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Uma abordagem do tema relacionado com a gradual e sistemática destruição de florestas no Brasil e medidas sugeridas para
salvar parte delas.
An approach to lhe subject connected with the gradual and
systematic destruclion of forests in Brazil and suggested measures to be taken to $ave part of such forests.

Consideracões sobre a situação florestal brasileira
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direto ao ponto principal do tema que me foi
confiado e, se houver tempo, passarei a
discutir alguns assuntos paralelos ao mesmo.
DESTRUIÇÃO DE FLORESTAS
No Brasil temos 5 (cinco) tipos principais
de florestas: a chamada Floresta Amazônica,
a Floresta Atlântica, os Campos Cerrados, as
Caatingas e as Araucárias e, sem exceção,
todos esses 5 tipos estão sendo gradual e sistematicamente destruídos.
Pouco sobra da Araucária, a não ser parte
do sul do Paraná e Santa Catarina.
Os Campos Cerrados não têm sido encarados como tipo de floresta e tem sido permitida a substituição deles por florestas artifi. dais de Eucalyptus e Pinus. Com isso, toda
a flora e fauna, de uma riqueza incalculável,
estão sendo rapidamente destruídas. Talvez a
floresta que, na unidade de tempo, vai ser
mais rapidamente destruída seja a dos Campos
Cerrados.
A Floresta Atlântica parecia, até poucos
anos atrás, inapropriada a uma exploração
comercial e, também, extremamente perigosa
de ser explorada, pela soma enorme de desbarrancamentos que poderiam ocorrer logo
em seguida; mesmo com todos esses percalços
a floresta atlântica também está sendo destruída.
A Caatinga talvez seja o tipo economicamente menos explorável e, portanto, está
* Palestra pronunciada perante
Agricultura do Senado Federal,
2/6176.
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sendo aquele que, em porcentagem de sua
área, está resistindo mais. Não é considerada
floresta pelos ecologistas, mas sim uma
BIOMA.
A Floresta Amazônica está sendo bastante
predada, porém não tanto em seu conjunto
todo; está sendo depredada das essências mais
úteis sem que nada se faça para a sua rápida
substituição.
Uma publicação, nos jornais de novembro
de 1974, do IBDF, mostrava que a região
Amazônica já tinha perdido 24% das suas
florestas. Tais florestas cobriram 3.574.000
km2 da área Amazônica e, estavam reduzidas
a pouco mais de 2.700.000 km2•
Em 1952, em uma reunião- da Sociedade
Brasileira para o Progresso da Ciência, o
prof. Ernest Maack, geólogo da Universidade
do Paraná, declarou que, se a taxa de destruição da Floresta do norte do Paraná continuasse naquela base, em cerca de 50 anos
não haveria mais floresta Atlântica na terra
roxa daquele Estado ( que era, muito possivelmente, a floresta com as árvores de maior
média de altura em todo o mundo). Sua
proclamação colheu da audiência uma enorme gargalhada; a floresta do norte do Paraná
parecia eterna às pessoas que assistiam àquela
conferência; nada haveria no mundo que pudesse acabar com ela! Seis anos mais tarde
o prof. Maack, em outra reunião da mesma
Sociedade, pediu permissão para refazer as
suas declarações, pois, na realidade elas eram
subestimativas; a taxa mensal de destruição
tinha aumentado consideravelmente. Hoje,
em 1976, já se passaram seis anos desde que
as últimas florestas do norte do Paraná foram
269
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cortadas e substituídas por cafezais ou outros
produtos agrícolas. Presentemente, somente
bosques em fazendas particulares permanecem, como os últimos redutos daquela floresta
e, mesmo assim, estão gradualmente desaparecendo, conforme o dono morra ou venda a
fazenda.
REFLORESTAMENTO
O problema brasileiro de reflorestamento é
economicamente muito importante e nos dois
próximos anos poderá diminuir a destruição
de florestas, especialmente no sul do país.
Todavia, por enquanto, a substituição de
Campos Cerrados, por Pinus e Eucalyptus,
está tendo conseqüências dramáticas na nossa
flora e na nossa fauna, pois de um ponto de
vista ecológico, ela sofre de dois defeitos
básicos: primeiro, por permitir-se, às companhias de reflorestamento, destruir uma floresta
nativa e, segundo, substituí-la por Eucalyptus
ou Pinus, que são espécies exóticas e que não
pertencem a nenhum dos ecossistemas brasileiros. Ao redor de Ribeirão Preto, aonde vivi
até o começo do ano passado, nos últimos
cinco anos, mais de 10.000 km:2 de Campos
Cerrados foram cortados e substituídos por
essas duas espécies alienígenas. Como resultado a flora e fauna dessas áreas foram reduzidas, praticamente, a zero no primeiro mês;
porém mais tarde, essa área foi invadida por
alguns insetos que podem viver no sub-bosque
secundário da floresta de Eucalyptus. Todavia,
na floresta de Pinus nem isso acontece.
No sul do país, centenas de companhias
privadas nasceram e estão promovendo esse
tipo de "Reflorestamento". Chamo "Reflorestamento" entre aspas, a esse tipo, porque ele
implica na destruição de uma floresta antes
existente; acho que existem tantas áreas sem
mata, necessitando de florestas, que não haveria necessidade de destruirmos uma floresta
que existe, para substituí-la por uma outra,
mesmo que de maior valor econômico.
· Uma das companhias mais poderosas está
plantando 12.000.000 de mudas de Eucalyptus
por ano; estima-se que a taxa de destruição
para todo o Brasil seja superior a 200.000.000
de árvores! Portanto, não temos nenhuma indicação de que a taxa de destruição esteja
sendo atenuada.
Europeus, norte-americanos e agora japoneses, estão importando carne de boi, que
subiu bastante nos últimos anos em suas cotações no mercado internacional. As nações
subdesenvolvidas ou em desenvolvimento de-
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verão, então, prover essa carne e, portanto,
para satisfazer a essa demanda, grandes quantidades de floresta mista ( de muitas espécies)
estão sendo destruídas e plantadas homogeneamente com capim, para alimentar o gado.
Os estados do Nordeste possuem apenas
2,5 % de seus territórios cobertos por florestas; o grande Estado Central de Minas Gerais
tem apenas 10,% de seu território coberto por
florestas. No entanto, a Alemanha industrial,
segundo me informou na semana passada o
dr. Harald Sioli, tem cerca de 30% do seu
território coberto por florestas.
CONSEQO~NCIAS DO DESMATAMENTO
Em 1972, lembro-me que, um dia, quis
deslocar-me de Ribeirão Preto para o sul de
Mato Grosso e os tecos-tecos não puderam
fazê-lo porque o rádio estava informando que
as condições de visibilidade não eram boas;
era mês de agosto, era mês de seca e o que
estava prejudicando a visibilidade dos transportes aéreos era a fumaça das matas de
Mato Grosso que estavam sendo queimadas.
As conseqüências do desmatamento têm
sido observadas a longo prazo em vários
lugares do mundo. O norte da Africa no
tempo de Cristo era o celeiro da Antiga
Roma. Hoje as informações que nos chegam
é que o Saara continua aumentando, diminuindo a área agricultável. Segundo informações do IBDF, o desmatamento no Acre
começou fortemente em 1973 e, até hoje, 5 %
da mata já foram derrubadas. Nesta base a
Floresta Amazônica Acreana duraria 58 anos
e 9 meses. A área com Floresta da Amazônia
é de 2.731.000 km2, e as informações que os
satélites nos deram das devastações de toda
a Amazônia no último ano de 1975, (informação pessoal de H. Sioli), foi de um desmatamento de 100.000 km2• Isso daria para
a mata virgem da Amazônia, nessa taxa de
desmatamento, 27 anos e 4 meses de existência. Gostaria de dizer que não creio que a
Amazônia irá durar apenas 27 anos conforme
as previsões mais pessimistas, nem mesmo 58
anos, como nas previsões mais otimistas; isso
porque acho que dentro de poucos anos a
taxa de destruição será consideravelmente
diminuída, especialmente se conseguirmos,
com medidas do governo, por sugestões do
Senado e da Câmara dos Deputados, fazer
com que a lei brasileira ( que impede a destruição de 50% das florestas das fazendas da
área da Amazônia Legal) seja cumprida e,
com forte componente de educação ecológica,
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melhorar o comportamento dos investigadores.
Todavia, no momento, é fácil verificar, olhando de avião, que os 50% de floresta, que
deveriam permanecer em pé, não estão sendo
deixados, ou seja, esta metade, está sendo
derrubada junto com aquela que é legalmente
permissível.
Existem várias conseqüências para a destruição de florestas: a retenção de água é
diminuída; a erosão da terra aumenta a tais
níveis que muitos rios se tornam assoreados,
a sua profundidade diminui e conseqüentemente maiores enchentes ocorrem. Tão grande
é o processo de erosão, que está afetando até
os grandes rios. Nos últimos 20 anos, duas
novas ilhas fluviais foram formadas no rio
Paraná, no sul do Brasil, perto de Guaíra,
devido a terras transportadas por outros rios.
O mesmo acontece com o rio Solimões, próximo de Manaus.
A distribuição de chuvas também está
mudando. Salati e outros pesquisadores do
SEMA, da Escola Superior de Agricultura
"Luiz de Queiroz", de Piracicaba, estão estudando o oxigênio 18 e deutério e correlacionando a sua concentração com a precipitação,
com a região geográfica, e com a estação.
Até agora esses estudos revelaram que
algumas áreas cobertas com árvores, distantes
cerca de 60 km de outras que são cobertas
com grama, têm uma distribuição de chuvas
bem distintas durante o ano. De acordo com
Salati, a evaporação produzida por árvores é
maior do que aquela produzida por gramas,
e essa maior evaporação é um dos fatores
responsáveis pela maior e mais regular taxa
de precipitação pluviométrica. Segundo Sioli a
mesma água chove 5 vezes na terra firme
antes de cair no igarapé amazônico, fenômeno
que s6 aqui acontece.
Neste contexto deve ser mencionado que
um dos maiores problemas agrícolas da chamada "área da seca" no Brasil, não é a falta
de chuvas, porém, a irregularidade da precipitação.
A construção de estradas em várias regiões, mesmo que necessárias, tem ocasionado
uma imediata diminuição nas florestas que as
marginam.
ATUAÇÃO DO INPA
Gostaria, agora, Exmos. Srs. Senadores,
de apresentar algumas soluções, baseadas em
pesquisas, tanto do Instituto que dirijo corno
de outros lugares. O INPA - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia que agora,
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no mandato do Presidente Geisel está, pela
primeira vez, recebendo verbas adequadas,
tem suas bases, no momento, em 3 lugares da
Amazônia Legal e está procurando estabelecer-se em outros, 'talvez dentro deste ano,
dependendo das verbas disponíveis.
A sede é em Manaus. No INP A-Manaus
temos as divisões de: Biologia, Ciências Médicas, Ciências Tecnológicas, Agronomia e
Projetos Especiais. No INPA/Belém temos as
divisões de Arqueologia, Antropologia e Biologia. No INPA/Aripuanã temos já em funcionamento as divisões de Biologia, Agronomia e Antropologia. No momento estamos
contando abrir mais um grupo de laboratórios
em Cuiabá ( seria o INP A/Mato Grosso), um
em Rio Branco (INPA/ Acre) e outro em São
Luís (JNPA/Maranhão), para resolver problemas locais.
O grupo de Ecologia, do INPA/Manaus,
fez uma declaração no ano passado, ainda
perfeitamente válida, sobre alguns problemas
da floresta amazônica. Mostraram eles que a
floresta amazônica de terra firme consegue
manter um ciclo de nutrientes extremamente
fechado. O solo de terra firme não contém
reservas de sais minerais essenciais às plantas;
esse fato transparece muito bem no estudo do
balanço químico da bacia do rio Negro. Enquanto que, com a chuva que cai sobre a
floresta que margeia o rio Negro, entram
6,2k, por hectare, por ano, de nitrogênio e
0.18k por hectare, por ano, de fósforo, saem
com as águas do rio Negro, respectivamente,
4,8 e 0,lk por hectare por ano. Como se vê,
a água do rio Negro chega a ser mais pura
que a água da chuva ( em relação, pelo menos, ao nitrogênio e ao fósforo), e a floresta
consegue reter essas quantidades mínimas
importadas (de acordo com Sioli, 1969). Encontram-se mais espécies de plantas, fungos,
insetos e bactérias, em poucos hectares de
floresta tropical, do que na totalidade da flora
e fauna da Europa. Nessa enorme diversidade
biológica jaz o fator essencial para sua grande
eficiência em retenção e completa reciclagem
de nutrientes (Klinge, H. & E. J. Fitikau,
1972). Ao cortarem-se ou queimarem-se as
matas, os nutrientes são liberados abruptamente com as cinzas, exportados com as
madeiras e uma parte logo é Iixiviada com as
chuvas. Se o crescimento das gramíneas for
bom, o que restar pode ser retido. A concentração dos nutrientes (solúveis), pode ser
mesmo maior em certas pastagens do que na
mata primária (como indica Falesi, 1975). A
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quantidade total porém é menor e está fadada
.a diminuir. Não havendo mais cobertura florestal o impacto das chuvas faz-se sentir diretamente sobre o solo, iniciando-se neste, um
·processo de erosão e compactação (havendo
:J>isoteio de animais, a situação se agrava).
Uma medida de permeabilidade do solo,
feita pelo dr. Herbert Schubart, um carioca
que dirige nossa Seção de Ecologia, nas
proximidades do Distrito Agropecuário da
SUFRAMA, forneceu o seguinte resultado:
12,0 ml/cm2/min, penetram no solo da mata,
contra 1,3 ml/cm2/min numa pastagem da
mesma mata com 5 anos de formação. Nessa
mesma pastagem o dr. Schubart viu, pela
quantidade do solo protegido da ação das
chuvas, sob troncos derrubados, que 5 ou
10 cm do solo superficial já tinham sido erodidos pelas chuvas. Este mesmo material, que
no solo é o que há de melhor, vai provocar
o assoriamento dos rios. Muitos pesquisadores,
conhecedores da Amazônia dizem que as
atuais e constantes enchentes do rio Solimões
podem ser devidas ao seu assoriamento, provocado pelo grande corte de matas nas cabeceiras, especialmente no Acre e na Colômbia.
A região amazônica é formada de 3 partes
distintas: aquilo que chamamos de o escudo
da Guiana, que é a parte norte, extremamente pobre; o escudo Brasil Central, já não tão
pobre; e as zonas dos Andes e Planaltos Subandinos que, através da várzea, penetra por
todo o vale Amazônico, como se fosse um
corpo estranho de terra extremamente fértil.
Isto porque os sedimentos férteis que a compõem se originam, direta ou indiretamente, do
processo de erosão dos Andes e regiões pré-Andinas, constituídas de rochas geologicamente muito mais recentes e mais ricas em
nutrientes; as pesquisas do INPA indicaram
nesses últimos anos que o sistema Solimões/
Amazonas injeta na Amazônia Central, grátis,
os elementos que mais necessita, fazendo da
várzea uma área de grande riqueza. Precisamos aprender a usar a várzea. As enchentes,
ao invés de serem fontes de desgraça, devem
ser fontes de bênçãos e riquezas. Temos de
aprender a viver com ela desenvolvendo sistemas de casas, de exploração pecuária, de
conservação das florestas essenciais ao peixe
e ao homem e para plantio de plantas anuais
de alto valor, e melhores sistemas de transporte fluvial.
Nas nossas pesquisas estamos dando prioridade a esse importante tópico do nosso
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ecossistema. Ainda recentemente pesquisas do
dr. Fazal Rahman com soja demonstraram
duas coisas: l.º) que as parcelas adubadas
produziram tanto quanto aquelas não adubadas indicando que o nível de fertilizante já
era muito alto na terra de várzea; 2.º) mostrou que a soja pode ser cultivada na Amazônia e que temos uma variedade, Júpiter,
recentemente detectada pelo dr. Fazal Rahman, de produção excepcional naquela área.
Todavia, mais pesquisas são necessárias.
Por exemplo, verificamos, ainda há poucos
dias, a quantidade enorme de gramas flutuantes que existem no Solimões, em alguns de
seus afluentes e em vários de seus lagos. É o
capim membeca {Paspalum repens), é a canarana (Echinocloa polystachia), capim navalha
(Leersia hexandra), capim-muri
(Paspalum
[asciculatum} etc. Para o aproveitamento de
muitos desses capins, o INPA está pesquisando a sua utilização para o gado colocado em
terras firmes ou em marombas logo nas margens do grande rio. As nossas observações
também indicam que é mais vantajoso ter o
búfalo, naquela região, do que o gado zebu
ou europeu.
A nossa Seção de Silvicultura está demonstrando que muitas espécies da Amazônia, com
madeiras excepcionalmente boas, podem perfeitamente ser cultivadas, desde que, no
mesmo campo, não sejam colocadas plantas
de uma única espécie.

SUGESTÕES
Entre as muitas soluções que temos considerado, para salvar parte das florestas brasileiras, estão as seguintes:
a) Maior número de parques naturais nas
áreas tropicais; com número de ambientes tão
variáveis, precisamos ter muitos parques,
mesmo que sejam pequenos, a fim de representar os diferentes nichos ecológicos do país
e da região.
b) Promover o reflorestamento não somente com Eucalyptus e Pinus, mas também com
espécies locais de plantas. Isso é muito importante, pois não só teremos a vantagem da
madeira e da celulose, como também teremos
a vantagem de que a fauna silvestre poderá
sobreviver, pois ela está adaptada a comer
os frutos, flores e folhas das nossas árvores,
mas não está adaptada a comer Eucalyptus
ou Pinus.
e) Educação - a ecologia (especialmente
o seu capítulo que trata da conservação) e a
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biologia devem ser ensinadas desde as escolas
primárias até os últimos anos das Universidades, em todos os cursos, especialmente para
engenheiros,
arquitetos
e agrônomos.
Um
programa de educação deve também ser usado
para diversificar os nossos hábitos de alirncntação, a fim de não sobrecarregar
um único
animal (como o gado), para a nossa alimentação. Nesse ponto posso informar que o
INPA está produzindo e testando neste momento uma cartilha de tríplice autoria (dra.
Geraldina
Porto Witter, Warwick
Estevarn
Kerr e Ozório José Fonseca). É uma cartilha
de alfabetização,
porém ao final da cartilha,
já promove os primeiros ensinamentos
aos
alunos a respeito de ecologia, de cadeia alimentar, reprodução, higiene, raças etc ...
d) Pesquisas sobre controle biológico este é um campo de enorme importância que
permite controlar certas pragas e pestes sem
perturbar o ambiente total. Dou um exemplo:
controlar um certo inseto, usando um outro
que seja parasita daquele, ao invés de derramar toneladas de DDT no campo, que matará
todos os insetos, sem discriminação,
e ainda
poderá dar-nos câncer no fígado.
e) Incentivar as vilas e cidades do Brasil
a usarem na arborização local, plantas locais
para as suas estradas, ruas, parques etc. Os
répteis, as aves, os insetos e os mamíferos
formam, todos eles, um ecossistema ent relaçado que é baseado essencialmente
na flora
local, portanto, as cidades poderiam ter mais
vida natural se elas mantivessem
sempre a
flora local.
f) As novas cidades da Amazónia
deveriam ter como obrigatoriedade
a manutenção
de um pequeno parque dentro ou ao redor da
cidade, para manutenção da flora primitiva.
Tal parque deveria ser registrado na SEMA
e não poderia ser destruído. Digo isto porque
nas substituições de prefeitos, sempre aparece
um sem tradição, sem cultura, que poderá ter
uma idéia, pensando ser muito boa. de cortar
o parque para substituir por algo mais asfiíltico. Em 1944, Piracicaba
tinha uma das
mais lindas praças do interior do Estado, formada de floresta original, bem no centro da
cidade. Um certo dia, um prefeito. em uma
noite apenas, pôs abaixo toda a praça, alegando que árvores desalinhadas
da, arn um
ar caipira à cidade. Isso não aconteceria, se
tal praça fosse registrada na SEMA e hou, 'esse uma proibição legal de derrubá-la,
ou

seja, o prefeito que assim procedesse estaria
jogando o seu mandato.
g) Desenvolvimento
de outras fontes de
energia especialmente
o sol e o vento, a fim
ele evitar o uso de árvores.
h J Necessidade
absoluta de proteção das
margens dos rios de maneira que os peixes,
95 % dos quais dependem dos frutos, das
folhas e elas flores das árvores para a sua
alimentação, tenham com o que se alimentar.
Infelizmente,
de norte a sul do Brasil, tem
~idn o uso. a começar dos pescadores, de se
limpar a floresta marginal ao rio, a [im de~s:1
maneira combater os insetos, ou Iuzcr um
bom pesqueiro (não obstante
existir a lei
4.77?, de 15/9/65, art, 2.0).
i ) As margens das estradas, pelo menos de
um dos lados, em pelo menos 500 metros,
deveria ser parque nacional, não deveriam ser
mexidas de maneira alguma. Qualquer aumento ela estrada deveria ser feito em arenas um
dm lados, e o outro deveria ser mantido,
como parque nacional, registrado na SEMA.
j) As companhias construtoras
de estradas,
deveriam usar a técnica européia de remoção
do solo (antes das operações de terraplanagem), que permaneceria aguardando o término do asfaltamento,
rara então ser recolocado
sobre o solo. Aqui tal operação
ainda muis
ncccvsária
que na Europa,
devido ,1 alta
porcentagem <le alumínio existente em muitos
dos nossos subsolos. Ao que saibamos tal
técnica apenas está sendo usada pelo eng.
Antonio Ltzemberger na execução cio Parque
Estadual ela Guarita, em Torres, no Rio Grande do Sul.
\;) Maiores facilidades devem ser concedid,1~ rara a execução de parques nacionais:
no, lagos amazônicos, nas Anavilhanas,
nas
poucas florestas existentes nos Estados ele São
Paulo, Rio Grande do Sul e Minas Gerais.
1) Revogar o desastrado artigo 19 da Lei
é

4.771.

Ex mos. Senhores Senadores: se desta reuni 110 com V. Exas., se iniciarem, neste altar llo
Legixlutivo Brasileiro, que é o seu Senado, não
somente uma maior preocupação
com a conservação da natureza neste meu país, mas o
preparo e execução de medidas que transforruem essa preocupação
em realidade, cu me
darei amplamente compensado por ter deixado
a minha Amazônia, a serviço da qual me
cu: reguei de corpo e alma. Obrigado Excelências por esta grande oportunidade.

