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Andrew D. Johns 

Desenvolvimento Econômico e Proteção 
da Natureza na Amazônia Brasileira 

Ainda sabemos muito pouco sobre o estado da fauna e da flora 
nas florestas tropicais do mundo, mas já em 1975 o WWF (Fundo 
Mundial para a Vida Selvagem) dedicou uma campanha inter 
nacional d preservação das florestas tropicais empenhando-se 
concretamente em numerosos projetos destinados a criar e a man 
ter parques e reservas protegidas nos vatiostsstmos ambientes de 
floresta tropical. Fritz Yollmar, então diretor geral do WWF, escre 
veu em sua introdução ao World Wildlif e Y earbook 1975-76: "Em 
197 5, J 00 .000 km2 de floresta foram destruídos só na porção da bacia 
amazônica localizada no Brasil; na atual taxa de destruição, todas 
as florestas tropicais poderiam desaparecer em cerca de 25 anos." 

Desde então, inúmeros projetos concretos se sucederam nos 
ambientes de floresta tropical, coordenados e dirigidos pelo WWF 
e outras entidades ambientalistas. O WWF americano gerencia há 
anos vários projetos nas florestas tropicais da América Latina. 

Andrew D. J 'ohns é zoólogo da Universidade de Aberdeen, par 
ticipou de vários projetos de preservação ambiental nas florestas 
tropicais, inclusive por conta do WWF (foi um dos responsáveis pelo 
projeto WWF noSabah, na Malásia, e acompanhou os projetos WWF 
na Amazônia). O artigo abaixo foi publicado originariamente na 
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revistaAmbio, nº 5, de 1988, e trata justamente dos problemas de 
preservação dos recursos genéticos, sobretudo animais, na 
Amazônia. G.B. 

De 1984 ao início de 1986, o WWF dos Estados Unidos executou 
uma série de estudos sobre o desenvolvimento das principais 
hidrelétricas, das minas e da silvicultura em relação ao ambiente e a 
sua proteção na Amazônia brasileira. Nesses estudos, também fo 
ram considerados a fragmentação das florestas determinada pela 
criação de pastos para o gado e de terrenos para os cultivos itineran 
tes e os efeitos das atividades de caça quer para fins de subsistência 
quer para fins comerciais. O relatório final forneceu um quadro 
sintético da abrangência dos projetos de desenvolvimento econômico 
daqueles dois anos, considerando seu impacto sobre a natureza da 
Amazônia. Este artigo analisa os itens principais do relatório à luz 
dos desenvolvimentos atuais nos territórios da Amazônia, trata dos 
problemas políticos que os protecionistas, hoje, têm que enfrentar e 
da necessidade premente de novas pesquisas. 

Introdução 
Até 1960, aproximadamente, a ameaça do desenvolvimento 

econômico só era sentida marginalmente na Amazônia. Naquela 
época, a finalização da estrada Belém Brasília era o anúncio de wna 
nova era caracterizada por uma rápida expansão agrícola e indus 
trial, cujas conseqüências fizeram-se sentir 27 anos mais tarde'. 
Vastas áreas da floresta foram desmatadas para dar lugar a pastos 
ou a terrenos agrícolas, e o processo de colonização, em larga es 
cala, ainda não terminou. Os projetos industriais traduziram-se, na 
prática, em planos integrativos de gerenciamento da terra em larga 
escala, enquanto agora paira sobre o restante da floresta a ameaça 
do extrativismo mineral ou uma denubada seletiva das árvores para 
obter madeira. Muitos animais que a povoam também correm o risco 
de ser indiscriminadamente exterminados para fins comerciais. Em 
poucas décadas, a parte mais periférica da Amazônia será uma região 
inteiramente desenvolvida, e até sua imensa hinterlândia estará 
seriamente ameaçada. Sendo a dívida externa brasileira muito alta 
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(em fins de 1987 girava em tomo de 110 a 120bilhõesded6lares)e 
aAmazôniaumaverdadeiraminaderecursosnaturais,esseselemen 
tos combinados só podem levar a umaconclusão óbvia. Atualmente, 
o desenvolvimento da Amazônia está concentrado nas regiões ori 
entais, sobretudo a leste do rio Tocantins, e nas zonas meridionais. 
A condição das florestas da Amazônia oriental, a zona mais densa 
mente povoada da floresta pluvial, merece atenção especial. Nos 
últimos anos, nessa região também foram iniciados numerosos 
projetos de desenvolvimento, geralmente ligados à exploração das 
jazidas minerais da Serra dos Carajãs. Entre eles, incluem-se a linha 
ferroviária Carajás-São Luís, a criação da central hidrelétrica de 
Tucuruí e a construção de uma fundição de ferro-gusa alimentada 
com madeira natural (pelo menos inicialmente). Até o mais oneroso 
projeto brasileiro atual, a linha ferroviária São Luís-Anápolis, 
atravessa a zona oriental da floresta pluvial. Para o fim deste século, 
teme-se que todos esses projetos provoquem a destruição de quase 
toda a floresta situada a leste do rio Tocantins. 

Em 1986 foram iniciados estudos intensivos para o desen 
volvimento do rio Xingu. Os projetos agrícolas e industriais. pre 
vistos nessa região, crescerão para além da margem ocidental do rio, 
até atingir a estrada Cuiabá-Santarém. Os estudos sobre o rio 
Tapajós começaram em 1988; é provável que o desenvolvimento 
intensivo da região em tomo de Porto Velho sofra uma expansão 
gradual para o norte, ao longo do percurso da estrada que leva a 
Manaus, e que determine a erosão das vastas zonas selvagens entre 
o rio Madeira e o rio Puros. 

O desenvolvimento das regiões situadas no extremo sul da Ama 
zônia também prossegue a ritmos acelerados. O fato de que, em Ron 
dônia, o programa de desenvolvimento agrícola e econômico Polono 
roeste tenha provocado um desastre ecológico, execrado por toda a 
imprensa internacional, não impediu que ele fosse estendido para o 
Acre. O programa Polonoroeste financiou o calçamento da estrada 
principal entre Cuiabá e Porto Velho e hoje, analogamente. o pro 
grama Acre está providenciando o calçamento da estrada que liga 
Rio Branco a Cruzeiro do Sul: é bem provável que isso provoque 
invasões pelos camponeses sem-terra semelhantes àquelas ocorridas 
por causa do programa Polonoroeste2•3• Em junho de 1987, o presi 
dente do Brasil encontrou-se com o presidente do Peru para aprovar 
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um prolongamento da estrada até Pucallpa, entre as colinas aos pés 
dos Andes peruanos, e realizaruma coligação com a rede rodoviária 
do Peru. 

As empresas financeiras internacionais estão ficando claramente 
mais exigentes em relação à avaliação dos impactos ambientais desse 
tipo de programa. No Brasil, os sem-terra exercem enorme pressão 
política, como, aliás, os empreendedores e os interesses da segurança 
nacional2• Poucos têm consciência de que a construção de estradas 
expõe áreas cada vez maiores à coloni zação incontrolada- atual 
mente contraproducente com relação às estratégias gerenciais da 
terra. 

Hoje a hlnterlândía da Amazônia é bem pouco desenvolvida, 
mas muitos acontecimentos estão seguindo uma trajetória preocu 
pante. O primeiro é a recente descoberta, e o conseqüente desen 
volvimento, de reservas de combustíveis fósseis. Em 1987, uma 
jazida de gás natural de 20 bilhões de metros cúbicos foi encontrada 
aoestedorioJuruáe,emboraadescobertanãofosseeconomicamente 
desfrutável em si, deu a partida para a perfuração de vastas zonas da 
bacia do rio Amazonas, o que finalmente produziu os frutos espera 
dos. Em outubro de 1986, o presidente Samey anunciou a descoberta 
de uma jazida com capacidade para 20 milhões de barris de petróleo 
de alta qualidade na bacia do rio Urucu, o que representava apenas a 
mínima parte do que poderia ser uma estrutura geológica carregada 
de petróleo, ocupando um território de 1,2 milhão de quilômetros 
quadrados. 

Os possíveis efeitos das perfurações petrolíferas e das dispersões 
do combustível nas florestas pluviais não são conhecidos. É provável 
que as conseqüências do desenvolvimento da infra-estrutura na 
região do Urucu, uma das mais selvagens da Amazônia, sejam 
análogas às que se verificaram em outras regiões". 

A área das perfurações deverá estender-se para as regiões em tomo 
dos rios Juruá e Solimões e da cidade de Manaus, ou seja, nas mes 
mas áreas onde já foi projetada uma hidrelétrica, outra expressão do 
esforço que o Brasil vem fazendo no sentido de atingir a auto-su 
ficiência na produção energética. Em 1984, a represa construída no 
lago Tucuruf provocou a perda de 2.430 km2de território em grande 
parteconstitufdo de floresta, e agora a represa de Balbina está prestes 

40 

t' 

a inundar outros 2. 346 km2 de terreno. Os desenvolvimentos con 
quistados na periferia do lago Tucuruf detenninaram a perda quase 
total da cobertura florestal da região, e o mesmo está agora aconte 
cendo em Balbina, enquanto várias outras represas já foram pro 
jetadas. 

Todos esses eventos permitem-nos prever que, daqui a 25 anos, 
a floresta pluvial amazônica estará amplamente fragmentada a 
leste do rio Tapajós. S6 sobrarão áreas selvagens de um certo 
porte ao sul da fronteira com as Guianas, nas zonas noroeste e cen 
tro-oeste e, talvez, no sul do Mato Grosso. Por sua vez, essas 
áreas serão ameaçadas no caso de novos projetos de estradas 
perimetrais serem aprovados ou novas jazidas petrolíferas serem 
descobertas. 

V ale lembrar que estamos falando de regiões geográficas extrema 
mente amplas, de modo que a floresta pluvial não desaparecerá da 
noite para o dia. Poroutro lado, essas regiões abrigam apenas parte 
das variedades da fauna amazônica, e o fato de que continuem exis 
tindo no século XXI não significa que não sofrerão alterações. É bem 
provável que a maior parte dessas florestas seja explorada por sua 
madeira. 
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O homem contra o ambiente 

Numa surpreendente proposta do governo militar brasileiro 
demissionário em 1984, estabeleceu-se que 50% de todo tipo de 
vegetação da Amazônia deveria ser salvaguardado em reservas 
nacionais protegidas. Infelizmente, é improvável que essa polítíca 
seja ratificada pelo governo civil que o sucedeu, pois vai de encon 
tro a outras linhas políticas, sobretudo a que prevê a repartição da 
terra entre os camponeses indigentes. Em um país democrático, as 
exigências do povo vêm em primeiro lugar. Observando o programa 
da demanda de terra determinada na Amazônia ( ver tabela na página 
seguinte), fica evidente a improbabilidade de que se consiga re 
almente proteger uma pane substancial do território. 

No caso de conflitos de interesses, é comum acontecer-e não 
só no Brasil- de as primeiras áreas a serem sacrificadas sejam as 
"totalmente protegidas". Quem acaba sofrendo com isso não são só 
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o ambiente e a natureza: em 1986, um terço de toda a região ocupa 
da por 77 reservas indígenas na bacia do rio Amazonas foi requisi 
tado por sociedades mineradoras, tanto brasileiras quanto estrangei 
ras, que precisavam do território para procurar jazidas. 

Tabela 
Necessidade sócio-econômica de terra na Amazônia brasileira 

Terra necessária 
(103 km2) 

Areatotal 
(%) 

Já desmatada (acredita-se que as 
cifras publicadas oscilem entre 3 
e 20% do território) 

Área que será inundada pela 
instalação de hidrelétricas 

Jazidas petrolíferas utilizáveis (só 
na bacia do Urucu) 

Reservas florestais mantidas para 
a produção de madeira 

Grande Projeto Carajás (território 
ainda não desmatado que será 
atingido pelo grande plano de 
desenvolvimento da Amazônia 
oriental) 

Plantações de conlferas (excluindo 
as associadas ao Grande Projeto 
Carajás) 

Colonização (até 1989) 

340 10 

150 4,4 

10 0,3 

500 15 

! 
I'' .... 
' 

540 16 1 : 1 

130 4,8 li l 
430 13 1 ~1 

:1 
2.100 63,5 1 f/ 

116 3,4 

Total oficialmente atribuldo ao 
desenvolvimento 

Área protegida em parques 
nacionais e nas reservas a eles 
associadas (fins de 1987) 

Estas cifras não levam em conta o desmatamento atualmente realizado 
pelos colonizadores que já se estabeleceram no local para.a criação de pas 
tos etc., nem os futuros assentamentos ou o desenvolvimento de ativida 
des agrlcolas, mineradoras ou petrollferas. 
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Além das perdas de terreno devidas às grandes obras de desen 
volvimento organizado, várias outras são atribuídas a colonizadores 
ilegais. Em muitos casos, os donos de latifúndios conseguem pro 
tegersuas propriedades contra os colonizadores muito melhor do que 
os órgãos governamentais: os ministérios não dispõem de verba sufi 
ciente para financiar intervenções adequadas em prol das reservas, 
por isso os colonizadores que não querem ser perturbados se diri 
gem para a mais próxima área "totalmente protegida". Embora a 
Amazônia brasileira seja repleta de parques nacionais e reservas, 
alguns inclusive bem amplos", na prática, todas essas áreas não 
gozam da menor proteção. 

O principal problema que precisa ser resolvido é de cunho social. 
É impossível defender o valor estético, ou até a importância 
econômica potencial a longo prazo das florestas amazônicas. se a 
so brevi vênci a da população rural que as habita baseia-se justamente 
em sua exploração ou destruição. A derrubada ilegal de árvores e a 
captura de animais geram ganhos que podem ser em muito superi 
ores aos salários dos trabaJhadôres não-especializados, mesmo 
quando existe oferta de emprego6• 

Os problemas que a natureza da Amazônia tem 
que enfrentar 

O estudo detalhado desenvolvido pelo WWF dos Estados Unidos, 
no curso de seu projeto original, revelou que a maior parte da fauna 
e da flora da Amazônia poderia continuar existindo se seu habitat 
fosse alterado com moderação. A maioria dos pássaros e de outros 
animais aprendeu a coexistir com esquemas de rotação não-inten 
siva de culturas ou com níveis moderados de derrubada das árvores 
visando ao fornecimento de matéria-prima à indústria madeireira. 

Foi observado, por exemplo, que a maioria das espécies de pri 
matas, quando não cai nas mãos dos caçadores, consegue viver em 
habitats razoavelmente modificados. A riquíssima comunidade de 
primatas da Amazônia ocidental (onde podem ser encontradas até 
14 espécies em simpatria*) sobrevive adaptando-se ao seu micro- 

-.1 • Por slmpatrla entende-se a presença de duas ou mais populações, inclusive de 
espécies diferentes, na mesma área. N. do O. 
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habitat. Muitas espécies, como os macacos-esquilos e os titis-leões 
(Saimiri e Sanguinus) se adaptam muito bem aos ambientes "mo 
dificados" de alta produtividade, como as clareiras criadas pela 
derrubada das árvores ou a vegetação fluvial, onde o ritmo de 
amadurecimento dos frutos pode ser três vezes mais rápido do que 
numa floresta adulta7• Por isso, algumas formas de alteração pro 
vocadas pelo homem traduzem-se num aumento do volume do 
habitat preferido por essas espécies, o que determina um aumento 
numérico proporcionalª. Entre as outras espécies, as que sobrevivem 
melhor são, em geral, caracterizadas por alimentações variadas ou 
adaptáveis, e não se ressentem de alterações ambientais na insolação, 
temperatura e umidade que podem verificar-se nas florestas modi 
ficadas. A essas espécies pertence a maioria dos folffagos (com 
exceção dos insetos que se adaptam às plantas típicas de florestas 
fechadas), os f rugí voros, os f ru gí voros-insetf v o ros e os insetívoros- 
nectarívoros. 

Outras espécies não conseguiram suportar nem pequenos danos. 
Os macacos com hábitos alimentares muito específicos, corno o 
sagüi-barbudo-de-espádua-vermelha (Chiropotes satanas), que se 
alimentam quase exclusivamente das pequenas sementes e dos 
mesocarpos de um grupo restrito de espécies de árvores, não toleram 
sequer graus muito baixos de alteração. Foi demonstrado que a 
derrubada de duas ou três árvores para cada hectare de terreno, e o 
conseqüente prejuízo de 50 ou 60% da estação, provocam o desa 
parecimento quase completo dessa espécie9• O fato é que a espécie 
s6 sobrevive naquelas poucas áreas da floresta que conseguem es 
capar das alterações provocadas pelo homem. O governo brasileiro 
aprovou uma lei na qual em 50% dos territórios adquiridos deve ser 
mantida a floresta, mas essa lei não é quase nunca obedecida e os 
transgressores não são perseguidos. Embora ainda existam flores 
tas, elas quase nunca permanecem intactas: normalmente suas 
árvores são derrubadas para obter madeira para construção, para 
estacadas, etc. 

O sagili-barbudo·de-espádua-vermelha é um exemplo das 
espécies mais seriamente atingidas pelas alterações, ainda que 
mínimas, mas não é a única. É comum os pássaros insetívoros da 
submata não suportarem as alterações microclimáticas que acom 
panham tanto a derrubada das árvores quanto a agricultura itine- 
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A ex tensão do desenvolvimento econômico na Amazônia brasileira. As regiões em 
que mais de 50% da cobertura florestal foram destruídos estão indicadas pelo 
espaço pontilhado, Também estão marcadas as florestas sujeitas a inundações 
sazonais. Os números referem-se às localidades de desenvolvimento ou ãs áreas 
protegidas mencionadas no texto: 1. Reserva da Floresta Gorupi; 2. Projeto para 
a hidrelétrica de Tucuruí: desenvolvimento extensivo da zona periférica do lago; 
3. Depósitos minerais da Serra dos Carajás: desenvolvimento extensivo ao longo 
da linha ferroviária; 4. Projeto para a hidrelétrica de Balbina: desenvolvimento ex 
tensivo da zona periférica do lago; 5. Estação ecológica Várzea, recentemente de 
limitada; 6. I azidas petrolíferas da bacia do Urucu; 7. Jazidas de g~ natural do rio 
Juruá; 8. Prolongamento da estrada projetado para fazer a ligação com a rede 
rodoviária peruana. 

rante, porque sua sobrevivência depende da manutenção da cober 
tura arbórea total, característica um tanto infeliz, considerando que 
o desmatamento é um problema bem mais grave do que a simples 
derrubada e agricultura itinerante. O desmatamento, na maioria das 
vezes justificado para abrir espaço para a criação de gado, continua 
a ritmos progressivos, e continuamos à espera de uma solução. São 
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bem poucas as espécies da floresta pluvial que poderão sobreviver 

1! 

'. 
num ambiente tão drasticamente modificado. : 

Geralmenle, as espécies mais expostas aos efeitos provocados pela ,j 
perda da floresta são as menores, que vivem em regiões geográficas l \ 
limitadas. Atualmente, as espécies cujo ambiente geográfico com- : 1 
preende também as grandes florestas do interior, ou seja. aquelas · · 
áreas que muito provavelmente não serão exploradas de maneira 
intensiva no futuro próximo, não correm sérios riscos (entre elas , 
incluem-se a onça, Felis onça, e o margai, Felis wiedii, sendo que 
em certos casos considera-se que estes também estão em risco). Po 
demos dizer que, no momento, as espécies mais ameaçadas na ~; 
Amazônia estão subdivididas em três grupos: 

1 

Espécies endêmicas da floresta oriental 

Atualmente, todas as espécies endêmicas da floresta amazônica · 
a leste do rio Xingu estão ameaçadas, e todas as espécies que vivem 
a leste do rio Tocantins correm perigo. \ · 

Trata-se da região mais desenvolvida da Amazônia: a densidade ' 
populacional é dez vezes maior do que nas outras regiões. Pelo menos 
50% da floresta nos estados a leste do Pará e do Maranhão foram 
completamente derrubados, e o que resta sofre uma redução cons- 
tante de oeste para leste. 

Talvez a maior e mais desconhecida espécie animal que corre o 
risco de extinção é a raça oriental do sagüi-barbudo-de-espádua 
vermelha (Chlropotes s. satanás)". A sobrevivência dessa espécie ' 
poderia depender da preservação da floresta da reserva Gorupí ao 
redor dos territórios indígenas, urna área que já foi seriamente in 
vadida por grandes criações de gado. É provável que outra espécie 
em vias de extinção seja um minúsculo passarinho terrestre que 
pertence à famflia dos formicarífdeos, o Conopophaga roberti. 
Nada se sabe dessa espécie a não ser que vive numa região extrema 
mente limitada da Amazônia e que não consegue adaptar-se às 
mudanças no coração da floresta. Entre as espécies ameaçadas figu 
ram outros dois primatas, outro sagüi-barbudo sem sorte (Chiropo 
tes s, utahicki) e o macaco-de-ventre-branco (Ateles belzebuth 
marginatus). Essas espécies são encontradas apenas a leste dos rios 
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Xingu e Tapajós respectivamente. Entre as aves, correm perigo 
muitas espécies cujo habitat é limitado ou que têm exigências espe 
ciais de nidificação, principalmente a arara azul (Anodorhynchus 
hyacinthinus), que vive nas florestas de palmeiras. Felizmente, os 
estudiosos brasileiros estão desenvolvendo uma pesquisa aprofun 
dada sobre essa espécie, a maior e mais bonita da família dos papa 
gaios, na tentativa de estabelecer quais são suas exigências de sobre 
vivência. 

As aves endêmicas, como a guaruba (Aratinga guarouba), o 
anambé-de-rabo-branco (Xipholena lamellipennis), o japu-de 
bico-encamado (Gymnostinops bifasciatus) e o colibri 
Phaethornis maranhaoensis, estão todas ameaçadas de extinção 
devido à conversão total do território em terrenos agrícolas ou pas 
tos para o gado. No entanto, foi observado que as três primeiras 
espécies conseguem suportar níveis reduzidos de alterações e que 
atualmente uma população bastante numerosa vive na reservá da 
floresta Gorupi. O colibri Phaethornis maranhaoensis, descri to em 
1968, é encontrado tão-somente nos arredores da cidade de Impera 
triz, no Maranhão, onde quase não existe mais vegetação florestal. 
Em geral, os colibris eremitas conseguem sobreviver muito bem 
mesmo numa vegetação danificada, mas até as condições dessa 
espécie estão começando a preocupar. 

Espécies das florestas sujeitas a inundações sazonais 

Ao longo das margens dos principais afluentes do rio Amazonas, 
depois das inundações sazonais crescem inúmeras formas diferen 
tes de vegetação, entre as quais foram surgindo várias espécies únicas 
de animais. As florestas dessas áreas prestam-se especialmente à 
exploração, porque durante a estação das inundações podem ser 
facilmente penetradas por via fluvial, além de não serem muito 
distantes das vias de comunicação do rio. As matas de várzea (asso 
ciadas aos rios ricos em limo com as águas claras) e de igap6 (asso 
ciadas aos rios pobres em limo com as águas escuras) já foram em 
grande parte penetradas pelos madeireiros à procura de madeiras 
valiosas; enquanto isso, seu potencial em termos de produção de 
polpa de madeira vem sendo estudado.Infelizmente, a várzea ociden- 
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tal, a região mais vasta das florestas sujeitas a inundações, poderia 
ser muito adequada para esse fim. 

As florestas ocidentais inundadas periodicamente alojam quatro 
primatas endêmicos: três uacarís (o uacari-branco, Cacajao calvus 
calvus, o de Novaes, C.c. novaesi, e o de face negra, C. metano 
cephalus) e o macaco-de-cheiro, sendo que todos eles estão em risco. 

Como resultado do trabalho pioneiro do estudioso brasileiro J .M. 
Ayres nas matas de várzea na foz do rio Japurá, recentemente foi 
criada uma reserva ecológica para salvar parte desse habitat único. 
De acordo com um estudo de 1987, essa área limitada aloja uma 
população de 10.000 a 15.000 uacaris-brancos e todos os macacos 
de-cheiro remanescentes (talvez 50.000 exemplares). Não existe 
nenhum projeto para uma reserva semelhante nas matas de igapó da 
Amazônia ocidental. São poucas as aves que vivem exclusivamente 
na vegetação dos terrenos inundados, mas para algwnas espécies essa 
região pode ser particulannente importante. Entre elas figuram o 
esplêndido anambé-preto (Cephalopterusornatus)e uma pequena 
espécie muito menos conhecida, o Conirostrum margaritae. 
Durante a estação das inundações, as florestas tomam-se terrenos 
férteis e ricos em alimentos para os peixes e algumas espécies de aves 
aquáticas. Muitos peixes comercia1mente importantes, sobretudo os 
colossomfdeos, são frugfvoros e alimentam-se das frutas que caem 
de dctenninadas árvores típicas das florestas submersas". Muitas 
aves aquáticas que nidificam em colônias, como os fbis e os 
colhereiros (tresquiomitídeos), defendem-se dos predadores cons 
truindo seus ninhos entre os ramos das árvores altas da floresta sujeita 
a inundações. Entre essas aves. a mais conhecida - e certamente 
mais ameaçada-é o {bis-escarlate (Eudocimus ruber), que vive 
nos mangues, inundados periodicamente, próximos ao estuário do 
rio Amazonas. Em todo caso, na várzea ocidental também encon 
tram-se colônias espetaculares de fbis, das quais muitas chegam a 
ter milhares de exemplares. Outras aves mais típicas das matas de 
terra flrme, principalmente papagaios e periquitos (psitacídeos), 
preferem nidificarnas florestas sujeitas a inundações, mantendo-se 
assim relativamente livres dos predadores. 

A hidrodinâmica das íormações florestais periodicamente sub- 
mersas é complexa e baseia-se na retenção de sedimentos por parte 
de árvores muito grandes, que assim reconstituem suas reservas de 
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substâncias nutritivas. Os dados coletados mostram que mesmo a 
derrubada seletiva e limitada das árvores pode alterar a ordem natu 
ral dos fluxos de água e dos depósitos, e que o desmatamento visando 
à produção de polpa poderia provocar uma alteração tão grave que 
as florestas perderiam a capacidade de regenerar-se. Conclui-se que, 
a longo prazo, a exploração intensiva das florestas ocidentais sujeitas 
a inundações pode ter efeitos dramáticos sobre a natureza. 

Espécies aquáticas 

Uma vez que um percentual altíssimo da população humana da 
Amazônia vive às margens dos principais rios e de canais, muitas 
espécies aquáticas têm sido imensamente exploradas pelo homem e 
atualmente correm perigo. É o caso do peixe-boi (Trichechus 
inunguis) e da tartaruga-de-carapaça-denteada (Podocnemis ex 
pansa). O primeiro, grande e fácil de capturar com o auxflio de um 
arpão":", tem uma carne muito apreciada e é caçado impiedosa 
mente. Muitas vezes, os pescadores divertem-se ao ver esses ani 
mais morrerem sufocados, presos nas redes. As tartarugas-de-cara 
paça-denteada se reproduzem em colônias, de modo que na estação 
certa é facílimo encontrar um grande número de fêmeas e seus ovos 
simplesmente percorrendo ou cavando as praias escolhidas para a 
nídlflcação't-". O número de praias conhecidas que as tartarugas 
escolhem para desovar jáse tomou extremamente limitado ao longo 
dos rios Trombetas, Tapajós e Tcfé; além disso, não mais do que 
alguns poucos milhares de espécies, quando muito, se reproduzem 
em cada uma delas atualmente. Outras espécies de tartarugas do rio 
Amazonas também correm esse risco, mesmo não tendo o hábito de 
nidificar em colônias, o que as toma potencialmente menos vul 
neráveis. Ainda assim, nas praias do longínquo rio Tefé, escolhidas 
pelas tartarugas Podocnemis unifilis para a reprodução, o número 
dessa espécie passou de dezenas de milhares na década de 1940 
para centenas nos anos 70, até atingir a ordem das dezenas no fim 
dos anos 80. 

A pesca também é o principal responsável pela diminuição dos 
exemplares do peixe-vermelho-gigante (Arapaima gigas) em quase 
toda a bacia do rio Amazonas, com exceção de suas enseadas mais 
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remotas. O pirarucu, como é chamado, é caçado sem trégua por todas 
as populações locais devido às suas dimensões (pode atingir até mais , , 
de dois metros de comprimento) e à comerciabilidade de sua carne, 
tanto fresca quanto salgada. Esse peixe é obrigado a vir à tona de 
vez em quando para respirar, e é nesse momento exato que se toma 
extremamente vulnerável ao arpão. Antigamente, o ato de capturar 
um pirarucu gigante e trazê-lo até a margem do rio tinha um signifi 
cado. Mostrava que o homem tinha alcançado a maturidade- tra 
dição semelhante ao costume dos Massai de traspassarum leão com 
a lança - mas as gerações modernas não se acanhariam em usar 
dinamite se pudessem. Se, porum lado, o comércio de peles não provocou a extinção dos 
felinos pintados da maior parte das matas de terra füme, teve, por 
outro. efeitos muito graves nas populações das espécies aquáticas. 

As principais vítimas são a lontra-gigante (Pteronura brasilien 
sis) e as espécies maiores de caimão, o cai.mão-negro e o caimão 
de-lunetas (Melanosuchus niger e Caiman crocodilus). A pele de 
qualquer uma dessas espécies pode ser vendida por cerca de 30 
dólares. Em geral, caçar as espécies aquáticas é muito mais fácil do 
que seguir as pegadas dos felinos na floresta, por isso hoje é raro 
encontrar uma lontra-gigante e é pouco provável que esses animais 
consigam sobreviver como população vital. Nas regiões menos 
povoadas, o caimão de pequenas dimensões ainda é bastante comum, 
mas os maiores são muito raros. 

Conclusões 
Na Amazônia, o sistema dos parques nacionais e das reservas a 

eles associadas é bastante completo, porque baseia-se no princípio 
de que os "refúgios" do Pleistoceno conteriam graus elevados de 
endemismo. Na maior parte dos centros de endemismo, ainda que 
não em todos, foram criadas reservas delimitadas15; infelizmente, 
porém, a proteção dos tenitórios não é respeitada. Atualmente, uma 
real proteção física é, na maioria das vezes, impraticável e, ironi 
camente, só as grandes sociedades para o desenvolvimento dispõem 
de fundos suficientes para aplicarem medidas preservacionistas, no 
âmbito dos territórios por elas controlados. A Companhia Vale do 
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Rio Doce, sociedade de mineração que atua nas jazidas da Serra dos 
Carajás, no estado do Pará, é um exemplo de uma grande empresa 
ativa na preservação do ambiente e da fauna, graças à criação de 
várias reservas sob sua proteção. Esperamos que um número cada 
vez maior de companhias se empenhe nesse tipo de atividade. 

É preciso intervir urgentemente em duas importantes regiões 
geográficas. A primeira é a reservada floresta de Gorupi, criada para 
proteger a única porção relativamente ampla de floresta que restou 
a leste do rio Tocantins, absolutamente essencial para conservar a 
flora e a fauna da região oriental. A adequada proteção dessa reserva 
constitui um problema ainda por resolver, e as perspectivas de que 
se consigam tomar as medidas necessárias não são animadoras. 

A segunda região importante é a das florestas sujeitas a inundações 
sazonais, que precisam ter seu status urgentemente determinado. 
Sua vegetação característica foi objeto de pouquíssimos estudos, mas 
sempre polariza a atividade humana. Ao contrário das matas de terra 
firme que se encontram no interior. são raros os possíveis recantos 
de florestas inundáveis onde o homem ainda não penetrou. Sua im 
portância há muito é sabida 16, mas só recentemente caminhou-se em 
direção à delimitação de áreas de reserva nesses habitats 17• Mesmo 
assim, embora a criação das reservas seja iminente, faltam os fun 
dos necessários para garantir sua proteção. Dentro de alguns anos 
deverá terirúcio wn projeto de pesquisa que cuidará especificamente 
desse problema. 

Os estudiosos brasileiros estão perfeitamente cientes dos proble 
mas da conservação da natureza na Amazônia e têm condições de 
estabelecer as medidas necessárias; talvez o que lhes falta seja um 
vínculo mais eficaz com as sociedades de desenvofêímento que se 
encontram no local e com as outras que as fínanciam, além de um 
compromisso a longo prazo de ambas as partes no sentido de criar 
as estruturas necessárias para consentir numa conservação penna 
nentee posteriores pesquisas. Talvez os programas de financiamento 
internacional devessem levarem maior consideração as estratégias 
a longo prazo. 

Visto que qualquer perspectiva de salvaguardar as espécies da 
natureza brasileira está indissoluvelmente ligada aos problemas 
econômicos do país, não podemos concluir sem um comentário de 
cunhopolftico. O Brasil éum paísriccemrecursosminerais, e muitos 
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brasileiros estão tristes - o que é compreensível - por ter que 
constatar que sua nação foi levada ao ponto de precisar usar todos os 
lucros em moeda estrangeira para pagar os interesses da dívida ex 
terna. O não-pagamento da dívida pública em 1987 constitui um pre 
cedente perigoso, pois induz a finança internacional a desfrutar dos 
recursos naturais do país. O Brasil dispõe de pouquíssimas reservas 
financeiras. Não existe solução óbvia. 

Tudo isso, aos olhos dos atonnentados protecionistas do país, 
significa uma falta desesperadora de recursos financeiros para a con 
servação das espécies, porque a prioridade máxima é dada ao 
desenvolvimento econômico daquilo que, pouco a pouco, está dei 
xando de ser um dos maiores e mais complexos ecossistemas ainda 
existentes no mundo. 
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