Desenvolvimento da floresta amazomca:
problemas prioritiuios para a formulacao de diretrizes
Philip M. Fearnslde

Nesta nota, tentarei identificar algumas
das areas principals, em que ec61ogos podem
e devem contribuir para o esforc;:o atual de formular diretrizes adequadas ao desenvolvimento da Amazonia brasileira. Embora existam
muitas areas importantes para a polftica do desenvolvimento, vou concentrar-me nas mais relecionadas com o atual esforc;:o, para eselarecer o rumo futuro do aproveitamento do recurso natural mais singular da regiao : a floresta
amazonica, divididas as areas prioritarias, neste sentido, em seis categorias : 1) capacidade
de suporte e colonizac;:ao; 2) extensao do desmatamento; 3) efeitos do desmatamento; 4)
causas do desmatamento; 5) controle do desmatamento, e 6) usos planejados da floresta
(Fearnside, 1979c).
CAPACIDADE DE SUPORTE E COLONIZACAO
Coloco esta considerac;:ao na cabec;:a da lista, face a sua importancia enorme e ao efeito
sobre todas as demais possiveis consideracoes relativas ao desenvolvimento da Amazonia. Cada tipo de desenvolvimento implica na
sustentac;:ao de urn a populac;:ao human a. 0 numero de pessoas que podem ser sustentadas
pelos diferentes projetos depende do tipo de
colonizac;:ao, do tipo de tecnologia produtiva
empregado, do padrao de vida a ser desfrutado
pela populac;:ao, e das probabilidades de falha,
em termos de diferentes criterios, considerados aceitaveis pelos planejadores. 0 fato de
que planejadores nao disponham de (e nao exijam) informac;:6es concretas sobre estes tipos
de considerac;:6es, no processo de formular pianos para desenvolvimento na Amazonia, impli·
ca num grande perigo de falha nos pianos, tanto do ponto de vista de sustentar a populac;:ao
humana dentro de urn padrao adequado, quanto do ponto de vista de evitar degradac;:ao do
meio ambiente nestas areas. A contribuic;:ao
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de ec61ogos no desenho de investigac;:6es sobre capacidade de suporte dos diferentes tipos de explorac;:ao considerados e essencial.
EXTENSA.O DO DES MATAMENTO
Considerando a importancia de informac;:6es sobre a extensao das areas desmatadas
e a taxa de desmatamento, o nivel de conhecimento sobre o assunto e pessimo. Os jornais
e a bibliografia contem urn aspecto enorme de
estimativas e opini6es sobre o assunto estao
baseadas em pouquissimos dados. A estimativa mais bern feita, usando imagens LANDSAT,
confunde a situac;:ao pela inclusao de uma
grande area de cerrado na area mostrada, chegando ate a incluir areas de Golas na latitude
do Distrito Federal de Brasilia na amostra (Tardin et al., 1979). 0 valor de 3,8% apresentado
refere-se a porcentagem desta area total desmatada ate agosto de 1976 (Tardin et al., 1978).
nao sendo interpretaveis os dados especificos
a area da mata amazonica em termos de porcentagem desmatada. Este estudo do Institute
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) esta
mais voltado a demonstrac;:ao da aplicabilidade
da tecnologia de sensoreamento remoto a quantificac;:ao de desmatamento, e este objetivo foi
bern alcanc;:ado.
Acompanhamento minucioso dos desmatamentos na Amazonia deveria ter uma alta prioridade, com adequado reconhecimento de campo para completar os dados provenientes do
sensoreamento remoto. 0 desenvolvimento da
capacidade para realizar estudos baseados em
sensoreamento remoto na propria Amazonia,
preferivelmente no INPA, deve ser urn alvo importante para garantir que os beneficios destes estudos sejam os mais relevantes possivel as pesquisas complementares de campo
realizadas aqui. Precisa-se tanto de facilidades
para interpretac;:ao de fotografia aerea, quanto
de imagens LANDSAT e mosaicos do Projeto
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RADAM. Claramente, facilidades de computac;ao eletronica tern que ser ligadas com tais
laborat6rios.
Todavia, deve ser enfatizado que a falta de
dados minuciosos sobre a extensao e a taxa
de desmatamento nao deveria ser usada como
desculpa para procrastinar a tomada de medidas imediatas e efetivas para freiar este processo na Amazonia.
EFEITOS DO DESMATAMENTO
A importancia deste assunto ja e bern reconhecida. Estudos dos efeitos de desmatamento sobre o clima global e local, principalmente em termos de pluviosidade e temperatura, dao justa causa para preocupac;ao, e deveriam ser continuados em rftmo acelerado. Estudos sobre os efeitos na fertilidade do solo,
na erosao, e nos ciclos de varios elementos
tam bern merecem atenc;ao prioritaria. A 6bvia
ligac;ao do desmatamento com a extinc;ao de
muitas especies, comunidades e ecossistemas,
justifica o continuo estudo, publicidade e debates destes efeitos lnfelizes. 0 efeito do desmatamento sobre populac;oes humanas que dependem da floresta, principalmente populac;oes
indfgenas, mas tambem lnclulndo populac;oes
de seringueiros, cac;adores, castanheiros e outros grupos, claramente cai nesta categoria
tambem.
CAUSAS DO DES MATAMENTO
Qualquer polftica de desenvolvimento visando a limitar efetivamente o desmatamento
devera ser baseada sobre o conhecimento das
causas basicas que vern motivando este processo. Oualquer programa de regulamentos.
mesmo com finalidade a mais racional e desejavel possfvel, vai acabar em fracasso, caso
nao considerem estas consequencias fundamentais de desmatamento.
Uma revisao de todos os programas de incentivos fiscais e tributarios do governo, e dos
seus efeitos sobre o desmatamento, e urgente. Por exemplo, projetos de pecuaria bovina
vern gozando de enormes incentivos : emprestimos sem juros (mas com correc;ao monetaria)
com dois anos de carencia e urn prazo que no
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infcio do programa era de sete anos e agora
de cinco anos. Estes projetos tam bern tern o
privilegio de aplicar uma parte do impasto de
renda devido, na capitalizac;ao da empresa, e
alem disso, urn programa para dar ao pecuarista o uso de dinheiro colhido em imposto de
renda de outros pagadores destes impastos.
Empresas agropecuarias apoiadas pela Superintendencia de Desenvolvimento da Amazonia
(SUDAM) seguem urn "cronograma" para desmatamento, assegurando que esta seja feita o
mais rapido possfvel, embora nem todas as empresas consigam manter-se em dia com este
calendario acelerado de desmatamento. 0 apelo destas ofertas de dinheiro, claramente, constitui uma grande motivac;ao para o desmatamento. Ha inclusive o problema de que incentivos tao generosos como estes podem tornar
lucrativas as operac;oes, que, quando baseadas
nos seus pr6prios meritos, seriam anti-economicas. Mesmo em casos em que o fazendeiro
soubesse com toda clareza que o sistema de
explorac;ao a ser instalado, depois do desmatamento nao e rentavel ou competitivo, com outros possfveis investimentos alternativos, por
causa da produc;ao ou sustentabilidade insuficientes, o quadro economico e alterado pela
existencia dos incentivos, fazendo com que
este caminho de desenvolvimento seja seguido apesar dos problemas ecol6gicos, agronomicos e economicos.
Qualquer tipo de desenvolvimento, apoiado
por incentivos, corre o perigo de caminhar em
rumos nao aconselhaveis sem o controle natural contra erros na estrategia desenvolvimentista, que seria presente em uma situac;ao
de mercado livre, onde tais projetos, nao justificaveis em termos estritamente economicos,
entrariam logo em falencia, antes de ter desmatado muita area, para depois abandona-la.
Isto nao quer dizer que todo e qualquer incentivo seja errado, mas tais incentivos deveriam
ser muito mais restritos do que os atuais, deveriam ser muito melhor entendidos em termos dos seus impactos no desmatamento, e
deveriam ser reavaliados continuamente, para
nao ficar em vigor depois de aparecer indicac;oes de que a polftica seja errada. No caso de
incentivos para estabelecimento de projetos
de pecuaria bovina, ha bastante indicac;oes de
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que este nao se deve continuar, dada a exist£mcia de duvidas quanto a sustentabilidade do
sistema (Fearnside, 1979a, b). lncentivos, atualmente sendo oferecidos para a adubac;ao de
pastagens, o que, sem duvida, prolonga a produtividade de pastagens degradadas (Serrao
et al., 1978), deveriam ser examinados, para
verificar se nao esta sendo encorajado, por
conta dos incentivos, urn sistema que nao seria aconselhavel em termos do seu proprio merito economico, a parte outras preocupac;oes
relativas ao desmatamento em geral. Se isso
for o caso, seria uma motivac;ao adicional para
continuar desmatamentos em larga escala pou:co justlficaveis.
AI em de pecuaria bovina, diversos outros
tipos de desenvolvimento sao apoiados por
incentivos. As plantac;oes silviculturais e riziculturais da Jari Florestal e Agropecuaria Ltda.,
por exemplo, gozam de varios incentivos, inclusive de isenc;ao de imposto de renda e impastos sobre importac;ao de equipamentos do exterior (Fearnside & Rankin, 1979). Outros projetos para encorajar plantac;oes comerciais de
seringa, etc., tambem sao incentivados, alem
de uma lista de diversos outros tipos de desenvolvimento nao agrfcolas (Almeida, 1978).
Provavelmente, projetos para explorac;ao da floresta atraves de "contratos de utilizac;ao florestal" tam bern seriam apoiados por tais incentivos. ~ importante que o impacto de todos os
incentivos atuais e propostas sejam examinados em termos de efeitos sobre desmatamento e problemas ecol6gicos associados. lncentivos financeiros constituem uma das grandes
causas de desmatamento na Amazonia, embora s6 se apliquem a uma parte da area explorada. Pode ser calculado dos dados de Tardin
et al., ( 1978) que levantaram 445. 843 hectares
desmatados na area de mata, que 54,6% desta
area eram projetos com incentivos da SUDAM.
Uma segunda motivac;ao para desmatamento e consequ£mcia da disponibilidade de investimentos alternativos, o que torna o empresario individual na Amazonia pouco m~tivado a
utilizar a sua terra de maneira sustentavel, a
Iongo prazo. A taxa de desconto usada para
calcular o valor futuro do dinheiro nao tern relac;ao nenhuma com a taxa de explorac;ao susDesenvolvimento ...

tentavel, 0 que e determinado por processos
biol6gicos, como o tempo que leva uma arvore para crescer. Caso a taxe de desconto seja
superior a taxa de regenerac;ao de urn recurso
de interesse ecopotencialmente renovavel,
nomico do indivfduo destruir o recurso tao logo quanto possfvel, e reinvestir os lucros resuitantes em qualquer outro projeto, muitas vezes num local diferente (Clark, 1973, 1976). Esta 16gica aplica-se a muitas situac;oes na Ama·
zonia relativas ao desmatamento, para obter
lucros, a curto prazo, sem preocupac;ao com a
sustentabilidade a Iongo prazo. A aplicabilidade desta 16gica triste tambem deve ser estudada com urgencia com relac;ao a proposta
de utilizar a floresta em grandes projetos madeireiros. Precisa-se de mecanismos economicos para fazerem as compensac;oes monetarias refletiram mais as exigencias de sistemas
sustentaveis desenhados para a Amazonia, o
que tornaria estes sistemas economicos e os
atuais sistemas destrutivos anti-economicos.
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Urn terceiro grande motivo para desmata·
mento e o sistema atual de posse da terra na
Amazonia. Ha uma tradic;ao muito antiga na
Amazonia, segundo a qual o ato de desmata1
uma area e o que da direito de posse a uma
pessoa. A func;ao do sistema juridico tern sido, em grande parte, a legalizac;ao posterior
destes fatos consumados.
Claramente este
sistema da a todo mundo uma motivac;ao grande para desmatar a maxima area possivel seja o "posseiro" urn caboclo pobre ou uma empresa grande. Oualquer tentativa de limitar o
desmatamento enquanto este sistema prevalecer, resultaria em fracasso, mesmo com toda
dotac;ao de regulamentos, fiscais, etc. A situac;ao de quem e dono de cada area tern que ser
esclarecida, e o costume de legitimar a posse
do des matador, ou entao de compensa-lo por
ter desmatado a area (o que ate chamado de
"benfeitoria"), tern que acabar.
problema
que este sistema tradicional de posse da terra tern atuado durante seculos como uma "valvula de escape" para injustic;as e desigualdades extremas na situac;ao fundiaria do pals, especialmente em areas rna is populosas. Sem a
opc;ao de o pobre adquirir terra desta maneira,
a situac;ao dele tornar-se-ia intoleravel. Por
isso, qualquer esforc;o voltado a regularizar a
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situa~;ao fundiaria na Amazonia, o que e uma
prioridade urgente para qualquer plano de controlar desmatamento na ·area, teria que ser ligado com medidas para aliviar as desigualdades que atualmente estao sendo amenizadas
pelo sistema de posseiros.

Estas cinco causas de desmatamento tern
que ser tratadas em qualquer polftica de desenvolvimento florestal na Amazonia visando
ao controle do processo de desmatamento na
regiao.

Uma quarta causa basica de desmatamento na Amazonia e o pre~;o baixlssimo da terra.
Terras loteadas pelo lnstituto Nacional de Coloniza~;ao e Reforma Agraria (INCRA) para fazendas de gado na area de Altamira, por exemplo, sao vendidas a 2% do salario mlnimo por
hectare, e alem disso com financiamento extremamente favoravel ao comprador. Nestas
condi~;oes, ha pouca motivagao para (j' fazen·
deiro explorar areas pequenas de terra usando tecnicas que exigem muita mao-de-obra e/
ou capital, em vez de optar pela explora~;ao extensiva, derrubando assim, vastas areas, mesmo que este tipo de explora~;ao nao seja sustentavel. Esfor~;os do governo para encorajar
tecnicas mais caras, inclusive de manejo intensivo de pastagem, tern encontrado pouco exito nestas condi~;oes economicas. Precisa-se
de medidas economicas para manter o pre~;o
da terra suficientemente alto, para que os donos sejam motivados a empregar tecnicas de
produ~;ao sustentaveis em vez de derrubar
sempre rna is area.

CONTROLE DE DES MATA MENTO

Urn quinto motivo para desmatamento e a
simples necessidade de terra agricola para
sustentar a popula~;ao humana crescente. lsto
e complicado pelo uso da terra para a produ~;ao agricola que nao pretende apenas atender
as necessidades mlnimas da alimenta~;ao, mas
·tam bern satisfazer a desejos de urn a vida material melhor, os quais tern a tendencia natural
de crescer sem limite. lsto faz com que as
areas desmatadas para fins agrlcolas sejam determinadas nao pela capacidade limitada das
barrigas do agricultor e sua familia, para utili·
zar a produ~;ao, mas pelo limite da capacidade da mao-de-obra, capital, e terra que o agricultor tern a sua disposi~;ao. A rela~;ao entre
o tamanho da popula~;ao e os padroes de vida
e basica quanto as questoes relativas ao desmatamento, o que da ainda mais enfase a importancia de estudos de capacidade de suporte.
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Como controlar o desmatamento e urn dos
problemas mais importantes e mais diflceis
para qualquer polftica de desenvolvimento. Na
Amazonia Brasileira, existe uma tradi~;ao com
mais de 400 anos, de desprezar qualquer lei
intencionada a preserva~;ao da flora e fauna da
area (Sternberg, 1973). AI em disso, ha o problema geral no Brasil de urn sistema onde a
lei e considerada como uma coisa s6 para ser
aplicada contra "inimigos", e que sempre podP.
ser evitada pelo onipresente "jeito" (Rosenn,
1971). Ha uma tradi~;ao desde a epoca colonial de manter milhares de leis em vigor, e de
s6 aplicar algumas de las. lsto clificulta bastante a formula~;ao de leis efetivas para controlar 0 desmatamento, e nao e razoavel esperar que este contexto do problema va mudar
em futuro proximo.
As leis atuais relativas ao desmatamento
sao interpretadas dentro deste· contexto e nao
se fazem cumprir. Por exemplo, a lei exigindo
que 50% de cada lote seja deixada sob floresta, foi primeiro reinterpretada pelos oficiais
na area de coloniza~;ao de Altamira para admitir a substitui~;ao da floresta por culturas "permanentes", urn termo extremamente enganoso,
que pode incluir alem de culturas arborescentes, tambem culturas como pimenta do reino,
e ate cana-de-a~;ucar e pastagem. No final das
contas, nem estas reinterpreta~;oes se fizeram
valer, sendo que nenhum esforgo para o cumprimento desta lei foi tentado. Ha varios colonos na area de coloniza~;ao de Altamira, em
plena vista da rodovia, com todos os 100 hectares de seus lotes desmatados desde 1974,
sem qualquer consequencia jurldica. Entre as
possibilidades para evitar a limita~;ao desta lei,
em outras areas, onde a subdivisao de propriedades e mais comum, a consequencia da venda
separada destas reservas de 50% e 6bvia.
Em Altamira, a situa~;ao mostra bern o problema do cumprimento inadequado de leis floFeamside

restais. A area sob a re~ponsabilidade do escrit6rio do Institute Bras!leiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) de Altamira estende-se
aproximadamente 500 km ao Iongo da Rodovia
Transamazonica em faixa de 200 km de largura, ou seja aproximadamente 100 mil quilometros quadrados. Nesta area, esta localizado o
maior projeto de colonizac;.ao dirigida na Transamazonica com urn as 3. 600 famllias de colonos (Brasil, INCRA, 1974) sendo extensas
areas colonizadas como "glebas" (fazendas de
500 ou 2. 000 hectares), uma area de colonizac;ao antiga com acesso fluvial e a cidade de Altamira. 0 pessoal do IBDF responsavel por
esta area e constitufdo de tres pe~oas : urn
tecnico e dois guardas. Esta turma esta encarregada nao s6 das leis relativas ao desmatamento, mas tambem da fiscalizac;ao para con·
trolar exportac;ao de peles e animais silvestres e a concessao de licenc;as para serrarias
e explorac;ao de madeira.
Foi anunciado recentemente, que a partir
do ano agricola 1979/80 havera uma nova exigencia : os colones vao precisar de tirar uma
licenc;a para poder derrubar nos seus lotes. Pa·
rece que nao ha nenhum plano de aumentar a
turma do IBDF na area, visando a esta exigencia adicional. A eficacia do IBDF em fazer
cumprir as leis florestais esta obviamente limitada pelo problema endemico de 6rgaos
governamentais concentrarem a maioria dos
seus recursos na administrac;ao central e de
pouqufssimos recursos nos lugares afastados
onde o cumprimento das leis realmente o exige. A fa!ta de fazer-se cumprir a lei tambem
pode ser interpretada como indicador de que
o governo considera o cumprimento destas
leis de menos importancia do que as muitas
outras atividades em que verbas maiores do
governo estao sendo aplicadas, por exemplo.
para incentives financeiros para pecuaria bovina.
A formulac;ao de leis florestais adequadas
tern uma serie de complicac;oes. Por exemplo,
no caso da lei exigindo que 50% de cada propriedade seja deixado em mata, ha uma certa
injustic;a: a exigencia de que urn pobre colono
na Transamazonica reserve a metade dos seus
recursos para proteger o meio ambiente e considerada razoavel, enquanto urn a exigencia paDesenvolvimento ...

t·alela no caso de, vamos supor, uma firma industrial em Sao Paulo, seria impossivel. Tambern ha o problema de pequenas reservas deste tipo nao servirem bern na func;ao de manter
populac;oes naturais (Goodland & Irwin, 1975).
.Aiem disso, a fiscalizac;ao adequada destas reservas ja e muito diffcil. No lado positive, ha
probabilidade maior de os donos destas reservas particulares de-Fenderem-nas contra posseiros, do que seria o caso com reservas governamentais.
Geralmente, leis visando a motivac;ao de
comportamento atraves de incentives tern mais
eficacia do que as que dependem da aplica<;ilo de multas ou outros castigos contra infrateres, ap6s o processo complicado de localizar
e processar essas pessoas.
Dentro do possivel, ec6logos precisam dar
toda ajuda ao esforc;o de sugerir leis que seriam praticas e exeqGiveis que resultariam em
controle efetivo do desmatamento e que serviriam melhor em termos da manutenc;ao do meio
ambiente. Estudos sobre quais sao as necessidades para o cumprimento de leis flcrestais
em termos de numero de fiscais, sensoreamento remoto, verbas, etc., sao de carater urgente.
USOS PLANEJADOS DA FLO REST A
Os usos planejados da floresta sao uma parte integral da polftica de seu desenvolvimento. Tres tipos de usos sao relevantes : usos
da floresta derrubada, usos da floresta manejada e reservas ou parques.
Pesquisas na area de usos de terras desmatadas esUio geralmente voltadas a melhoria de culturas e sistemas agrfcolas. Normalmente, a prioridade mais alta e na obtenc;ao
de produc;oes maiores. Eu sugeriria que as
duas outras prioridades deveriam ser proporcionadas mais importancia, do que ao problema de maximizac;ao de produc;ao : aumento da
confiabilidade e multo importante para o agricultor nao correr multo risco de falha nas suas
safras a cada ano; diversificac;ao de culturas
e variedades e uma tecnica classica para aurnentar a confiabilidade. A enfase de culturas
perenes, tais como plantac;oes de cacau, seringueira, dende, fruteiras, ou plantac;oes sil-
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viculturais e outra tendencia que proporciona
mais confiabilidade. Deve-se lembrar que os
perigos com doem;as, pragas, etc., que amea~;am monoculturas tanto perenes como anuais,
sao ainda mais prejudiciais, quando atacam
monoculturas arborescentes (Janzen, 1973).
A sustentabilidade dos sistemas torna-se
muito importante quando sao consideradas as
gera<;:oes futuras de brasileiros que vao morar na Amazonia, o que deveria ser de mais
alta importancia para o governo brasileiro na
formula~;ao da sua politica para o desenvolvimento da regiao. Sustentabilidade tambem esUi ligada com o problema do desm9ta!-nento,
pois a derrubada continua e crescente de mata e a conseqOencia inevitavel, de sistemas
nao sustentaveis.
Os usos da floresta manejada oferecem a
de ser uma tecnica para obter uma
produ~;ao sustentada das vastas areas de terra firme na Amazonia e, ao mesmo tempo, evitar muitos dos efeitos indesejaveis no clima,
solo, biota, etc. associados com desmatamento total. Precisa-se de urn exame minucioso
de propostas atuais para projetos deste tipo,
e programas acelerados de pesquisas basicas
sobre a ecologia de florestas tropicais, sobre
os efeitos de diferentes graus de perturba~;ao
e o comportamento de sistemas florestais manejados. 0 exame de propostas para "contratos de utiliza~;ao florestal" (SchmithOsen,
1978) deve incluir conhecimento dos regulamentos propostos, os pianos para replantio de
mudas, para deixar matrizes, para enriquecer
a floresta com especies valiosas, e para a fiscaliza~;ao e cumprimento desses regulamentos.
A hist6ria triste de cumprimento de leis florestais da razao para cautela. Mesmo pianos
que seriam adequados sob a hip6tese de cumprimento perfeito da lei devem ser estimados
para poderem prever-se os resultados de nfveis de cumprimento mais realistico, ou seja,
imperfeitos. AI em das investiga~;oes ecol6gicas, precisa-se de dados economicos, especialmente sobre OS CUStOS de extra~;ao, replantio,
fiscaliza~;ao, e defesa contra posseiros. Os
efeitos de quaisquer incentivos financeiros
tam bern precisam ser estudados. Os nfveis
de rendimento a serem esperados precisam
esperan~;a
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ser illelhor conhecidos, alem da considera~;ao
de como esta renda vai ser distribufda para
sustentar a popula~;ao na area. A escala enorme de projetos propostos totalizando ..... .
39.504.000 hectares (Pandolfo, 1978) indica a
necessidade de bastante mais experimenta<;oes, inclusive, de experimentos implantados
em areas fora das poucas areas estudadas ate
agora na Esta~;ao Experimental de Curua-Una
e na Floresta Nacional de Tapaj6s, como sempre foi notado pelos proponentes deste tipo de
manejo [Reis, 1978). Mesmo nas areas onde
estudos ja estao em progresso, a situa~;ao e
descrita pelo especialista Reis (1978) assim:
"Na verdade, urn sistema de produ~;ao autosustentada da floresta tropical densa, para fins
industriais, baseado no modelo aqui considerado, ainda nao foi desenvolvido". Ouer dizer :
precisa-se muito de pesquisa, o que deve ser
de alta prioridade, especialmente para ec6logos com interesse no desenvolvimento.
Reservas e parques, inclusive de parques
nacionais, florestas nacionais, reservas florestais, reservas ecol6gicas, reservas indfgenas,
reservas biol6gicas, etc., constituem usos planejados da floresta sobre os quais a opiniao
de ec6logos e indispensavel. Precisa-se de
argumentos baseados em dados para justificar
o numero, tamanho, localiza~;ao e restri~;ao contra perturba~;oes destes parques. A tomada de
medidas adequadas para salvaguardar estas
areas contra invasao e essencial. A opiniao
de que as reservas e parques nao sao adequadas e nao sao suficientemente protegidas contra invasao e a opiniao geral entre pesquisadores que trabalham neste ramo.
CONCLUSOES
As seis areas de pesquisa em que ec6logos podem contribuir para a formula~;ao de
diretrizes para o desenvolvimento na Amazonia abrangem campos de conhecimento amplos e interdisciplinares. AI em destas seis
areas, ha muitas outras tambem importantes,
tais como polftica energetica, polftica de transpartes. minera~;ao, desenvolvimento de represas, pesca, polui~;ao e os efeitos do urbanismo
e industrializa~;ao crescente na regiao amazonica.
Feamside
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