista passa a ser regulamentada pelo Poder Público, através de portarias 
anuais, fora do período de defeso ( época em que as espécies estão se 
reproduzindo, e que, no Sul do Brasil, coincide com os meses que possuem 
no nome um "r", ou seja, de setembro a abril). 

Já surgem no Brasil as primeiras tentativas pioneiras para o estabe 
lecimento de criadouros e de repovoamento. 

Dentre as espécies que sofreram maior impacto, cito: peixe-boi, tar 
taruga, muçuã, pirarucu, ariranha, jacuruxi e iguana. O comércio de 
peixes ornamentais ainda é feito em larga escala à revelia das institui 
ções oficiais. 

O uso de qualquer espécie animal deve ser baseado em sua dinâmica 
populacional, procurando-se conhecer o seu poder de recuperação (po 
tencial biótico). Da mesma forma como se procede com os animais do 
mésticos, cujos excedentes, apenas, são abatidos, a fim- de que o estoque 
natural ou rebanho se mantenha sob forma de desfrute econômico, deve-se 
proceder em relação aos animais silvestres. Trata-se de uma ecozootecnía 
em que se tem que conhecer o número de animais que uma área comporta, 
não abater as fêmeas na época da reprodução (período de defeso) e não 
permitir superpopulação. 
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Considerando-se a · variedade da fauna amazônica, sua importância 
para o ecossistema e ainda a existência de um mercado nacional e inter 
nacional, para fins científicos, educativos e recreativos, bem como alimentar, 
médico e cultural, deverão ser dinamizadas as pesquisas sobre a fauna e 
recursos faunísticos. A fauna amazônica, como em todo o Brasil, tem sido 
vítima de práticas predatórias desde o descobrimento. Já é tempo de in 
ventariá-la e avaliá-la como recurso ( e neste particular, como bem 
diz o carioca com seu tradicional bom humor: "já vamos tarde"), 
a fim de podermos planejar sua proteção, conservação e uso em caráter 
permanente. 

PRÁTICAS DE URBANIZAÇÃO E OBRAS 

Neste setor de atuação na Amazônia destacam-se a abertura de ro 
dovias e os impactos que estão ocorrendo nos grandes assentamentos hu 
manos, notadamente Manaus e Belém. A ação das rodovias se processa 
de maneira indireta, através do aproveitamento dos recursos naturais e, 
diretamente, através de seus leitos e barrancos, rampas ou escarpas, que 
permanecendo sem cobertura vegetal, são fontes de erosão. Outro ponto 
digno de menção é a interferência com belezas paisagísticas naturais, hoje 
reputadas de valor para o homem e passíveis de terem seus valores quan 
tificados nos planejamentos econômicos. A moderna engenharia rodoviária 
procura corrigir esses senões. 

Quanto aos centros populacionais, sabemos que sem planejamento 
adequado levam o homem a viver em ambientes inadequados, às vezes até 
mesmo hostis. O planejamento moderno procura coordenar os compo 
nentes sociais, econômicos, físicos e ambientais, a fim de se obter uma 
qualidade de vida satisfatória nos núcleos populaciori"ais-.- A quantidade de 
luz, calor e umidade exigem condições habitacionais próprias. O estabe 
lecimento de indústrias e de redes de transportes não devem se transformar 
em fontes de poluição indesejável. Os requisitos mínimos, em relação às 
áreas verdes, deverão ser respeitados. O que presenciei há duas semanas 
em Belém e Manaus não condiz com o que acabo de mencionar. 
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1.3 - PONTOS CRíTICOS RESULTANTES DA AÇÃO HUMANA 

DESEQUIUBRIO DO ECOSSISTEMA 

O ecossistema é uma unidade básica de estrutura e função. Para o 
seu conhecimento deve-se estudar as ações dos controles abióticos sobre a 
comunidade biótica; conhecer a ciclagem da energia, desde a fonte solar 
até os níveis tróficos dos seres vivos; as inter-relações biológicas (produ 
tores primários, consumidores primários, consumidores secundários e 
decompositores); seus elementos biogeoquímicos, que podem imigrar, 
acumular-se, desaparecer do meio, aparecer em outro, voltar ao primeiro 
ou sofrer outras modificações. A produtividade potencial, terrestre ou de 
água doce, depende do fluxo incidente de energia solar radiante e da 
maneira pela qual é transportada e transformada, podendo ser refletida pela 
superfície do solo ou da vegetação, convertida em energia química pela 
fotossíntese, ou em calor ou armazenada sob forma de biomassa, no próprio 
solo, durante certo período de tempo. Isso mostra a complexidade de um 
ecossistema e os cuidados que devem ser adotados para evitar seu dese 
quilíbrio. O equilíbrio é obtido durante longo período, no sentido da 
evolução do mais simples para o mais complexo, até alcançar uma situação 
estável ou clímax. 

As cadeias alimentares dos animais constituem um elo intrincado do 
sistema. A introdução de espécies exóticas e o uso de herbicidas, inseti 
cidas, pesticidas ou defensivos podem acarretar mudança de vulto nas co 
munidades biológicas, nem sempre para melhor. O mesmo acontece em 
relação às doenças humanas, dos animais e dos vegetais. 

O início da recuperação do equilíbrio do ecossistema amazônico se 
processa naturalmente, uma vez terminado o ciclo das culturas anuais (na 
média em três anos). Inicia-se a formação de capoeira. A vegetação original 
é substituída por espécies pioneiras. Ela levará tanto mais tempo quanto 
mais tenha sido degradado o solo. 

Segundo Hegen (1967), o ambiente natural, o homem e sua cultura, 
coexistindo em relação funcional estreita, são os três elementos básicos 
de qualquer ecossistema. Uma redução ou aumento unilateral desequili 
brará o sistema. 

Sumaumeira na margem do no 
Paru do Leste 
Foto: J. C. M. Carvalho 
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O autor realizando pesquisas 
zoológicas em Marujo 

DESREGULARIZAÇÃO HIDRODINÂMICA 

.i 
Hoje já é clássico o princípio básico de que a água deverá estar 

disponível onde e quando for necessária, em quantidade adequada e 
qualidade satisfatória. Ela é o recurso natural renovável mais importante 
para o homem e o componente majoritário de todo organismo vivo. Sua 
ocorrência no Planeta, utilizável para uso humano, é basicamente de quan 
tidade fixa, porém muito irregularmente distribuída. Não é sem razão que 
já se ouve falar a cada momento em poluição, reuso e recirculação da 
água, bem como em água-de-chuva, dessalinização e direitos de uso na 
agricultura e na indústria. 

Na Amazônia, em certos anos, a água se torna calamidade regional, 
tal a sua abundância e tais os efeitos das grandes cheias. Isto não justifica 
que na ocupação da região não devam ser seguidas as técnicas atualmente 
conhecidas para manejo de bacias hidrográficas. Deve-se ter em conta os 
problemas de salinização, sedimentação, erosão, o ciclo atmosfera-solo, os 
fenômenos de absorção, evaporação, evapotranspiração, infiltração e 
escoamento. 

Na Hiléia, sabemos que existem rios negros, rios de águas claras e 
rios brancos. Os dois primeiros transportam poucos sedimentos e os 
últimos, de águas barrentas, levam sedimentos em grande quantidade. 

Os desmatamentos das margens dos rios e dos reservatórios de água 
são práticas pouco recomendáveis por várias razões, porém muito usadas 
na Amazônia. Além de facilitarem a erosão das barrancas, diminuem a 
potencialidade biológica dos cursos d'água. O Código Florestal legisla sem 
êxito, entre nós, sobre o assunto. 

Felizmente, na Amazônia ainda não se conhecem os efeitos desas 
trosos da poluição pelas grandes indústrias e pelos transportes fluviais. 

MODIFICAÇÃO EDAFOLóGICA 

Os solos da Amazônia, conforme já mencionei, são geralmente pobres, 
ácidos, possuindo camada humosa reduzida. Os de terra firme são argilo 
arenosos, ficando essencialmente arenosos após certo período de utilização. 
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Segundo Teixeira Guerra e Valverde (1959), "a verdadeira causa da exis 
tência da Hiléia sobre estes solos pobres está em que a floresta hileiana é 
uma vegetação clímax, quer dizer, que atingiu um total ponto de equilíbrio 
com o meio ambiente que reveste, indiferentemente de qualquer tipo de 
solo. Este só lhe serve de apoío j-« e um apoio de má qualidade, como 
veremos adiante - porque a mata amazônica vive muito mais de si mesma, 

- ----- da matéria orgânica que ela própria produz." 

Os Iatossolos, os mais comuns na região, são correlacionados geolo 
gicamente ao platô terciário, constituindo unidade pedogenética que ocupa 
70% da Amazônia. Estíma-se que a extensão de solos férteis ou terras 
roxas alcance cerca de 10.000 km2• Sabe-se, também, que os solos lates 
sólicos florestados possuem boa propriedade física, porém baixa fertilidade 
química. 

A manutenção de cobertura permanente torna-se prática essencial para 
evitar modificações edafalógicas, hidrológicas ou biológicas de vulto em 
prazo curto. Nos solos degradados, leva-se cerca de 20 a 30 anos para 
a reconstituição da floresta tropical atingir a fase de capoeirão em zonas 
mais secas. Nos locais úmidos e não desgastados ela se forma entre cinco 
a 1 O anos. A nosso ver, no conhecimento e uso racional do solo da 
Amazônia reside a questão básica de sua ocupação em condições econô 
micas e em caráter permanente. 

DESEQUILIBRIO BIOLóGICO 

Nas regiões equatoriais e tropicais o equilíbrio biológico é extrema 
mente complexo e delicado. Ao longo da escala filogenética, vegetal ou 
animal, existe uma extensa cadeia de interligações, formando as comuni 
dades bióticas, cadeias alimentares e padrões de inter-relações. 

Técnicas que visem à exploração de recursos devem manter o ecossis 
tema tanto quanto possível dentro de suas características ecológicas. As 
extensas monoculturas não são recomendáveis. As áreas muito pequenas 
e fragmentadas de florestas não favorecem a sobrevivência da f~una. 
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No ecossistema terrestre, a cobertura vegetal variada é, .sem dúvida, 
o fator mais importante para a manutenção do equilíbrio biológico das 
espécies. No ecossistema aquático, o plâncton representa papel capital. _ 

/ 

1 . 4 - DIRETRIZES ECOLÓGICAS PARA UMA AÇÃO RACIONAL 
NA OCUPAÇÃO HUMANA DA AMAZôNIA 

NECESSIDADE DE PLANEJAMENTO FUNDAMENTADO 
EM CONHECIMENTO MULTJDISCIPLINAR 

Para que se tenha conhecimento satisfatório do ecossistema florestal 
e equatorial da Amazônia, visando ao seu aproveitamento de acordo com 
princípios ecológicos, ainda são necessários estudos sobre sua composição 
e funcionamento, especialmente da trófico-dinâmica dos processos de pro 
dução e mudanças de produtividade; estrutura do solo e sua fertilidade, 
balanço da água e ciclo hidrológico, ciclos biogeoquímicos, inter-relações 
bióticas, microclimas e pedoclimas. Tais estudos deverão processar-se não 
só nas áreas virgens como também nas áreas já modificadas pela agri 
cultura, silvicultura ou pecuária (Careiro, Região Bragantina e Marajó). 

Necessitamos não só de informação científica correta, para nos ca 
pacitar à previsão e correção de efeitos maléficos sobre o ecossistema, 
mas também de incrementar programas práticos de atividades administra 
tivas, legislativas, fiscais, econômicas e técnicas, que nos darão elementos 
para minorar, entre outros, os efeitos da utilização irracional do solo, da 
urbanização desordenada, da poluição e do desequilíbrio biológico. 

Dado o vulto da empreitada, todo esforço para um planejamento in 
tegral, baseado em conhecimento multidisciplinar, deve ser estimulado pelo 
Poder Público e por empresas de maior vulto. 

A ação multidisciplinar coordenada é também indispensável. Assim, 
INCRA, SUDAM, IBDF, EMBRAPA, CNPq, SEMA, SUPREN e outros 
órgãos federais ou estaduais, no espírito do Plano de Integração Nacional, 
devem unir esforços nesse sentido. 
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PROGRAMAS DE· EDUCAÇÃO APROPRIADA A REGIÃO 

Sabemos que as. condições educacionais, sociais e culturais de uma 
região variam com a sociedade, e que podem· afetar seriamente a conser 
vação ou a deterioração da natureza e dos recursos naturais. Na Ama 
zônia, essas condições são de molde a manter o regime extrativista 
primário tão esbanjador e destrutivo. O mito da inesgotabilidade dos 
recursos acha-se arraigado em todas as camadas da população. 

O programa educacional para a Região Amazônica deverá ser em 
preendido visando a atingir o homem dentro do seu próprio ambiente, 
como um meio ou ferramenta, e objetivo ou fim de melhoria ambiental. 
Deverá contribuir para incutir nas pessoas compreensão dos problemas 
ecológicos e desenvolver nelas um senso de responsabilidade dinâmica 
para com o patrimônio natural, que permita a solução dos problemas 
ambientais de maneira satisfatória. 

ADOÇÃO DE NOVA MENTALIDADE BASEADA EM 
PRINCÍPIOS ECOLóGICOS 

Para que possa haver uma consciência integrada para fazer face aos 
problemas especiais do ecossistema amazônico, há que levar em conta 
aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais ligados ao ambiente, já 
existentes na região. Uma pesquisa nesse sentido é altamente desejável. 
Sabemos que a ética para com a natureza e os recursos naturais, baseada 
na presunção de que estes são imensos e inesgotáveis, conduziu não so 
mente as populações regionais, mas o Brasil em geral, à adoção de mitos, 
alguns dos quais extremamente nocivos ao uso e conservação racional dos 
recursos naturais. Somente através do levantamento dessas "falsas crenças" 
é que poderemos tentar a introdução de outras, baseadas em conhecimento 
ecológico, criando-se assim uma nova ética para os problemas ambientais 
da Amazônia. 

Torna-se importante frisar, não apenas para a população, mas mesmo 
para os técnicos, que a preservação e a conservação do ambiente ou do 
ecossistema amazônico não é missão para ser relegada a uma única en 
tidade ou algumas disciplinas. Ela exige o esíarço conjugado de vários 
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setores da atividade pública e privada, 'corno, entre outros," agricultura, 
pecuária, silvicultura, planejamento urbano, mineração, conservação 
da natureza, medidas antipoluidoras, saúde, educação, economia, política 
e até mesmo dos homens de cultura, aos quais cabe, também: boa parcela 
de responsabilidade. / 

Uma consciência integrada para a região e para os problemas regio 
nais só poderá ser obtida lançando-se mão de todos os meios informativos; 
não se descurando da natureza da informação - que deverá abranger 
não apenas aspectos científicos ou técnicos, mas ter também caráter sócio 
econômico e operacional. 

PARQUES NACIONAIS E RESERVAS EQUIVALENTES 

Os Parques Nacionais e Reservas Equivalentes serão as únicas ilhas 
de-natureza no mundo de amanhã. Constituem verdadeiros oásis prote 
gidos pelo homem, para salvaguardar áreas naturais de excepcional valor 
ou reconstituir áreas já transformadas. 

Um Parque Nacional é uma área relativamente grande: 1) onde um 
ou vários ecossistemas não são alterados fisicamente por ocupação humana 
e explotação de recursos e onde são preservadas as espécies de plantas e 
animais, áreas geomorfológicas ou habitats de especial interesse científico, 
educativo e recreativo ou que contenham paisagem de grande beleza; 
2) onde, por lei, previne-se ou elimina-se dentro do mais breve prazo pos 
sível a ocupação ou explotação da área, a fim de garantir as características 
que motivaram a sua implantação; 3) onde ao homem é permitido entrar 
sob condições especiais, para fins educativos, inspírativos, culturais e 
recreativos. 

O uso do Parque Nacional deve processar-se de tal maneira e por 
tais meios que o deixe intacto para as futuras gerações. Os recursos na 
turais nele contidos não podem ser consumidos. 

Atualmente, existem cerca de 1.200 Parques Nacionais disseminados 
por 120 nações. No Brasil, temos apenas 18, dos quais, até o presente, 
na Amazônia só um foi criado por decreto, porém ainda não implantado, 
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na área que vai de Belterra ·a Itaítuba, entre o rio Tapajós e a rodovia 
Cuiabá--Santarém. 

Aconselho e faço mesmo um desafio aos Estados desta Região e seus 
Municípios para criarem e implantarem Parques Estaduais e Municipais. 
Sei que áreas como a serra Moa, a serra do Divisor, a Floresta de Bambu, 
entre Rio Branco e Rondônia, e uma Reserva Biológica em Cruzeiro do 
Sul são áreas cogitadas pelo Governo Federal no Estado do Acre. 

Será através desses Parques que os futuros habitantes desta regrao 
conhecerão como era a natureza no passado. Eles certamente saberão 
agradecer àqueles que neste estágio da civilização lembraram-se de salva 
guardar esses verdadeiros oásis de natureza para a posteridade. 

1.5 - CONCLUSõES 

Ao terminar estas considerações sobre a ocupação do território ama 
zônico e a proteção do ambiente, acredito que sob o ponto de vista edu 
cacional e cultural é necessário incutir na mente de seus habitantes que 
o homem é parte integrante do ecossistema, compartilhando das mesmas 
características ambientais com os demais elementos da biata - plantas 
e animais - dividindo com eles o seu uso. Sob o aspecto técnico-científico 
e sócio-econômico, devemos nos imbuir da necessidade de ocupação e va 
lorização permanente da Amazônia e não meramente do consumo de seus 
recursos naturais renováveis. 

:e dever de todos aqueles que vivem nesta bela região do Brasil lutar 
pela ocupação racional da terra e pelo manejo dos recursos naturais em 
consonância com os princípios ecológicos, a fim de se conseguir a mais 
alta qualidade permanente de vida. Assim procedendo, estarão assumindo 
o com~romisso de partilhar com as populações, de outros Estados do 
Brasil e de outras nações, o precioso patrimônio que dadivosamente a na 
tureza lhes concedeu." 
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2. PARQUES NACIONAIS,. RESERVAS 
EQUIVALENTES E PARQUES INDíGENAS i 

Em 1968 participei como coordenador da Seção II - Conservação 
da Natureza - do Programa Brasileiro em apoio ao Programa Biológico 
Internacional (1967-1972), tendo tido oportunidade de apresentar 22 Pro 
jetos de Pesquisa, dos quais, pelo menos oito foram realizados. Entre eles, 
constava o de n9 11 "Pesquisas Visando ao Estabelecimento de Parques 
Nacionais ou Reservas Integrais na Amazônia", que não pôde ser com 
pletado por falta de recursos. No programa constava ainda estudos sobre 
ninhais de aves no baixo Amazonas e sua proteção; estudo ecológico do 
muçuã, visando a sua exploração racional, e outros projetos de natureza 
geral que seriam de utilidade também para a Hiléia. Decorridos mais de 
1 O anos, alguns desses projetos continuam exigindo uma solução definitiva 
de parte dos Governos Federal e Estaduais, alguns deles com elementos 
bastante seguros para sua efetivação, como o dos Parques Nacionais e 
Reservas Equivalentes, tão bem estudados pelo Projeto RADAM, e também, 
em parte, pelo IBDF ou pela SEMA. Antes de abordar este tema dire 
tamente, gostaria de me referir aos Parques Indígenas. 

Pela Lei n9 5.371, de 5.12.1967, foi instituída a Fundação Na 
cional do 1ndio, em cujo Estatuto (31.01.1968) fala-se na "garantia per 
manente das terras habitadas pelos índios e ao usofruto exclusivo dos 
recursos naturais e de todas as utilidades nelas existentes", repetindo as 
mesmas garantias previstas pela Constituição Federal (Artigo· 198). Em 
seu Regimento Interno (Portaria n9 1. 086, de 21.07.1972) são criados 
Parques Indígenas: " ... contidos em terras na posse de índios cujo grau 
de integração permitir assistência econômica e educacional da FUNAI, em 
que serão preservadas as reservas da flora e fauna, e as belezas naturais 
da região". A Lei n.9 1.001, de 19.12.1973, que dispõe sobre o Esta- 
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tuto do Indio, novamente menciona o Artigo 198 da Constituição e o 
Parque Indígena (Artigo 28) com - três parágrafos traçando diretrizes. 

Na lei que instituiu a FUNAI (1967) foi extinto o Parque Nacional 
do Xingu, já que as finalidades de um Parque Nacional são absolutamente 
conflitantes com as do Parque Indígena. Segundo o critério internacional 
e nacional, os Parques Nacionais são destinados a "resguardar atributos 
excepcionais da natureza, conciliando a_ proteção integral da flora, da 
fauna e das belezas naturais com sua utilização para objetivos educacionais, 
recreativos e científicos" (Artigo 59 da Lei n9 4.771, de 15.09.1965). O 
parágrafo único desse artigo diz: "Fica proibida qualquer forma de ex 
ploração dos recursos naturais nos Parques Nacionais, Estaduais e 
Municipais." 

Aí, pois, o conflito irreconciliável entre Parque Nacional e Parque 
Indígena. A tentativa de criação de Parques Nacionais Indígenas, por 
exemplo o de Tumucumaque, para os índios Tiriós, foi infeliz e nos trouxe 
sérias complicações pelo fato de um Parque Nacional ter já a sua finali 
dade consagrada há mais de um século (Parque Nacional de Yellowstone 
- 1872). Quando Membro do Conselho Indigenista (1968-1970) tive 
oportunidade, mais de uma vez, de apontar as inconveniências dessa ca 
tegoria de Parques e o seu conflito com a Constituição e a comunidade 
internacional. Na Região Amazônica necessitamos desses dois tipos de 
Parques que, a meu ver, deverão merecer dos Governos prioridade absoluta 
e inadiável. 

Para que fique bem clara a definição e objetivos de um Parque Na 
cional ou Reserva Equivalente, tr~nscrevo aqui o sumário de uma comu 
nicação que fiz durante a XXVII Reunião Anual da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (Belo Horizonte, 1975): 

"Desde seu advento na biosfera até os primeiros sinais de cultura, há 
40,000 anos, viveu o homem em equilíbrio com a natureza. A maioria 
das religiões situam as plantas, os animais e o homem como partes inte 
grantes da biosfera. A Arca de Noé é uma das primeiras manifestações do 
conservacionismo. Verdadeira demonstração de amor à natureza e desejo 
de preservá-la. 
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Nos tempos modernos, até metade· do Século XVI, a preocupação era 
de preservar áreas para a recreação da nobreza. O Bosque de Haia (1576) 
é tido como o primeiro exemplo de preservação de uma área natural para 
uso do- povo em geral. Para fins artísticos, foi estabelecida a Floresta de 
Fontainebleai, (J.858). 

A idéia de alguns homens, de preservar para as futuras gerações as 
belezas naturais de sua época, surgiu com a criação- do primeiro Parque 
Nacional, o de Yellowstone (1872), e cuja finalidade ficou claramente es 
tabelecida em lei: "That some lands should be held in public ownership, 
perpetually, for other than material gain or riches", e esse princípio com 
plementado ioga adiante: "hereby reserved and withdrawn from settlement, 
occupancy or sale under the laws of the United States and dedicated and 
set apart as a public park or pleasuring ground for the benei it and enjoy 
ment of the people'', 

A idéia espalhou-se pelo mundo, ampliando seus objetivos para pre 
servar valores estéticos, éticos, históricos, culturais, recreacionais, científicos 
e econômicos (Refúgios, Santuários, Monumentos Nacionais, Reservas Bio 
lógicas, Parques Nacionais, Florestas Nacionais, etc.). 

'· Ao ser criada a União Internacional para a Conservação da Natureza 
e Recursos Naturais (IUCN-1948), foi reconhecido que o solo, a água, as 
florestas e vegetação, a fauna, as áreas naturais intactas e as. belezas na 
turais são de vital importância para fins econômicos, sociais, educacionais, 
científicos e culturais. 

Isso veio indicar que o homem compreendeu sua real posição na bíos 
fera e decidiu, seja nacional ou internacionalmente, alcançar seu bem-estar 
social e viver tanto quanto possível em harmonia com a natureza, dando 
muito mais atenção ao seu ambiente do que jamais houvera feito antes. 

A definição, significado, objetivo e administração dos Parques Nacio 
nais variam ·de acordo com os países. Existem entre as nações diferenças 
sensíveis em desenvolvimento social, grau médio de educação, nível cultural 
básico, desenvolvimento econômico, padrões de vida, desejos e aspirações, 
necessidades físicas e mentais. Essas características influenciam a definição 
que cada país dá a Parque Nacional e Reserva Equivalente. 
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A definição internacional de Parque Nacional (Nova Delhi, 1969) é 
a seguinte: "Parque Nacional é uma área relativamente grande: 1) onde 
um ou vários ecossistemas não são alterados materialmente por ocupação 
humana e explotação de recursos, onde espécies de plantas e animais, áreas 
geomorfológicas e habitats são de especial interesse científico, educativo e 
recreativo ou que contenha paisagem de grande beleza e 2) onde a mais 
alta autoridade competente do país _tomou medidas para prevenir ou eliminar 
o mais breve possível a ocupação ou explotação em toda a área, a fim de 
garantir, efetivamente, às características ecológicas, geomorfológicas ou es 
téticas que motivaram a sua implantação e 3) onde ao homem é permitido 
entrar sob condições especiais, para fins inspirativos, educativos, culturais 
e recreativos." 

Na mesma Assembléia foi solicitado aos governos não chamarem de 
Parque Nacional: "uma reserva para fins científicos na qual só poderá 
penetrar através de permissão especial (Reserva Natural, strictu sensu); uma 
reserva natural mantida por instituição privada ou autoridade secundária, 
sem reconhecimento e controle pela autoridade administrativa competente 
e máxima do país; 3) uma "reserva especial;' ( definida pela Convenção 
Africana, 1968) para flora ou fauna, etc.; 4) uma área desabitada ou ex 
plotada, na qual medidas de natureza paisagística foram encetadas para de 
senvolvimento de turismo, modificando-a para "área recreativa", na qual a 
industrialização e urbanismo são controladas e na qual a recreação pública 
ao ar livre tem prioridade sobre a conservação do ecossistema (Parques 
Naturais Regionais, Parque Naturais, Áreas ~faturais, etc.)." 

Atualmente existem cerca de 1. 200 Parques Nacionais registrados em 
140 nações. 

O conceito atual é que a Terra é uma diminuta nave espacial, a única 
em que vivem o homem, as plantas e os animais, ocupando apenas uma 
fina camada de sua superfície, a biosfera. Nela, dois terços são oceanos, o 
restante composto de desertos, altas montanhas, neves eternas, etc., o que 
nos permite concluir que o rápido crescimento tecnológico e demográfico 
já constitui impacto sério em sua superfície, pelo menos em escala· local 
ou regional. 
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Os Parques Nacionais serão, assim, as únicas ilhas-de-natureza no mun- · 
do de amanhã. Constituem verdadeiros óasis protegidos pelo homem para 
salvaguardar locais em vias de transformação ou reconstituir áreas já trans 
formadas. Na maioria dos casos, eles existem em função do critério de 
excepcionalidade. 

Em alguns países são estabelecidos para recreação, para propiciar 
férias, relaxamento e vida sadia para os que vivem nos grandes centros 
populacionais. Noutros, são criados como santuários de espécies ameaçadas 
de extinção e como exemplo de coexistência, tolerância, bondade, amor e 
afeição - únicos lugares na Terra onde o homem e os animais silvestres 
podem conviver livremente. 

Os Parques Nacionais são livros abertos na natureza. Eles permitem 
a pesquisa científica, estudos de estrutura e metabolismo das comunidades 
bióticas, suas adaptações, produtividade, perenidade e comparação com 
comunidades artificiais. Neles pode-se estudar ecologia qualitativa e quan 
titativa anos a fio, sem a intervenção do homem. Permitem estudos evo 
lutivos, estimativas da biomassa, fecundidade e alternância de populações, 
ciclo energético e comportamento animal, sobretudo das espécies sociais. Nos 
climas quentes, permitem desvendar a complexidade e a fragilidade dos 
ecossistemas tropicais. São, por outro lado, verdadeiros reservatórios ou 
bancos genéticos para repovoamento de outras áreas. 

São também de grande valia no campo dos valores universais: espi 
rituais, intelectuais, éticos e culturais. As belezas naturais são fontes de 
inspiração para pintores, músicos e escritores. Eles propiciam ao povo o 
conhecimento das belezas naturais da terra natal e lhes incutem orgulho 
e patriotismo. 

Em alguns países, os Parques Nacionais precisam produzir renda para 
a sua manutenção. Isso, todavia, deve ser feito de maneira a não causar 
prejuízos ao cenário natural, à flora e à fauna. O uso do Parque deverá 
se processar de tal maneira e por tais meios que o deixem intacto para 
gozo das futuras gerações. Os recursos naturais nele contidos devem ser 
utilizados pelo povo através de uso indireto, sem consumo. Os Parques 
Nacionais são áreas de uso múltiplo, indireto. Para atender às suas várias 
finalidades, deverão ter zoneamento adequado, baseado num "Plano Diretor" 
para cada Parque. As áreas recreativas deverão ser periféricas. 
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0Hoje sabemos, com segurança, que_ apenas ·uma pequena parcela da 

biosfera é ideal para a vida humana e que nada mais poderá ser adicionado 
- de -outros planetas. Em muitas áreas da Terra, o consumo - dos recursos 
naturais tem sido maior do que sua renovação. A pesquisa e a tecnologia 
para o uso (consumo) estão muito mais adiantadas do que para sua re 
novação (conservação) . Em muitos países, contudo, é notório o progresso 
no sentido de conservar os recursos naturais, bem como na conscientização 

- popular, para um melhor ambiente de vida e combate à poluição. 

Os Parques Nacionais, de acordo com seus princípios, deverão ser 
instituídos para - o povo, sem distinção de credo, filiação política, nível 
cultural ou condição econômica. Eles pertencem aos poucos empreendi 
mentos universais que não dependem de idade, nacionalidade, cor, religião 
ou política. 

e outras instituições, merecem destaque especial. O plano apresenta jus 
tificativas, objetivos nacionais para unidades de conservação, categorias 'e 
objetivos de manejo, critérios de escolha das áreas, mapas temáticos e sua 
análise, áreas propostas e estratégia para implantação e consolidação, com 
as respectivas prioridades. Reputo esse trabalho o mais sério, criterioso e 
acertado já empreendido até o presente entre nós, no campo das áreas de 
proteção integral de ecossistemas. 

Bnfase especial foi dada para a Região Amazônica, onde foram estu 
dadas aproximadamente 32 áreas e proposta a criação de cinco Parques 
Nacionais e oito Reservas Biológicas. 

Sou de opinião que o Plano merece apoio integral do Governo Federal 
e dos Governos Estaduais. Os Parques e Reservas apontados para a Ama 
zônia devem receber atenção prioritária e inadiável. 

Se cada país do Globo cumprir com sua parte, a biosfera poderá ser 
preservada em parcelas. Assistimos a uma verdadeira inter-relação geo 
gráfica: as barreiras físicas entre países desaparecendo dia a dia, através 
de meios de transporte por terra, água e ar. A depredação dos recursos 
naturais de um país ou continente certamente terá repercussão em outros. 

A simples proteção do Parque não é o bastante. A dinâmica das 
espécies nele contidas deve ser estudada. Medidas adequadas de manejo 
devem ser estabelecidas. Espécies exóticas ou domésticas não devem ser 
introduzidas. O uso do Parque deve ser cuidadosamente planejado. 

A tendência atual é de total aculturação de toda a superfície da Terra, 
incluindo áreas ainda não habitadas, a fim de se manter a agricultura, 
pecuária, mineração, instalações industriais e urbanização. Somente res 
tarão umas poucas áreas naturais - os Parques Nacionais e Reservas 
Equivalentes - através das quais nossos descendentes conhecerão como 
era a superfície da biosfera no passado. Eles certamente saberão agrade 
cer-nos por, neste estágio da civilização, lembrar-nos de salvaguardar esses 
verdadeiros oásis de natureza para a posteridade." 

Estudos recentes do IBDF, relativos ao "Plano do Sistema de Uni 
dades de Conservação", para o Brasil (Maria Tereza Jorge Pádua et al., 
1978), empreendidos por numerosa equipe técnica daquele Instituto em 
colaboração com a Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, 
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O Plano do Sistema de Unidades de Conservação, na esfera do IBDF 
e, as Estações Ecológicas, na da SEMA, devem constituir uma das reco 
mendações básicas desta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre devas 
tação da Amazônia. 

Sobre a importância dos Parques Nacionais a serem implantados na 
Amazônia e o desenvolvimento do turismo, nacional e internacional, na 
região sugiro a leitura do trabalho do Gerardo Budowski (1977), no qual 
mostra que os Parques necessitam de turistas para darem cumprimento a 
uma de suas importantes finalidades, e as organizações de turismo poderão 
se beneficiar sobremodo com uma rede organizada e bem localizada de 
Parques Nacionais. Esse técnico propõe um estado de simbiose entre tu 
rismo e Parques. 

Chamo a atenção que, para dar maior ênfase ao patrimônio natural 
de valor excepcional, caso desejemos, poderemos nos valer da Convenção 
para Proteção do Patrimônio Cultural e Natural (UNESCO, 1972), da qual 
somos signatários com a devida ratificação do Congresso Nacional. Re 
centemente apontei o Parque Nacional da Amazônia (futuramente do 
Tapajós), a pedido do Ministério das Relações Exteriores, como uma das 
áreas brasileiras que preenche todas as condições para ser incluída nessa 
Convenção, mantida totalmente sob nossa soberania, porém com possi 
bilidade de assistência internacional. 
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Sabemos que o Brasil possui atualmente 2,5 milhões de hectares de 
áreas protegidas, ou seja.0,28% de seu território, a maioria delas na região 
Sudeste. A situação fundiária dos 18 Parques Nacionais e das seis Reservas 
Biológicas Federais é crítica. Apenas .18,9 % da área decretada é pro 
priedade do Governo; · 

Em suas diretrizes de ação para o período 1979-1985, o IBDF se 
propõe a criar 21 milhões de hectares de áreas protegidas e a consolidar 
6 milhões de hectares das já decretadas. Destas, 1,60 milhão de hectares 
destinados a Parques Nacionais e Reservas Biológicas. O custo previsto, 
inclusive com encargos adicionais de pesquisa, manejo, educação conser 
vacionista e outros, deve montar a, aproximadamente, 16. 060,00 
( CrS milhões/7 8). 
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3. PESQUISA CJENTfFICA E TECNOLóGICA-,--- 

Em 1955, assumi a direção da Divisão de Biologia do Instituto Na 
cional de Pesquisas da Amazônia (INPA), passando logo a seguir a dirigir 
o Museu Paraense "Emilio Goeldi", atividade para a qual vinha me 
preparando desde 1954, quando estagiava na "Smithsonian Institution", 
Washington D.C., Estados Unidos da América. Procurei por todos os meios 
estimular a pesquisa na região. Dois fatos, acredito, marcaram época nessa 
atividade. 

1. Bibliografia Amazônica: Ao ser empossado como Diretor do Museu 
Paraense, um de nossos primeiros objetivos foi salvaguardar o precioso 
acervo cultural e científico, representado pela Biblioteca do Museu. Entre 
um lote de manuscritos e relatórios do passado, encontramos uma "Biblio 
grafia Amazônica", de autoria de Rudolf Schuller, comissionado por Jacques 
Huber (1910) para reunir elementos de uma bibliografia amazônica. Trans 
ferimos ao Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação a tarefa 
de levar avante tão importante obra e os resultados foram coroados de 
êxito com a publicação do volume I (1614-1962), que tivemos a honra 
de prefaciar, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho Nacional de 
Pesquisas, juntamente com Djalma Batista e Arthur Cezar Ferreira Reis. 
As 842 páginas de texto dão conta do que se havia publicado sobre a 
Amazônia até então. Posteriormente ( 1972), foi editado um segundo vo- - 
lume com 502 páginas (material retrospectivo desde 1601 a 1970 não 
incluído no vol. 1). 

2. Simpósio sobre a Biata Amazônica: Com a finalidade de prestar 
justa homenagem ao Museu Paraense "Emílio Goeldi", que completava 100 · 
anos (1966), tive a oportunidade de organizar, com a colaboração do 
Conselho Nacional de Pesquisas, dos Governadores e das instituições cien- 
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tíficas e educacionais da Região Amazônica, um grande simpósio científico 
multidisciplinar, no qual foram proferidas 22 conferências e apresentadas 
227 contribuições originais, com uma freqüência geral de 611 pessoas. Os 
resultados do simpósio acham-se publicados nas Atas do Simpósio sobre a 
Biata Amazônica, em sete volumes, num total de 2. 408 páginas. Esse tipo 
de trabalho, a meu ver, deverá merecer continuidade e estímulo, pelo muito 
que representa para o conhecimento do meio físico e biótico da região. 

3. Viagem Filosófica pelas capitanias do Grão Pará, Rio Negro, Mato 
Grosso e Cuiabá (Alexandre Rodrigues Ferreira, 1783-1792); Tive a honra 
de atuar como coordenador da publicação dessa obra pioneira, resultante 
das atividades desse eminente brasileiro, a serviço da metrópole portuguesa, 
destinada a "recolher e apontar todos os produtos dos três reinos da 
natureza que encontrasse". . . "bem como fazer particulares observações 
filosóficas e políticas acerca de todos os objetos da viagem". Mediante 
programação estabelecida pelo eminente Presidente do Conselho Federal de 
Cultura, Arthur Cezar Ferreira Reis, editamos dois volumes da Iconografia 
(Geografia, Antropologia, Geologia) e dois volumes das Memórias {Zoologia, 
Botânica e Antropologia). São memórias de grande valor histórico e as 
primeiras observações científicas feitas por um brasileiro na Hiléia Ama 
zônica. Vale a pena manusear as 308 estampas coloridas da época e 
compará-las com a Amazônia de nossos dias. O desperdício e o mau uso 
dos recursos naturais na região já era patente e motivo de um brado de 
alerta de Rodrigues Ferreira. Conta-nos ele que, no curral de tartarugas 
da Vila Real de Barcelos, entre 1780 e 1786, entraram 53 . 468 tartarugas, 
das quais 36. 007 foram aproveitadas e 17. 461 desperdiçadas. Referindo-se 
ao peixe-boi, afirma: "Arpoam-no em todos os tamanhos, sem distinção 
de idade. Por isto não deve causar espanto a sua raridade em alguns 
lagos onde já não os encontramos há alguns anos." 

Durante minha permanência na Vice-Presidência do Conselho Nacional 
de Pesquisas (1961-1964), sempre procurei por todos os meios atender 
aos reclamos do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, numa fase 
ainda pioneira, sem sede própria e com recursos minguados. Que teste 
munhe nesse particular o então abnegado Diretor, Doutor Djalma Batista, 
digno representante da probidade e da cultura da Amazônia, autor do 
valioso livro O Complexo da Amazônia. Tive a grande alegria de poder 

48 

1 

l 

- •' .•.. ~: 

Árvore de maçaranduba com 
ninhal de japús: rio Paru do 
Leste. 
Foto: J. C. M. Carvalho 



PEIXE:. 
Pirarucu pescado no lago de 
Mapaú - Pará 

Foto: J. C. M. Carvalho 

t 

\ ----------------·--··----·-- 

proporcionar ao Instituto o seu primeiro laboratório fluvial, a lancha 
Cynthia. Honra ainda maior coube-me em poder participar da grande 
comissão que estudou e elaborou os planos para a criação e efetivação do 
INPA, fato esse que menciono ao escrever recentemente (Acta Amazônica, 
8(2): 321-324, 1978) o obituário de Olympio Ribeiro da Fonseca Filho, 
seu primeiro Diretor. 

Atribuo importância fundamental ao incremento da pesquisa de base 
e tecnológica na Região Amazônica, através do Conselho Nacional de De 
senvolvimento Científico e Tecnológico (Instituto Nacional de Pesquisas da 
Amazônia e Museu Paraense "Emílio Goeldi"), bem como através dos 
diversos Ministérios, Universidades e Institutos especializados. Nessas pes 
quisas, o componente ligado às ciências humanas ou sociais deverá ser 
encarado como essencial. 

Dos três projetos de pesquisa instituídos pelo Governo Federal para 
orientar a ocupação racional da Amazônia - Projeto RADAM, como com 
ponente do Plano de Integração Nacional ( 1970); Programa do Trópico 
úmido (1972) e Projeto Aripuanã (PBDCT, 1972) - apenas o primeiro 
apresentou resultados substanciais. O Projeto RADAM mapeou 418 milhões 
de hectares (1973-1978) e recomendou estabelecer áreas de proteção em 
35,2 milhões de hectares, indicando também 71,5 milhões de hectares para 
áreas de uso condicionado. Na esfera da conservação dos recursos naturais, 
considero o trabalho do RADAM de importância fundamental. 

49 



;- ----~ ' 

,-, .. 

·/ 

-~-- .. - 

) 

4. _FLORESTAS TROPICAIS 

Recentemente tive ocasião de manifestar minha opinião ace!ca da 
utilização de florestas tropicais, dentre as quais se enquadra a floresta 
amazônica. Minhas afirmativas não fogem ao que dissera anteriormente, 
por ocasião do sesquicentenário da colonização do Estado do Acre (agosto, 
1977). Transcrevo aqui o que foi publicado pelo Jornal do Brasil, em 
12 de fevereiro de 1979: 

"Urna das preocupações básicas dos conservacionistas de todo o mundo, 
nos dias que correm, é a conservação das florestas tropicais, com maior 
ênfase para as situadas na faixa equatorial. :É- fato notório que a cada 
ano que passa grandes áreas de florestas são utilizadas para usos alter 
nativos, sobretudo culturas anuais e pecuária. 

São diárias as queixas e protestos contra os efeitos dos desmata 
mentos em toda a faixa intertropical. Pouca atenção, no entanto, tem sido 
dada às causas que motivaram a eliminação das florestas tropicais. 

Recentemente, numa reunião internacional, realizada em Ashkhabad, 
Turcomenistão, promovida pela União Internacional para a Conservação 
da Natureza e Recursos Naturais, tive oportunidade de acentuar o que 
considero a principal causa do desmatamento na região intertropical: a 
quase impossibilidade de exploração econômica das florestas tropicais. A 
meu ver, enquanto não conseguirmos meios de explorar economicamente · 
a floresta tropical, dificilmente conseguiremos mantê-la. Temos pela frente 
o exemplo histórico, não apenas do Brasil, como também de outras nações 
da faixa pantropical. 

Por essa razão, apresentei, e consegui aprovação por unanimidade, 
uma moção aos governos e empresas, na qual foram postos em evidência 
dois pontos básicos. O primeiro consiste em tomar todas as precauções 
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necessanas para preservar áreas representativas naturais dessas florestas, 
através de Parques Nacionais e Reservas Equivalentes, tais como Reservas 
Biológicas e outras, onde o uso deverá ser indireto, sem consumo. Essas 
áreas, verdadeiros bancos genéticos, deverão ser administradas por tais 
meios que possam ser legadas às gerações futuras, tanto quanto possível, 
com as mesmas características do presente. Espera-se que ocupem, pelo 
menos, entre 10 e 20% do território. O segundo, que acredito ser a 
única maneira de manter em caráter permanente as florestas tropicais 
utilizadas para fins econômicos, ou seja, mediante consumo, será desen 
volver processos de utilização seletiva baseados em princípios conserva 
cíonistas que possam garantir a continuação da cobertura vegetal por 
plantas indígenas. Para se conseguir esse objetivo, ainda que admitamos 
o corte raso e a regeneração através de talhões rotativos, os processos 
usados terão fatalmente que ser econômicos. A história tem-nos ensinado 
que sem esse procedimento, as únicas florestas tropicais vistas pelos nossos 
descendentes serão aquelas situadas dentro dos Parques Nacionais, mesmo 
assim se forem delimitados e implantados ainda a tempo. 

Mencionados estes dois itens básicos, com relação às florestas inter 
tropicais, cabe-nos uma menção acerca dos nossos 260 milhões de hectares 
de florestas ainda remanescentes na Região Amazônica, em sua maior 
parte sob o domínio da União. Essas florestas, extremamente diversifi 
cadas ou heterogêneas, com um rendimento de 200 metros cúbicos por 
hectare, na mata densa, e cerca de 60 a 120 metros cúbicos, na floresta 
aberta, têm sido exploradas empiricamente, sob a forma de verdadeira 
descapitalização florestal, sem a mínima recomposição das áreas exploradas. 
Apenas a madeira nobre é retirada seletivamente. Em algumas regiões, 
a mata se transformou em capoeira sem interesse madeireiro. 

Além da produção de madeira e numerosos outros produtos, a flo 
resta tropical contribui para a proteção do solo contra a erosão, estabilização 
do clima, regularização dos ventos, equilíbrio hidrológico e manutenção 

da fauna. 
A fim de atenuar os efeitos negativos da exploração madeireira, ra 

cionalizá-la e garantir os efeitos ecológicos benéficos da floresta na Ama 
zônia, a SUDAM, há bastante tempo, e o IBDF, mais recentemente, estão 
empenhados em demarcar grandes áreas da floresta densa, que são cha- 
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madas de· florestas de rendimento ou florestas nacionais de uso múltiplo. 
Tais florestas poderão em futuro próximo satisfazer o segundo ponto que 
mencionei, ou seja, através de utilização seletiva ou regeneração, garantir 
a continuação da cobertura vegetal por plantas indígenas em caráter 
permanente. 

Para esse fim, a SUDAM instalou uma Reserva Experimental em 
Curuá-Una que vem demonstrando ser viável a exploração mecanizada 
com rendimento econômico, mantendo-se a floresta permanente. Com o 
mesmo objetivo, o IBDF vem realizando estudos na Floresta do Tapajós. 
Em ambos os projetos, cuida-se de evitar o empobrecimento da mata 
em essências de valor econômico, através de regeneração induzida. Os 
trabalhos indicam ser possível a exploração econômica da floresta e re 
cuperação de suas características originais, mediante métodos embasados 
em princípios ecológicos. 

Para garantia de êxito, tornou-se ponto pacífico que a floresta per 
manecerá sob o domínio da União e o processo de exploração será feito 
mediante contrato com empresas nacionais, dentro de um sistema bem 
fiscalizado de exploração florestal e recomposição da mata. Nenhuma das 
duas instituições cogitou de contratos com empresas multinacionais ou 
contratos de risco. Somente uma empresa de certo vulto poderá arcar 
com o custo e o volume dos trabalhos. O pequeno proprietário ou pe 
quenas empresas dificilmente teriam condições de praticar a reposição ve 
getal ou aguardar retorno de lucros por longo tempo, bem como garantir 
uma produção sustentada para as indústrias. 

A administração das florestas nacionais exigirá uma organização 
institucional especial e acompanhamento ou supervisão governamental em 
em caráter permanente e sobretudo um grande esforço na área da pesquisa, 
visando ao aproveitamento integral da floresta, especialmente de material 
lenhoso. Recentemente, o Terceiro Congresso Florestal Brasileiro reco 
mendou que nenhum modelo de exploração florestal seja adotado sem 
fundamentação em pesquisa científica, conservação da natureza, tecnologia 
e empresas nacionais, ação fiscalizadora do Governo e manejo sustentado 
da floresta. 

Caberá ao Governo, que ora se empossa, um real esforço para preen 
cher os dois itens básicos na conservação de florestas tropicais: 1) Sele- 
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cionar e implantar as áreas: de - preservação permanente, - em caráter de 
urgência. Algumas delas foram escolhidas mediante critério científico pelo 
IBDF -e pela_ Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza; 
2) Dar pleno apoio ao trabalho da SUDAM - e IBDF, a fim de demar 
carme as Florestas Nacionais de rendimento e prover estes órgãos com 
recursos adequados para levarem avante os estudos para acertar a ex 
ploração econômica, _com garantia da reposição ou regeneração induzida 
das- espécies nobres, e manutenção das· características originais da floresta. 

Sem estas duas medidas fundamentais, dentro de mais algumas décadas, 
é muito provável que só existirão florestas tropicais dentro de alguns 
Parques Nacionais e Reservas Equivalentes." 

; ,. _, 

Que fique bem claro aqui o meu endosso às recomendações do 
Terceiro Congresso Florestal Brasileiro. São aspirações que venho de 
fendendo como cidadão e conservacionista. Sou um dos que advogam a 
exploração florestal sob regime de uso múltiplo por empresas nacionais 
e que a terra, e a floresta que a recobre, seja propriedade da Nação. 

Sou também um dos que aspiram a um maior fortalecimento do 
IBDF, preferencialmente do tipo empresarial, a fim de que possa super 
visionar eficientemente possíveis contratos de explcração madeireira por 
empresas, e ele próprio, através de um Departamento de Florestas Na 
cionais, possa cumprir, pelo menos em parte, essa tarefa. 

Como conservacionista muito nos preocupa presentemente a situação 
da Represa Hidrelétrica de Tucuruí, cuja área de 2 .160 quilômetros qua 
drados deverá ser inundada. Apelamos para o Executivo e para o Con 
gresso Nacional, no sentido de que essa gigantesca obra seja executada 
dentro da técnica conservacionista; que não seja desperdiçado o imenso 
volume de madeira e material lenhoso ali existente ( o que poderia de 
certa forma aliviar o impacto atual de outras áreas), e que fosse permitido 
salvar grande parte da fauna ali presente, propiciando meios para que 
possam abrigá-la em áreas limítrofes. 

,; 

1 Somos também daqueles que se preocupam com a situação dos in 
dígenas existentes na área. Já me referi anteriormente aos Parques Indígenas 
e à determinação constitucional de protegê-los. Todo o esforço deverá 
ser empreendido nesse sentido. 
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Não entrarei em particularidades técnicas ou econômicas-sobre re 
cursos florestais na Amazônia, deixando que pessoas mais - capazes; en 
genheiros florestais ou silvicultores, se manifestem dentro de - suas 
respectivas especialidades. Nesse sentido, o Projeto RADAM-possui téc- - 
nicos altamente credenciados. Seus trabalhos (1970-1978) já alcançaram 
4. 600. 000 quilômetros quadrados do território nacional, em sua maioria 
na Hiléia e áreas limítrofes, cobrindo campos como o da Geologia, Geo 
morfologia, Pedologia, Vegetação, uso potencial da terra, estudos fitoeco 
lógicos e sobretudo a análise econômica da floresta densa ( 42,56%) e 
floresta aberta (20,67%) da Região Amazônica. Sabemos hoje com rela 
tiva segurança que possuímos 2,76 milhões de quilômetros quadrados de 
florestas hileianas, dos quais 1,23 milhão possíveis de explotação, Dados 
do RADA."1, SUDAM e IBDF já nos permitem levar em conta um pro 
grama inadiável de exploração racional da floresta amazônica. 
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5. LEGISLAÇÃO 

Pode-se afirmar que a legislação elaborada no período colonial 
(1500-1808), durante o Vice-Reino ou no Brasil Império (1808-1889) e 
nos primeiros 45 anos da República, visando a disciplinar o uso racional 
dos recursos naturais, foi escassa e bastante empírica. Somente depois 
da Revolução de 1930, sob a batuta de Juarez Távora (1934) é que sur 
giram definitivamente os Códigos de Minas, Aguas, Florestal, Caça e Pesca, 
Expedições Artísticas e Científicas ( 1933). Parte dessa legislação foi 
atualizada após a Revolução de 1964, época em que foi promulgado 
também o Estatuto da Terra. Mais recentemente, o IBDF e a SEMA têm 
contribuído sobremodo piara reforço e melhoria da legislação, procurando 
adaptá-la à presente conjuntura. 

Após 1934, a Constituição· Federal passou a "proteger as belezas 
naturais e os monumentos de valor histórico e artístico" (Artigo 10, 
item III). O mesmo previram as Constituições de 1937, 1946 e 1967 
incluindo "documentos, as obras e os locais de valor histórico ou artístico, 
os monumentos e as paisagens naturais notáveis, bem como as jazidas 
arqueológicas." 

Desnecessário seria mencionar que no caso do Brasil, "os monu 
mentos e as paisagens naturais notáveis" são representadas pelos parques 
nacionais e reservas equivalentes ( reservas biológicas, criadouros naturais), 
que integram a categoria que incluímos dentro do âmbito de proteção 
da natureza, uma vez que só podem ser usados sem o consumo de seus 
recursos naturais. 

Nesse sentido apresentei um trabalho durante o Encontro Nacional 
de Cultura (Salvador, Bahia, julho 1976) mostrando a necessidade de 
se equiparar a preservação do patrimônio cultural à do patrimônio natural 
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(paisagens naturais notáveis). em níveis de valores, já que ambos cons 
tituem o patrimônio cultural lato sensu. A preservação das paisagens no 
táveis deve preocupar também a área cultural do País. Nessa oportunidade, 
mencionei nossa adesão plena à Declaração de Estocolmo, sobre o Meio 
Ambiente, bem como à Convenção dos Países da América sobre a Pro 
teção da Flora, da Fauna e das Belezas Cênicas Naturais dos Países da 
América (1940), ratificada pelo Brasil (1948) .. 

Reconhecendo a importância do conhecimento da legislação conser 
vacionista elaboramos um projeto dentro da contribuição brasileira para 
o Programa Biológico Internacional (1968) visando a conhecer e divulgar 
nossa legislação nesse particular, trabalho esse encetado por David Felinto 
Cavalcanti, apresentado recentemente em segunda edição sob o título de 
Legislação de Conservação da Natureza (livro, Fundação Brasileira para 
a Conservação da Natureza, 334 pp., 1978), que tive a honra de prefaciar. 

Sabemos que o desrespeito às leis conservacionistas é notório no 
Brasil não apenas por parte de autoridades governamentais como também 
pelos cidadãos em geral. Nessa área, reina grande desentrosamento entre 
o Poder Executivo e o Poder Judiciário. 

Neste particular, aproveito o ensejo para mencionar que a Consti 
tuição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, promulgada em ou 
tubro de 1977, no capítulo dos direitos básicos, liberdade e deveres dos 
cidadãos da URSS, diz textualmente: "Artigo 67. Os cidadãos da URSS 
são obrigados a proteger a natureza e conservar seus recursos." Essa lei 
obriga 15 repúblicas independentes, 20 repúblicas autônomas e oito regiões 
autônomas a respeitar o patrimônio natural, sob pena de inflingirem de 
terminação específica da lei maior das nações da União Soviética. Se 
existem nessa Constituição vários artigos que não merecem maiores en 
cômios, esse pelo menos valeria a pena ser imitado. 

Há anos que vimos batalhando com a colaboração de eminentes com 
panheiros da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza por 
uma Política Nacional de Conservação da Natureza. Ainda recentemente 
enviamos ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, General-de 
Exército João Batista de Oliveira Figueiredo, através do Secretário de 
Comunicação Social, Said Farhat, com conhecimento dos Ministros Mário 

Andreazza e Delfim Neto, três·documentos: um sugenndo uma Estratégia 
Nacional de Conservação da Natureza; outro solicitando uma Política Na 
cional de Conservação da Natureza; e um anteprojeto de decreto-lei, 
de formação e implantação da Política Nacional, criando um Conselho 
Nacional para os Recursos da Natureza. Esses documentos, publicados em 
nosso FBCN-Informativo, voI. 3 ( 1), 1979, poderão ser consultados pelos 
interessados. Nós, da Fundação Brasileira para a Conservação da Na 
tureza, gostaríamos de receber dos eminentes representantes do povo bra 
sileiro aqui presentes e de.iseus nobres colegas do Senado Federal e da 
Câmara dos Deputados, o valioso· apoio. 

Defendemos, também, com entusiasmo a participação das Forças Ar 
madas, com base em legislação federal, para tornar mais efetivo o con 
trole físico do território e coibir abusos no uso desregrado ou mesmo no 
contrabando de recursos naturais. Essa participação torna-se indispensável, 
sobretudo nos postos militares fronteiriços das regiões Norte e Oeste. 

5.1 - CóDIGO FLORESTAL 

O atual Código Florestal, _a meu ver, terá que ser renovado para 
cumprir as finalidades para as quais foi instituído. Em 1972, quando 
Assessor-Chefe do Presidente do IBDF, Doutor João Maurício Nabuco, 
insurgi-me contra o Artigo 19 que dizia: "visando ao maior rendimento 
econômico, é permitido aos proprietários de florestas heterogêneas trans 
formá-Ias em homogêneas." Nessa época propusemos uma revisão do 
Código, tarefa que foi delegada ao Vice-Almirante José Luiz Belart, 
membro atuante da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza. 
Foram solicitadas críticas e sugestões de técnicos em todo o País, discutidas 
posteriormente por técnicos da FBCN e também passadas pelo crivo do 
Instituto dos Advogados Brasileiros. Esse anteprojeto juntamente com 
outros, que foram apresentados por entidades reflorestadoras, acham-se de 
positados no IBDF. A reforma do Código Florestal é imprescindível, a 
fim de fazer face ao agravamento da situação florestal do País; para de 
terminar áreas precisas de manutenção de florestas; percentual para diversas 
regiões e sobretudo tornar mais efetivas e rápidas as punições nas contra 
venções penais, um dos pontos mais fracos do atual Código. 
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Em seu Artigo 15, o Código Florestal proibe a "exploração sob forma 
empírica das florestas primitivas da bacia amazônica." Em contraste com 
as regiões Leste-Meridional, Sul e Centro-Oeste, onde se exige seja res 
peitado o limite mínimo de 20% da área de cada propriedade, para a 
Amazônia exigem-se 50%. O mesmo Código declara como contravenção 
penal "fazer fogo por qualquer modo, em florestas e demais formas de 
vegetação, sem tomar as precauções adequadas." - Ao todo, são citadas 
15 contravenções. 

A meu ver, como já afirmei anteriormente, o IBDF também deveria 
ser reestruturado, a fim de poder cuidar com maior presteza e eficiência 
das suas duas atividades precípuas: a proteção de áreas naturais notáveis 
(Parques Nacionais e Reservas Equivalentes) e a conservação do patrimônio 
natural, constituído pelos recursos naturais da flora e da fauna. Acredita 
ser uma veleidade injustificável atribuir a essa entidade a responsabilidade 
de formular a política florestal e "orientar, coordenar e executar ou fazer 
executar as medidas necessárias à utilização racional à proteção e à con 
servação dos recursos naturais renováveis e ao desenvolvimento florestal 
do País." Sua ação real prende-se à proteção e conservação dos recursos 
da flora e da fauna, com ênfase no recurso florestal. Para atender ao 
que a lei lhe atribui, teria que passar a ser denominado Instituto de Re 
cursos Naturais Renováveis e estender sua linha de ação. 

5. 2 - LEI DE PROTEÇÃO A FAUNA 

Essa lei, em boa hora promulgada por iniciativa do Governo Hum 
berto de Alencar Castelo Branco, estabelece que os animais silvestres em 
qualquer fase do seu desenvolvimento, bem como seus ninhos, abrigos e 
criadouros naturais são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utili 
zação, perseguição, destruição, caça e apanha. Ela proíbe o exercício da 
caça profissional, permitindo a caça amadorista se as peculiaridades re 
gionais comportarem o seu exercício, desde que regulamentado em ato 
estabelecido pelo Poder Público Federal. O comércio de animais silvestres 
só é permitido quando oriundo de criadouros devidamente legalizados. As 
espécies ameaçadas de extinção são protegidas por portaria especial do 
IBDF. Neste particular, desejo mencionar que elaborei a primeira lista 
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de espécies da fauna brasileira ameaçadas de. extinção (Carvalho, 1968), 
aceita pelo Governo Federal (Portaria n9 303, de 29.05.1968). Parti 
cipei ativamente da elaboração da Convenção Internacional para Expor- __ 
tação, Importação e Comércio de Espécies Ameaçadas de Extinção 
(CITES, 1973) celebrada em Washington e ratificada pelo Brasil (1975). 

Quando Assessor-Chefe da Presidência do IBDF (1971-1972) _ con 
segui que fosse dado golpe mortal à continuidade das portarias ministeriais 
que prorrogavam a licença para exportação de peles de animais silvestres, 
Essa injustificada ação governamental permitia que a caça profissional 
continuasse bem viva. As justificativas daqueles que defendiam a medida 
eram sempre que o caboclo amazonense iria passar fome e que o Brasil 
perderia valiosas divisas advindas do exterior. Hoje, oito anos depois, 
ninguém morreu de fome e, pelo contrário, houve acentuado aumento na 
produção de castanha e outros produtos extrativos. A fauna está se re 
cuperando, sobretudo os porcos-do-mato ( caititu e queixadas), o veado 
vermelho, capivaras, jacuruxis, jacaré-una, jacareranas, tiús, gatos-do-mato 
pintados, jaguar, suçuarana e outros, em menor escala. Algumas populações 
já atingem nível acima do ponto crítico de sobrevivência da espévie. Evitando 
essa prática nefasta, o caboclo terá mais alimento - poderá cuidar de 
criações domésticas e suas roças, alimentando com maior eficiência sua 
família. O Brasil não ficou mais pobre, deixando de vender seus recursos 
naturais em vias de extinção ao exterior. Ganhamos no domínio da ética 
ecológica, no respeito internacional e no bom senso, garantindo a sobre 
vivência de recursos naturais que no dia de amanhã poderão ser signifi 
cantes para o País. Estou convicto de que os brasileiros não revogarão lei 
tão oportuna. Quanto ao uso racional e melhor aproveitamento da fauna 
silvestre, cujo papel em natureza é fundamental, somente o cidadão educado 
poderá compreender. Aqui cabe mais urna vez lembrar a máxima de que 
sem educação torna-se impossível a conservação! 

5.3 - DECRETO-LEI DE PROTEÇÃO E ESTíMULO A PESCA 

Este decreto-lei de certa forma colide com a Lei de Proteção à Fauna. 
Ela declara que "são de domínio público todos os animais e vegetais que 
se encontram nas águas dominiais". Os peixes, embora não constituam 
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a fauna silvestre propriamente dita, são elementos básicos da fauna. O 
decreto provoca a dualidade de ação entre IBDF e SUDEPE, enquanto 
que a fauna apresenta uma continuidade filogenética e biodinâmica de 
forma a não se poder excluir dela os_ peixes, um dos elementos funda 
mentais nas cadeias alimentares. Além dos peixes surgem os problemas 
ligados aos invertebrados (camarões, lagostas, carangueijos, moluscos) e 
vertebrados superiores ( cetáceos, répteis, carnívoros). 

Acho que caberia um reestudo cuidadoso dessas duas leis e, se pos 
sível, a fusão de ambas, legislando, quando couber, especificamente para 
a atividade pesqueira que possui modalidades especiais. 

O problema dos peixes de aquário e dos peixes utilizados para ali 
mentação humana ainda é pouco estudado na Região Amazônica, cujo 
potencial é imenso e conhecido desde o clássico trabalho de José Veríssimo 
(1895). Sabemos da evasão periódica de peixes ornamentais, sob a forma 
de contrabando ou em franco desrespeito à legislação. 

Além da oportuna proteção que vem sendo dada às tartarugas pelo 
Ministério da Agricultura e pelo IBDF desde 1948, evitando a predação 
humana e animal nos taboleiros de desova, merece destaque o projeto em 
andamento de instalação de um criadouro de animais silvestres na área 
de Manaus - CECAN, Centro de Criação de Animais Nativos. Uma vez 
conhecidas as técnicas próprias para esse mister, poder-se-á promover 
incentivos fiscais para estimular a multiplicação desses criadouros, con 
forme determina a Lei de Proteção à Fauna. 

No sentido de estimularmos estudos e maior atenção governamental 
para a proteção e conservação de nossa fauna e recursos faunísticos, a 
Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, com o patrocínio 
do IBDF, programou e realizou cinco encontros regionais sobre Conser 
vação da Fauna e Recursos Faunísticos: Manaus, Recife, Goiânia, Rio 
de Janeiro e Porto Alegre (1977-1978), todos enfeixados num Encontro 
Nacional (Brasília, 1977). Realizou-se também, sob o mesmo sistema, 
pela primeira vez entre nós, um Seminário sobre Caça Amadorista (Espé 
cies Cinegéticas) com o concurso de caçadores, técnicos governamentais, 
zoólogos e ecologistas. Os resultados de todos os encontros estão pu 
blicados. Considero bastante oportunas as recomendações aprovadas nessas 
reuniões. 
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Encorajamento significativo nesse campo, recebemos por ocasião- do - r; 
Simpósio Internacional sobre Fauna Silvestre e Pesca Fluvial e Lacustre 
Amazônica, promovido pelo IICA-Trópicos, IBDF, SUDEPE (Manaus, 
26 novembro-1 dezembro, 1973), reunião que tive a honra de presidir e 
na qual se demonstrou que países vizinhos como a Venezuela e a Colômbia 
já haviam dado passos positivos nesse sentido, promovendo a criação de 
capivaras e jacarés para fins comerciais. 

Na esfera da colaboração internacional bilateral e multilateral, já 
foram empreendidasJeuniões sobre a conservação da natureza na Ama 
zônia, sobretudo na área de Parques e Reservas. A Segunda Reunião do 
Comitê Intergovemamemal Técnico para a Proteção e Manejo da Flora e 
Fauna Amazônicas teve lugar em Brasília (julho de 1977). 

5.4 - O TRATADO DE COOPERAÇÃO AMAZôNICA E O 
CONSERVAClONISMO 

Em vários encontros conservacionistas internacionais, tive oportuni 
dade de tratar do problema da evasão da fauna e seus produtos através 
de Letícia e alguns outros pontos da fronteira com nações limítrofes. Esse 
problema foi debatido, de maneira crítica e com grande proveito, no Sim 
pósio Internacional sobre Fauna e Recursos Faunísticos, realizado em 
Manaus (IICA-Trópicos, MA-IBDF, 1973). Logo depois viria o acordo 
bilateral Brasil-Colômbia, celebrado pelos Presidentes Mediei e Borrero 
( 1973) e finalmente o Tratado de Cooperação Amazônica (Bolívia, Brasil, 
Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela). Nesse Tratado, 
fala-se em ... "B necessário manter o equilíbrio entre crescimento econô 
mico e a preservação do meio ambiente", e a seguir: "Cônscias de que 
tanto o desenvolvimento sócio-econômico como a preservação do meio 
ambiente são responsabilidades inerentes à soberania de cada Estado" ... 
"continuando e ampliando os esforços conjuntos que vêm realizando em 
matéria de conservação ecológica da Amazônia". . . "ações conjuntas 
produzam resultados eqüitativos e mutuamente proveitosos, assim como 
para a preservação do meio ambiente e a conservação e utilização racional 
dos recursos naturais desses territórios". . . "a necessidade de que o apro 
veitamento da flora e da fauna da Amazônia seja racional.mente planejado, 

63 



) 

a fim de manter o equilíbrio ecológico da região -e preservar as espécies" ... 
"ampliar os conhecimentos sobre os recursos - da flora e da fauna 'de seus 
territórios amazônicos". Foi devido aos bons propósitos conservacionlstas 
do Tratado que propus, e foi aprovado por unanimidade em Ashkhabad, 
Turcomenistão ( 1978), pela Assembléia-Geral da IUCN, um voto de 
louvor aos países signatários. Assim é que podemos nos valer de mais esse 
instrumento diplomático multilateral para atuarmos conjuntamente com 
outros países amazônicos. 
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-6. - EDUCAÇÃO CONSERVACIONISTA 

\ 
Aos conceitos emitidos por ocasião de minha conferência, pronun- 

ciada durante as comemorações do sesquicentenário do Estado do Acre, 
tomo a liberdade de chamar a atenção dos eminentes membros desta Co 
missão Parlamentar de Inquérito para somarem as declarações contidas no 
trabalho "Educação para a Conservação do Ambiente" (Boletim Infor 
mativo da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza, 12:63-81, 
1977), que elaborei para proferir conferência aos estagiários da Associação 
dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG), em Brasília, 
Teresina, São Luís, Belém e Manaus. Após abordarmos os itens: O Advento 
do Homem na Biosfera; A Crise Ecológica - Proteção e Conservação 
da Natureza; A Conservação do Ambiente no Brasil - Breve Histórico; 
Alguns Princípios Diretivos que Devem ser Abordados na Educação para 
a Proteção do Ambiente; Educação para a Proteção do Ambiente no 
Brasil; A Educação de Massa para os Problemas do Ambiente; Associações 
Conservacionistas e Atividade Comunitária; Atividades Culturais; A Po 
sição do Brasil na América e no Mundo sob o Ponto de Vista do Ambiente, 
apresentamos as seguintes conclusões e recomendações: 

"Conforme procuramos demonstrar: - face à crescente ascendência 
do homem sobre a biosfera; do vulto atual dos fenômenos físicos resul 
tantes da atividade humana; do intenso crescimento demográfico; da urba 
nização acelerada, todos provocando uma ação desregrada e antiecológica 
sobre o ambiente e o uso dos recursos naturais da terra, bem como: - face 
ao desenvolvimento acelerado do País; à integração nacional e social; -à 
ocupação rápida do território com tecnologia nem sempre em consonância 
com as condições físicas e biológicas de nossos ecossistemas; das raízes 
históricas, culturais, sociais, econômica e política que nos conduziram à 
presente conjuntura, recomendamos: 

-,· ~ 
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O estabelecimento, através de Lei, de uma Política Nacional de Con 
servação do Ambiente e seus recursos, conciliando a ocupação e o uso 
adequado do . território nacional com o · bem-estar social da população 
brasileira. Nela seria dado destaque especial ao ensino, à educação e à 
informação, elementos vitais para garantir o bom êxito de uma política 
ambiental." 

- - - - ~ 
---- ··-'" --- - - ------~- -v-• --~ - ------ ---- - 

A educação de· massa e da juventude visando· a formar uma menta· 
lídade conservacionista é fundamental para a região. Neste Ano Interna 
cional da Criança preparamos para a Associação dos Fabricantes Brasi 
leiros de Coca-Cola 16 aulas e 4 cartazes alusivos à criança, ecologia e 
conservação da natureza, destinados a crianças que cursam o primeiro grau 
escolar. Serão distribuídas 1 milhão de cópias do texto e dois milhões de 
cartazes às escolas de todo o Brasil. Trabalho desse gênero foi encetado 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia representando um es 
forço regional de alto mérito. Nesse particular cabe também um voto 
de aplauso à Sociedade de Proteção aos Recursos Naturais e Culturais da 
Amazônia (SOPREN). Sobre ela referi-me em Sessão Plenária do Con 
selho Federal de Cultura em 24 de abril de 1975 (Bol. Cons. Fed. Cultura, 
5(18) :11-15). 

Nada melhor do que citar aqui o meu próprio exemplo. Até 1958 
fui grande comedor de gaviões. Na verdade é que naquelas regiões, talvez 
nunca antes palmilhadas na Amazônia, apenas com uns poucos paneiros 
de farinha e sal, somente era possível a sobrevivência através da fauna sil 
vestre. Possivelmente por instinto, para proteger os mais fracos, procurava 
sempre que podia prover nosso alimento com a carne desses rapaces , Ao 
participar das discussões para instalar a Estação Biológica Charles Darwin - 
nas Ilhas Galápagos, República do Equador, em Londres (1958), tor 
nei-me conservacionista convicto. Disso -º-~-m~ ~ependo e nem me 
envergonho de ações praticadas anteriormente, lembrando os exemplos 
de Gautama Buddha (500 A.C.), que após uma vida desregrada tor 
nou-se o fundador de · uma grande religião. ·Estive junto ao monumento 
erguido pelo Imperador Asoka, no Parque dos Cervos de Sarnath, próximo 
de Benares, onde aquele filósofo pregou o seu famoso evangelho de 
Ahimsa, aconselhando a não tirar a vida dos outros seres, homem, animal 
ou planta. 
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Lembro ainda o exemplo de Theodore Roosevelt (1858-1919), que 
tendo sido grande caçador de animais ferozes, tornou-se um dos maiores 
conservacionistas americanos, defendendo o patrimônio natural de seu país. 
Esses dois exemplos nem sequer de longe sugerem equiparar a vida deste 
modesto naturalista com a do grande filósofo da Ásia ou a do grande 
estadista e historiador americano, Prêmio Nobel da Paz e grande admirador 
de Candido Mariano ~a Silva Rondon. 

No caso específico das rodovias Transamazônicas. Perimetral Norte, 
Belém-Brasília, Cuiabá-Santarém, Manaus=-Caracaraí, Manaus-Porto 
Velho e outras rodovias de menor vulto, tornaram-se mais do que evi 
dentes os exemplos da total falta de educação conservacionista por parte 
de autoridades governamentais, empresários e colonizadores. 

67 



,, 
1; ,, - 

i 
'\ 

1 

,:- ' 

' ___ .........,.,_ _l 

-, .. __ _. --~~- -··-~--- -~-- . 7. - CONCLUSõES E RECOMENDACõES: ---- 
\ ~ 

Ao encerramos estas Considerações sobre o uso da terra na -Ama~ 
zônia brasileira, reafirmamos nosso conceito de que esse procedimento 
ainda é bastante empírico - na região, de modo geral, especialmente a 
exploração da floresta heterogênea hileiana, cuja tecnologia de baixo 
rendimento e economicidade reduzida leva o ocupante da terra ao desma 
tamento," para tentar melhores rendimentos através do uso de práticas 
agrícolas ou pecuaristas. 

A pesquisa científica e tecnológica, sobretudo relacionada com os 
recursos da flora (especialmente florestais) e recursos da fauna, ainda é 
bastante incipiente e, dada a extensão e heterogeneidade desses recursos, 
raramente os conhecimentos existentes são aplicados nas lides agrícolas, 
·silviculturais ou pecuaristas. 

Embora já existam dados suficientes para a demarcação de áreas 
de prot~ção permanente Parques Nacionais, Reservas Equivalentes, ou áreas 
protegidas de outro contexto), ainda não implantamos sequer _um desses 
Parques ou Reservas de maior vulto, na Amazônia. 

A legislação conservacionista, sobretudo o Código Florestal, a Lei 
de Proteção à Fauna e o Decreto-Lei de Estímulo e Proteção da Pesca 
não são satisfatórios para garantir o uso racional dos recursos naturais 
da região. 

A educação conservacionista é praticamente inexistente nas redes esco 
lares em todos os graus, ou quando existente não condiz com as caracte 
rísticas ecológicas do macroecossistema hileiano. 

Para atender aos requisitos que possam conduzir ao uso racional da 
terra, visando à sua conservação e a um desenvolvimento sustentável 
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da Amazônia, dentro do contexto de seus ecossistemas, RECOMEN 
DAMOS as seguintes medidas, em caráter de urgência e prioridade, a 

· saber: 

1. Adotar uma Política Nacional de Conservação da Natureza e 
Recursos Naturais a ser efetivada através de uma lei do Congresso Nacional, 
conforme anteprojeto que tivemos recentemente a honra de encaminhar 
ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República, através de documento 
da Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza; 

2. Delimitar e implantar em 'caráter de - prioridade e urgência as 
unidades do Plano do Sistema de Unidades de Conservação do Brasili-« 
sobretudo os Parques Nacionais, Reservas Equivalentes e Parques Indí 
genas propostos para a Amazônia. 

. . 

3-. Incrementar as· Pesquisas sobre Recursos Naturais na região, com 
ênfase nos recursos da flora ( especialmente floresta tropical) e recursos 
da fauna. Estimular também pesquisas que dêem a conhecer as conse 
'qiiências sócio-culturais dás transformações dos ecossistemas amazônicos. 

4. -Rei ormar o Código Florestal para atender melhor às necessi 
dades atuais da exploração florestal (homogênea e heterogênea), sobretudo 
pela defesa e uso apropriado da floresta tropical natural, bem como rever 
a legislação pertinente aos recursos e defesa da fauna para evitar conflitos 
e aumentar sua eficiência. Julgamos, também, necessária a participação 
efetiva das Forças Armadas na tarefa de proteção dos recursos naturais 
da Amazônia. 

5. Dar ênfase muito maior à educação conservacionista nas escolas, 
todos os graus, e também à educação de massa. através . das técnicas mo 
dernas, incutindo na população o respeito pelo patrimônio natural e o 
interesse pelo bem-estar social dos brasileiros que vivem na região. 

Rio de Janeiro, 11 de maio de 1979. 
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