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Ecologia e desenvolvimento 
da Amazônia 

O desenvolvimento e aproveitamento dos recursos naturais da A mazõnia têm sido plane 
jados de acordo com interesses estranhos à região e, às vezes, ao próprio país. As iniciativas tornadas 
em governos sucessivos, através de aberturas de estradas e instalações de pólos agropecuários e agro 
minerais, redundaram, no mais das vezes, em fracasso, quer do ponto de vista ecológico, quer do pon 
to de vista de assentamentos humanos. A opção de inteiração da Amazônia ao esforço de desenvolvi 
mento do país tem que considerar as experiências passadas, buscando um aproveitamento mais racio 
nal dos seus recursos naturais, de modo a sustar a imensa degradação ambiental aue vem ocorrendo. 

Ecologia sempre foi tratada ; 
como uma ciência natural, basea- '2 
d~ em princípios estabelecidos E 

pela Biologia. Os ecólogos tomam geral- :,2 
mente em consideração a interferência do 
homem no meio ambiente, mas quase 
sempre como um elemento perturbador 
desse meio e sem levar em conta as causas 
profundas dessa intervenção. Em outras 
palavras, o homem entra nas cogitações 
como outro fator qualquer - umidade, 
temperatura, insolação, cobertura vegetal 
etc. -. Isto significa que o método empre 
gado na Ecologia é essencialmente o das 
Ciências Naturais. 

A Geografia, desde que foi tomada 
como disciplina científica, sofreu duplici 
dade de tratamentos: Geografia Geral ( ou 
Sistemática) versus Geografia Regional 
(ou Corografia); Geografia Física versus 
Geografia Humana ( ou An tropogeografia ). 
Este último dualismo implicou na adoção Em Tucurui. vagões são carregados em meio a nuvens de pó e neblina 
de métodos distintos: a Geografia Física, ' 
aplicando métodos requisitados das Ciên 
cias Naturais, e a Geografia Humana, uti- 
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lizando princípios tomados das Ciências 
Sociais. 

Entretanto, mesmo no campo de es 
tudos da Geografia Humana, o meio am 
biente sempre foi tomado em alta consi 
deração, tanto que o próprio fundador da 
Antropogeografia, F. Ratzel, e seus segui 
dores (1) procuraram interpretar a evolu- 

ção dos grupos humanos como predeter 
minada pelas condições ambientais. Era a 
chamada escola determinista. 

A dualidade da Geografia não é ape 
nas conseqüência da diversidade de méto 
dos. Em virtude da amplitude de conheci 
mentos nela envolvidos, exige, na forma 
ção universitária de seus estudiosos, um 
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fracionamento que se baseia nos seus dois 
ramos principais: Geografia Física e Geo 
grafia Humana. 

A contribuição metodológica mais 
importante de Pierre George e seus discí 
pulos à Geografia foi a de entender a eco 
logia de uma região como relacionada dia 
leticamente à estrutura econômico-social 
dos seus habitantes. Ele definiu a Geogra 
fia como a ciência que estuda "a organiza 
ção do espaço regional". Assim, numa re 
gião desabitada, apenas os elementos 
naturais entram no jogo de forças que vai 
compor a paisagem. 

Mais comum é o caso das regiões ha 
bitadas. Quando uma estrutura econômi 
co-social se modifica, por mudanças nas 
técnicas de produção e nas relações de 
trabalho, provoca uma ruptura do equilí 
brio ecológico, até que se estabeleça novo 
relacionamento entre homem e natureza. 
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Existe, assim, uma interação dialética en 
tre esses dois. elementos, de modo que as 
relações dos homens entre si influem no 
meio ambiente, e vice-versa: as forças na> 
turais influem sobre aqueles. 

Dois exemplos no Brasil são úteis 
para esclarecer essas afirmações. 

1. Na parte da Baixada Fluminense 
que circunda a Baía de Guanabara havia, 
no Segundo Império, uma série de enge 
nhos produzindo aguardente, que era ven 
dida para a população do Rio de Janeiro e 
para traficantes de escravos negros, que a 
trocavam por prísíoneiros na África. Ha 
via ali, também, algumas fazendas de café 
e, sobretudo, portos fluviais para onde 
afluíam as tropas de muares, que traziam 
sacas de café do V ale do Paraíba. Essas 
tropas retomavam, cruzando a Serra do 
Mar, levando às fazendas alimentos indus 
trializados, bens de consumo diversos e 
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até equipamentos. 
Trabalhadores escravos manejavam os 

barcos entre esses portos (Estrela, Iguaçu 
Velho, Magé, Itambi, Porto das Caixas, 
Cachoeiras de Macacu) e o Rio de Janeiro. 
Além disso, mantinham limpos os trechos 
navegáveis dos rios. 

Quando sobreveio a abolição da es 
cravatura, os transportes estavam, na 
maior parte, canalizados para ?S estradas 
de ferro (E. F. Central do Brasil e E. F. 
Leopoldina), mas as fazendas entraram 
em completa decadência por evasão da 
mão-de-obra; os rios ficaram assoreados; a 
malária passou de endêmica a epidêmica; 
capoeiras e matas secundárias recupera 
ram terras, em detrimento das lavouras. 

2. No Vale do Paraíba, as culturas de 
café foram organizadas seguindo as linhas 
de maior declive. Com o relevo acidenta 
tado, típico dessa região, a erosão remo- 
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via o horizonte superficial dos solos, em 
poucos anos. Quando os rendimentos do 
cafezal baixavam muito, os escravos 
abriam novo cafezal, ao lado ou mais aci 
ma, e o antigo terreno era ocupado por 
pastos de capim gordura. 

O beneficiamento do café era feito 
na própria fazenda, por um processo úmí 
do, que exigia muita mão-de-obra. O cus 
to de produção garantia preços competiti 
vos para o café do Vale do Paraíba, por- · 
que o preço do escravo era barato, e seu 
trabalho era gratuito por toda a vida. 

Quando os escravos se tornaram escas 
sos e caros, por causa da repressão ao trá 
fico movida pela esquadra inglesa, as fa 
zendas de café do planalto paulista, da 
quela época, embora mais longínquas, in 
troduziram o processo seco, mecanizado, 
no beneficiamento do café, e fizeram a la 
voura em escala mais ampla, em terras 
mais planas, com mão-de-obra de parcei 
ros e colonos (2) europeus. A fazenda de 
café escravocrata tomou-se, desse modo, 
antieconómica, entrando em decadência. 
A Lei Áurea foi apenas um golpe de mise 
ricórdia. Alguns fazendeiros do Vale do 
Paraíba, endividados, haviam colocado 
suas propriedades, inclusive seus escravos, 
como garantia de hipoteca. A perda dos 
escravos, nesse caso, acarretou-lhes, em 
regra, a falência. 

O médio Paraíba do Sul, de zona 
cafeeira que era, tornou-se uma "bacia lei 
teira", baseada numa pecuária extensiva, 
com gado mestiço zebu. A floresta cedera 
lugar aos cafezais; a estes sucederam as 
pastagens de capim gordura, verdadeiras 
savanas artificiais. 

Os exemplos acima resumidos apóiam 
a tese central deste trabalho, de que só há 
verdadeiro desenvolvimento quando se 
cria uma estrutura econômico-social mais 
justa que a anterior e em maior harmonia 
com as condições ambientais. 

Problemas atuais da Amazônia 

Atualmente na Amazônia, as relações 
entre a política de ocupação e o equilí 
brio ecológico desenrolam-se ante nossos 
olhos. Uma análise crítica do que se está 
passando e dos "planos de desenvolvimen 
to" é de fundamental importância, por 
que seus rumos irão determinar o futuro 
da região e do Brasil, a médio prazo. É o 
que se fará, resumidamente, linhas abaixo. 

Os grandes eixos rodoviários e a coloniza 
ção 

O relativo êxito da abertura da rodo- 
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via Belém-Brasília animou o governo Mé 
dici (1968-73) a abrir uma série de estra 
das através da Amazônia, com o objetivo 
explícito de integrar esta região ao restan 
te do país. Foi, assim, aprovado o Plano 
de Integração Nacional (PIN). 

Das referidas estradas a principal era 
a Transamazônica, aberta em tempo 
recorde: de 1971 a 1973. Representa uma 
secção longitudinal na hiléia brasileira. 
Mede 4.545 km de extensão, desde Picos, 
no Piauí, ao Cruzeiro do Sul, no oeste do 
Acre. Sua maior parte, para oeste do vale 
do Araguaia, atravessa terras que eram 
desconhecidas, às vezes com trechos mui 
to acidentados, como entre os rios Anapu 
e Pacajá, no Pará, e entre Jacareacanga 
(no Tapajós) e Prainha, no rio Aripuanã 
(fig. 1). 

Não obstante as inúmeras dificulda 
des - floresta, topografia, solos frágeis e 
tribos indígenas até então ignoradas -, a 
estrada foi rapidamente construída e 
aberta ao tráfego até Rio Branco, no final 
do referido governo. Fez-se, para isso, 
uma concentração de esforços e de verbas 
federais, atribuídas ao DNER, ao INCRA, 
à Funai e aos Batalhões de Engenharia e 
Construções (BECs) do Exército. Diferen 
tes segmentos <la estrada projetada foram 
entregues a firmas de construção rodoviá 
ria, que enriqueceram espetacularmente. 
Os trechos que a elas não interessaram fo 
ram entregues aos BECs. 

Os objetivos declarados desse gigan 
tesco "mutirão" administrativo e empre 
sarial eram: a) dar acesso à terra a 100.000 
famílias de agricultores; b) absorver os ex 
cedentes demográficos do Nordeste, a fim 
de aliviar-lhe o problema agrário; c) inau 
gurar em terras longínquas da Amazônia 
uma economia rural com base na agricul 
tura e na pecuária. 

O amparo legal ao ousado projeto foi 
dado pelo Decreto-leí.nç 1.106, de 16 de 
junho de 1970, que desapropriava uma 
faixa de terras de 1 O km para cada lado 
da rodovia e mais um vasto "Polígono de 
Reforma Agrária", no Pará. Além disso, 
numa faixa até 100 km para cada lado da 
Transamazônica, o mesmo documento le 
gal previa a revisão dos títulos de proprie 
dade, a fim de que as terras ocupadas de 
maneira ilegítima fossem entregues à co 
lonização ou àlicítação pública. 

Nas colônias oficiais ou fiscalizadas 
pelo INCRA, o lote para pequenas pro 
priedades agrícolas de tipo familiar, cha 
mado "módulo", tem 100 hectares. Uni 
dades maiores, destinadas também ou ex 
clusívamente à pecuária podem alcançar 

até 3.000 hectares de superfície. Qualquer 
que seja o tamanho do imóvel rural em 
terras de mata, fica o seu parceleiro obri 
gado, por lei, a conservar 50% da área em 
reserva florestal. 

Não faltaram críticas ao projeto. 
Umas mantinham-se no plano ecológico, 
por exemplo: 1 - não conhecendo técni 
cas agrícolas racionais e intensivas, os co 
lonos aplicariam o sistema de roças, e as 
sim desencadeariam um processo acelera 
do de erosão e líxívíação nas terras por 
eles submetidas a cultivo; 2 - a devasta 
ção excessiva, que resultaria da cultura iti 
nerante, alteraria o clima regional, talvez· 
provocando mesmo uma "desertiflcação"; 
3 - a supressão de cobertura florestal iria 
diminuir a produção' de oxigênio na at 
mosfera, oriundo da função clorofíliana 
das árvores. Outros contestadores apoia 
ram-se em argumentos econômicos, a sa 
ber: 4- a colonização por pequenos pro 
prietários não reverte em rendas a curto e 
médio prazo, de maneira que os investi 
mentos nesse setor contribuiriam apenas 
para deflagrar uma inflação descontrola 
da; 5 - os elevados fretes cobrados pelo 
transporte desde áreas tão longínquas não 
permitiriam que os produtos vindos da 
Transamazõfiíca chegassem aos grandes 
mercados brasileiros a preços competiti 
vos; 6 - mesmo a exportação de matérias 
primas minerais tomar-se-ia antieconómi 
ca, por via rodoviária, em virtude das 
grandes distâncias até aos portos. É claro 
que os minerais preciosos ( ouro, diamante 
e até a cassiterita), de alto valor unitário, 
suportam inclusive o frete de transporte 
aéreo, tornando nesse caso dispensável 
a construção da rodovia; 7 - uma ferrovia 
compete vantajosamente nos fretes, para 
grandes distâncias, com o transporte 
rodoviário. 

Por fim, argumentos sociológicos fo 
ram contrapostos à iniciativa: 8 - a Trans 
amazônica não foi capaz de fixar os mi 
grantes; 9 - falta, na faixa de estrada em 
causa, uma infra-estrutura urbana e de 
serviços, que atenda às necessidades dos 
colonos ali instalados; 10 - o governo 
realizou gastos absurdos com o transporte 
das famílias dos migrantes. No açodamen 
to de completar a obra dentro do período 
governamental, até por avião foram con 
duzidos colonos, de Recife e João Pessoa, 
para Altamira. 

Os resultados efetivos do plano de 
desenvolvimento da Amazônia, baseado 
numa ocupação por pequenos e médios 
proprietários rurais ao longo de grandes 
eixos rodoviários, foram os seguintes: 
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Mal ou bem, no trecho da Transama 
zônica de Marabá a Itaituba ficaram as 
sentadas cerca de 10.000 famílias de colo 
nos pobres. Portanto, apenas 10% do ob 
jetivo colimado foram realmente atingi 
dos pelo INCRA. Isto é insuficiente e não 
resolveu a crise agrária do Nordeste. Não 
resolveu nem resolverá, porque o proble 
ma agrário nordestino é estrutural e tem 
que ser resolvido naquela mesma região. 

Entre o Madeira e o Tapajós, isto é, 
entre Humaitá e Itaituba, o INCRA nada 
fez. O resultado foi aí, portanto, igual a 
zero; e felizmente, porque esse trecho 
atravessa um dos refúgios florestais, de 
onde se expandiu a hiléia amazônica no 
Brasil, após a última glaciação quaternária 
(Würm). 

No segmento a leste de Marabá, até 
Picos, onde a Transamazônica emerge da 
floresta e aproveitou velhos traçados de 
caminhos vicinais, pode-se dizer que os 
seus resultados foram pouco superiores a 
zero. Serviram apenas para ampliar a cen 
tralidade de Recife e de Imperatriz (MA). 

No Acre, a abertura da Transamazô 
nica foi altamente negativa. Oferece trân 
sito seguro apenas durante um a dois 
meses por ano, e desencadeou uma espe 
culação fundiária, apoiada pela adminis 
tração estadual, que tem até hoje funestas 
conseqüências ecológicas e econômico-so 
ciais: êxodo rural-urbano; migração ma 
ciça de seringueiros para a Bolívia; confli 
tos pela posse da terra; "inchação" da ci 
dade de Rio Branco, por afluxo de uma 
população marginalizada; degradação ge- 
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neralizada das florestas e dos solos; altera 
ção dos regimes fluviais (3), etc. 

Em resumo: excetuando-se o Acre, 
a construção da rodovia Transamazônica 
não causou a devastação apregoada. Por 
conseguinte, as críticas apresentadas nos 
itens 1, 2 e 3 não têm fundamento. Ê ver 
dade que o povoamento dirigido, realiza 
do às suas margens, não equivale a refor 
ma agrária alguma. Uma reforma agrária 
presume uma estrutura agrária previamen 
te estabelecida na região. Lá, a ocupação 
foi feita em terras antes desocupadas, foi 
portanto uma obra de colonização. 

Quanto ao item 4, outros projetos 
têm sido muito mais inflacionários que o 
da Transamazônica. 

Embora afastada dos grandes merca 
dos, os produtos agrícolas ali produzidos 
podem escoar-se de caminhão, especial 
mente o arroz, via Goiás, aproveitando os 
fretes de retorno mais reduzidos (item S). 
As matérias-primas minerais, realmente, 
nunca saem pela estrada. A maior parte 
do ouro e dos diamantes extraídos na 
Amazônia é contrabandeada em aviões, 
diretamente dos garimpas, via George 
town. A cassiterita utiliza esse mesmo 
meio de transporte, mas dirige-se, legal 
mente, para o Sudeste (Volta Redonda e 
São Paulo) (item 6} 

Quanto à crítica do item 7, é muito 
duvidoso que em lugar da Transamazôní 
ca uma ferrovia tivesse maior sucesso. Sua 
construção e manutenção são muito mais 
caras que as da rodovia. A estrada de fer 
ro pode ser mais adequada para regiões 

já povoadas; não no sertão bruto da Ama 
zônia. 

As críticas de natureza sociológica 
(itens 8, 9 e 1 O) apontam defeitos no pro 
jeto que podem e devem ser corrigidos, 
num plano de colonização bem orientado. 

A BR-364, ligando Porto Velho a 
Cuiabá, penetra na selva amazônica entre 
Vilhena e Pimenta Bueno, em Rondônia, 
e teve mais êxito que a Transamazônica: 
recebeu mais de 20.000 famílias de colo 
nos. São, na maioria, famílias de nordes 
tinos, vindos do Paraná. Eram, nesse esta 
do, "bóias-frias" ou sitiantes de café ar 
ruinados pelas geadas de 1975. A substi 
tuição dos cafezais, exigentes de mão-de 
obra, pela rotação soja-trigo, muito meca 
nizada, expulsou esses agricultores pobres. 
Em conseqüência, o Território de Rondô 
nia registrou no decênio de 1970 o maior 
crescimento relativo de população do 
país: entre os dois últimos censos demo 
gráficos passou de 116.000 habitantes, 
em 1970, para 503.000, em 1980. 

O afluxo de migrantes superou, em 
muito, a capacidade do INCRA. para as 
sentá-los como parceleiros. Instalaram-se, 
por isso, como posseiros, nas proximida 
des dos projetos de colonização, tendo 
mesmo, em alguns casos, entrado em cho 
que com indígenas, por causa da invasão 
de suas terras. 

A BR-364 começa agora a ser asfalta 
da. O projeto de lei transformando Ron 
dônia em estado entrará brevemente em 
pauta no Congresso. Esta elevação só de 
veria ser sancionada, porém, quando o as- 
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Fazenda nova de 
gado na BR-364, 
Rio Branco]. AC) •.. 
o fiel carro de 
bois, meio de 
escoamento da 
produção na 
época das 
chuvas ... sacas de 
arroz em casca na 
BR-317, ao 
fundo pasto 
em formação ... 

faltamento estivesse concluído, e depois 
que Rondônia dispusesse de energia hidre 
létrica abundante e barata, a fim de per 
mitir sua industrialização. 

Todo o trajeto da BR-163 (Santarém 
Cuiabá) em Mato Grosso foi entregue a 
colonizadoras particulares, que pouco 
mais fazem além de mera especulação 
imobiliária, através de loteamentos. 

A rodovia Perimetral Norte, que uni 
ria Macapá (AP) a Boa Vista (RO), Içana, 
Benjamin Constant (AM) e Cruzeiro do 
Sul (AC), teve sua construção realizada 
apenas em pequenos trechos. Era de con 
cepção nitidamente militar (linha de roca 
da). Do ponto de vista econômico, "liga 
va o nada a coisa alguma". Em boa hora 
a obra foi paralisada. 

Projetos agropecuários 

Com a ascensão do general Geisel à 
presidência da República, em 1974, rnu- 
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dou radicalmente a política de ocupação 
da Amazônia. Não se financiariam mais 
"minifúndios", que, segundo a diretriz do 
novo governo, esgotavam o solo, acelera 
vam a erosão e não aumentavam significa 
tivamente a produção agrícola, mormente 
de produtos de exportação. A partir de 
então, o governo federal, através da 
Sudam, passaria a financiar "empresas ru 
rais", que aplicariam técnicas mais avan 
çadas, iriam gerar cerca de 30.000 empre 
gos e forneceriam divisas ao país. 

A conjuntura internacional apresen 
tava-se propícia para tal política: a carne 
estava muito valorizada no mercado mun 
dial, particularmente a carne magra, de 
gado zebu. O Brasil - e a Amazônia, em 
especial ~ se tornaria, em pouco tempo, 
um grande exportador de carne. 

Uma faixa periférica, no sudeste da 
hiléia amazônica, em forma de crescente, 
estendendo-se das proximidades de Cuia 
bá até o mar, na divisa entre o Maranhão 

::e 

; e o Pará, foi a região escolhida para v, receber maior quantidade de incenti 
.;: vos fiscais, destinados à implantação de 
~ tais projetos (fig. 1). 

Os financiamentos da Sudam eram 
pagos em quotas: a primeira para a derru 
bada e queimada; a segunda para a forma 
ção das pastagens, construção de cercas e 
demais benfeitorias, e a terceira para for 
mar o plantel. É óbvio que o recebimento 
de cada quota dependeria da satisfação 
das exigências relativas à quota anterior. 

O "crescente pastoril" era, porém, 
pouco habitado. Tornava-se necessário 
trazer mão-de-obra de outras regiões. Os 
grandes empresários não estavam qualifi 
cados para o tráfico de mão-de-obra. Esta 
atividade foi exercida por empreiteiros, 
que ficaram conhecidos pelo apelido de 
"gatos". Os trabalhadores rurais foram 
procurados principalmente nas áreas onde 
a crise agrária (isto é, o açambarcamento 
de terras, antes ocupadas por posseiros) 
estava mais acentuada. A região em que 
essas questões estavam mais aguçadas era 
o oeste do Maranhão; secundariamente, 
vinha gente do Piauí, do Nordeste e de 
outras partes (Goiás, Minas, Paraná, São 
Paulo etc.). 

No seu local de origem, os trabalha 
dores sfo seduzidos por propostas mira 
bolantes, até serem colocados em cami 
nhão e, depois de cuidadosamente vigia 
dos em cada pousada, são entregues na 
frente de trabalho. 

Os contratos são verbais. O trabalha 
dor não recebe carteira de trabalho, nem 
qualquer contrato avulso. Por isso, não 
há limites para a exploração de sua força 
de trabalho. Ele labuta de sol a sol, em 
condições de alimentação e de habitação 
muito deficientes, em regra, pois depen 
dem apenas da vontade do dono ou do 
administrador da fazenda. 

Todas as pendências com os trabalha 
dores são resolvidas pela polícia privada, 
composta de capangas ( ou "jagunços"), 
armados até os dentes. Assassinatos, sur 
ras e o uso de cárcere privado, embora 
proibidos pela lei brasileira, ficam lá im 
punes. Ao contrário, quando os trabalha 
dores se unem e combatem os capangas, 
a polícia estadual é chamada para impedir 
a "subversão". 

Formado o pasto, implantadas as 
benfeitorias julgadas necessárias, os traba 
lhadores são despedidos em massa, sem 
qualquer indenização. 

Esgotados e, às vezes, sem dinheiro 
sequer para retornar à sua terra, os des 
bravadores seguem, em geral, para diante. 
Penetram na mata, onde se instalam com 
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lavouras de subsistência, como "possei 
ros", em terras aparentemente devolutas. 
A insegurança leva-os a adotar um habitat 
nucleado ou mesmo concentrado, embora 
os roçados, pertencentes a cada família 
individualmente, possam ficar distantes. 
Assim, surgiram e cresceram rapidamente 
grandes aglomerados de posseiros, como 
Palestina e São Domingos do Araguaia 
(no Pará), junto à Transarnazônica, a leste 
de Marabá. Na PA-70, estrada transversal 
à mencionada, nasceu o núcleo de Rio 
Maria. 

No sudeste do Pará, os choques e em 
boscadas entre posseiros e capangas dos 
fazendeiros têm sido tão freqüentes e tão 
violentos que a Polícia Militar daquele es 
tado e um Batalhão de Guerra na Selva, 
do Exército, sediados em Marabá, têm in 
tervindo nos conflitos. Em 1980, o gover 
no federal criou o GETAT (Grupo Execu 
tivo das Terras do Araguaia e Tocantins) 
para dirimir as questões, mas que, até ago 
ra, nada fez. 

A expansão espacial dos projetos 
agropecuários, que geralmente de "agro" 
têm somente o nome, acarreta pelo seu 
próprio processo um incremento da área 
devastada pelos posseiros. Existe, portan 
to, uma relação dialética entre fazendei 
ros e posseiros; embora estes últimos faci 
litem uma posterior derrubada da mata 
secundária, quando os primeiros se 
apossam de suas terras, constituem uma 
força social quase única, embora mal 
organizada, que se opõe ao alastramento 
tranqüilo das vastas pastagens. 

As técnicas de desmatamento têm 
evoluído muito, nos últimos 12 a 15 anos. 
Em 1968, um projeto não financiado cha 
mado Novo Paraná, no vale do Arinos, em 
Mato Grosso, mobilizou 1.000 homens 
trazidos do ABC (São Paulo). Eles derru 
baram mata, durante três meses e meio, 
usando apenas machado e foice. Num só 
incêndio, os restos da floresta foram 
consumidos e, após uma colheita de 
mandioca, foi plantado capim coloníão, 
cujas sementes completaram a carga de 
dois caminhões. 

Hoje em dia, mesmo fazendeiros mo 
destos preferem empregar moto-serra em 
suas derrubadas, especialmente quando 
querem aproveitar alguma árvore de boa 
madeira, porque assim o lenho é mais 
poupado. 

O correntão é uma técnica mais in 
tensiva de devastação. Resume-se em uma 
corrente de 100 metros de comprimento, 
pesando 11 toneladas, presa em cada ex 
tremidade a um trator pesado. É empre- 
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gado em terràs de cerradão, matas de 
troncos finos ou matas secundárias e 
capoeirões previamente desbravados por 
posseiros. O dano ecológico provocado 
por esta técnica é mais severo. Geralmen 
te, as árvores da floresta amazônica não 
têm raiz pivotante; apóiam-se em uma 
teia horizontal de raízes, de profundida 
de quase sempre inferior a um metro ou 
mesmo superficiais; uma ou outra espécie, 
num total inferior a 10% do número de 
árvores por hectare, escoram-se em sapo 
pembas (raízes triangulares, planas, verti 
cais, ao redor da base do tronco) ou raí- 

zes adventícias. Todas essas árvores, 
quando derrubadas, levantam seu raiza 
me, juntamente com alguns metros cúbi 
cos de terra, até 5 ou 6 metros de altura. 
Desta forma, o perfil do solo fica inteira 
mente perturbado e vulnerável à erosão, 
quando sobrevêm os pesados aguaceiros 
de verão, que sucedem à época das derru 
badas e queimadas. 

Quando terminou a guerra do Vietnã, 
sobraram nos Estados Unidos imensos es 
toques do desfolhante chamado vulgar 
mente "agente laranja", que aniquilou as 
matas daquele país e causou moléstias· 
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horríveis em sua população. Esse material 
foi, em parte, contrabandeado para a Zo 
na Franca de Manaus, e lá adquirido no 
comércio. No Acre observam-se claros si 
nais de aplicação generalizada de desfo 
lhantes: árvores mortas em pé, capoeiras 
ou pastos mal formados, nenhum gado ... 
É que o desfolhante foi também um dos 
meios utilizados pelos fazendeiros para 
expulsar posseiros, seringueiros e índios, 
os quais não tendo como sobreviver sem a 
mata, tiveram que migrar. Os seringuei 
ros ou se mudaram para a periferia de Rio 
Branco, ou foram trabalhar nos seringais 
do norte boliviano (Departamento de 
Pando). 

À medida que o tempo corre, o pro 
cesso de devastação acelera-se : com ma 
chado e foice, 6 lenhadores levam 6 a 8 
dias para derrubar um hectare de mata de 
terra firme {conforme o vigor desta); com 
moto-serra, um homem derruba 1 hectare 
em 2 dias; a correntão, uma equipe de 5 
homens pode derrubar 40 a 50 hectares 
de mata em um só dia; usando desfolhan 
te, um piloto de avião (tipo Ipanema) po 
de liquidar cerca de 100 hectares de flo 
resta, em meio dia de trabalho. 

Um recente relatório do INPE (Insti 
tuto Nacional de Pesquisas Espaciais), co 
brindo todas as áreas severamente desrna- 

tadas da Amazônia, foi comentado pelo 
"Jornal do Brasil", de 29.1.80. A notícia 
procura amenizar a gravidade dos fatos: 
junto com o informe de que foram derru 
bados 7 milhões e 700 mil hectares da flo 
resta, acrescenta que eles representam 
apenas 1,551 % da superfície da região. 
Não esclarece, porém, que a "região" alu 
dida é a Amazônia Legal, que tem cerca 
de 5.000.000 km", quando na realidade a 
porcentagem deveria ser de 2,96%, relati 
va à área da hiléia no Brasil. Não deixa, 
entretanto, de frisar que a taxa de incre 
mento da devastação, nos últimos anos, é 
muito elevada: 169%. 

O depoimento prestado por Dom 
Álano Maria Pena, bispo de Marabá, pe 
rante a Comissão Parlamentar de Inquéri 
to sobre o problema da terra (4), revela 
que a Companhia Vale do Rio Cristalino, 
de propriedade da Volkswagen, que pos 
sui 139.640 hectares no município de 
Santana do Araguaia (PA), emprega técni 
cas muito extensivas de pastoreio, que re 
sultam numa densidade de ocupação de 
0,0001 trabalhador/hectare. Em relação 
à população bovina, foi criado um empre 
go para cada 1. 727 animais. A lotação das 
pastagens também está um pouco mais 
abaixo do suporte teórico: 1,3 cabeças/ 
hectare. 

Desembarque de toras de pau-rosa no porto de Manés, est. do Amazonas ... 
numa formação de invernada na BR-319, 42 km a sudeste de Porto Velho (RO}, a 
castanheira domina à frente dos pastos já divididos ... a simetria admirável da zona 
dos furos de Breves (PA), a oeste da ilha de Maraiô, antes da devastação da 
exploração madeireira ... 
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A propriedade da Liquifarma Agro 
pecuária Suiá-Missu S.A., o maior projeto 
agropecuário do Estado de Mato Grosso, 
tem um rebanho de 100.000 bovinos em 
200.000 hectares de capim colonião, o 
que equivale a 0,5 reses/ha. Todos os seus 
administradores, técnicos e burocratas re 
sidentes no lugar são mineiros. 

Coisas semelhantes, diferentes num 
ou noutro aspecto, poderiam ser ditas, 
com referência às propriedades pertencen 
tes à Atlântica-Boa Vista ( do grupo Ro 
ckefeller), à Sul-América, à J ari e outras 
grandes empresas multinacionais e nacio 
nais. 

Onde estão o "know-how", a geração v 
de empregos, que a Sudam apregoou, para 
justificar a entrega de vultosas quantias e 
a isenção de impostos a esses especula 
dores de terras? 

Quanto ao aspecto social, outro de 
poimento, apresentado à mesma Comis 
são Parlamentar de Inquérito por D. Pe 
dro Casaldáliga (5) descerra um quadro 
horripilante de arbitrariedades, violências 
e crimes, movidos pela cobiça da terra, 
por parte de fazendeiros contra: posseiros, 
índios e até outros fazendeiros. 

Os "Projetos Agropecuários" não al 
cançaram, por conseguinte, seus objetivos: 
a Amazônia não exporta carne nem gado 
vivo; poucos empregos permanentes fo 
ram criados. Eles geraram, sim, profusa 
mente, violência e miséria. Não fixaram 
nem estão fixando o trabalhador rural. E 
as causas disso tudo são: a escravidão eco 
nômica e seus corolários - condições de 
habitação, educação e assistência médico 
hospitalar deficientes. 

Os posseiros são impelidos cada vez 
mais para o interior da mata. Fica fácil, 
depois, expulsá-los e derrubar a mata se 
cundária com o correntão. Eles estão 
sendo, pois, utilizados pelas classes do 
minantes como desbravadores, verdadei 
ros batedores que as precedem, Por outro 
lado, fenômenos de degradação ecológica 
estão rapidamente conduzindo as terras 
florestais do "crescente pastoril" da Ama 
zônia a situações irreversíveis. O calor 
desprendido .pelos colossais incêndios des 
troem a vida bacteriana do solo. Esta con 
centra-se especialmente no horizonte A, 
superficial, e é mais vulnerável nos perfis 
de fases arenosas. 

Nas terras desprovidas da cobertura 
florestal e submetidas aos aguaceiros que 
sucedem à época das queimadas, estabele 
cem-se: a erosão acelerada dos solos; a 
lixiviação, que é o arrastamento das bases 
solúveis e do húmus, por dissolução, para 
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o lençol freático e daí para os rios; a 
eluviação, ou seja, a descida de partículas 
finas, sobretudo das frações argila e silte, 
para os horizontes inferiores dos perfis de 
solo. Os rios aumentam sua carga sólida e 
entulham-se de sedimentos. O Araguaia, 
que já era conhecido por suas extensas 
praias e "c'roas" (bancos de areia), parece 
estar cada dia mais afetado por esse fe 
nômeno. 

O próprio clima local fica alterado. 
Sem o manto protetor da floresta, a irra 
diação solar incide diretamente sobre o 
solo desnudo, provocando um brutal aque 
cimento do ar, em contato com ele, du 
rante o dia. Em conseqüência, a subida do 
ar (convecção) vai provocar instabilidade 
atmosférica. À noite, o solo resfria-se de 
pressa, muito mais do que quando se en 
contrava sob a mata. Há, portanto, um 
sensível aumento da amplitude térmica 
diária e uma tendência à acentuação dos 
curtos aguaceiros. 

Como um reflexo, os regimes fluviais 
exageram suas enchentes e vazantes, que 
tendem a tornar-se torrenciais. No Acre, 
o regime das águas já foi tão alterado que, 
embora estando numa região com mais de 
2.000 milímetros anuais de precipitações; 
os fazendeiros construíram açudes para 
dessedentar o gado durante a estiagem. 
Em agosto de 1968, o Rio Acre, na cida 
de de Rio Branco, podia ser cruzado a pé, 
com água abaixo do joelho; mas, no co 
meço de 1979, esse mesmo rio derrubou 
casas na cidade, a uns 20 metros acima 
daquele nível. 

No lado agredido, isto é, na floresta, 
verifica-se o desaparecimento de espécies 
botânicas. Esse empobrecimento não é 
apenas florístíco; é também econômico. 
Espécies de alto valor comercial estão 
agora ameaçadas de extinção, como: o 
mogno [Swietenia macrophyla), que era 
particularmente abundante nas florestas 
dos vales do Tocantins e do Araguaia; a 
maçaranduba (Manilkara huberi, Ducke), 
já detectada pela equipe de Heinsdijk, en 
tre o Tocantins e o Tapajós; o pau-rosa 
[Aniba roseodora, Ducke) (fig. 4), recur 
so devastado das matas de terra firme do 
médio Amazonas, entre o Tapajós e o Ma 
nacapuru; a própria castanheira-do-pará 
(Bertholletia excelsa, H. B. K.) (fig. 5), 
cujas "reboleíras" mais ricas se concentra 
vam nos vales do Itacaiúnas e do Araguaia 
(no sudeste do Pará) e no leste do Acre, 
regiões percorridas p.,:~ Transamazõníca e 
pela PA-70. O nicho ecológico de Parago 
minas, rico em mogno, praticamente desa 
pareceu. 
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Além de desencadearem uma devasta 
ção insensata, os projetos agropecuários 
constituíram uma rede fundiária de super 
latifúndios, que veio agravar sobremaneira 
o problema agrário brasileiro, complican 
do-o ainda mais, com uma grave desnacio 
nalização, de imprevisíveis conseqüências 
político-militares, no futuro. 

Exploração madeireira 

Pelo Decreto n9 83.518, de 29 de 
maio de 1979, o governo federal criou 
o grupo de trabalho interministerial, ins 
talado em 12 de junho do mesmo ano, 
com o objetivo de propor uma política 
florestal para a Amazônia brasileira, a ser 
submetida ao Poder Legislativo. 

O documento final do G.T.I. tem 
orientação correta relativamente ao pro 
blema indígena ( contrário à remoção 
compulsória de tribos, por exemplo), à 
preservação da fauna, à necessidade fun 
diária ... Os fundamentos da ocupação da 
Amazônia poderão ser, segundo esse do 
cumento, reunidos em três itens: 

1) Preservação de áreas naturais, co 
mo: parques nacionais, reservas bíológí 
cas, estações ecológicas, etc., num total 
de 50 milhões de hectares. • 

2) Determinação de áreas florestais 
de utilização madeireira, denominadas 
"Florestas Nacionais", "a serem maneja 
das racionalmente", cobrindo uma área 
total de 50 milhões de hectares. 

3) Estabelecimento de normas de uso 
da terra para outras atividades econômi- 
cas. 

Este conjunto de medidas constitui 
agora o Prozam (Programa de Zoneamen 
to Ecológico-Econômico da Amazônia 
Brasileira), matéria de um projeto de lei, 

que será encaminhado ao Congresso Na 
cional. 

As tais "Florestas Nacionais" serão 
exploradas por grandes empresas priva 
das, que pagarão ao governo federal taxas 
proporcionais ao volume de madeira ex 
traído. Com essa renda, o governo brasi 
leiro pretende fazer a reposição florestal, 
através do IBDF devidamente reorganiza 
do, de maneira que o projeto se torne 
auto-sustentável. Embora as empresas ad 
mitidas para a exploração madeireira não 
fiquem obrigadas a· comprar a terra, e ar 
rendem somente a floresta, deverão dis 
por de capitais elevados. Ora, sabe-se que 
poucas serão as firmas brasileiras capazes 
de apresentar tal qualificação. A econo 
mia madeireira da Amazônia ficará, por 
tanto, cada vez mais entregue a compa 
nhias multinacionais. 

Já existem empresas multinacionais 
operando na Amazônia, em bases pura 
mente extrativas, para exportar madeiras 
preciosas semiprocessadas, em tábuas e 
pranchões, Elas compraram a maior parte 
das pequenas serrarias que operavam no 
baixo Amazonas. A Brumasa, subsidiária 
da holandesa Bruynzeel, tem sede em Be 
lém e uma grande serraria em Breves, e 
devasta a zona dos Furos, a oeste da ilha 
de Marajó. A Toyomenka, japonesa, tem 
uma enorme serraria toda automatizada 
em Abaetetuba, e explora madeiras' no 
baixo Tocantíns, Igualmente a Georgia 
Pacific, norte-americana, explora madei 
ras da Amazônia. Três grandes fábricas 
fazem compensados, especialmente desti 
nados à exportação: a Compensa, de Ma 
naus, outra em Macapá e uma terceira em 
Paragominas. 

O extrativismo da madeira é de tama 
nho significado para a economia atual da 

Imagem do 
seringai de 
Belterra (PA), 
invadido pela 
capoeira. em 
virtude das 
condições 
antieconõmicas 
de sua exploração. 
Qµ,ando tais 
condições se 
tornaram 
evidentes, a Cia. 
Ford Industrial 
do Brasil se 
retirou, vendendo 
tudo ao governo 
brasileiro 
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Fig. 2 - Atividades econômicas e principais núcleos 
populacionais na área do Projeto Jari. 

Fig. 3 - A ocupação da margem esquerda do Baixo Amazonas 
pelas multinacionais. 
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Amazônia que, em 1981, representará o 
primeiro produto no valor das exportações 
paraenses. 

Ainda que fossem genuinamente na 
cionais todas as empresas madeireiras da 
Amazônia, que importa isso se o que se 
propõe agora é devastar 50 milhões de 
hectares? Esta· é uma área·mais ou menos 
equivalente à da Espanha, o maior país 
da Europa meridional. Corresponde apro 
ximadamente a pouco menos de todo o 
estado da Bahia. 

A hiléia amazônica é o último reduto 
das grandes florestas tropicais do mundo, 
ainda relativamente intacto. No Brasil 
mesmo, a mata da fachada oriental atlân 
tica já foi quase totalmente destruída. O 
mesmo destino teve a mata mais homogê 
nea, de araucárias, do planalto Meridional, 
apesar das repetidas advertências de R. 
Maack (6). 

Como agir, então, para conservar esse 
fabuloso patrimônio que o Brasil herdou 
da natureza e de seus antepassados? Em 1926, o geógrafo norte-america 
no Roy Nash, então cônsul no Brasil, es 
creveu um livro notável (7), no qual inse 
riu um capítulo intitulado "Política Flo 
restal". Aí, ele expõe que o Brasil tem 
dois modelos a escolher: o dos Estados 
Unidos ou o da India. No primeiro caso, 
as terras florestais foram privatizadas e 
devastadas, a tal ponto que o governo 
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americano foi levado a desapropriá-las e 
reflorestá-las, a um preço elevadíssimo. 
Por causa disso, l /3 das terras da Federa 
ção Americana pertencem hoje ao gover 
no daquele país. E acrescenta: "No Brasil 
existe maior quantidade de madeira em 
condições de ser prontamente exportada 
que em qualquer outra região do globo. 
Pode-se ter a certeza de que os madeirei 
ros norte-americanos, como lobos sobre 
uma manada de caribus, cairão sobre elas, 
tão logo tenham liquidado com a carcaça 
das últimas sequóias, cedros de Douglas e 
pinhos do Sul". 

Diretriz totalmente oposta foi segui 
da pelo Império Britânico em suas colô 
nias no sul da Ásia. Alarmado com a de 
vastação feita pelos nativos na Birmânia, 
a serviço de empresas madeireiras em bus 
ca de pau-teca (Tectona grandis, L.) e pa 
ra suas roças (em birmanês, "taungya") 
de subsistência, contratou o referido go 
verno, em 1856, o silvicultor alemão 
Dietrich Brandis para superintendente das 
florestas. Brandis, ao invés de perseguir 
os fazedores de "taungya", agiu de manei 
ra oposta: organizou viveiros de mudas de 
pau-teca e chamou os nativos para que 
plantassem fileiras intercalares delas em 
seus roçados, mediante pequeno paga 
mento. Ao abandonar o roçado para abrir 
outro, permanecia o nativo como proprie 
tário daquelas mudas de pau-teca que ha- 

via plantado, mas só podia cortá-las de 
corridos vinte anos. Findo esse prazo, o 
próprio governo da colônia comprava-as 
ao nativo pelo preço corrente no mercado. 

Este sistema, combinando duas ati 
vidades aparentemente antagônicas, rece 
beu a denominação de "taungya-forestry 
system" e difundiu-se na India, Indoné 
sia e África tropical. D. Brandis é conside 
rado, por esta e outras contribuições, o 
fundador da silvicultura tropical. 

Em terras africanas, nova série de ár 
vores foi introduzida no aludido sistema, 
como: Juniperus procera, Ptnus america 
nos e o cipreste mexicano (8). 

Ainda sem resultados definitivos, co 
meçou a ser experimentado· o "taungya 
forestry system" no distrito de Belterra, 
em Santarém (PA), num teste-piloto, cul 
tivando duas espécies amazônicas: o freíjó 
[Cordia goeldiana, Hub., Borraginaceae) e 
a fava amarga (Leguminosae ). · 

É surpreendente como, sendo a Ingla 
terra a pátria do capitalismo e do colonia 
lismo moderno, já em 1862 o governador· 
geral das Índias não teve dúvidas em desa 
propriar todas as florestas de Birmânia, 
reconhecendo, por escrito, que o interesse 
público deveria sobrepor-se ao interesse 
particular, que lhe era incompatível e in 
teiramente antagônico. 

As multinacionais madeireiras que se 
atirarão sobre as "Florestas Nacionais", 
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serão todas, ou pelo menos a maioria, das 
que têm atuado nos trópicos asiáticos e 
africanos. Aí, a devastação resultante da 
"tecnologia" por elas aplicada deixa uma 
perspectiva de sobrevivência inferior a 30 
anos em ambos os continentes. Na Ásia 
tropical, segundo artigo publicado na re 
vista sueca "Ambio" (9), cada ano é arra 
sada uma área de 5.000.000 hectares, 
equivalente aproximadamente à do estado 
do Rio. 

Temerosas da luta armada travada pe 
los habitantes daquelas regiões para ex 
pulsar seus antigos colonizadores, as 
grandes madeireiras retiram-se dos trópi 
cos do Velho Mundo e buscam a última e 
maior reserva florestal do mundo, nos tró 
picos americanos, para completar o saque. 
Isso explica, em parte, a taxa de devasta 
ção crescente na Amazônia brasileira, da 
qual, porém, não foram divulgauos dados 
desde 19 de janeiro de 1979. 

Projeto Jari 

Este Projeto não é uma simples ex 
ploração madeireira. Seu principal objeti 
vo e fonte de renda é a silvicultura, apro 
veitando a madeira para a fabricação de 
celulose em usina no próprio estabeleci 
mento. A Jari Florestal e Agropecuária 
realizou o único trabalho de refloresta 
mento, em grande escala, até hoje em fun 
cionamento na Amazônia brasileira. Culti 
va florestas artificiais de Gmelina arborea 
sobre solos argilosos, e de Pinus caribaea, 
var. hondurensis, sobre solos arenosos, to 
talizando 120.000 hectares. A exportação 
de celulose começou em 1979. 

A Jari não é meramente uma "planta 
tíon" tropical (10) em seu modelo clássi 
co, conforme descreve L. Waibel (11). É, 
antes, uma verdadeiro "império" encrava 
do no Brasil. Além da celulose, ela vende 
madeira beneficiada, caulim, arroz e cria 
gado para autoconsumo de carne (por en 
quanto). 

A madeira nobre é extraída das ma· 
tas de que a empresa se apossou; é serrada 
e vendida para o exterior, quando não 
aproveitada nas instalações da firma. A 
madeira branca também é utilizada para 
o fabrico de celulose e seus resíduos são 
queimados na usina termelétríca. O cau 
lim é explorado na jazida do morro do 
Felipe, situado também nas terras ocupa· 
das pela J ari. Uma parte desse material é 
empregada no branqueamento da celulo 
se, e outra parte é exportada. Quatro mil 
hectares de arroz de inundação são culti 
vados em terras de várzea, na margem es- 
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querda do estuário do Amazonas, pondo 
em prática um sistema agrícola intensivo 
de capítal: semeadura e pulverizações, fei 
tas de avião; irrigação por motobombas, 
a motor diesel; colheita mecânica. O ar 
roz é destinado, quase todo, ao mercado 
externo. Parte das terras da Jari são de 
pastos plantados, ocupados com gado 
Nelore (fig. 2). 

As terras da Cia. Jari Florestal e 
Agropecuária estão situadas no vale do 
rio Jari (fig. 3), abrangendo parte do mu 
nicípio de Almeirim, no Pará (margem di 
reita), e parte do município de Mazagão, 
no Amapá (margem esquerda). 

Quem visita a sede do projeto, em 
Monte Dourado, e as instalações da usina 
de celulose colhe uma impressão realmen 
te esplendorosa. No citado local estão as 
casas dos técnicos de nível superior (es 
trangeiros, na quase totalidade) e dos fun 
cionários administrativos mais qualifica 
dos. As duas usinas, muito modernas, es 
tão ancoradas na margem do rio. 

Aqueles que conseguem, no entanto, 
visitar os aglomerados de trabalhadores 
braçais, no Beiradão ou nas frentes de 
desmatamento, recebem uma impressão 
totalmente diversa (12). 

Os trabalhadores são recrutados tam 
bém por "gatos", como nos projetos agro 
pecuários, vindos, na maioria, do Mara 
nhão, onde as lutas pela terra, travadas 
pelos posseiros, estão chegando ao fim. 
Sempre vigiados, eles são conduzidos e 
entregues à Jari, Aí, vegetam, ferozmente 
explorados. As condições de trabalho são 
impostas pela Jari, por meio de uma "for 
ça de segurança", composta de 193 guar 
das bem pagos e bem armados. Em con 
traste, a polícia de Almeirim conta com 
7 soldados, chefiados por um cabo. 

A J ari Florestal e Agropecuária Ltda, 
é subsidiária da Entrerios Comércio e Ad 
ministração Ltda., a qual, por sua vez, 
pertence à Uníverse Tankshíps Inc .. Este 
grupo, sediado em Nova York, é controla 
do pelo milionário Daniel K. Ludwig, pos 
suidor da maioria absoluta das ações, e 
considerado como detentor da maior for 
tuna individual do mundo. 

Isenção total de impostos - IPI, ICM, 
de importação e de renda - foi generosa 
mente concedida pelo governo brasileiro, 
desde que o Sr. Ludwig implantou negó 
cios no Brasil, em 1967. Através de 18 
subsidiárias, ele entrou em diversos ramos 
de atividades: mineração de bauxita, no 
Trombetas (da qual se retirou, em 1981); 
de ouro, em Minas Gerais; agropecuária; 
extração de álcool de mandioca, também 

em Minas, etc.; sempre beneficiado por 
financiamentos e incentivos fiscais. 

Apesar da fortuna que possui e do 
vulto de bens acumulados no Brasil, em 
tão pouco tempo, o Sr. Ludwig fez um 
empréstimo no mercado europeu de capi 
tais, no valor de 250 milhões de dólares. 
Como o Banco Nacional de Desenvolvi 
mento Econômico (BNDE), por disposi 
tivo regulamentar. só financia empresas 
nacionais, foi compelido, por decreto-lei 
federal, a subscrever como avalista os tí 
tulos de empréstimo da J ari, sob a alega 
ção de tratar-se de uma empresa "de rele 
vante importância para a economia nacio 
nal". 

Desde o final de 1980, tentou a Jari 
legalizar a apropriação completa, perante 
o INCRA, de uma superfície de 3.600.000 
hectares, caracterizada por limites natu 
rais (13), mas apresentou somente títulos 
legítimos sobre 600.000 hectares. Não 
obstante, o INCRA ainda lhe concedeu 
direito ao domínio sobre 1.600.000 ha. 
"apenas". Isto foi suficiente para que o 
Sr. Ludwig não remetesse mais um só dó 
lar, em l 981, para custear o funciona 
mento da Jari. Sob o pretexto de conten- 

' ção de despesas, a empresa dispensou ime 
diatamente, no início deste ano, 4.000 
peões que lá trabalhavam. E foi mais lon 
ge: o Sr. Ludwig negou-se peremptoria 
mente a pagar as prestações do emprésti 
mo avalizado pelo BNDE, a primeira das 
quais venceu no final de julho de 1981. 

Em 1948, já se instalara no centro do 
Amapá uma empresa chamada Icomi (In 
dústria e Comércio de Minérios S.A.), di 
rigida pelo Sr. Azevedo Antunes, para ex 
plorar o minério de manganês da serra do 
Navio. Na realidade, esta empresa nada 
mais é que uma subsidiária da Bethlehern 
Steel Corporation, um dos maiores con 
sórcios de aço do mundo, sediado nos Es 
tados Unidos. 

O manganês do Amapá foi intensiva 
mente explorado e exportado para o cita 
do país, através de uma ferrovia e um por 
to (Santana) especializado. Hoje em dia, 
resta apenas um imenso buraco, no lugar 
da serra, e o minério de baixo teor dali 
extraído é pelotizado, antes do embarque 
no porto de Santana. 

A fim de aproveitar a infra-estrutu 
ra criada para a mineração, que já se apro 
xima do esgotamento, a Icomi fundou 
uma subsidiária - a Amazônia Celulose 
(Amcel) - , que se lançou no cultivo de 
florestas homogêneas, também de gmelina 
e Pinus, em escala comparável às da 
Jari, numa vasta área quase adjacente à 
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desta última. 
Esta superfície colossal de matas ho 

mogêneas, superior a 200.000 hectares, 
na Amazônia, representa, conforme bem 
fnsaram os ecólogos norte-americanos Phi 
lip M. Fearnside e Judy M. Rankin (14), 
que fazem pesquisas no INPA, um atenta 
do contra a ecologia. Oferece grande peri 
go pelas possibilidades de: ataque de do 
enças vegetais e pragas, restrições à fauna 
silvestre, bem como incêndios ( 15). Casos 
semelhantes já se registraram nos seringais 
cultivados de Belterra (ataque pelo fungo 
Microcyclus ulei, causador do "mal das 
folhas"), do Acre ( dois incêndios nos se 
ringais plantados da fazenda Palmares) e 
nos pimentais do Torné-Açu (ataque pelo 
fungo Fusarium, que liquidou todas as 
pimenteiras da região). 

Quando uma destas desgraças aconte 
cer, as empresas salvar-se-ão, graças aos 
seus múltiplos negócios e altos dividendos 
já auferidos, mas a miséria generalizada 
das famílias dos trabalhadores e o desas 
tre ecológico chegarão às últimas conse 
qüências. 

O declínio do Projeto Jari foi larga- 

mente pranteado pela imprensa nacional, 
desde o fim de 1980 até agora. Na realida 
de, o Sr. Ludwig estabeleceu como condi 
ção sine qua non para manutenção do 
projeto o reconhecimento, pelo governo, 
de suas terras sem título legítimo. 

Para contornar o impasse, novo ar 
ranjo foi secretamente estabelecido. O Sr. 
Azevedo Antunes, amigo do Sr. Ludwig, 
"adquiriu" a maioria das ações da J ari. 
Em vez de ser nacionalizado, o projeto re 
ceberá novo financiamento do BNDE (já 
agora concedido a uma firma "brasileira") 
para pagar a primeira prestação do em 
préstimo. E tudo continua como dantes ... 
Porém, o novo diretor-presidente já decla 
rou publicamente: o futuro da Jari depen 
de exclusivamente do reconhecimento, pe 
lo governo, da propriedade das terras plei 
teada pela companhia (18). 

Enquanto isso, o Sr. Daniel K. Lud 
wig, com 84 anos de idade, já determinou 
o futuro da J ari Florestal e Agropecuária. 
Quando ele desaparecer, a empresa será 
legada ao Ludwig lnstitute for Cancer Re 
search, sediado na Suíça. Não se trata, 
como se pode presumir, de entidade fi- 

Fig. 4 - Bacia salífera da Amazônia. A figura mostra a grande extensão da bacia 
que, segundo os estudos da Petrobrás, tem 750 Km de extensão e 200 Km de 
largura máxima. 
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lantrópica, mas sob tal rótulo está embu 
çada, segundo pesquisa do deputado Mo 
desto Silveira (19), verdadeira "mâfía" 
de magnatas, numa espécie de clube fe 
chado, envolvendo inclusive um banco 
oficial suíço. 

Perdura incerto o futuro do Projeto 
Jari. Que desfecho terão naquela área a 
incrível miséria dos trabalhadores rurais, 
as ameaças ao equilíbrio ecológico e à 
própria soberania nacional? 

Projeto Grande Carajás 

Até o decênio de 1950, a Amazônia 
brasileira era considerada uma região po 
bre em recursos minerais. O velho precon 
ceito sobre o "inferno verde" ainda se 
mantinha relativamente intacto, apesar de 
já haverem sido descobertos: em 1941, a 
grande jazida de pirolusita (minério de 
manganês) da serra do Navio; vários pláce 
res de cassiterita (minério de estanho) na 
Rondônia, no período de 1952 a 1960, e 
a imensa bacia de salgema do médio Ama 
zonas (fig. 4), encontrada e cubada pelos 
geólogos da Petrobrás, em 1955. Compre 
endem-se as razões da permanência da 
quele preconceito: o manganês não gerou 
riquezas no Amapá; a cassiterita era ex 
plorada por garimpeiros miseráveis na 
Rondônia; e a bacia salífera mantém-se 
até hoje inexplorada. 

A partir da década de 1960, porém, o 
escudo cristalino pré-cambriano sul-ama 
zônico revelou recursos minerais insuspei 
tados: 

Ferro - A serra dos Carajás, a oeste 
de Marabá (PA), contém a maior jazida de 
minério de ferro, de alto teor, do mundo . 
Suas reservas foram avaliadas em 18 bi 
lhões de toneladas de hematita, itabirito e 
canga, com teor médio de 66% de Fe2 03• 
Foi caracterizada como importante reser 
va mineral em 1967. 

Manganês - Adjacente à referida ser 
ra, foi encontrada vultosa ocorrência de 
pirolusita, no vale do igarapé Azul. So 
mente o Projeto Azul possui uma reserva 
de 45 milhões de toneladas. Outras jazi 
das menos importantes, embora valiosas, 
foram determinadas nas localidades de 
Sereno, Buritirama e Serra da Providên 
cia, todas no Pará, totalizando 60 milhões 
de toneladas de minério de alto teor. 

Alumínio - Com um volume total da 
ordem de 3,5 bilhões de toneladas de bau 
xita, encontradas no vale do Trombetas, 
nos municípios de Paragominas e Almei 
rim (PA) e no acampamento N5 da serra 
dos Carajás, o Brasil coloca-se em terceiro 
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lugar na classificação mundial como país 
possuidor de reservas desse mineral. Várias 
empresas multinacionais entraram nesse 
ramo de negócios no Pará: Alcoa (EUA), 
Albrás (Japonesa), Mineração Rio do Nor 
te ( consórcio de cerca de 1 O multinacio 
nais), Rio Tinto Zinc etc .. O Brasil possui 
sempre 51 % das ações de cada uma; po 
rém, as decisões - especialmente as relati 
vas a preços - só podem ser tomadas, se 
gundo o estatuto de todas elas, com a 
aprovação de 2/3 dos acionistas. 

Níquel - Apenas inferiores às reser 
vas niquelíferas de Sudbury, no Canadá, o 
minério de níquel foi encontrado, totali 
zando cerca de 45 milhões de toneladas, 
nas localidades paraenses de: Quatipuru 
(na Bragantina), Carapanã (Onça) e Ver 
melho, em Carajás (nesta última, com um 

. teor de 1,5% de níquel). 
Cobre - Mineral cujo consumo no 

Brasil depende, hoje em dia, inteiramente 
da importação, o minério de cobre, em re 
servas montando de 550 a 600 milhões de 
toneladas, com teor médio de 0,9% Cu, 
foi encontrado também na serra dos Cara 
jás, nas localidades de Bahia e Azul (acam 
pamento MMl). 

Estanho - A cassiterita, já abundante 
em Rondônia e em Goiás, tem agora co 
nhecidas jazidas muito significativas em 
Carajás, nas localidades de Velho Guilher 
me, Mocambo e Antônio Vicente, bem 
como no vale do Surucucus, no Território 
de Roraima. 

Caulim - Com uma cubagem total de 
800 milhões de toneladas, jazidas de cau 
lim foram detectadas no morro do Felipe 
(em exploração pelo Projeto Jari, de Mr. 
Ludwig) e no vale do Rio Capim, na re 
gião Guajarina (PA). 

Ouro - As ocorrências auríferas 
atualmente mais produtivas do Brasil ~s 
tão situadas na Amazônia, a saber: no mé 
dio Tapajós (ribeirões Crepori, Crepori 
zinho e das Tropas), nas serras Pelada e 
das Andorinhas (PA), assim como no rio 
Parauarí, na bacia do Maués (AM). Todo 
esse ouro é aluvionar. O surto da serra 
Pelada foi o mais divulgado, no primeiro 
semestre de 1981. Produziu, em média, 
20 kg de ouro por dia, com pepitas de 
92-93% de teor. 

Outras jazidas minerais menos impor 
tantes poderiam ser referidas, como as de 
nióbio, titânio, gipsita, minerais radioati 
vos, etc. 

Evidentemente, tão vultoso recursos, 
encontrados em curto prazo, numa região 
cuja geologia ainda permanece muito des 
conhecida, são fatores que geram otimis 
mo quanto ao futuro da região e do Brasil. 
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Infelizmente, não houve um debate 
amplo e aberto, neste país, envolvendo 
governo, políticos, povo e técnicos, para 
se elaborar uma diretriz certa e segura, no 
sentido de se tirar. o melhor proveito dos 
imensos recursos do Projeto Grande Cara 
jás. 

Os técnicos perderam-se amiúde em 
discussões bizantinas sobre a alternativa 
dos transportes para o minério de ferro de 
Carajás: ferroviário ou fluvial. O primei 
ro, ligando a serra ao porto de São Luís 

deve ser mais rápido, de maior capacidade 
e de mais fácil transbordo para os grandes 
navios graneleiros. Parece, portanto, mais 
adequado à exportação. 

Por outro lado, o transporte fluvial, 
ligando a serra ao porto de Belém, é mais 
lento, porém muito mais barato, não só 
na montagem dos equipamentos como na 
manutenção e nos fretes. 

A construção da usina hidrelétrica de 
Tucuruí, com um potencial de 1.800.000 
quilowatts, é um projeto ancilar do de Ca- 
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Em Carajás o terreno é preparado 
para ser dinamitado. O ferro retirado 
vai alimentar a usina-piloto. Ainda 
em Carajás, depósito de minério 
contendo cobre, retirado de túneis 
para estudos preliminares ... Na escola 
de colonos em Cacoal, Rondônia, o 
apelo da vida lá fora parece ser 
bem maior ... 
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rajas, Até agora. apesar dos reclamos em 
prol da industrialização de Belém, o go 
verno brasileiro resistiu em empenhar-se 
naquele empreendimento. Mas o projeto 
de implantação da usina de fabricação de 
alumina, da Albrás, consórcio nipo-brasí 
leiro, exige, como todas as usinas simila 
res, energia elétrica abundante e barata. O 
Japão possuía várias usinas de alumina, 
que foram obrigadas a fechar. porque 
eram termelétricas e dependiam de com 
bustíveis derivados de petróleo. A subida 
dos preços do óleo mineral, importado, 
tornou-as antieconômicas. Foi fácil, por 
isso, conseguir créditos no Japão para fi 
nanciar uma indústria que se destina basi 
camente a vender-lhe alumina, produzida 
no Brasil, país que tem o quilowatt mais 
barato do mundo e mão-de-obra a preço 
vil. 

Um benefício que o Projeto Tucuruí 
trará ao de Carajás e ao Brasil Central será 
a construção de eclusas na barragem, o 
que permitirá a navegação contínua de 
chatas, entre Belém, de um lado, Porto 
Nacional (GO), no Tocantins, e pelo me 
nos Barra do Garças {MT), no Araguaia. 

O Projeto Carajás envolve, segundo a 
avaliação dos economistas, uma despesa 
de 33 bilhões de dólares em investimentos 
diretos. 

O atual endividamento externo do 
Brasil, em mais de 60 bilhões de dólares, 
cria, por parte do governo, uma pressa em 
implantar a mineração no Grande Carajás, 
como único meio de livrar-se daqueles 
compromissos a médio prazo. Em contra 
partida, a mencionada dívida tira ao país 
o seu poder de barganha. Diz-se vulgar 
mente que Carajás permitirá pagá-la, mas 
o que se tem feito é simplesmente o ofe 
recimento das jazidas minerais do projeto 
às multinacionais. Excluída a exploração 
do ferro e a do petróleo, o controle da 
economia mineral da Amazônia e do Bra 
sil está altamente internacionalizado. 

Mais uma vez, alega-se que as grandes 
empresas transnacionais irão introduzir 
tecnologia. Não há verdadeiramente segre 
dos tecnológicos na mineração, e se os 
houver, poderão ser facilmente adquiridos, 
mediante simples contratações de serviços. 

A experiência mundial demonstra 
que a exportação de minério bruto ou 
apenas concentrado não enriquece país al 
gum; senão o Chile, a Bolívia, o Peru, o 
México e o Zaire seriam países desenvolvi 
dos. O exemplo do Território do Amapá 
está aí. 

A entrega das jazidas de Carajás às 
multinacionais significa que, em breve, os 
habitantes daquela região estarão pisando 

sobre minérios que já não pertencem ao 
Brasil e o país inteiro delas dependerá, 
cada vez mais. 

Outra alternativa seria a contratação 
exclusiva de firmas nacionais de minera 
ção. Estas, porém, em seu conjunto, nem 
de longe possuem capitais suficientes para 
tão vasta empreitada. Capitais estatais, 
principalmente através da Companhia Va 
le do Rio Doce e suas subsidiárias, deve 
riam associar-se a estas ou complementar 
suas atividades. 

A opção tomada pelo governo brasi 
leiro, em 1981, foi diametralmente opos 
ta. As subsidiárias da CVRD, assim como 
a CPRM, estão sendo liquidadas, seus téc 
nicos foram despedidos, em nome da "de 
sestatização". Por seu turno, a Vale do 
Rio Doce concentrar-se-á unicamente na 
extração do minério de ferro para expor 
tação. 

Diz o velho ditado "que a pressa é 
inimiga da perfeição". Em vez de se bus 
car a Iiqüidação da dívida externa com os 
recursos de Carajás, deve-se proceder aí a 
um plano rígido de industrialização gra 
dual, com reinvestimentos sucessivos. Ma 
rabá tem amplas condições de tornar-se 
um grande pólo metalúrgico, superior a 
Volta Redonda, não só pela proximidade 
das jazidas minerais, mas também pelo 
seu fácil acesso a todos os mercados brasi 
leiros, por vias fluviais, rodoviárias e marí 
timas. Manaus e Santarém têm possibili 
dades no setor da petroquímica, por cau 
sa da bacia de salgema, 

A industrialização da Amazônia, em 
alguns centros, vai gerar empregos e tec 
nologia, elevar o poder aquisitivo e, assim, 
criar mercados locais. Esta será também 
uma forma de fixar o homem no meio ru 
ral, para abastecer os referidos mercados. 
Resultará, portanto, na integração da 
Amazônia à comunidade brasileira. 

Conclusões · 

Desde o surto da borracha silvestre, 
iniciado no final do século XIX, todo o 
planejamento para ocupar e desenvolver a 
Amazônia tem sido concebido em função 
de interesses estranhos à região e, às vezes, 
ao próprio Brasil. Foram sobretudo as fá 
bricas de pneumáticos dos Estados Uni, 
dos e da Europa que deflagraram o surto 
da seringa e, em 1913, abandonaram a 
Amazônia à própria sorte, quando obtive 
ram borracha mais barata no sul da Ásia. 

Há também falta de continuidade na 
realização dos projetos, bem como de es 
tudos e debates, antes de começar a im 
plantação de cada um deles. 
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A Transamazôníca foi vista como 
único meio real de proceder à integração 
da Amazônia ao Brasil, no governo Médi 
ci, A rodovia foi construí da sem nenhum 
projeto de engenharia, só havia anteproje 
to. Na pressa de colonizar a faixa por ela 
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servida, até de avião trouxeram famílías 
de colonos. Que resta hoje de todo esse 
esforço? O INCRA sem verbas, a estrada 
em abandono e os colonos, pobres e sem 
qualquer assistência. Enriqueceram ape 
nas as empreiteiras de construção rodovia- 

in Asia and the South Pacific". AMB/0, 
vol. VIII, n9 5, 1979, p. 192-201. Sto 
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to estabelecimento, simultaneamente agrí 
cola e industrial, que, com grande emprego 
de mão-de-obra e de capital, vende um 
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ria, do Sudeste, que se tornaram multina 
cionais. 

Entrou o governo Geisel e só passa 
ram a interessá-lo as "empresas rurais", 
isto é, os projetos agropecuários. Desta 
nova "moda" resultaram principalmente: 
superlatífúndios, especulação imobiliária, 
expulsão de posseiros, violências, devasta 
ção e degradação ambiental. O maior ni 
cho ecológico da selva amazônica, em Pa 
ragominas, foi arrasado. Embora tarde, 
valeu a desativação dos financiamentos da 
Sudam a tais projetos, em 1981. 

Agora, o avanço aos recursos mine 
rais do Projeto Carajás e a exploração ma 
deireira pretensamente "auto-sustentada" 
(20) estão na ordem do dia. Multinacio 
nais estão, naturalmente, por trás de toda 
a propaganda. 

Já é tempo de que os brasileiros, do 
Sudeste em particular, cessem de tomar 
uma atitude colonialista, relativamente à 
região amazônica. É preciso abolir essa 
mentalidade de enriquecer depressa, sa 
'queando a região, para ir embora quanto 
antes. 

Por isso foi de fundamental importân 
cia o 19 Simpósio Internacional que a 
Campanha Nacional de Defesa e pelo De 
senvolvimento da Amazônia (CNDDA) 
promoveu no Rio de Janeiro, de 16 a 18 
de outubro de 1981. Cientistas do Brasil e 
do exterior elaboraram ali um "Projeto 
Amazônia", tendo por objetivo o bem-es 
tar dos habitantes desta região plurinacío 
nal em harmonia com as condições ambien 
tais, para ser apresentado aos povos, polí 
ticos e governos dos países amazônicos. 

Abstract 

The entire development and exploitation 
of Amazônia's natural recourses have been plan 
ned in disagreernent with the region interests 
and sometimes with those of the whole coun try. 
There is, of course, a lack of continuity on the 
projects. Severa! roads were opened during Me 
dici's government with the purpose to include 
Amazônia to the rest of the country, The Tran 
samazõnica, the most important of them, 'was 
not able to settle down the migrants and was 
abandoned !ater on. The "Meadow and Cattle 
Projects" had been stimulated and financed 
throughout Geísel's governrnent, but they only 
caused envíronrnental destruction and degrada 
tion. The Jari's Project, wood exploration by 
multinatronal enterprises, realized the only re 
forestation work in large scale. Nevertheless the 
hornogeneíty of its forests is a menace to the 
ecological equilibrium. The discovery of mine 
ral reserves gave rise to the Carajá's Project, but 
until now the mines are practically being offe 
red to the multinational enterprises, The solu 
tion should be to engage only national mining 
enterprises and make a stern plan of gradual in 
dustrialization with successive investments, 

Rev. Bras. Tecnol., Brasília, 12(4), out/dez. 1981. 


