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UM IMENSO 
ALMOXARIFADO 

NACIONAL 
cebem incentivos fiscais da Sudam 
(Superintendência do Desenvolvi 
mento da Amazônia), representando 

dos pela Sunab (Superintendência um investimento de 3,7 bilhões de 
Nacional do Abastecimento), que o cruzeiros. Também é no Pará que 
Pará gastou todas as divisas ganhas se localizaram 94 dos 334 projetos 
com as exportações na compra de agropecuários aprovados pela Su- 
nove gêneros alimentícios em outras dam, com investimento previsto de 
regiões brasileiras. 2.2 bilhões de cruzeiros. 
De acordo com levantamento reall- O Pará igualmente abrigará ·alguns 
zado pelo Banco da Amazônia em dos maiores projetos de mineração 
1975, o movimento de mercadorias do País, como o de Carajás, para a 
da região com o resto do País, no exportação de 20 milhões de tone- 
período entre 1960 e 1970, registrou ladas de minério de ferro por ano; 
um "deficit" acumulado de 1, 1 bi- o de Trombetas, que até o final des- 
lhão de cruzeiros. ta década estará exportando cinco 
Todas as precárias estatísticas dls- milhões de toneladas de bauxita; e 
poníveis mostram que, apesar dos o de Albrás/ Alunorte, que colocará 
fantásticos investimentos feitos ou no mercado internacional 320 mil to- 
programados, a região está cada vez neladas anuais de alumínio metálico. 
mais pobre e desigual, com uma Juntos, esses três projetos represen- 
acentuada concentração da riqueza. tam um investimento de cinco bi- 
Dos 606 estabelecimentos industriais lhões de dólares, quase 90 bilhões 
que existiam no Estado do Arnazo- de cruzeiros. 
nas em 1970, 263 estavam na capital, Mas não deixa de ser paradoxal que 
Manaus, que concentrava 80% do todo esse esforço econômico tenha 
pessoal ocupado, 93% do total de representado tão pouco até agora. 
salários pagos e 94% do valor da Houve apenas uma espécie de rear- 
produção. ranjo, que apenas agravou ainda 
Entre 1950 e 1970 a taxa de ativida- mais os problemas regionais, sobre- 
de econômica da região baixou de tudo quanto às tendências para mo- 
31,5% para 28%, indicando um nú- noculturas. Os 167 projetos industriais 
mero crescente de pessoas fora do e agropecuários destinados pela 
processo produtivo. A população po- Sudam ao Pará, aos quais foram in- 
tencialmente ativa subiu de 975 mil corporados quase 3,5 bilhões de cru- 
em 1950 para 1.915.000 duas dé- zeiros de incentivos fiscais (dinhei- 
cadas depois, mas a população eco- ro oriundo do imposto de renda), 
nomicamente ativa (isto é, aquela não representarão mais do que 24 
que reaimente está trabalhandó) mil empregos diretos. E os resulta- 
cresceu menos: de 379 mil para 859 dos dos projetos de mineração deve- 
mil. Em 1972 a renda "per capita" do rão ser ainda mais concentrados. 
habitante da Amazônia era de, apro- Um estudo realizado pelo ldesp (lns- 
ximadamente, mil cruzeiros, menos tituto do Desenvolvimento Econômi- 
da _metade da média brasileira. En- co-Social do Pará, pertencente ao 
tre 1959 e 1968 o crescimento dessa governo do Estado) mostrou que en- 
renda foi de 2,1% ao ano, contra quanto a taxa de crescimento anual 
2,4% entre 1949 e 1958. da renda interna, entre 1965 e 1973, 
Mesmo quando se analisa um caso foi de 6,5% (passando de 6,4 bilhões 
mais específico, as estatísticas não para 10,6 bilhões de cruzeiros), a 

Lúcio Flávio Pinto é correspondente do jornal se mostram favoráveis, como no Pa- população deve ter crescido anual- 
o Estado de s. Paulo em Belém. 1: conslde- rá, apontado como o Estado de me- mente 3,5%, admitindo-se então uma 
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Um empresário local costuma dizer 
que a Amazônia é uma espécie de 
imenso almoxarifado nacional: dela 
tudo se retira e pouco se repõe. 
Seus recursos, por isso, são perma 
nentemente dilapidados. 
A frase é repetida apenas nos mo 
mentos de desânimo dos proprietá 
rios de empresas regionais, cada vez 
menores em número, progressiva 
mente absorvidos pelos grupos eco 
nômicos de fora, mas retrata com 
fidelidade a situação dos cinco mi 
lhões de quilômetros quadrados que 
constituem a Amazônia Legal, a úl 
tima grande fronteira do País, a 
maior floresta tropical do globo. 
Embora receba significativos inves 
timentos públicos (1 O bilhões de cru 
zeiros no quinqüenio de vigência do 
li PDA - Plano de Desenvolvimento 
da Amazônia), suspeita-se que da 
região saia mais dinheiro do que 
entra. Em cinco anos, entre 1969 e 
1973, a Amazônia exportou duas ve 
zes e meia mais do que importou e 
ainda assim teve um "deficit" de 
quase um bilhão de cruzeiros. Se 
gundo os dados do Anuário Econô 
mico-Fiscal do Ministério da Fazen 
da que cobrem esse período, a Ama 
zônia importou quase 3,2 milhões de 
toneladas de produtos vindos do ex 
terior, que lhe custaram 3,4 bilhões 
de cruzeiros, e exportou 7,5 milhões 
de toneladas, com as quais só con 
seguiu 2,4 bilhões de cruzeiros; 
Ao um bilhão de cruzeiros de "de 
ficit" acumulado na balança comer 
cial em apenas cinco anos, seria ne 
cessário acrescentar os prejuízos 
existentes nas relações de troca 
entre a região e as áreas mais de 
senvolvidas do próprio Brasil. Mas 
essas estatísticas inexistem. Sabe-se, 
contudo, através de dados forneci- 
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Sudam, o Cedeplar, centro de estu 
dos vinculado à Universidade Fede 
ral de Minas Gerais, alertava para 
o fato de que pecuária realiza uma 
"baixíssima incorporação de traba 
lhadores" e tem uma ""necessidade 
ampla de terras razoavelmente fér 
teis" e que, por isso, se ela não 
buscar "uma combinação com outras 
formas de atividade agrícola, parece 
ser uma fonte de expulsão de traba 
lhadores agrícolas". 
Um levantamento feito pelo Incra em 
1975 confirma essas observações: 
cada fazenda implantada pela Su 
dam deverá criar apenas 27 empre 
gos diretos, embora ocupando em 
média 47 mil hectares cada uma de 
las. Considerando o levantamento 
que as 84 fazendas ocupavam então 
3,8 milhões de hectares, criando 
2.187 empregos diretos, a propor 
ção seria de 0,0001 trabalhador por 
hectare. Cada emprego criado pelas 
fazendas custava, em 1976, 235 mil 
cruzeiros. 
Por causa dessa estrutura, o colono 
que chega à Amazônia atraído na 
maioria das vezes pelos -planos cria 
dos pelo próprio governo, [á não 
consegue mais encontrar um lote de 
terras para nele instalar-se. "O ho 
mem recém-chegado, que traz es 
tampado em sua fisionomia o con 
tentamento de um dia vir ser pro 
prietário, é imediatamente transfor 
mado a simples posseiro ou invasor", 
constatam Alice de Souza Mello e 
Janildo de Souza Campos, técnicos 
da sudem, após percorrerem a re 
gião. 
Os conflitos que se seguem entre 
posseiros e proprietários são resol 
vidos freqüentemente à base da for 
ça, explicando os freqüentes regis 
tros de choques e mortes no interior 
da Amazônia. Quase sempre despro 
tegido, o lavrador muitas vezes de 
siste de fixar-se à terra e busca as 
cidades. 
Essa população que chega do inte 
rior às capitais amazônicas (67% 
das migrações feitas na região são 
Internas; segundo o Cedeplar) não 
encontra condições para sua absor 
ção: faltam empregos, casas, esco 
las; transporte e assistência médica. 
A marginalidade é quase automática: 
estão surgindo nas capitais, sobre 
tudo em Belém e Manaus, grandes 
favelas, formadas predominantemen 
te por imigrantes rurais. A mais grave 
certamente é a de Belém, em cujas 
"baixas" - 2. 500 hectares de pân 
tanos - exisfe a maior favela do 
País. 
Nessas áreas, que ocupam 40% do 
perímetro urbano e onde vivem 330 
mil dos 850 mil habitantes da cida 
de, refuqlam-se sobretudo os habi 
tantos de regiões tradicionais do Es 
tado que foram desorganizadas pelo 
avanço de frentes pioneiras. Uma 

pesquisa realizada em 1976 pela ce 
dem, uma companhia da Prefeitura 
que cuida dos problemas urbanos, 
constatou que a área média cons 
truída das habitações dessa favela 
é de pouco menos de 30 metros qua 
drados, existindo, porém, habitações 
que chegam a 5,55 metros quadra 
dos (ou menos de um metro qua 
drado por pessoa da família}. Por 
causa dessa exigüidade de espaço 
para muita gente, às vezes 'os mo 
radores precisam usar divisórias in 
ternas, criando em conseqüência 
"quartos excessivamente reduzidos, 
compartimentos sem iluminação ou 
ventilação natural". 
Na ocasião da pesquisa, 12% das fa 
mílias entrevistadas tinham· renda na 
faixa que vai até meio salário mí 
nimo; 25% ganhavam até um salá 
rio e somente 10% ganhavam três 
salários. A renda "per capita" não 
chegava a 40% da nacional. 
Mas o homem não é o único a so 
frer com os efeitos das mudanças 
bruscas que ocorrem na região. A 
ocupação desordenada já começa 
a afetar também a natureza, embora 
as autoridades continuem despre 
zando esses efeitos. Nos últimos 10 
anos foram desmatados na Amazô 
nia pelo menos 12 milhões de hec 
tares de florestas - correspondendo 
quase a toda a área do Amapá - 
para a instalação de fazendas, estra 
das, extração de madeiras ou pro 
jetos de colonização. Nessa área 
havia sete milhões de metros cúbi 
cos de madeira, que, se exportados, 
produziriam uma renda próxima de 
4,5 bilhões de dólares. Só as derru 
badas realizadas pelos projetos 
agropecuários aprovados pela Su 
dam atingiram quatro milhões de 
hectares, tornando-os mais vorazes 
a cada ano. 
Das 453 milhões de árvores derru 
badas no ano passado somente no 
Sul do Pará, segundo o IBDF (Insti 
tuto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal), houve o aproveitamento 
de apenas 316 mil metros cúbicos. 
Como nessa região do Pará a média 
de madeira aproveitável é de 0,8 me 
tros cúbicos por árvore, deixaram 
de ser aproveitadas 263 milhões de 
árvores, embora apenas 10% delas 
sejam madeiras de lei. Assim, ha 
veria quase 17 milhões de metros 
cúbicos em condições de aceitação 
no mercado, mas só 2% (ou 316 mil 
metros cúbicos) escaparam à des 
truição pelo fogo. 
Apenas começam a ser percebidos 
efeitos mais recentes do processo 
de ocupação da Amazônia. É possí 
vel prever as conseqüêcias de su 
pressão da floresta nativa, mas só 
quando começarem a desaparecer as 
fontes de água ou a multiplicarem 
se as pragas é que as transforma 
ções serão corretamente avaliadas. 

Em todas as áreas onde· houve des 
matamento interno rompeu-se o 
equilíbrio que a floresta havia criado 
com seu ciclo vital: ao redor de uma 
árvore formava-se uma camada de 
pelo menos meio metro de espes 
sura composta de matéria orgânica, 
principalmente folhas mortas e apo 
drecidas. Esse material, além de 
criar uma fina camada de húmus 
que fertiliza o solo, alimenta um 
exército de pequenos animais, inse 
tos e plantas. E protege o solo, na 
maior parte da região constituído 
por uma areia muito fina, semelhan 
te à que é utilizada nas construções. 
Com a proteção da capa frondosa e 
das folhas depositadas no chão, o 
solo não é atingido diretamente pe 
las chuvas. Nesse caso, a erosão é 
de um quilo de terra por cada hec 
tare. Mas se a floresta é derrubada, 
a chuva carrega 34 toneladas de ter 
ra em cada- hectare. 
Uma área que perdeu suas árvores 
perde também 75% do rendimento 
que poderia oferecer à agricultura 
e só poderá ser novamente utilizada 
se permanecer em repouso por mais 
de 300 anos, tempo necessário para 
formar uma camada de húmus de 
dois a três centímetros de espes 
sura. 
As modificações causadas pela ação 
humana poderão criar problemas 
imperceptíveis no primeiro momento, 
mas desastrosos a longo prazo. O 
naturalista Camilo Viana constatou 
que rios como o Gurupi e o Cateté, 
no Pará, navegáveis há alguns anos, 
estão sendo violentamente assorea 
dos. Começam a ser percebidas as 
ligações entre o desmatamento e a 
mudança no regime de água de vá 
rios rios. O presidente do Instituto 
de Pesquisas dá Amazônia, Varwick 
Kerr·, ficou simplesmente "estarre 
cido" com os desmatamentos às mar 
gens dos rios da Amazônia, especial 
mente na área próxima a Belém. Ele 
sugeriu então que fosse proibido o 
desmatamento numa profundidade 
de pelo menos 30 metros a partir 
das margens dos rios para evitar que 
se concretize a previsão da revista 
"Science", da Associação America 
na para o Desenvolvimento da Ciên 
cia. Ela prevê o desaparecimento de 
mais de cem espécies fluviais da 
Amazônia. 
A previsão não está tão distante da 
realidade como pode pare_cer. Espe 
ram-se grandes transformações a par 
tir do momento em que o peixe-boi, 
atualmente em vias de extinção, de 
saparecer dos rios amazônicos, on 
de ainda continua sendo intensamen 
te perseguido. O peixe-boi desempe 
nha uma relevante função na pre 
servação do equilfbrio ecológico: ao 
comer o capim excedente que se for 
ma na superfície da água, ele per 
mite que a água se oxigene para a 
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persista, o Pará levará mais de 23 
anos para apenas dobrar a renda 
média de seus habitantes, notoria 
mente baixa. A taxa de 3% não che 
ga a alcançar a metade da atingida 
pelo Produto Interno Bruto "per ca 
pita" do Brasil em 1970 (6,4 por cen 
to)", constata o ldesp. 
Esses números são uma conseqüên 
cia lógica do "modelo" de desenvol 
vimento aplicado na Amazônia? 
Aparentemente sim. Até o final dos 
anos sessenta os técnicos e as auto 
ridades acreditavam que a melhor 
forma de promover o desenvolvimen 
to da região seria através da subs 
tituição de suas importações, incen 
tivando a industrialização das ma 
térias-primas locais. Assim, dos 121 
milhões de cruzeiros liberados pela 
Sudam até 1968, 66 milhões destina 
vam-se às indústrias. 
Em 1970, exatamente 20 anos depois 
de um discurso histórico pronuncia 
do por Getélio Vargas, lançando as 
sementes da SPVEA (Superintendên 
cia do Plano de Valorização Econô 
mica da Amazônia) e do planejamen 
to regional, o então presidente Gar 
rastazu Médici anunciava em Ma 
naus o fim da antiga concepção so 
bre o desenvolvimento da Amazônia, 
via substituição de importações, ad 
vertindo que o atraso e a pobreza 
dessa região - assim como do Nor 
deste - "têm repercussões negati 
vas que chegam a prejudicar forte 
mente a produção e a economia do 
Centro-Sul". 
Segundo a nova ótica revelada pelo 
general Médici, a Amazônia preci 
saria ser transformada em mercado 
consumidor com efetivo poder de 
compra-para que assim: 1) participas 
se substancialmente do mercado in 
terno brasileiro; 2) contribuisse "para 
a diluição dos custos de produção 
industrial"; 3) incrementasse a sua 
produtividade a fim de "fornecer 
matérias-primas necessárias à indús 
tria do Centro-Sul". O Governo Fe 
deral não poderia mais esperar que 
os trabalhos de revelação científica 
dos recursos naturais e potenciali 
dades da Amazônia fossem concluí 
dos: precisava integrar imediatamen 
te a região ao País, para ampliar o 
mercado consumidor das 'indústrias 
do Centro-Sul e garantir-lhe o forne 
cimento de certas matérias-primas 
ou insumos básicos existentes na 
Amazônia. 
A tradução doutrinária mais nftida 
dessa nova orientação só surgiu 
quatro anos depois através do se 
gundo Plano de Desenvolvimento da 
Amazônia, o capítulo regional do 
li PND. Ele definia a Amazônia como 
uma "fronteira tropical" destinada a 
fornecer matérias-primas (madeira, 
carne, minérios) para a "região mo 
derna" do País ou exportar produ 
tos já aceitos no mercado interna- 
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guaraná, madeira, pescado), contri 
buindo assim para acelerar a indus 
trialização da região moderna (e não 
a sua própria) e a entrada de divi 
sas no País. 
A Sudam foi encarregada de pôr em 
prática essa política. Em onze anos, 
ela aprovou 548 projetos para a 
Amazónia, sendo 334 agropecuários 
e 169 industriais, comprometendo 
com eles e os demais - de serviços 
básicos, agroindustriais e setoriais 
- 11,7 bilhões de cruzeiros de in 
centivos fiscais, dos quais 5,7 bi 
lhões já entregues. 
Os privilégios dados à pecuária 
imediatamente desencadearam uma 
"corrida" às terras da Amazô 
nia, que provocou uma elevação de 
mais de 500% nos preços das ter 
ras (ainda assim baratas) apenas 
nos três últimos anos e o surgimento 
de 10 mil imóveis. Essa "corrida" 
fez com que poderosos grupos eco 
nômicos adquirissem terras, princi 
palmente no Pará e Mato Grosso, 
como a Volkswagen, Bradesco, Ba 
merindus, Liquifarm, Swift, o ex-ml 
nistro Severo Gomes, o ator Tarei 
sio Meira e o supermilionário norte 
americano (o homem mais rico do 
mundo) Daniel Ludwig. Imensas 
propriedades, como a do próprio 
Ludwig, que se estende por 3,5 mi 
lhões de hectares, surgiram em pou 
cos anos. 

· A Sudam assegura que, quando im 
plantados, os 94 projetos agropecuá 
rios lnsta'ados no Pará deverão ter 
criado um rebanho de pouco mais 
de dois milhões de cabeças de gado, 
distribuídos em 2,2 milhões de hec 
tares. Espera-se que algumas cul 
turas comerciais de exportação - 
como guaraná, dendê, cacau - te 
nham formidável expansão e o setor 
agrlcola modernize-se aos grandes 
empreendimentos. 
A realidade, porém, ainda é muito 
diferente. O Pará, por exemplo, per 
manece insignificante em termos 
agrícolas: seu rebanho bovino re 
presenta 1,2% do plantel nacional e 
as pastagens 1,3%. O produto agrl 
cola de maior participação percen 
tual - excluída a pimenta-do-reino 
- era o milho em grão, mas a quan 
tidade colhida representava apenas 
1,9% do total nacional. 
Esses números podem indicar que 
nem sempre - ou mesmo, na maio 
ria dos casos - a ocupação das 
áreas de terras não se destina a 
torná-las produtivas e, sim, manipulá 
las especulativamente numa transa 
ção imobiliária, ou então a imobili- 

zá-las em latifúndios, nos quais se 
pratica a monocultura. Além disso, 
a manutenção de grandes áreas nas 
mãos de poucos proprietários favo 
rece uma subutilização da terra, 
que, ao expulsar posseiros e lavra 
dores, desestimula a produção de 
alimentos. 
Num levantamento realizado há três 
anos para orientar o seu programa 
de crédito especializado no período 
de 1975/79, o Banco da Amazônia 
já notava que a região - apesar 
de sua grande extensão geográfica 
e à baixa densidade demográfica 
- tinha uma estrutura fundiária li 
mitativa: "as unidades com menos 
de 1 . 000 hectares representavam, 
em 1970, 99, 1 % do total dos estabe 
lecimentos, mas ocupavam somente 
53,56% da área total, enquanto por 
outro lado as grandes propriedades, 
representando menos de 1 % do to 
tal dos estabelecimentos, ocupavam 
46,4% da área total, o que demons 
tra o desequillbrio da estrutura de 
ocupação na terra da região". 
Notava ainda o documento que "dos 
256.273 estabelecimentos rurais efe 
tivamente declarados na Amazônia, 
cerca de 214. 500 possuem área in 
ferior a 100 hectares, e que no con 
junto· não representam 18% da área 
total ocupada na região". E concluía 
que, a perdurar essa situação, agra 
vada pela quase inexistência de tl 
tulos de propriedade legítimos, "é 
possível que, em futuro próximo, sur 
jam focos de pressão e insatisfação". 
Mais assustado, o engenheiro agrô 
nomo Bento Porto, secretário de 
Estado em Mato Grosso, acha que 
essas grandes propriedades, além 
de absorver todas as médias e pe 
quenas propriedades devido à im 
possibilidade de concorrência, "po 
dem se transformar em formas re 
sistentes de poder econômico e po 
lftico em decorrência de provável 
expansão monopol ística dos meios 
de produção, de mercados, de pro 
dutos e outros". Ele associa esse re 
gime ao processo de ocupação do 
Brasil colonial através de capitanias 
hereditárias, que criou no Nordeste 
uma . defeituosa estrutura agrária: 
"Se o atual programa não assegurar 
um equilíbrio entre os fatores de 
produção (homem e terra) em ter 
mos de retornos, ou não assegurar 
redistribuição de rendas, isto pode 
se constituir num desafio à seguran 
ça interna como tem sido o próprio 
Nordeste e outras áreas onde a es 
trutura agrária é defeituosa e in 
justa". 
O "modelo" de ocupação da Ama 
zônia, favorecendo enormemente a 
grande propriedade agropecuária, 
para a qual destina mais de 90% 
do crédito rural, já está criando a 
situação profetizada por Bento Por 
to. Num eestudo encomendado pela 



reprodução dos demais peixes. Nos 
lugares onde o peixe-boi está prati 
camente extinto, principalmente nos 
lagos, o capim cresce exagerada 
mente e ao apodrecer produz gases 
que asfixiam e matam os peixes. Al 
guns lagos das proximidades de Ma 
naus, segundo pesquisa do lNPA, já 
estão quase totalmente tomados pe 
lo gas, e a sobrevivência dos peixes 
está ameaçada. 
A derrubada da floresta nativa e sua 
substituição por um plantio homogê 
neo de espécies exóticas também 
preocupa muito os ecólogos, porque 
podem estimular o surgimento de 
novas pragas. Há três anos, pesqui 
sadores da Universidade de Viçosa 
descobriram uma nova enfermidade 
num tipo de "pinus" existente no 
Pará e na Bahia. Em Monte Dourado, 
na plantação feita pelo multimilioná 
rio norte-americano Daniel Ludwig, 
que possui 3,5 milhões de hectares 
entre o Pará e o Amapá, os pesqui 
sadores constataram que quase 10% 
das árvores apresentavam sintomas 
de enfermidade. Pelo menos por en 
quanto, a doença não é considerada 
grave, mas poderá ser controlada 
nos 100 mil hectares que foram des 
matadas para que em seu lugar fos 
sem plantados milhões de pés de 
apenas duas espécies florestais? 
Se já é difícil medir a alteração do 
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equilíbrio ecológico, muito mais pro 
blemático tornou-se o estudo das re 
percussões causadas no homem pe 
las bruscas transformações que 
ocorrem na Amazônia. Derrubadas 
as árvores, produzem-se movimentos 
ecológicos que têm ligações com o 
aparecimento de doenças entranhas, 
algumas mortais (como a febre he 
morrágica de Altamira, ou a febre 
negra de Lábrea, ainda quase desco 
nhecida). Desde que foi aberta a Be 
lém-Brasília. foram descobertos 70 
vírus inteiramente novos para a ciên 
cia, que ainda não pode dizer se 
eles são nocivos ou não ao homem. 
Essas alterações, já visíveis, atual 
mente, tendem a agravar-se no fu 
turo, tornando-o assustador. O cien 
tista alemão Harald Sioli, que fez 

pesquisas na Amazônia durante 15 
anos, tornando-se em seguida dire 
tor do Instituto Max Planck, disse 
que o desmatamento da floresta 
amazônica pode provocar uma ele 
vação de 10% na porcentaçem de 
gas carbônico na atmosfera. Embo 
ra ressalte que a relação nada tem 
a ver com uma possível função da 
região enquanto "pulmão do mun 
do", "tese que me foi atribuída erro 
neamente", Sioli diz que essa alte 
ração ocorre porque nas áreas des 
matadas o chão fica mais quente do 
que dentro da floresta e o ar, mais 
aquecido, leva as chuvas para longe. 
Outras previsões de Sioli - sobre 
a erosão, o desaparecimento gra 
dual das chuvas em certas áreas 
que perderam sua cobertura arbórea 
ou a alteração na composição da 
água dos rios - são igualmente in 
críveis. Mas ainda não foram sufi 
cientes para impressionar os respon 
sáveis pelo rápido e desorganizado 
avanço das frentes econômicas so 
bre novas áreas virgens da Amazô 
nia. Afinal, o ritmo das atividades 
produtivas é maior do que o da pes 
quisa, e o som das motosserras su 
pera as vozes - enérgicas, porém 
afônicas - dos que advertem para 
a progressiva transformação do in 
ferno verde amazônico num imenso 
deserto vermelho. 
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