Philip Mll'tln Fearnslele
Depurtarnen'IO de EcoiOgla
lnslituto Nacional do Pesqtjsa.s da AmaLOma • INPA

-

~~-

LIMITES E PLANEJA

...

•

Pro rarna
,._ Pol noroeste

Relatoreo de P.c squ is o N 5

FEARNSIDE, Philip Martin.
A ocupa~Ao humana de RondOnia: impactos,
limites e planejamento. BrasRia: Assessoria Editorial
e Divulga~Ao Cientftica, 1989.
76 p. (Relat6rio de Pesquisa, 5)

1. Ocupa~Ao humana - RondOnia
I, FEARNSIDE, Philip Martin. II. Titulo.
CDU. 711.13(811.1)

POLONOROESTE
CNPq/Sudeco/Banco Mundial
Colaborou nesta edi~ao: IBICT
Conv~nio

AGRADECIMENTOS

As pesquisas descritas aqui foram financiadas pelo Componente C~ncia
e Tecnologia do Projeto Polonoroeste. Partes deste trabalho foram publicadas
em Fearnside 1982a,c, 1984a,d,e, 1986c,d, 1987a,b,c,d, s/d-c,e; Feamside &
Ferreira, 1984, 1985; Feamside et alii, s/d. Pela permissAo de publicar material
traduzido agradeyo a John Wiley & Sons, New York, (Fearnside,1987a), Leeds
Philosophical and Literary Society (Fearnside, 1984e), Royal Swedish Academy
of Sciences (Fearnside, 1986d), lnterci{mcia (Fearnside, 1982, 1986e). E. Levy
fez a cartografia para estimativa das Areas nas figuras 7, 8, 19,20 e 22. Foram
feitas contribuiyOes para o trabalho de campo por Gabriel de Lima Ferreira, Roberto Aparecido Cust6dio, CrisAnto Lopes de Oliveira e Niwton Leal Filho.
Equipamentos e/ou faciliclades em Ouro Preto D'Oeste-RondOnia foram
fornecidos pela ComissAo do Plano Executivo da Lavoura Cacaueira (Ceplac),
Cooperativa Mista de Ouro Preto, Companhia do Desenvolvimento de Ron~nia
(Codaron), Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria (Embrapa), lnstituto
Nacional de ColonizayAo e Reforma AgrAria (lncra) e Secretaria de Agricultura
de RondOnia (Seag).

iNDICE

I) 0 PADRAO ATUAL DE OCUPACAO HUMANA EM RONDONIA • • •

7

II) DESMATAMENTO EM RONDONIA • • • • • • • • . • • • • • . • . • • • • •

13

A) Concentra~o espacial de desmatamento . . . . .
B) Causas do desmatamento • • • . . . • . • . . . • . .
C) lmpllca~6es para a polftlca de desenvolvlmento
D) Futuros padr6es de desmatamento • . . . • . . . .

13
19
29
30

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
•
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
•
.
.

Ill) OS LIMITES DE OCUPACAO EM RONDONIA • • • • • • • • • • • • • . •

32

A) Erosio do solo . . . . . . • . . . . • . . . . • • . . . . • . . • • . • . . . . . . .

32

1)
2)
3)
4)

•
•
•
•

32
34
39
42

B) Degrada~o das pastagens . . . . . . . • • . . • • • . • • • . . • • . . . • •
C) lnfertllldade dos solos . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . • • . • • . . . .

43
48

1)
2)
3)
4)

••
••
••
••

48
52
53
55

IV) 0 PLANEJAMENTO DA OCUPACAO DE RONDONIA • • • • • • • • •

59

A) Reserves e estradas • . • • . • . . . . . . . . • • • . • . . • • . . . • • . . . .
B) A farsa das reserves desprotegldas . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . .
C) U~ da hlst6rla das reserves . • • • . . . . . • . . . • • . . . . • . . . . •

59
60
62

0 perigo de erosAo , • • • • • • • • • • • • •
Um m~todo para medir erosao • • • • • • •
Resultados sobre erosAo • • • • • • • • • •
lmportAncia dos resultados sobre erosao

•
•
•
•

•
•
•
•

0 mapeamento de solos feito pela Embrapa
Coloniza~Ao existente e planejada • • • • • •
Aptidao agrrcola das terras • • • • • • • • • • •
lmplica~Oes para o desenvolvimento • • • • •

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

••
••
••
••

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

V) COMO FREAR 0 DESMATAMENTO EM RONDONIA • • • • • • • • • •

63

A) Desencorajar a especulac;io das terras • • • • • • • • • • • • • . • • • • • •
B) Nio conslderar pastagem como benfeltorla • • • • • • • • • • • • • • • •
C) Acabar com os lncentlvos flnancelros • • • • • • • • • • • • • • • • . • • •
D) Llmltar a construc;io de estradas • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • •
E) Fortalecer o Rima . • . • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . • . • . • • •

64
64
64
65
66

VI) A RESERVA DE PESQUISA ECOL6GICA DE OURO
PRETO D'OESTE • • • • . • • • . • • • • • • • • • • . • • . • • • • • • . . . • •

67

VII) CONCLUSOES • . . . . • . . • . . . • • • • . • • . • • • . • . • • • • • • • • •

69

VIII) REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS . • . . . . • • . . . • . • . • • • • . .

71

I) 0 PADRAO ATUAL DE OCUPACAO HUMANA EM RONDONIAI 1l

0 desmatamento em RondOnia vem aumentando de forma explosiva nos
CJitimos anos. Uma parte deste fenOmeno se deve A migrac;:a.o macic;:a para o
Estado, agora facilitada pelo asfaltamento da rodovia BR-364. A reconstruc;:a.o e
asfaltamento da rodovia BR-364 de CuiabA (Mato Grosso) at6 Porto Velho
(RondOnia) 6 a obra principal do projeto Polonoroeste, com financiamento do
Banco Mundial (International Bank for Reconstruction and Development, 1981).
0 desmatamento vem aumentando a uma taxa ainda mais vertiginosa que a
populac;:a.o, o que vale dizer que, al6m de ter mais pessoas em RondOnia hoje
do que antes, cada pessoa estA, em m6dia, desmatando mais (figura 1). Noperl'odo 198D-1985 a populac;:ao do Estado aumentou a uma taxa exponencial de
14,8% ao ano, enquanto o desmatamento aumentou no mesmo perfodo a uma
taxa de 24,8% ao ano. Na.o 6 necessArio apenas melhores informac;:Oes de monitoramento sobre a extensa.o do desmatamento, mas tam~m uma melhor
compreensa.o das causas subjacentes do processo. Tal compreensao permitiria uma projec;:a.o mais realrstica de tend~ncias futuras sob os pianos de ac;:a.o
atuais e alternativos, e permitiria uma identificac;:a.o de medidas efetivas para
controlar o processo.
A extensa.o e a taxa do desmatamento na ftoresta umida da AmazOnia
brasileira 6 um objeto de profundo desacordo entre ambos, os acadfrnicos e os
tomadores de decisOes dentro e fora do Brasil. lgualmente controversa 6 a
questa.o se as futuras conseqO~ncias em potencial do desmatamento sao ou
na.o sa.o suficientes para justificar os custos imediatos financeiros, sociais e polfticos das medidas a tomar para conter o processo. A falta de medidas efetivas
para controlar o desmatamento hoje na AmazOnia 6 uma indicac;:a.o, tanto da
prefer~ncia entre os tomadores de decis6es de minimizar tais preocupac;:Oes
quanto da intensidade das forc;:as, empurrando o processo de desmatamento.
Aqui argumenta-se que o desmatamento 6 rApido e o seu impacto potencial severo, justificando-se amplamente os custos substanciais de uma rApida ac;:ao
7
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1 - Crescimento da popula~ e da 4rea desmatada no Estado de Rond6nla. A 4rea
derrubada est! crescendo ainda mais rapidamente do que a popui~Ao neste
foco de desmatamento. As popula~ em lntervalos de dez anos proV11m dOs
dadOs de recenciamento compilados pelo lnstituto Brasileiro de Geografia e Es·
tad'stica (IBGE) (Brasil, PresidAncia da Repllbiica, IBGE, 1982:74; Saunders,
1974); a estimaliva intercensal de 1976 loi leila pelo IBGE (Mesquita & Egler,
1979: 73). Eslirnalivas de desrnatamento para 1975 e 1978 sAo de Tardin et alii
(1980); a estimaliva para 1980 6 de Brasi~ Ministdrio da Agricullura, IBDF
1.100,
(1982) (Fonte: Feamside, sid-e).
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governamental necessAria para diminuir e em algum ponto parar com a derrubada da floresta.
A taxa atual e o provAvel curso futuro da derrubada da floresta na AmazOnia brasileira estAo estreitamente ligados aos sistemas humanos de uso que
substituem a floresta. A extens~o atual e as mudan!(as provAveis nos vArios
sistemas agrfcolas encontrados na regiao sao revistas em outra parte (Fearnside, 1985a, s/d-a, b ). 0 uso da terra que predomina de Ionge nas partes derrubadas de terra firma ~ pastagem para gado, nao somente em Areas de grandes
fazendas de gado como no sui do ParA e norte de Mato Grosso, mas tam~m
em terras inicialmente derrubadas por pequenos proprietArios para ro!(as de
culturas anuais. A pastagem ~ dominante at~ em Areas como RondOnia, onde
programas govemamentais promoveram e financiaram cacau e outras culturas
perenes (Furley & Leite, 1985; L~na, 1981). As for9as que dirigem o contrnuo
aumento das Areas de pastagem, apesar da baixa produtividade e pobres perspectivas de sustenta9~0 desse sistema de uso, sao aquelas que afetam mais
de perto a taxa de desmatamento.
As vastas Areas de florestas ainda intocadas da AmazOnia brasileira frequentemente levam visitantes, pesquisadores e representantes do governo ~
errOnea conclusao de que o desmatamento ~ uma preocupa!(ao pequena, improvAvel de atingir propor!fOeS significativas ambientais em um futuro "previsFver. Tais conclusoos s~o infundadas; elas tamb~m t~m o perigoso efeito de reduzir as possibilidades de que sejam tomadas decisoos polrticas em tempo com
o objetivo de diminuir e limitar o processo de desmatamento.
0 mais recente levantamento disponfvel de desmatamento, cobrindo a
AmazOnia brasileira inteira, foi feito pelo lnstituto Nacional de Pesquisas Espaciais (lnpe), baseado nas imagens do sat~lite Landsat, tiradas em 1978 (Tardin
et alii, 1980). 0 mesmo estudo interpretou tamb~m imagens de 1975. Os resultados do levantamento de que somente 1,55% da Area da AmazOnia Legal tinha
sido desmatada at~ 1978 contribufram para a descri9~0 popular no Brasil do
desmatamento como uma questao levantada somente por "alarmistas". As cifras do lnpe subestimam a derrubada por causa da inabilidade da t~cnica para
detectar derrubadas "muito pequenas" e da dificuldade de distinguir vegeta9ao
secundAria de floresta virgem. Por exemplo, a Zona Bragantina, uma regi~o de
30 mil km2 em volta da cidade de Bragan9a no nordeste do ParA, que foi completamente desmatada no come9o do s~culo (Egler, 1961; Sioli, 1973), ~ maior
que a Area indicada pelas imagens de 1975 analisadas no estudo do lnpe como
desmatada na AmazOnia Legal brasileira inteira, e ~ quase quatro vezes maior
do que a Area indicada como derrubada no Estado do ParA (Fearnside, 1982a).
lndependentemente de qualquer subestimativa devida ~ limita9~0 na interpreta9~ das imagens, a conclus~o de que a Area derrubada at~ 1978 era pequena
em rela9~o aos cinco milhoos de km 2 da AmazOnia Legal ~ perfeitamente corrata.
lnfelizmente, a pequena Area derrubada at~ 1978 ~ uma descoberta de
muito menos importfulcia do que outra menos divulgada aparentemente do
mesrno conjunto de dados (Carneiro et alii, 1982): o ritmo explosivo de derrubadas implfcito na compara9~0 de valores em Areas derrubadas at~ as duas datas
de imagens analisadas, 1975 e 1978. Se o padrao de crescimento na regi~o
9

como um todo foi exponencial durante esse perfodo, o aumento em Area derrubada observado de 28.595,25 para 77.171, 75km2 indica uma taxa de crescimento de 33,1% ao ano, e um tempo de duplica~a.o de apenas 2,1 anos. As taxas de desmatamento variam amplamente nas diferentes partes da regiAo, sendo mais altas no sui do ParA, norte de Mato Grosso e em RondOnia e Acre.
Uma anAlise de imagens do Landsat em uma s~rie de tempo mais longa de
RondOnia ~ apresentada na figura 2 (Fearnside, 1982a). Compara~Oes de Areas
derrubadas em 1973, 1975, 1976 e 1978 e em duas Areas de coloniza~Ao patrocinadas pelo governo de lotes de 1OOha e em duas Areas dominadas por fazendas de gado de 3.000ha cada indicam que o desmatamento nessas Areas
pode ter estado progredindo a uma taxa exponencial durante o perfodo, embora
os dados sejam muito poucos para se tirar conclusOes firmes (Fearnside,
1982a).
Figura

2 - Desmatamento em cinco Areas de ocupa~Ao a partir de imagens de Landsat.
TrAs(Gy·Paran4, Ouro Prato e Jaru) sAo compostos de Iotas detOOha cada para
pequenos colonos, e auas (Castro Alves e Corumbiara) sAo de fazendas de
3.000ha cada (Fonte: Feamside, 1982a).
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Os estudos das imagens do Landsat, existentes para o Estado de RondOnia como um todo (243.044km 2 ), indicam que as Areas derrubadas cresceram de 1.216,5km2 em 1975 (Tardin et alii, 1980) para 4.184,5km2 em 1978
(Tardin et alii, 1980) para 7.579,3km2 em 1980 (Carneiro et alii, 1982) para
13.955,2km2 em 1983 (Brasil, Minist~rio da Agricultura IBDF, 1985; Feamside &
Salati, 1985). Dados do sensor AVHRR no sat~lite meteorol6gico NOAA-9 indicam uma Area desmatada de 11.400km2 em 1982 (Woodwell et alii, 1986: 252),
10

aumentando para 27.658km2 em 1985 (Malingreau & Tucker, 1988) e
36.900km 2 em 1987 (Jean-Paul Malingreau, comunica~;ao pessoal, 1988). No
perfodo 1985-1987, o ritrno de aumento do desmatamento em RondOnia diminuiu
levemente, conforme dados de uma imagem de AVHRR interpretada na ltAiia
por Jean-Paul Malingreau que indicaram 15,1% do Estado desmatado at~ 1987.
Deve-se lembrar que as limita<;Oes na metodologia de interpreta~;ao das imagens significam que as Areas realmente derrubadas eram provavelmente maiores do que aparentam por esses numeros. Mesmo com essa limita<;ao, as estimativas da derrubada revelam nao somente que o desmatamento prosseguiu
rapidamente, mas que nao mostrou sinais de diminuir a partir de 1980 (figura 3)
e continuou at~ 1985 em urn ritrno mais rApido que o linear.
Estas estimativas de Areas desmatadas indicam extensoes bastante menores do que as acusadas por urn estudo recente do lnpe, que indicou
45.452km2 (18,7% do Estado), queimando em 1987 (Setzer et alii, 1988: 28).
Area queimada nAo ~ a mesma coisa que Area desmatada: a Area desmatada,
que ~ acumulada desde o infcio da ocupa~;ao do Estado, ~ necessariamente
muito maior que a Area queimada em qualquer dado ano. Pastagens s6 podem
ser requeimadas a cada 2-3 anos, jA que o colono precisa manter uma parte da
sua propriedade nAo queimada para sustentar o seu gado enquanto se queima
outra parte do lote. Se 18,7% de RondOnia estivesse queimando em 1987, isto
implicaria que pelo menos 40% do Estado teria sido desmatado at~ aquele ano.
A discrepAncia com o valor de 15,1% do Estado desmatado at~ o mesmo ano ~
somente parcialmente explicado pelo fato de as queimadas inclufrem a requeimada de pastagens e de capoeiras, al~m de novo desmatamento de floresta
virgem. A discrepAncia ~ devida a urn problema t~cnico na interpreta<;Ao de
irnagens de AVHRR quando o fogo ainda estiver queimando no campo. Nestas
condi<;Oes, ocorre a •satura~;ao do sensor", ou seja, o fenOmeno de disparar o
aparelho medidor de calor para indicar que toda uma unidade da imagem esteja
pegando fogo quando apenas uma pequena fra~;ao dela esteja realmente queimando. JA que o NOAA-9 ~ urn sat~lite meteorol6gico, as pequenas quadras
(pixels) que compOem a imagem de AVHRR sAo bastante grosseiras: 1,1 km de
lado, contra 30m de lado para a versAo mais recente (TM) de Landsat. A uma
temperatura de fogo de 8250K, uma frente de chama de 1m de largura e apenas
30m de comprimento seria o suficiente para disparar o sensor para indicar que
toda a quadra de 1,1km X 1,1km esteja queimando (Robinson, s/d). Portanto,
as unidades disparadas quando menos da metade da sua Area esteja queimando levariam a uma sobreestimativa da Area queimando.
Eimportante destacar que, mesmo que a Area desmatada seja menor do
que o estudo de queimadas que o lnpe implicou, a taxa de desmatamento ~ extremamente rApida, e as Areas atingidas sao imensas. Pior ainda, a imagem de
1987 de AVHRR de J.P. Malingreau, citada acima, indica o infcio do desmatamento ao Iongo da rodovia BR-429, entrando na metade de RondOnia representado pelo vale do rio Guapor~. at~ entao praticamente intocada. Este acontecimento ~ muito mais grave do que seria o acr~scimo da mesma Area de
desmatamento As Areas jA ocupadas ao Iongo da rodovia BR-364. Indica o perigo de come~;ar o processo de espalhamento explosive e incontrolado de desmatamento no restante de RondOnia.
11

Figura 3 - Desmatamento em Rond&ia projetado a~ o ano 1988.
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II) DESMATAMENTO EM RONDONIA

A) A CONCENTRACAO ESPACIAL DE DESMATAMENTQ<2l

Os padrOes sofrem grandes mudan~as A medida em que as estatrsticas
v~ sendo sucessivamente desagregadas do nrvel da AmazOnia Legal inteira
para estados ou territ6rios individuais, para unidades menores, tais como 4reas
de coloniza~Ao ou quadrados de um grau de longitude por um grau de latitude,
at~ a escala mais detalhada dos lotes individuais. A diferen~a nos padrOes de
derrubada entre unidades geogr4ficas de v4rios tamanhos reflete, em parte, o
efeito do tamanho da 4rea escolhida sobre a fra~Ao da derrubada observada
que ~ atriburvel A entrada de novos imigrantes, em oposi~Ao ao comportamento
de colonos em propriedades j4 estabelecidas. 0 processo de desmatamento
inclui dois conjuntos de eventos: o estabelecimento de novos focos de desmatamento e a expansAo das 4reas derrubadas desses focos, uma vez estabelecidos. Enquanto se procede A ocupa~Ao em um foco, o car4ter exponencial do
crescimento da derrubada 6 feito mais brando A crescenta importAncia dos colones estabelecidos. lniciativas atuais e planejadas de ocupa~Ao e de constru~Ao de estradas tomam prov4vel a continua~Ao do aceleramento do desmatamento.
Quando enxergada na escala regional, as 4reas derrubadas parecem pequenas devido A dominAncia de Areas nAo derrubadas, mas o crescimento mais
r4pido do que o linear em 4reas desmatadas, aparente nessa escala, fornece
amplos rnotivos para preocupa~Ao.
Os valores para desmatamento dos estudos de Landsat sAo conservatives, porque, embora referido aqui e em relat6rios oficiais como sendo dados de
1980, muitas das imagens do Landsat usadas realmente eram de 1979. Por
exemplo, para cobrir RondOnia, o Institute Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) usou 45 imagens (inclusive repeti~Oes necess4rias por causa das
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nuvens que obscureciam parcialmente as cenas). Dessas, 19 (42%) foram tiradas em 1979 e nao em 1980 (Brasil, Minist6rio da Agricultura, IBDF, 1982).
0 eixo horizontal foi tra9ado come9ando em 1970 para facilitar a visualiza!fao da tendAncia aproximada no perrodo 197Q-1975. A Area derrubada era
muito pequena em 1970 pelo mosaico de imagens de radar a6reo de visao lateral (SLAR) produzidas pelo Projeto Aadambrasil nos primeiros anos de 1970.
Para prop6sitos de compara9ao com os dados do sat61ite grafados na figura 3,
a Area derrubada em 1970 seria mais bem presumida como zero. Como os
m6todos de interpreta9ao das imagens do sat61ite usados pelo governo em
seus estudos nao registraram Areas de vegeta9ao secundAria velha (Feamside,
1982a), o fato de que a derrubada de algumas Areas jA estava em estado avan!fado em 1970 nao seria evidente, se houvesse dados daquele ano do Landsat
disponrveis para compara9ao. A maior parte da Area derrubada em 1970 consistia de vegeta9ao secundAria antiga em Areas jA ocupadas a Iongo tempo.
Embora o aumento de Areas desmatadas varia muito em nrvel de Estados, a varia9ao 6 ainda maior em nrvel de Areas de coloniza9ao ou de quadrados de um grau de longitude por um grau de latitude. Em nrvel dos quadrados de
um grau por um grau, ambos os mapas de quantidades derrubadas em 1978 (figura 4) como as taxas exponenciais implrcitas de derrubadas no intervalo de
1975-1978 (figura 5) revelam focos de derrubadas intensas, inclusive ao Iongo da
rodovia Marechal Rondon (CuiabA-Porto Velho: BA-364) atrav6s de Mato GrosFigura
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4 - Percentagem de desmatamento em 1978, mapeado em quadrados de 12 x 12
(Fonte: Feamside, 1984a).

so e RondOnia. Na interpretac;:ao dos mapas nas figuras 4 e 5, ~ born lembrar
que o crescimento comec;:ou de bases muito pequenas em muitas partes da regiao.
Os focos de derrubadas t~m seu rApido crescimento devido a diferentes
processes, dependendo da localidade em questao. Nas partes da regiao onde
predominam grandes fazendas, como no Mato Grosso e a parte leste de RondOnia, o desmatamento ocorre principalmente como urn meio de garantir as reivindicac;:Oes de propriedade para prop6sitos especulativos (Fearnside, 1979a,
1983a). Alguns dos focos estao associados a projetos de ocupac;:Ao do governo
(e Areas associadas de ocupac;:ao espontAnea). E esse o caso de vArias Areas
ao Iongo da rodovia Marechal Rondon (CuiabA-Porto Velho: BR-364) em RondOnia. Observam-se tend~ncias semelhantes em nrvel das unidades administrativas dos programas de colonizac;:Ao do governo ou Projetos lntegrados de
Colonizac;:Ao (PICs) (Feamside, 1982a), mas inclui alguma influ~ncia do influxo
de novos imigrantes.
Figura

5 - Taxa de desmatamento no perfodo 1975·1978, mapeado em quadrados de 12 x
12 (Fonte: Feamside, 1984a)

0 padrao exponencial, evidente em nfvel estadual, muda quando se focaliza uma Area mais limitada dentro dos projetos de colonizac;:ao no Estado. A figura 6 rnostra o local de urn quadrado de 1/4 de grau por 1/4 de grau na Area de
Cacoal; as Areas desmatadas no quadrado em diferentes anos aparecem em
preto na figura 7. As linhas verticais paralelas sao Areas desmatadas ao Iongo
das estradas vicinais ("linhas• ou estradas laterais), afastadas 5km uma da ou15

tra, fornecendo acesso aos lotes de 1OOha dos co1onos. A Area curva de derrubada embaixo na parte esquerda do quadro ll a rodovia BR-364. 0 aumento
em Areas desmatadas ll extremamente rApido, mas nAo mostra a tend6ncia
aparentemente exponencial evidente nos dados de RondOnia como um todo
(figura 3).A razAo estA no fato de que toda a Area mostrada na figura 7 jA estava
distriburda em lotes de colonos na llpoca em que come~ou a s6rie de tempo.
Portanto a tend6ncia representa somente o efeito do comportamento do colono
em propriedades estabelecidas, mais do que o efeito da chegada de migrantes
na Area para estabelecer novas propriedades.
Figura

6 - Local da quadra de 12 x 12, analisada na figura 7.
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0 aumento rApido em Area desmatada evidente na figura 7 aplica-se a
muitas partes do quadrado de um grau por um grau que inclui essa Area (figura
B). A sllrie de tempo na figura 7 representa o caso mais dramAtico, localizado
na primeira coluna, segunda fila da figura B. Alguns quadrados mostrados na figura B indicam os anos em que o desmatamento diminuiu (11 de 64 segmentos
de linha), uma impossibilidade, visto que os valores representam Areas acumuladas de derrubadas. Esse nao ll resultado de erro na identifica~Ao da localiza~Ao exata das Areas, as quais foram verificadas em todos os casos. Os casos
de diminui~Ao do desmatamento refletem a fraqueza das tllcnicas de interpreta~Ao do Landsat em distinguir florestas primArias de secundArias, um vrcio que
torna todas as cifras absolutas como subestimativas do verdadeiro desmata-
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7 - S~rie de tempo para desmatamento em uma Area de 1/42 x 1142 em Cacoal,
RondOnia (Fonte: Feamside, 1986d).
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mento (Fearnside, 1982a, 1984a). As Areas desmatadas foram determinadas
gravimetricamente de mapas tra9ados sobre imagens em escala de 1:250.000
do canal 5 do scanner multiespectral (MSS) do Landsat (Brasil, Minist~rio da
Agriculture, IBDF, 1982, 1985). Apesar da limita9Ao da interpreta9~0 do Landsat. a tend~ncia para o aumento rApido de Areas desmatadas ~ evidente.
Figura

8 - ~rie de tempo para desmatamento em urn quadrado de 12 x 12 em RondOnia,
dlvidldo em subquadrados de 1/42 x 1/42 (Fonte Feamside, 1986d).
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Em nrvel de lotes individuais, as derrubadas apresentam outro padrAo.
Entrevistas no projeto de coloniza9~0 de Ouro Preto, onde o governo instalou
colonos em lotes de 100ha, mostraram que os lotes que foram ocupados por
um s6 proprietllrio durante um perfodo de dez anos apresentaram um aumento
linear em Area derrubada para os primeiros seis anos seguidos por um platO,
quando a derrubada prosseguiu muito mais lentamente (figura 9). A tendAncia
na derrubada cumulative por proprietAries originais at~ o d~cimo ano de ocupa9Ao, mostrada na figura 9 (n=18 lotes), ~ idAntica A tendAncia para uma amostra maior at~ nove anos de ocupa9~0 (n=30 lotes).
18

Figura

65

9 - Desmatamento em Rond6nia em urn grupo de Iotas ocupados por seus donos
originais (Fonte: Feamside, 1984e, 1986c).
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TEMPO DE OCUPA<;:AO DO LOTE (anos)

Sempre que um lote ~ vendido, os primeiros anos de ocupayao pelo novo
dono sao geralmente semelhantes Aqueles em um lote virgem rec~m-ocupado:
aumento linear rApido em Area derrubada seguido por um platO. Os recursos fi·
nanceiros maiores e antecedentes culturais diferentes dos segundos proprietAries significam que eles derrubam uma Area por ano, aproximadamente o dobro
do que os colones originais (figura 1O). Estes dados sao para lotes em Areas jA
atingidas por estradas vicinais. Os mesmos padrOes foram tamMm encontrados nos primeiros cinco anos em lotes individuais em outra Area de colonizayao
dirigida pelo governo, localizada na rodovia TransamazOnica do ParA (Fearnside, 1980a).
0 desmatamento tamMm acelera, devido A taxa crescenta de derrubada
pelos colones, quando o acesso a um lote por estrada ~ iniciado ou melhorado.
Mesmo se o colono nao vender o seu lote, quando o valor da terra aumenta subitamente devido A chegada de uma estrada, ele normalmente desmata bern
mais rapidamente, sendo que a agricultura se torna mais lucrativa com a melhoria do acesso ao mercado. A melhoria de estradas tamMm aumenta a motivayAo para desmatar e plantar pastagens, visando a aumentar o valor de revenda
do lote e assegurar os direitos de posse da terra contra posseiros invasores.
B) CAUSAS DO DESMATAMENTQ!3l

Atualmente a estatfstica de derrubadas em escala regional parece ser
dominada pela imigrayao juntamente com outras foryas que aceleram o des19

Figura 1o

-

Efelto do rodrzio de colonos sobre as taxas de desmatamento em RondOnia
(Fonte: Feamside, 19848, 1986c).
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matamento, tais como o efeito positive que a melhoria das estradas de acesso
tem sobre a disponibilidade do mercado e a valoriza~Ao do pre~o da terra. Futuramente o comportamento da popula~Ao jA estabelecida na regiAo deverA ganhar em importAncia relativa. Outras razOes para uma eventual diminui~Ao (mas
nAo interrup~Ao) da derrubada incluem pior qualidade de solo e inacessibilidade
das terras desocupadas remanescentes, a capacidade finita das Areas de fonte
de suprir os imigrantes a um ritrno sempre crescenta, o decr6scimo do atrativo
relative da AmazOnia depois que essa fronteira de terras sem dono se "fechar"
e limites de capital, petr61eo e outros insumos disponrveis que seriam necessAries, se as taxas de derrubada continuassem aumentando muito (Fearnside,
1985b). 0 curso cada vez mais veloz do desmatamento nAo pode ser representado adequadamente por nenhuma f6rmula alg6brica simples tal como uma
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equac;~o

exponencial, nem se pode esperar que sua eventual desacelerac;~o
siga uma trajet6ria suave e simlltrica tal como um crescimento logfstico (ou seja, em forma de "S"). Nada menos que um programa compreensivo de medidas
governamentais baseado em decis6es conscientes pode ser esperado para
conter o desmatamento, antes que as florestas da regi~o sejam perdidas (Fearnside, 1985c).
As causas atuais do desmatamento podem ser divididas, um tanto artificialmente, em causas pr6ximas (tabela 1), e causas subjacentes (tabela 2). As
causas pr6ximas motivam os proprietAries de terras e posseiros a dirigir seus
esforc;os para a derrubada da floresta o mais rApido possrvel. As causas subjacentes ligam-se aos processos na economia brasileira mais ampla, ou As motivac;cSes pr6ximas de cada desmatador individual, ou ao crescimento dos numeros de desmatadores presentes na regiao.
TABELA 1. CAUSAS PR6XtMAS DO DESMATAMENTO
MOTIVOS
PRESENTES
PRINCIPAlS

1)

Especula~o

de terra

ELOCOM
DESMATA·
MENTO

IMPORTANCIA POR CLASSE DE PROPRIEDADE
Grandes
Pequenas
Propriedades
Proprledades

Derrubada
estabelece o direito
de posse, eleva
valor de venda da
terra

lmportante em
~eas de grlleiros e
para colonos com
documentacAo
provis6rla em ~eas
oficiaisde
coloniz~o

2) Incentives
tribu~Mios

3) Maiores
impostos

lmportante em
~eas tomadas por
grlleiros, bern como
em~eas

legalmente
documentadas
(diffceis de
defender contra
posseiros)

Empresas podem
evitar o pagamento
de impostos
devidos em outros
lugares do Brasi~ se
o dinheiro for
investido na
AmazOnia (Bunker,
1980; Almeida,
1978; Fearnside,
1979a; Mahar,
1979)

Nenhum later

lmportante em
projetos aprovados
pelaSudam

Maiores impostos
para terras em
"desuso'' (i.e. sem
serem desrnatadas),
(Brasil, Minist6rio
da AgricuHura,
lncra, 1980)

NAo importante

Pode tornar-se
importante

Continua
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IMPORTANCIA POR CLASSE DE PROPRIEDADE
Pequenas
Grandes
Proprledades
Proprledades

MOTIVOS
PRESENTES
PRINCIPAlS

ELOCOM
DESMATA·
MENTO

4) Empr6stimos de

Flnanciamentos do
governo aprovaram
projetos para
fazendas com taxas
de interesse mais
baixasque a
inflac§o

Nenhum fator

lmportante, assim
como incentives
bibut4rios

5) Cronogramas
para projetos
incentivados

Projetosde
tazendas
aprovados palo
governo aderem a
urn cronograrna
parase
qualilicarem a
incentivos
contrnuos

Nenhum fator

lmportante, em
Areas de projetos
da Sudam muitas
fazendas recebem
subsrdios sem o
cumprimento

6) Empr6stimos
especiais para
culturas

Cacau, caf6,
borracha, pimenta
preta, cana-daacllcar e culturas
anuais
financiadas em
algumas c1reas.
Essas culturas nao
seriam atraentes
sem os terrnos
lavorc1veis dos
empr6stimos

lmportante em
Areas de
colonizacao oficial

lmportante pa,ra
relativamente
poucasfazendas
grandes, embora
propriedades de
tamanho m6dio,
(500· 2. OOOha)
sejam beneficiadas
em RondOnia

Came e em menor
escala cacau, arroz
de sequeiro e
outras culturas
vendidas em outras
regioos ou parses

lmportante entre
pequenos
fazendeiros que
dependemda
venda das colheitas
para dinheiro de
sobrevivAncia de
ano para ano.
Beneffcios
especulativos sao
urn presente para
ales, embora urn
mlmero significative
de Iotas seja de
propriedade de

lmportante, embora
lreqOentemente
fazendas maiores
estejam integradas
em carteiras de
investimentos mais
diversificadas. No
caso de operacoos
grandemente
motivadas por
subsrdios e
oportunidades
especulativas,
venda da producao,
mesmo escassa,

interesse
negativoe
outros subsrdios

sao

7) Produc§o
export4vel

Continua
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MOTIVOS
PRESENTES
PRINCIPAlS

ELOCOM
DESMATA·
MENTO

IMPORTANCIA POR CLASSE DE PROPRIEDADE
Grandes
Pequenas
Proprledades
Proprledades

especuladores nAo
residentes para
quem a produ~Ao
agrrcola ~ uma

acrescenta aos
lucros da derrubada

considera~Ao

menor
8)

Produ~Ao de
subsistAncia

Relativamente
men or

Menor,
especialrnente em
4reasde
colonizacAo do
governo, onde a
maioriada
derrubada ~para
plantacAo de
cultures para venda

NAo significante

TABELA 2. CAUSAS SUBJACENTES DO DESMATAMENTO

Causa

Resultado

1) lnflacAo

a) EspeculacAo em bans im6veis, especialmente terras de pasta·
gem.
b) Atralividade crescenta de empr~stimos banc4rios com juros bai·
xos para derrubadas.

2) Crescimento
populacional

a) Demanda crescenta para producAo e subsistencia (lator manor).
b) Capacidade crescenta para derrubar e plantar para ambos, sub·
sistencia e cultures para venda.
c) PressAo polllica crescenta para construcAo de estradas (com retroalirnentacAo ao item 4).

3) MecanizacAo da
agricultura no sui
do Brasil e
absorcAode
pequenas posses
porgrandes
propriedades no
sui e nordeste.

a) lmigracAo de trabalhadores sem terras (aumentando as derruba·
das como posseiros e como trabalhadores em outras proprieda·
des).
b)

lmigr~Ao de pequenos propriet4rios para comprar terra (ambos
aumentam item 5).

Continue
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Causa

Resultado

4) Construc;:Ao e
melhoria das
estradas

a) lmigrac;:Ao para AmazOnia (com retroalimentac;:Ao ao item 5).

5) Baixos prec;:os
da terra

a) Usos extensivos da terra (e.g. pastes).

b) Aumento na derrubada por pessoas jc1 presentes.

b) Pouca preocupac;:iio quanta A sustentabilidade da terra.
c) Atrac;:Ao para pequenos proprietc\rios imigrarem para AmazOnia.
d) Pouca motivac;:iio para que os propriet4rios de terras defendam
4reas ndo desmatadas dos posseiros.
e) Ganhos especulativos potenciais maiores.
6) Polftlca nacional

a) A tendAncia dos residentes do interior da AmazOnia de apoiar governos j4 empossados fomece urn estlmulo para o aumento da
representac;:Ao polltica dessas 4reas pela criac;:Ao de novas territ6rios e estados, justificados pelo crescimento da populac;:Ao conseguido atrav~s dos prograrnas de colonizac;:Ao e construc;:Ao de estradas.
b) Durante perfodos especllicos de tensdo social em partes ndo
arnazOnicas do Brasi~ como em 1970, vl!-se que os prograrnas
de colonizac;:Ao e construc;:Ao de estradas na AmazOnia forarn vistas
como urn meio de aliviar a pressao pela reforma agrc1ria (e.g.
Ianni, 1979). Parece que o efeito da publicidade em tomo dos
prograrnas A mals importante do que o fluxo real da populac;:Ao

7) Geopoll\ica
lntemacional

Llderes do govemo justilicarn frequentemente a colonizac;:Ao e construc;:Ao de estradas pr6ximas As fronteiras como protec;:Ao contra invas6es do pals (Kieinpenning, 1975, 1977; Tambs, 1974). Essasjustificativas podem ser eficientes para racionalizar prograrnas do governo,
desejc1veis por outros motives (Feamside, 1984b, s/d-d; Kleinpenning, 1977:310).

8) Concentrac;:Ao da
posse da terra na
AmazOnia

Deslocarnento da populac;:Ao por demandas de posseiros ou pequenas posses sao tomadas por grandes fazendas. As pessoas desalojadas mudarn para derrubar novas 4reas.

9) Medo da floresta

A aversAo psicol6gica profunda pela floresta e o medo de animais
perigosos impedem os usos da terra com floresta. Esse medo ~ especialmente poderoso entre os rec~m-chegados de outras regiOes
(e.g. Moran, 1980:99).
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Causa

Resultado

10) Status pelo gado

A antiga tradic;ao ib6rica de atribuir urn status social mais alto aos
criadores de gado do que aos agricultores leva i\ preferAncia pela
pastagem independentemente do lucro (Denevan, 1982; Smith,
1982:84).

11) Disponibilidade
de investimentos
altemativos em
outros lugares

Pesados descontos de esperados custos e retornos futures para investimentos na AmazOnia, levando a pouca preocupac;Ao quanto i\
sustentabilidade dos sistemas de produc;Ao (ver Clark, 1973, 1976;
Fearnside, sld·g).

12) Distribuic;Ao dos
custos ambientais
do desmatamento
pela sociedade
emgeral

Aumenta a atratividade econOmica relativa para o investidor indivi·
dual de usos da terra que requerem grandes 4reas desmatadas,
comparados com usos intensives de pequenas 4reas derrubadas ou
administrac;Ao sustentada de floresta em p6 (ver Hardin, 1968).

13) Escolha de usos
insustent4veis
para 4reas
derrubadas

Derrubar mais 4reas para substituir terras nao mais produtivas.

14) Pouca mao-de·
obra exigida pelo
uso predominante
da terra (e.g.
pastagem)

a) Uma pequena populac;Ao pode derrubar e explorar uma 4rea
grande.

15) Baixa
produtlvidade
agricola

a) Aumento das 4reas necess4rias para suprir demanda de subsis·
tAncia (relativamente menor).

b) Pouca contribuicao para resolver problemas de desemprego, su·
bemprego e !alta de terra, o que encoraja mais desmatamento.

b) Dinheiro dos subsrdios do govemo gastos em fazendas improduti·
vas e outros projetos alirnenta a inflac;Ao pelo aumento do poder
aquisitivo dos benefici4rios, sem as quantias correspondentes de
contribuicao pela produc;Ao (com retroalimentac;Ao ao item 1).

Alguns dos principais motives para o desmatamento aplicam-se com
mais for9a aos grandes proprietAries, especialmente ~queles motives ligados
aos programas de incentives do governo. Esses representam for9as de controle relativamente fAcil por maio de a96es do governo, como jA tern ocorrido em
pequeno grau (veja nota, tabela 1). 0 desmatamento estA tambllm ligado a padri5es econOmicos hA Iongo tempo existentes no Brasil, tais como as altas taxas de infla9Ao, as quais jA se demonstraram ser particularmente resistentes ao
controle do governo (figura 11 ).
Mudan9as nos padri5es agrrcolas no sui do Brasil t~m causado pesados
impactos. A expansAo da soja desalojou um numero de trabalhadores agrrcolas
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em uma estimativa de 11 para cada urn que encontrava trabalho no novo sistema de produc,:iio (Zockun, 1980). Plantac,:oes de cana-de-ac,:ucar, encorajadas
palo governo para produc,:iio de Alcool, da mesma forma expulsaram pequenos
proprietAries. A substituic,:ao das plantac,:oes de cafll, de intensa miio-de-obra,
por fazendas de cultura mecanizada de trigo e outras culturas, uma tend~ncia
guiada pelas geadas prejudiciais e prec,:os relativamente favorAveis, engrossaram ainda mais as fileiras de imigrantes para a Amazonia (Sawyer, 1984).
Figura 11 - Diagrama de al<;:as causais da rela<;:do entre a infla<;:do e o desmatamento para
pastagens. lnfla<;:do alta leva A especula<;:do irnobili4ria como meio de preservar
o valor do dinheiro. As pastagens sdo plantadas para segurar estes investimentos contra posseiros ou outros reivindicadores. A baixa produ<;:do de came bovina das pastagens nestes solos significa que o dinheiro investido na pecu4ria
est4 aumentando a demanda para produtos no mercado sem contribuir algo que
possa ser comprado. 0 al!mento de demanda acima da oferta aumenta os pre<;:os, contribuindo a infla<;:do ainda mais alta. (Fonte: Fearnside, sid-e).
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( +)

Valor
Especu Iat i vo
do terra
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Pastagens
Dentro da AmazOnia, as forc,:as mais evidentes siio as forc,:as da especulac,:iio de terra (Fearnside, 1979a; Hecht, 1985; Mahar, 1979), o efeito amplificador das pastagens de gado no impacto da populac,:iio (Fearnside, 1983a) e a
retroalimentac,:ao positiva do relacionamento entre construc,:ao de estradas eo
crescimento da populac,:iio (Fearnside, 1984a).
Os lucros da venda da produc,:ao agrrcola sao somados aos ganhos especulativos, incentives tributAries e outras formas de subsrdios governamentais
que tornam as derrubadas financeiramente atraentes. Pequenos produtores frequentemente v~ para a regiao com a intenc,:ao de fazer suas fortunas como
agricultores comerciais, mas gradualmente ales enxergam maiores lucros a sarem feitos da especulac,:iio, como seus vizinhos vendem seus Iotas de terra por
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prec;:os que excedem os retornos realizados em anos de Arduo trabalho. A agricultura entao se transforma em urn meio de enfrentar as despesas da vida, enquanta se aguarda a oportunidade de uma venda de terra lucrativa e a mudanc;:a
para uma fronteira mais distante. Embora as variac;:oes individuais sejam muitas, a maioria aspira a produzir o suficiente para viver bern pelos padroes de
seu pr6prio passado, enquanto espera uma eventual venda. Os colones normalmente encaram tais vendas como a recompensa pelas "benfeitorias" feitas
na terra durante sua administrac;:ao, mais do que como uma especulac;:ao. E
mais provAvel que os operadores maiores comecem suas atividades na regiao
com a especulac;:ao em mente, mas tambllm sao cuidadosos ao se descreverem como "produtores" em vez de especuladores.
A produc;:ao de subsist€!ncia ll sempre uma contribuic;:ao A derrubada de
floresta, embora atualmente nao seja o fator mais importante como o ll em muitas outras florestas umidas, por exemplo na Africa (Myers, 1980, 1982). Os motives comerciais e especulativos para a derrubada na AmazOnia indicam que o
relacionamento dos prec;:os de mercadorias ll positive para a maioria dos agricultores envolvidos. Em Areas dos tr6picos onde as colheitas para venda sao
cultivadas primeiramente para suprir necessidades de subsist€!ncia, o relacionamento pode ser inverse: uma alc;:a de retroalimentac;:ao positiva existe onde a
queda do prec;:o para urn produto significa que Areas maiores precisam ser
plantadas para que o agricultor obtenha o mesmo nfvel de entrada de dinheiro
para subsist€!ncia, enquanto o suprimento crescenta de produtos que resulta leva os prec;:os mais para baixo (Giigo, 1980: 136; Plumwood & Routley, 1982).
Para a maioria dos agricultores de RondOnia, no entanto, o desejo pelo dinheiro
excede de tal forma a capacidade de produzir rendimento, que s6 as restric;:oes
da mao-de-obra e capital disponfveis limitam as Areas derrubadas e plantadas
(Fearnside, 1982b).
As tend€!ncias futuras de desmatamento devem refletir mudanc;:as na balanc;:a das forc;:as relacionadas nas tabelas 1 e 2, como da diminuic;:ao do impacto dos rec{lm-chegados em relac;:ao A populac;:ao residente. Deve-se esperar
que as tend€!ncias futuras mostrem os efeitos de desenvolvimentos importantes
projetados (tabela 3). Amedida em que a exportac;:ao de madeira torna-se mais
importante, o desmatamento direto serA suplementado pela perturbac;:ao frequentemente pesada que se segue A derrubada seletiva que atualmente caracteriza muito da conversao da floresta na Asia e na Africa.
Grandes firmas, como companhias madeireiras que requerem madeira
negociAvel ou industrias manufaturando ac;:o necessitando de carvao vegetal,
colocam o problema adicional de desempanhar urn papel ativo e forte para que
os conflitos ambientais de interesses sejam resolvidos a seu favor. Comparado
ao caso dos pequenos investidores, as chances sao mais altas de que as concessOes sejam feitas com o prejufzo dos compromissos governamentais prllvios para com as reservas de florestas intocadas.
Parece provAvel que o desmatamento futuro continue a urn ritmo rApido.
Embora a disponibilidade limitada de combustrvel f6ssil, capital e outros recursos devam forc;:ar eventualmente uma desacelerac;:ao, nao se pode contar com
isso para evitar a perda de grandes Areas de florestas. Mesmo em urn ritrno

27

TABELA 3. MOTIVOS ADICIONAIS ESPERADOS PARA FUTURO DESMATAMENTO

Razio esperada

Motlvo
1)

Exporta~tao

de

madeira

Espera-se urn aumento com o prOximo lim das florestas llmidas do
Sudeste da Asia, atualmente suprindo os mercados mundiais.

2) Suporte para
osp61osde
desenvolvimento
mineral

Espera-se que acompanhe o desenvolvimento em Areas de minera·
~tao de ouro e de cassiterita em RondOnia.

3) Projetos
hidroel6tricos

A hidrel6trica de Samuel (rio Jamari), fechada em outubro de 1988,
inundarc1 675krn 2• A de Ji·Paranc\, prevista para aproximadamente
1995 no local "JP-14" no rio Ji-Paranc1 (Machado), inundarc1
1.286krn2 (CNEC, 1985). Urn barramento no rio Madeira, ainda nas
suas lases preliminares de avaliacao, inundaria c1reas muito maiores.

mais vagaroso do que no passado recente, a floresta poderA ser reduzida a remanescentes em urn curto espa!(o de tempo. 0 processo de desmatamento ~
sujeito a controle e influ~ncia em muitos pontos. As decisOes afetando as taxas
de derrubadas precisam ser baseadas na compreensao das causas do desmatamento. Tais decisOes sao tomadas, ou ativamente ou por omissao. Elas
definem as Areas que serao submetidas A agricultura ou outros tipos de desenvolvimento e as reservas onde tais desenvolvimentos serao exclufdos. Tomar
decisoes dessa es~cie, a tempo, depende da concep!fAO que os tomadores de
decisOes tenham do curso plausrvel do desmatamento. A compreensao do sistema de for!(as que dirige o processo tam~m ~ essencial para a avalia9Ao da
provAvel efici~ncia de quaisquer mudan!(as pretendidas (Fearnside, 1986c).
Algumas for!(aS por trAs do desmatamento sAo ligadas a processes de
retroalimenta9ao positiva, ou seja, de "ciclo vicioso", que produzirao mudan!(as
exponenciais. A constru!(Ao de estradas, por exemplo, estfl intimamente ligada
A taxa de chegada de novos imigrantes: mais e melhores estradas atraem mais
imigrantes, enquanto a presen9a de maior popula9Ao justifica a constru!(Ao de
ainda mais e melhores estradas. Estas rela!(Oes podem ser representadas em
urn diagrama de al9as causais, onde setas indicam a influ~ncia de cada item
sobre os outros (figura 12). Neste tipo de diagrama, o sinal na ponta de cada
seta indica a dire!(Ao da mudan!(a que seria esperada neste valor, se o item na
cauda daquela seta fosse aumentar. Al9as de retroalimenta9ao sao indicadas
por sinais entre par~nteses, como a al9a positiva entre estradas e popula9Ao. 0
diagrama indica que estradas representam urn item-chave, tanto pela sua interliga!(Ao com o crescimento da popula9Ao quanto por sua influ~ncia sobre a Area
derrubada por cada colono. No diagrama, "desmatamento• seria obtido pela
multiplica!(Ao da "Area derrubada por cada colono" vezes a popula9A0 (i.e., o
m'Jmero de colones).
0 papel-chave da constru!(Ao e melhoria de estradas indica que este seria o ponto mais sensfvel para focalizar os esfor!(os voltados a frear o desma-
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tamento. As decisoes sobre estradas nao s6 U~m mais impacto sobre a taxa de
desmatamento, como tambbm sao feitas por decisOes de governo, em contraste com as milhares de decisOes individuais feitas por colones, posseiros e
especuladores depois que uma via de acesso jA estA feita. A pbssima qualidade
do solo nas Areas de floresta remanescentes em Rond6nia deve dar ampla justificativa para nao abrir mais estradas. Os pianos de asfaltamento da rodovia
BR-429 ao vale do rio Guapor~ desencadearia desmatamento, dificilmente controiAvel, numa Area sem potencial agrfcola.
Figura 12 - Diagrama de al~as causais da rela~Ao entre a constru~Ao de estradas e o des·
matamento. Os sinais ao lade das cab~as das setas indlcam a dire~Ao de muda~a que resultaria case a quantidade na cauda da seta fossa aumentada. Estradas e popula~Ao formam uma alliS de retroalimenta~Ao positiva. Estradas
tambOOI aumentam os valores das terras, levando os colones originais a vender
as suas terras para recOOI-chegados que desmatam mais rapidamente. A melhoria dos transportes para produtos agrfcolas lorna a agriculture mais renl<\vel,
levando os colones a desmatar e plantar dreas maiores (Fonte: Fearnside,

1987d).
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C) IMPLICACOES PARA 0 DESENVOLVIMENT0!31
As consequancias negativas do desmatamento (Feamside, 1985b) deveriam dar uma pausa aos planejadores dedicados em promover formas de desenvolvimento que requerem grandes Areas de derrubada da floresta umida.
Mesmo assim, tais pianos continuam a ser propostos e realizados. Parte do
problema b a falta de conscientiza~ao entre os tomadores de decisOes sobre
magnitude do custo futuro acarretado por essas a~Oes, mas essa falta de conhecimento explica s6 uma parte da relutAncia em tomar decisOes efetivas para
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conter e diminuir o desmatamento. Pelo menos, ta.o importante ~ a distribuic;:oo
dos custos e beneffcios, ambos no tempo e no espac;:o. A maioria dos custos do
desmatamento s6 serA paga no futuro, enquanto os benetrcios soo imediatos.
Muitos dos custos tam~m sera.o distribufdos pela sociedade em geral, enquanta que os beneffcios adv~m a poucos escolhidos. Nos muitos casos em
que a terra ~ controlada por investidores ausentes, existem ainda menos raz6es para que conseqO~ncias negativas na regioo sejam levadas em conta nas
decisoes individuais. Em outros casos, os custos s~o altamente concentrados,
como quando grupos indfgenas sa.o privados de suas fontes de recursos, enquanta que os benetrcios, talvez escassos, sa.o desfrutados por urn grupo que ~
mais amplo e influente.
0 governo nacional do Brasil tern a tarefa de pesar os interesses de diferentes gerac;:oes e grupos de interesse. Ao mesmo tempo, a AmazOnia tern sofrido longamente explorac;:a.o como colOnia, cujos produtos servem principalmente para beneficiar outras partes do globo, mais recentemente e com maior
importAncia as regioes industrializadas do centro-sui do Brasil. Os usos insustentAveis da terra que resultam desse tipo de "endocolonialismo•, como Sioli
(1980) o chama, requerem que os procedimentos para tomada de decis6es garantam os interesses dos residentes da AmazOnia, quando surgirem conflitos
com as regioes mais influentes do pars. Definic;:oes claras dos objetivos do desenvolvimento sa.o essenciais como pr~requisitos para qualquer planejamento
(Fearnside, 1984a, 1986a, s/d-d). Sugiro que as alternativas de desenvolvimento sejam avaliadas com base nos beneffcios para os residentes da regia.o
amazOnica e seus descendentes. Polfticas coerentes precisam incluir a manutenc;:a.o da populac;:oo humana abaixo da capacidade de suporte, a implantac;:a.o
de agroecossistemas agronOmica e socialmente sustentAveis, e limitac;:6es sobre o consumo total e sobre a concentrac;:a.o de recursos. A inclusoo das gerac;:oes futuras dos residentes locais em quaisquer considerac;:6es significa que se
deve dar mais peso aos custos tardios compreendidos nas conseq'iJ~ncias potenciais do desmatamento, tais como mudanc;:as hidrol6gicas, degradac;:a.o dos
recursos agrfcolas e o sacriffcio dos beneffcios, no momento noo aproveitAveis,
da floresta umida. A insensatez das tend~ncias atuais na direc;:a.o da convers~o
rApida de floresta (Jmida para pastagens de baixo rendimento e vida curta ~ evidente, a menos com respeito aos interesses ao Iongo prazo dos residentes da
AmazOnia (Fearnside, 1979b, 1980b; Goodland, 1980; Hecht. 1981).
D) FUTUROS PADROES DE DESMATAMENTQI3l

0 desmatamento rApido do passado recente leva a crer que a derrubada
da floresta nos pr6ximos anos serA tambllm rApida. 0 aumento exponencial terA
que ser futuramente modificado, quando os recursos necessAries para a continuidade desse processo at~ sua conclusao 16gica se tornarem limitados, mas
na.o se pode predizer nenhuma diminuic;:ao suave ou tim automAtico para o padrao de desmatamento explosive. Ao contrArio, agora estA completa ou quase
completa uma infra-estrutura para facilitar a rApida disseminac;:ao do desmatamento para partes mais remotas da regiao. Pode-se esperar que os nucleos de
desmatamento intenso, como o de RondOnia, espalhem-se por outras regioos ~
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medida em que o acesso melhore. 0 asfaltamento da rodovia Marechal Rondon
(Cuiab~- Porto Velho: BR-364), completada em setembro de 1984, removeu
urn dos maiores empecilhos para os migrantes. A rodovia Cuiab~-Porto Velho,
existente desde 1967, deteriorou-se dram~tica e regularmente entre a primeira
vez que viajei por ela em 1973 e os primeiros anos de 1980. Na esta9ao chuvosa, era comum que grupos de 400 caminhoes ficassem atolados na lama por
perl'odos de semanas e atll de meses. Mesmo durante a esta9ao seca, a viagem de 1.444km de Cuiab~ a Porto Velho freqOentemente durava mais de uma
semana de Onibus, devido ~ pllssima qualidade da estrada e das pontes. Urn
dos resultados dessas condi9oes foi diminuir o fluxo de migrantes para RondOnia e o resto da AmazOnia Ocidental. Com o asfaltamento da rodovia, uma por9ao maior de pequenos produtores que ainda estao sendo expulsos do centrosui do Brasil est~ migrando para a fronteira da AmazOnia, em vez de ir para
favelas urbanas ou Areas rurais em outra parte.
Urn emprllstimo aprovado em 1985 pelo Banco lnteramericano de Desenvolvimento (BID) est~ financiando o asfaltamento da BR-364 de Porto Velho
(capital da RondOnia) para o Rio Branco (capital do Acre). Ap6s uma suspensao da libera9ao desta verba devido aos impactos ambientais esperados, a
verba foi liberada em outubro de 1988. Pode-se esperar urn aumento dram~tico
no desmatamento, quando esse empecilho A movimenta9ao de popula9ao de
RondOnia for removido. Da mesma forma, os pianos do governo para a melhoria
da rodovia Porto Velho-Manaus (BR-174) deverao acelerar a migra9ao para o
Amazonas e Roraima.
Roraima, infelizmente urn dos estados e territ6rios para os quais os dados do desmatamento sao desatualizados, estA, atualmente, em uma fase de
derrubada explosiva devido A migra9ao de RondOnia. A melhor terra de RondOnia j~ foi totalmente reivindicada, e urn fluxo crescenta de colones - que ou
chegam e nao encontram terras ou vendem seus lotes ou posses para recllmchegados- est~ se dirigindo para essa nova fronteira. 0 Governo do Territ6rio
Federal de Roraima tern encorajado ativamente o fluxo, inclusive atravlls de
uma sMe de anuncios pagos nas principais revistas semanais do Brasil (Veja,
13 de abril de 1983).
Pode-se antecipar a prolifera9a0 de nucleos de desmatamento intensive,
tanto como o resultado do encorajamento ativo e como conseq0€mcia das iniciativas econOmicas particulares e os movimentos espontAneos da popula9ao.
Parece que Roraima est~ a Gaminho de herdar o Iugar de RondOnia como a
fronteira de crescimento mais explosive, mas isso poder~ passar para outras
Areas ainda relativamente intocadas. Pode-se esperar, em cada uma dessas
~reas, a ocorr~ncia de padroes exponenciais de derrubadas durante a fase em
que a migra9ao inicial domina o efeito dos agricultores j~ estabelecidos. Pastagens para gado, instaladas para assegurar as demandas especulativas, ampliam enormemente o impacto que uma popula9ao pequena pode ter sobre a floresta. Somente depois de vArios anos de ocupa9ao em Areas com lotes bern
delimitados e documentados, tais como os das ~reas de coloniza9ao mais antiga em RondOnia, ~ que a derrubada mostra uma diminui9ao na sua tend~ncia
acelerada.

Notas do capitulo:
(2)

(3)

Adaptado de Feamside (1986d).
Adaptado de Feamside (1987a,d,e, sid-e).
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Ill) OS LIMITES DE OCUPACAO HUMANA EM RONDONIA

A) EROSAO DO SOLQ<4l
1) 0 perigo de erosio
A erosAo do solo 6 urn processo de importAncia vital para o futuro a Iongo
prazo dos sistemas agrfcolas na AmazOnia brasileira: formas de uso da terra
que resultam em severa erosao demonstrar-se-ao, em ultima anAlise, insustentAveis. 0 ritmo rApido do desmatamento na regiao com a subseqOente conversao para usos nao florestais, especialmente pastagem, acarreta o risco, pobremente quantificado, de danificar permanentemente a base de recursos agriculturais atrav6s da erosao. 0 risco da erosao na regiao 6 considerAvel devido
ao padrao de chuvas pesadas, caindo em temporais intensos. Outro fator 6 que
grande parte da regiao 6 composta de encostas inclinadas, especialmente se a
topografia for vista pela escala das royas agrfcolas individualmente em vez de
pela m6dia de grandes Areas (Fearnside, 1984c). A caracterfstica que t~m os
solos da AmazOnia de piorar, em termos agrfcolas, A medida em que se aprofunda no perfil dessas unidades pedol6gicas antigas e altamente trabalhadas
pelo tempo, significa que se pode esperar que a produyao agrfcola decline A
medida em que a erosao prossegue (Fearnside, 1985a).
Muito pouco se sabe sobre as taxas de erosAo na AmazOnia brasileira.
Em uma revisao da pesquisa sobre a erosao do solo na Am6rica Latina, Lal
(1977) noo encontrou estudos no Brasil amazOnico. Algumas informayOes de
mediyoes por estacas sao disponfveis onde se fincam no chao estacas feitas
de cano de cloreto de polivinilo (PVC) com uma fenda marcando o nrvel da superffcie do solo. Depois que se passa urn intervale de tempo, o abaixamento da
superffcie do solo 6 medido com uma r6gua. 0 m6todo da estaca tern a vantagem do baixo custo quando comparado com os coletores usados no atual estudo, mas 6 incapaz de distinguir a erosao verdadeira da compactayao do solo.
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Foram feitas cinco medi~oes por estaca por Smith (1976) em ro~as de arroz e
abacaxi na rodovia TransamazOnica, indicando o abaixamento da supertrcie do
solo por0.4-1,7cmdurante urn perrodo de seis meses com encostas de 8-15%.
Urn estudo da erosao do solo na rodovia TransamazOnica (Fearnside, 1978,
1980a, 1986) usou medi~Oes por 705 estacas para avaliar o abaixamento da
supertrcie do solo em 47 quadras com usos de terra, encostas e tipos de solo
variados. Os resultados sugerem pesada erosao laminar sob culturas anuais e
pimenta-do-reino, pois o abaixamento substancial da supertrcie ~ correlacionado
significativamente com encosta. A falta dessa correla~ao para medi~Oes sob
pastos, vegeta~ao secundAria e cacau, bern como floresta virgem, indica que
sao necessArias medi~oes mais acuradas. Medi~oes confiAveis da erosao sob
pastagem de gado sao especialmente importantes para a regiao.
A pastagem ~ o uso de terra que ocupa o grosso da Area desmatada em
rApida expansao na AmazOnia brasileira (Fearnside, 1983a). A cren~a de que
solos sob pastagem de gado estao imunes A erosao fornece uma importante
justificativa para recomenda~Oes oficiais e programas de incentives para expansao da pastagem na regiao. A Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria (Embrapa) recomendou que os solos pobres ao Iongo do trecho ltaituba-Rio
Branco, da rodovia TransamazOnica, sejam plantados com pastos, pelo motivo
de "cobrir completamente a supertrcie dos solos, protegendo-os contra a eresao" (Brasil, Minist~rio da Agricultura, Embrapa-lpean, 1974: 43).
Urn levantamento pelo Radar Aerotransportado e vista Lateral (SLAR), do
Radambrasil, dos recursos naturais, o qual produziu os mapas de aptidao da
terra que servem de base para grande parte do planejamento oficial de uso da
terra no Brasil amazOnico hoje, recomenda a pastagem para terrenos de ladeiras inclinadas, baseado na mesma cren~a:
"considera-se que as terras com forte susceptibilidade A erosao e que
nao tenham condi~Oes para o emprego de uma maquinaria agrrcola,
comum A agricultura do pars, seriam pr6prias para as pastagens• (Brasil, Minist~rio das Minas e Energia, DNPM, Projeto Radambrasil, 1978:
Vol. 16, p 383).

A erosao estA ligada a tr~s questoes ambientais principals que confrontam a regiao. Primeiro, pode-se esperar que a sedimenta~ao pela erosao afete
seriamente a viabilidade dos pianos das represas hidroel~tricas, agora proliferando rapidamente na AmazOnia. Ouro Preto D'Oeste se encontra na bacia hidrogrAfica da hidrel~trica de Ji-ParanA. Segundo, a produ~ao agrrcola sustentAvel
pede uma erosao mrnima. 0 relacionamento entre a erosao e a manuten~ao da
fertilidade do solo torna esse processo urn fator importante que afeta a capacidade de suporte humano na regiao.
As medi~oes de erosao estao sendo conduzidas em lotes de colones
pr6ximos a Ouro Preto D'Oeste (RondOnia), a Hf- 43' Latitude Sui, 62'2 15' Longitude Oeste. Em Ouro Preto D'Oeste, os totais anuais de precipita~ao
(1974-1977; 1982-1984) fazem a m~ia de 1969mm (dados do Ceplac).
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2) Um metodo para medir a erosao
Um m~todo simples para realizar medic;:Oes diretas de erosao ~ necessArio para possibilitar o monitoramento de perdas de solo na regiao amazOnica.
Espera-se que o m~todo aperfeic;:oado ao Iongo dos nossos estudos em RondOnia possa ser aplicado em escala maior no futuro. JA estao sendo realizados
estudos, usando esta metodologia em Manaus (Amazonas), Altamira (ParA) e
Apiau (Roraima).
Calhas de Gerlach (Gerlach, 1967; ver McGregor, 1980; de Ploey & Gabriels, 1980: 76) foram usadas para coletar Agua e sedimento que chegam ~
base de quadras de erosao de 1m de largura por 1Om de comprimento, cercadas por cercas de alumfnio (figuras 13 e 14). 0 escoamento da terra acima da
encosta das quadras foi exclufdo pela cerca da divisa suplementada por um deflector na forma de um "V'" (figura 15). A lAmina (beirada) de cada calha precisa
ser cuidadosamente colocada na beirada do corte no solo, em uma fenda feita
com um terc;:ado, de tal maneira que a superffcie do solo seja deixada sem mexer. A fenda horizontal na qual a lAmina ~ inserida fica cerca de 1em abaixo da
superffcie do solo.
Nos trechos de pasto, a cerca de alumfnio deve ser reforc;:ada com bandas de madeira para evitar que o gado arranque a cerca. Usando um machete,
perna manca de madeira de 4cm por 4cm foram talhadas em uma forma triangular e instaladas como lado vertical na direc;:ao do centro da quadra (figura 14).
A tira de alumfnio ~ curvada sobre o topo da perna manca de madeira e pregada
nela. Em intervalos, estacas verticais sao fincadas no chao para firmar a perna
manca de madeira.
0 gado tam~m pode danificar os pluviOmetros e os encanamentos. lsso
exige que se instale uma cerca de arame farpado ao redor dos tambores coletores e os aparelhos associados. A pr6pria quadra deve ser deixada sem cerca
para se obter medic;:Oes vAiidas da erosao. 0 pastoreio igual do capim dentro
e fora das quadras indica que eles nao atraem e nem repelem o gado.
Foram usados canos de cloreto de polivinilo (PVC) de duas polegadas
(5,08cm) de diAmetro para ligar o coletor com os barris coletores. Experiflncias
preliminares, usando uma mangueira de piAstico de uma polegada (2,54cm)
com esse prop6sito, demonstraram que sao inadequadas para carregar o fluxo
de Agua e sedimento. 0 fim do cano, ao entrar no primeiro barril, 6 encerrado
em um saco de tela piAstica de janela. 0 saco serve para afastar insetos, milfpedes, lagartos, sapos etc., bern como folhas e gravetos do tanque. Tentou-se
usar pedac;:os pianos de tela de arame presos no fim de pedac;:os curtos de cano que sao removfveis, mas o volume maior dos sacos fornece uma seguranc;:a
maior de que os canos nao serao obstrufdos por sedimentos e entulho durante
os temporais mais intensos.
Os tambores pre.::isam ter tampas que fecham bern (para minimizar a
evaporac;:ao) e que nao tenham vazamento da Agua da chuva de cima para
dentro do tambor. As tam pas com uma beirada que se projeta devem ser muito
eficientes para proteger da Agua da chuva.
Cada quadra estA equipada com um a quatro tambores (200 litros de capacidade cada) ligados por canos de uma polegada (2,54cm) de diAmetro, pr634

ximo ao topo dos tambores. sa.o necessAries mais tambores nas quadras dos
pastos do que na floresta. Existe urn encaixe soldado no centro do fundo de cada tambor para uma vAlvula de sarda de uma polegada e meia. 0 tamanho
grande l! necessArio para assegurar a sarda do sedimento. As vAivulas devem
ser do tipo que abre completamente (registro de gaveta).
Figura 13 - Coletor de erosao (calha de Gerlach) (Fonte: Feamside et alii, s/d·a).
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Figura 14 - Quadra de erosAo (Fonte: Feamside et alii, sld-a).

Figura 15 - Detalhe dos tambores de coleta. Detalhe das quadras (Fonte: Feamside, et alii,
sld-a).

Os tambores precisam ser fixados a uma plataforma de madeira fortemente construrda, usando-se pregos curvados de tal forma que eles segurem a
beirada da base do tambor. lsso permite o cAlculo do escoamento para os tanques de erosao com mediyOes calibradas com urn mrnimo de amassadoras e
outros defeitos.
A calibrayao da mediyao precisa ser feita no momento em que os tambores sao instalados. Primeiro urn volume "reserva• 6 medido para cada tamborE colocada, no tambor, Agua suficiente para cobrir o fundo (uma quantidade que
varia de 1,41 a 5,30 litros para os tambores usados). E pintada uma marca na
margem do tambor para indicar o ponto mais alto, como foi identificado pela
Agua no fundo do tambor. Todas as mediyoes para cAiculos do escoamento sao
entao feitas nesse ponto mais alto.
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an6is ao seu redor, localizados em nfveis aproximadamente a um terco e dois
tercos da altura do tambor. 0 volume adicional de Agua presente nos nfveis de
Agua acima de um ou de ambos desses an6is foi determinado empiricamente,
enchendo-se os tambores com quantidades medidas de Agua e calibrando-se
essas com medicoos de profundidade da Agua (1,875 litros por anel para os
tambores usados).
Se o volume de Agua presente em um tambor no memento de uma coleta
de eros~o 6 menor do que 10 litros aproximadamente, a Agua 6 medida diretamente em um cilindro graduado de piAstico (urn litro de capacidade com calibracoos de 1Oml). Se est~ presentes mais do que 10 litros, a profundidade da
Agua 6 medida no ponto mais alto marcado, usando-se um metro de dobrar. E
mais fAcil se observar o nrvel da Agua em uma escala de madeira do que em
uma de metal. 0 volume da Agua 6 calculado, considerando-se que o tambor 6
um cilindro, acrescentando-se ao volume calculado o volume para a "reserva" e
acrescentando-se, no caso de o nfvel da Agua ser suficiente, o volume dos
an6is recortados no lado do tambor.
Porque a quantidade de escoamento presente nos tambores 6 freqOentemente pequena (especialmente nas quadras das florestas), a exatid~ 6 aurnentada e tempo economizado, equipando-se cada tambor com um balde pendurado em um arame. Os baldes (figura 14) transbordam nos tambores propriamente ditos, quando o escoamento 6 maior do que a sua capacidade (aproximadamente oito litros).
Os tambores coletam toda Agua e sedimento, fluindo das quadras. Foi
tentado um divisor para captar somente uma frac~o (25%) do escoamento, em
experi~ncias preliminares, mas a despesa e a dificuldade de nivelar o divisor no
campo tornou mais eficiente aumentar o nCimero de tambores para permitir uma
coleta de 100%.
No memento de cada medicao de erosao, o coletor e o cano devem ser
lavados para assegurar uma remoc~o padr~o do sedimento acumulado no tarnbor. lsso 6 feito depois de medir o nfvel da Agua, usando-se um litro da Agua retirada do escoamento acumulado no tambor.
A carga em suspens~o 6 amostrada na Agua escoada acumulada no
tambor. lsso 6 feito enchendo-se uma garrafa de piAstico de um litro (Nalgene,
de boca larga) com Agua tirada do cano de escoamento depois de drenar aproximadamente metade da Agua inicialmente presente no tambor.
0 fundo de cada tambor tern um pedaco de tubo piAstico removfvel, de
4cm de comprimento, o qual 6 inserido na boca da abertura de safda no memento de drenar o tambor.lsso permite que a Agua seja drenada, enquanto carraga um mfnirno do sedimento acumulado. Uma vez removida a Agua, todo o
sedimento remanescente 6 coletado para secagem e pesagem.
As arnostras de sedimentos s~o secadas inicialmente em um secador
solar e enmo transferidas para um forno el6trico, onde s~o secadas com um
peso constante a 1052C. As amostras de lite ria do escoamento com sedimento
s~o secadas em um forno el6trico a 1052C em vasilhames descartAveis de
alumfnio para refeic~o (Marmitex). Estamos procurando um vasilhame adequado que possa ser reutilizado para substituir os de alumfnio descartAveis.
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0 container precisa ser leve para poder ser pesado em uma balanc;:a de precisao para detectar pequenas diferenc;:as em peso dos dep6sitos de sedimentos
presentes depois da evaporac;:ao.
Anteriormente A adoc;:ao da estufa el~trica, as amostras do escoamento
eram secadas em urn secador solar. As dificuldades que levaram b. troca incluFramo Iongo tempo necessAria para a secagem (especialmente durante a estac;:ao chuvosa, quando ocorre a maioria da erosao), que leva ao crescimento de
algas e entrada de insetos nas amostras. Foram tomadas precauc;:Oes para im·
pedir que a poeira safsse dos secadores solares, usando-se uma tela interior de
tecido fino ao redor das amostras, mas a estufa el~trica fornece indubitavelmente a melhor seguranc;:a de urn ambiente livre de p6 do que se pode ter com
os secadores solares.
Os pluviOmetros em cada local de medida de erosao e em usos de terra
abertos, tais como pastos, solo nu e culturas anuais, sao os medidores de chu·
va piAsticos Taylor Clear-Vu (10cm de dia.metro) com precisao de 0,1mm. Locais de florestas e cacau t~m dois a dez coletores de chuva interna (throughfa/1)
contrufdos de tambores de 61eo de 200 litros (figura 16). Medic;:Oes da chuva ou
throughfa/1 sao feitas no momento das medic;:Oes de erosao, representando o
total cumulative da precipitac;:ao, correspondendo aos valores obtidos para escoamento e erosao. PluviOmetros de leitura diAria tamb~m sao instalados em
roc;:as, pr6ximos ou na cidade (no mAximo a, aproximadamente, 3km das quadras). A alta variabilidade da chuva sobre dista.ncias curtas, no entanto, torna
necessAria o pluviOmetro no local.
Medic;:Oes de chuva interna (throughfa/1) sao feitas com uma proveta graduada de 1.000ml, sea quantia for menor do que aproximadamente 10 litros, e
medindo-se a profundidade da Agua, se houver mais Agua presente. Urn balde
no fundo do tambor capta pequenas quantidades de chuva, de maneira semelhante A dos baldes suspensos usados nos tambores de coleta de erosao. Como os coletores de chuva interna nao sao equipados com vAivulas de drenagem, a Agua ~ removida, entornando-se os tambores. Os m~todos de medic;:ao
e calibrac;:ao sao os mesmos que para os tambores de coleta de erosao, exceto
que se usa uma m~dia de profundidade de Agua, tomada a quatro pontos igualmente distantes ao redor da beira de cada tambor (pois os tambores nao estao
presos em uma plataforma de madeira como os tambores de coleta de erosao).
E necessAria fazer uma coleta (para medic;:ao de volume de escoamento
e pesagem de sedimento) em todos os trechos depois de cada temporal significative. Para minimizar o risco de transbordamento dos tambores, o melhor ~
nao permitir o total acumulado de chuva exceder mais de 60mm entre as medic;:Oes. Se a chuva for infrequente, as leituras precisam ser feitas cada 15 dias,
aproximadamente, independentemente de. quantia acumulada para minimizar o
vfcio nas medic;:Oes de escoamento de Agua pela perda por evaporac;:ao.
Das muitas variAveis que afetam a erosao, somente algumas podem ser
avaliadas em uma escala pequena de estudo. As diferenc;:as nas taxas de eresao entre OS usos da terra sao 0 foco do atual esforc;:o. As quadras sao instaladas em ladeiras com declives idflnticos, todas com 20%. 0 esquema de cerca
do trecho controla o comprimento da inclinac;:ao. S6 foram usados declives simples, em vez de convexos, cOncavos, complexes ou irregulares. 0 estudo
38

atual, com urn total de oito quadras em RondOnia, tern duas quadras para cada
uso da terra e local.
Figura 16 - Coletor de chuva intema (thoughfall) para quadras em ftoresta prlm4ria e cacau
(Feamside et alii, sld-a).
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3) Resultados sobre erosio
A erosAo ~ muito maior sob pastagem do que na floresta (figura 17). Em
comparacAo com a floresta de dossel fechado, uma pastagem de capim-coloniAo (Panicum maximum) limpa sofreu erosAo 10,8 vezes maior. Uma pastagem
suja sofreu 2,1 vezes a erosA<> da floresta. Capoeira (pastagem abandonada) e
cacau tiveram erosAo 1,1 e 0,5 vezes li da floresta respectivamente.
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Figura 17 - ErosAo anual e precipitacAo (Fonte: Feamside et alii, s/d·a).
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0 escoamento ll uma ordem de magnitude maior nas Areas desmatadas
do que sob floresta (figura 18). Em comparac;:lio com a floresta contfnua, era
26,7 vezes maior sob pastagem limpa, 13,6 vezes maior sob pastagem suja e
2,6 vezes maior sob capoeira formada em local de pastagem degradada.
Figura 18 - Escoamenlo superficial anual: volume e percentagem de preciplla~ (Fonte:
Feamside et alii, s/d·a).
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0 cacau apresentou valores parecidos aos da floresta contfnua. Durante
o intervalo de medic;:ao de dois anos (1986-1987), a ml!dia anual de chuva caindo no solo era 1922mm na floresta contfnua, (1695mm nos coletores usados
para escoamento na floresta), 1426mm na pastagem limpa, 1877mm na pastagem suja, 1876mm na capoeira e 1563mm no cacau. A ml!dia do escoamento
como percentagem da precipitac;:ao 2,2% na floresta contrnua, 49,8% na pastagem limpa, 25,7% na pastagem suja, 4,6% na capoeira (ex-pastagem) e 2,1%
no cacau.
4) lmportincia dos resultados sobre erosio
Os resultados preliminares dos 1oca1s da floresta e pastagem em Manaus
contradizem diretamente as alegac;:oos de que o pasto protege o solo da erosao. Essa descoberta lanc;:a dllvida sobre a sensatez da recomendac;:ao do
Aadambrasil para pastagem em terras que sejam inclinadas demais para permitir mecanizac;:ao, baseado na crenc;:a de que o pasto fornece essa protec;:ao
(Brasil, Ministl!rio das Minas e Energia, DNPM, Projeto Radambrasil, 1978: Vol.
16, p. 383).
A descoberta tambl!m nega parte da base da recomendac;:ao da Embrapa
de pastagem para os solos mais pobres da AmazOnia (e.g. Brasil, Ministl!rio da
Agricultura, Embrapa-lpean, 1974: 43). All!m da capacidade de proteger o solo
contra a erosao, a Embrapa conferiu ao pasto o poder de melhorar a fertilidade
do solo (Falesi, 1974). A crenc;:a na melhoria do solo sob pastagem levou ~con
clusao de que "a formac;:ao de pastagens em latossolos e podz61icos de baixa
fertilidade l! uma maneira racional e econOmica de ocupar e valorizar essas
extensas Areas• (Falesi, 1974: 2.15). Na realidade, a fertilidade do solo se degrada em vez de melhorar, do ponto de vista do crescimento de pasto, especialmente o contelldo de f6sforo disponfvel (Fearnside, 1980b; Hecht, 1981,
1984).
0 escoamento e a erosao maiores sob pastos sao conseqO~ncias 16gicas da compactac;:ao do solo causada pela exposic;:ao ao sol e o pisotear das
patas do gado. A infiltrac;:ao grandemente reduzida do solo do pasto em comparac;:ao com a floresta (Dantas, 1979; Schubart, 1977; Schubart et alii, 1976) resulta que a maioria da chuva se transforma em um escoamento provocador de
erosao, em vez de infiltrar-se no solo. A compactac;:ao aumenta com o tempo,
levando a mais erosao e degradac;:ao do solo.
Comparados com as medic;:Oes de infiltrOmetro, os volumes de escoamento medidos nos trechos de erosao fornecem um indicador muito melhor da
magnitude do escoamento e do fluxo do rio a ser esperado depois da conversao
de grandes Areas para pastos. A quantidade de infiltrac;:ao e de escoamento 6
altamente dependente do grau de saturac;:ao do solo no momento do infcio de
um temporal, bem como da intensidade do temporal. Os trechos de erosao, com
verdadeiras condic;:Oes de campo para ambos os fatores, dao uma medic;:ao
mais realfstica. 0 escoamento muito maior no pasto em comparac;:ao com a floresta significa que se pode esperar que o desmatamento produza um regime hidrol6gico caracterizado por enchentes mais altas alternado com vasantes mais
baixas.
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Os dados das medh;:Oes dos trechos de erosao, como esses do estudo
atual, deveriam ser usados na extensao dos resultados para bacias de drenagem maiores. A informa9ao do Landsat pode ser usada para correlacionar medi!(Oes de cargas de sedimentos em rios com as suas caracterrsticas espectr<lis, permitindo extrapola9ao para outros rios e ~pocas do ano. Como ainda
virtualmente nada ~ sabido do relacionamento das cargas de sedimento do rio e
as taxas de erosao nas bacias de drenagem, as estimativas que usam predi!(Oes de erosao baseadas no uso da terra, intensidade da chuva e outros fateres. A futura integra9ao da informa9ao dos estudos de erosao, tais como este e
a sarda no nrvel dos grandes rios, permitirA um entendimento muito melhor dos
impactos potenciais macroecol6gicos de desmatamento em grande escala na
AmazOnia.
Como o total da informa9ao existente sobre medi90es de erosao pelo
mundo ~ mrnimo (Brown & Wolf, 1984), os m~todos de baixo custo de medi9ao
de erosao deveriam ter uma prioridade mais alta para Areas tropicais. 0 uso
espalhado desses m~todos forneceria medi90es baseadas em observa9ao direta em muitas localidades individuais, sempre mais confiAveis do que os cAIculos baseados em estimativas de formula90es te6ricas desenvolvidas em Olll·
tras partes do mundo, tais como na "Equa9Ao Universal de Perda de Solo•
(Wischmeier, 1976). Sao necessAries outros estudos que incluam quadras sobra um conjunto de encostas diferentes. 0 atual esquema evita a minimiza9ao
da erosao sob pastos resultante de esquemas que nao incluem o gado pastando nas quadras e a exposi9ao do solo no momento da queima peri6dica do
pasto (embora ainda nao haja ocorrido nenhuma queima nas nossas quadras).
McGregor (1980) encontrou erosao baixa sob pastos nessas condi90es (ver
Hecht, 1981: 94). A rela9ao entre as taxas de erosao e a intensidade do pastoreio ~ particularmente importante para o problema a respeito do qual estA faltando informa9ao aplicAvel.
0 reconhecimento do risco da erosao na regiao ~ dificultado pela persistente ilusao de que a AmazOnia ~ plana. Este mito ~ causado pela apar~ncia
superficial da floresta quando vista de um aviao comercial e pelas pesquisas de
aptidao do solo baseadas em mapas de baixo nrvel de detalhe. Na realidade, a
regiao ~ bastante acidentada, com encostas inclinadas na escala de ro9as individuais (Fearnside, 1984c, 1986a; Smith, 1981).

B) DEGRADACAO DAS PASTAGENSI5l
Sendo que as pastagens dominam o uso da terra nas Areas desmatadas
em RonaOnia, a sustentabilidade da produtividade do capim ~ central ao futuro
da Area. Estudamos a biomassa e produtividade em tr~ pastagens perto a Ouro Preto D'Oeste, utilizando quadras cercadas com arame farpado. Cada quadra media 4m X 4m, subdividida em quatro subquadras. Uma bordadeira ae
1,5m separava a quadra da cerca, para evitar que o gado alcan9asse o capim
da quadra. 0 capim foi cortado a 10cm de altura (o peso seco deste corte sendo usado para determinar biomassa), iniciando o intervale de observa9ao. Ap6s
45 dias na ~poca chuvosa ou 60 dias na ~poca seca, o capim da quadra foi re-
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cortado A altura de 1Ocm para medida da produtividade. Come~amos usando
cercas fixas, sendo que a literatura indica que o capim-coloniao (Panicum maximum) possa ser cortado a esta altura sem afetar o seu crescimento. No entanto, ficou evidente que os cortes estavam prejudicando o crescimento do capim, e, nas duas pastagens cujos resultados sao apresentados aqui, a metodologia foi mudada para deslocar a cerca e come~ar uma nova quadra com cada intervale de observa~ao. 0 material foi separado em seis fra~Oes: material
vivo e material morto para capim, ervas nao lenhosas e invasoras lenhosas.
Todo o material foi seco em barca~as e estufas A lenha da unidade de beneficiamento de caceu da Cooperativa Mista de Ouro Preto.
Os resultados mostram que biomassa em uma pastagem de 12-13 anos
6 apenas 65% da biomassa de uma pastagem de 3-4 anos, quando medida ao
Iongo de dois anos (figura 19). A diferen~a nao aparece na escala de tempo de
um ano, sendo que uma das duas pastagens aumentou de forma nao significativa a sua produtividade do terceiro para o quarto ano, enquanto a outra diminuiu
levemente do 122 para o 132 ano (figura 19).
Figura 19 - Biomassa de pastagens (peso seco acima de 1Ocm da superlfcie do solo), apre·
sentado como m&lia anual ponderado pelo ntlmero de dias no intervale de corte
(7 corteslpastagernlano) (Fonte: Feamside et alii s/d·b).
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A biomassa presente nas pastagens segue urn ciclo anual, baixando a
nfveis muito pequenos durante a 6poca seca (figura 20). lsto dificulta a manuten~ao do rebanho, sendo que o numero de cabe~as que pode ser sustentado 6
limitado pela quantidade de capim disponfvel durante a 6poca seca, e nao pela
~dia de produtividade ao Iongo do ano. JA que urn boi leva 3-4 anos para chegar A idade de abate, nao 6 possfvel para os colonos ajustar o numero de anirnais mais do que urn pouco para tentar seguir o ciclo de abundAncia e carAncia
de capim.
Figura 20 - Biomassa total presente em pastagens (peso seco de material vivo e morto de
todas as es~cies, acima de 1Ocm do solo) (Fonte: Feamside et alii, sld·b).
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A baixa biomassa (expressa como m6dia anual: figura 19) de pastagens
que substituem a floresta 6 urn fator importante na grande contribui~ao que 0
desrnatamento faz ao efeito estufa global (Fearnside, 1985d, 1986g, 1987e). 0
ciclo anual de biomassa (figura 20) afeta a contribui~ao que as requeimadas das
pastagens faz para gases atmosf6ricos: sendo que as queimadas sao efetuadas na 6poca seca, sao estas estoques menores que sofrem combustao para
forrnar tais contribuidores ao efeito estufa como metano (CH 4 ) e nitroso de oxigAnio (N 2 0). Estes gases nao sao reabsorvidos pela vegeta~ao atrav6s de fotossfntese, como 6 o caso com o gAs carbOnico (C02), que tamb6m 6 lan~ado
pela requeimada das pastagens (a contribui~ao ao efeito estufa por C02 vern
apenas da conversao das florestas originais em pastagens).
A distribui~ao vertical de biomassa acima e abaixo do solo mostra a concentra~ao das rafzes nas camadas superficiais do solo (figura 21a, b). Esta
distribui~ao 6 importante para avaliar os impactos sobre o clima de conversao
de grandes Areas de floresta em pastagens.
0 ciclo anual de produtividade das pastagens (figura 22) 6 parecido com
o ciclo de biomassa presente (figura 20). E esta produtividade que 6 balanceada
contra a pressao do pastoreio do gado e que tern que ser suficiente na 6poca
seca para sustentar o rebanho. Urna boa parte da produtividade superabundante da 6poca chuvosa nao pode ser efetivamente aproveitada pelo gado devido ao ciclo anual.
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Figura 21A - Distrlbu~Ao vertical de biomassa em pastagens. Na 6poca ehuvosa (Fonte:
Fearnside et alii, sld-b),
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Figura 21 B - Dis1ribulc;:Ao vertical de biomassa em pastagens, na ~poca da seea.
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Figura 22 - DistribuicAo temporal da producAo de biomassa total em pastagens (Fonte:
Fearnside et alii, s/d-b).
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Um ciclo anual na percentagem de invasoras no crescimento de biomassa nas pastagens indica que o pico de crescimento das invasoras, em relac;Ao
ao crescimento total da biomassa, ocorre em maio (figura 23). Este pico corresponde ao infcio da 6poca seca, o que aumenta o prejufzo ao sistema de pecuA·
ria causado por essas invasoras.
A produc;ao anual na pastagem de 12 anos 6 apenas a metade da produ·
c;Ao na pastagem de tr~s anos (figura 24). A taxa da queda em poder de crescimento nas pastagens da regiAo provavelmente 6, na realidade, maior ainda do
que esta percentagem indica, sendo que o tipo de solo inicial na pastagem de
12 anos era melhor do que o solo na pastagem de tr~s anos. A queda dramAtica
de produtividade pode ser devido ao esgotamento de f6sforo disponfvel e/ou de
outros elementos no solo, al6m da compactac;Ao pelo pisoteio do gado e pela
exposic;Ao A ac;Ao direta da chuva e do sol. Oualquer que seja o mecanismo da
degradac;Ao, o declfnio em produtividade indica que seja duvidosa a rnanutenc;Ao ao Iongo prazo da produtividade das pastagens, hoje em rApida expansAo
em RondOnia.
C) INFERTILIDADE DOS SOLOS!&!

1) 0 mapeamento de solos feltos pela Embrapa

0 orc;amento do Polonoroeste, de US$1,55 bilhAo para 1981-1965, prov~
a rodovia BR-364 (57% do total), com quantias menores destinadas A coloniza46

Figura 23 - Cicio anual da percentagem de lnvasoras no aescirnento de biomassa em pastagens (Fonte: Fearnside et alii, sld·b).
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c;Ao de novas Areas (23%), desenvolvimento rural (13%), servic;os de tllulos de
terras (3%), protec;Ao ambiental incluindo assuntos indfgenas (3%) e pesquisa
cientlfica (0,5%) (Goodland, 1985: 12, 14). As Areas de assentamento de UrupA
e Machadinho foram financiadas sob o Polonoroeste em 1985; as Areas planejadas pelo programa sao Cujubim, Samauma, Terra Firme, CapitAo SRvio e
Marmelo. Born Princfpio 6 uma Area de colonizac;ao planejada pela Finsocial
(nAo 6 parte do Polonoroeste). Toda a colonizac;Ao era executada pelo Institute
Nacional de Colonizac;Ao e Reforma AgrAria (lncra) at6 outubro de 1987, quando esse 6rgao foi extinto e as suas tarefas passaram a ser responsabilidade direta do Minist6rio da Reforma AgrAria e Desenvolvimento (Mirad).
Figura 24 - Produc;:Ao anual de capim coloniAo (Panicum maximum) em pastagens de diferentes idades (Fonte, Feamside, et alii, sld·b).

1480,44

c.

-

u

0

e
0

0

c:

'e
'u

c»C\1
"0
0

c='

0

1200
1000
721 '78

800

Cll

0

en

,g

0

en
c.

«>
='

Ql

...
a..

0'

"0
0

1400

600
400
200
0
Pastagem
de 3 anos

de 12 an os

0 acordo de empr6stimo da Polonoroeste exige um levantamento detalhado do solo e da Area feita pela Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria
(Embrapa). 0 levantamento deve ser feito para toda a zona de influ~ncia do
Polonoroeste (os estados de Mato Grosso e RondOnia) numa escala de
1:250.000, com Areas identificadas nessa primeira fase como promissoras para
1..'0ionizac;Ao, sendo entAo observada a capacidade de suporte da terra (Goodland, 1985: 13). Exceto porum fato vital, o plano parece ser uma boa maneira
de minimizar os problemas agrfcolas que ocorreram nos projetos passados.
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A falha do plano ~ que, muito antes que os mapas ficassem prontos, autoridades mais altas jA haviam decidido que os projetos de ocupayAo deveriam prosseguir e que seriam implantados em locais especlficos. Em maio de 1982, o governador de RondOnia anunciou que pelo me nos 150 ·mil famnias estariam instaladas no vale do rio Guapor~. nos projetos das lcicalidades _de Samauma,
ConceiyAo, Terra FirmeeBom Princrpio (figura 25), e que 150 mil famnias adicionais poderiam ser absorvidas "racionalmente e sem atropelos• em projetos de
cinco anos em outros locais do Estado (A Crftica, 13 de maio de 1982). Mais
tarde, no mesmo ano, a Embrapa liberou os mapas de aptidAo do solo, se bem
que com um quarto do nrvel de detalhe planejado para a primeira fase de mapeamento. Os mapas de 1:500.000 (Brasil, Minist~rio da Agricultura, Embrapa,
1982; Brasil, Governo de RondOnia, Cepa-RO, 1983) sAo aqui interpretados
com referl}ncia As Areas de colonizayAo existentes e planejadas. Os mapas revelam que os projetos em estudos sao localizados em solos muito mais pebres
do que os projetos existentes e sugerem que as perspectivas para agricultura
sAo pobres. Mesmo a escala grosseira de informayAO (mapas de 1:1.000.000
baseados em imagens de 1:250.000) disponrvel antes que os pianos fossem
iniciados indicava baixo potencial agrrcola das Areas escolhidas para os projetos planejados (Brasil, Minist~rio das Minas e Energia, DNPM, Projeto Radambrasil, 1978, 1979; Furley, 1980).
Figura 25 - locallza~o das 4reas de colonlza~ em RondOnia (Fonte: Feamside & Ferreira. 1984a, b).
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A confec!fAO apressada de pianos, com os vArios 6rgAos govemamentais
sendo consultados sobre propostas de sistemas agrfcolas viAveis para essas
Areas s6 depois que as decisOes para implanta!fAO dos projetos jA estavam tomadas, exemplifica o padrAo que caracteriza o desenvolvimento atravlls da regiAo amazOnica (Fearnside, 1985c). Projetos maiores sAo iniciados por decisOes de alto nfvel, restringindo qualquer pesquisa sobre impactos ambientais ou
outros A tentativa de minimizar os efeitos negativos de desenvolvimentos, cuja
exist!ncia futura jA foi decretada.
2) Colonlza~ exlstente e planejada
Cinco Projetos lntegrados de Coloniza!fAO (PIGs) foram iniciados durante
o anos 70 (Ouro Preto (1970), Sidney GirAo (1971), Gy-ParanA (1973), Padre
Adolfo Rohl (1973) e Paulo Assis Ribeiro (1974), seguidos por dois projetos de
Assentamento Dirigido (PADs) (Burareiro, 1974, e Marechal Dutra, 1975) (Valverde et alii, 1979). Os PIGs providenciaram mais servi!fOS do governo aos colonos do que os PADs. Todas as Areas de coloniza!fAo come!fadas nos anos
70 eram compostas predominantemente de Iotas de 1OOha, com a exce!fAO de
Burareiro, onde lotes de 500ha foram vendidos atravlls de licitacAo.
Uma segunda onda de iniciativas de colonizacAo come!tQu com a Area de
coloniza!fAO de UrupA, aberta em 1982 e "estourou• em 1984. Em UrupA foi
destinado a cada famnia 50ha, metade dos quais estavam localizados separadamente em uma reserva em bloco de acordo com o C6digo Florestal Brasileiro
(Decreta-Lei n!? 4.771 de 15 de setembro de 1965), o qual requer que 50% da
terra permane!fa como floresta. A reserva em bloco, como muitas outras reservas em RondOnia, jA estA invadida por posseiros (Feamside & Ferreira, 1984,
1985). Nos projetos implantados nos anos 70, metade de cada Iota deveria ser
conservado em floresta pelo colono individual, embora esse regulamento nunca
tenha sido executado (Fearnside, 1979a). Em Machadinho, iniciado em 1984 e
programado para terrninar em 1986, estAo sendo distribufdos 60ha para cada
famOia, metade em uma reserva em bloco. Cujubim, o seguinte a ser ocupado,
tern 1OOha por famnia, metade tambllm em uma reserva em bloco. Born Princf.
pio (urn projeto da Finsocial) e Terra Firrne (que poderA ser transferido de Polonoroeste para Fin social) ambos tAm 1OOha por famnia e metade em uma reserva em bloco. Os projetos de Concei!fAo e Sama(Jma prev~m Iotas de 1OOha.
Os mapas do lncra de lotes indicam uma extensAo do projeto de Sama(Jma que
cerca completamente a reserva dos fndios ocaia - uma justaposi!fAO similar de
projeto e reserva jA levou A invasAo das reservas de Lourdes, Sete de Setembro e Aripuana em RondOnia (ver Fearnside, 1983b, 1986b para discussAo do
arranjo espacial do uso da terra e a viabilidade das reservas). Os pianos para
CapitAo snvio pedem 1OOha por famOia de colonos, enquanto os de Marrnelo
pedem 40ha por famOia (ambos incluindo Area de reserva). A Area total dos
projetos planejados ll maior do que uma vez e meia a Area de todos os projetos
planejados existentes, novos e velhos.
0 Banco Mundial sugeriu a redu!fAo do tamanho dos Iotas nos projetos
em RondOnia para acomodar mais famRias na mesma Area. Tambllm foramen-
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fatizadas as vantagens de desencorajar pastagens para gado (Goodland,
1985). 0 numero cada vez maior, e aumentando rapidamente, de imigrantes
sem terras que entram em RondOnia desde que a BR-364 foi asfaltada fez com
que mudan<;as sejam provAveis no sentido de reduzir o tamanho dos Iotas.

3) Aptkfio agricola das terras

0 solo na Area a ser colonizada palos novos projetos pode ser julgado
por compara<;oo com os solos em Areas de coloniza<;oo existentes. Exceto por
um projeto (Sidney Girlio), todas as cinco Areas "velhas" contAm mais solos
f6rteis do que os projetos iniciados mais recentemente (UrupA e Machadinho)
ou as cinco Areas planejadas (Cujubim, Samauba, Born Princrpio, Terra Firma,
Capitlio SOvio e Marmelo) (obs.: o Projeto Cujubim subseqOentemente foi iniciado). Sidney Girlio, a exce<;lio A regrade solos mais f6rteis em projetos mais antigos, 6 um caso especial devido a razOes geopolfticas. 0 projeto foi implantado
fora da Area de solos f6rteis com o objetivo de assegurar a Area prOxima A
fronteira do Brasil com a Bolrvia (Mueller, 1980). Sidney Girlie noo foi capaz de
rater popula<;lio suficiente para preencher os lotes do projeto, senoo muito depois que todos os outros projetos de RondOnia estavam transbordando de pesseas desapontadas A procura de terras. Os resultados pobres foram reconhecidos oficialmente como resultado da baixa fertilidade do solo da Area (Valverde
et alii, 1979; Mueller, 1980). 0 caso de Sidney Girlio deveria servir como um
aviso A inten<;oo de planejadores de prornover esquemas de coloniza<;lio em
solos pobres.
As Areas em cada categoria de aptidlio do solo foram estimadas a partir
de um mapa da Embrapa de escala de 1:500.000, sendo sobreposta uma grade
de 1mm X 1mm sobre os mapas e contados os quadrados com ao me nos 50%
de sua Area dentro de cada unidade do mapa. Os limites usados para os projetos foram os da ComissAo Estadual para Planejamento Rural (Brasil, Govemo
de RondOnia, Cepa-RO, 1983). As Areas dos projetos derivadas desta maneira
(tabela 4) slio levemente diferentes daquelas relatadas pelo lncra (Brasil, Minist6rio da Agricultura, lncra-GEER, 1983).
A tabela 4 compara as taxas de aptidlio das terras com os projetos planejados ou existentes. As 31 classes de aptidlio do solo representadas nas
Areas de projetos foram resumidas em grupos grandes, dispostos na tabela 4
em ordem decrescente de qualidade. Os projetos sAo classificados em "velhos•, "novos• e "planejados", e dentro dessas categorias slio dispostos em ordam de porcentagem decrescente de solos classificados bons para agricultura
com baixos ou m6dios insumos (ou, na aus~ncia de tal solo, em ordem de porcentagem decrescente de solos bons para agricultura somente com altos insurnos). Os mapas de aptidlio das terras de Areas representativas de coloniza<;A.o
"nova•, "velha" e "planejada" estlio na figura 26.
Ao interpretar a classifica<;lio de aptidlio do solo da Embrapa apresentada
na figura 26 e tabela 4, deve-se lembrar que alguns dos usos de terra sugeridos
slio superotimistas em vista dos resultados agrrcolas obtidos na AmazOnia nos
anos recentes. A prAtica de aconselhar pastagens para gado em solo de baixa
fertilidade (grupo 4) 6 questionAvel, pois a produtividade das pastagens declina
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TABELA 4: APTIDAO DAS TERRAS NAS iREAS DE COLONIZACAO
GNpo
de
apadlo
de

Paulo
GyPare.,.
de
Aaala
R-

....

Grupo
1AB

PROJETOS VELHOS

DeiC~

Soloo bono para

Bu,.
relro

Ouro
PretD

PROJETOS HOYOS

A-

Padre Mllrechal Sidney
Dlllrll
Glrlo
Rohl

p .......

-

UN"'

Macha-

dlnllo

loa

92.90

44.05

42.66

36.99

29.19

17.31

0.00

loa

-

NoSub-

Valhoa

Sub-

agrlculunl
com lnsumoo balxca
ou rnldloe

p .......

42.08

43.86

7.15

15.17

Grupo
10

Solos bona para
agrlcullura ocl
com lnsumoo ab

0.00

3.10

15.99

18.49

10.60

39.02

0.00

13.n

47.49

57.79

55.54

Grupo
2

Solooragulareo
para agr1cullura
com 1naumoa de um

0.00

14.16

28.17

17.57

48.94

3D.43

68.09

24.44

0.00

7.36

$.75

0.00

12.50

0.00

3.46

0.00

0.00

0.00

3.05

0.74

0.00

0.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12.46

0.34

0.00

o.oo

0.00

2.n

14.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.32

0.00

0.00

0.00

4.32

11.41

13.17

23.49

13.28

13.24

1.45

12.99

7.91

27.70

23.36

3497.50 4510.00 2742.00 4011.75 3954.75 3659.00

622.00

22997.00

nf.lel ou mala
(balxca, rnldloe ou
alloa)

Grupo
3

Soloo "raalltt>8"
para agr1cullura a

urn ou mala nf.lela
delnsumoo
Grupo

Soloo~para

4

pasloe planlados

Grupo
5

Grupo

6

Solos~para

allvtcullura ou
pastJ8 nalurals
lneplo para U80

(quanloaaja
-.)

lwudos

985.50 3528.00 4513.50

Proia':l&(Km')

rapidamente devido ~ redu<;lk> da disponibilidade de f6sforo no solo, juntamente
com a compacta<;Ao do solo e invasAo de ervas daninhas (Fearnside, 1979b,
1980b; Hecht, 1983, 1984). A silviculture em solos muito pobres (grupo 5) tam~m pode dar resultados insatisfat6rios, como jA aconteceu nos solos mais pobres do Projeto Jari (Fearnside & Rankin, 1979, 1980, 1984, 1985).
Outra ·considerac;Ao que se deve ter em mente, ao avaliar os dados, 6
que os mapas de aptidAo da terra, indicando a "aptidAo• de vastas Areas para
usos que exigem o desmatamento, nAo deveriam ser interpretados a significar
que a conversAo de florestas para esses usos seria sensato em grande escala.
As Areas desmatadas em RondOnia estavam aumentando em uma velocidade
maior que linear no ano de 1983, quando do (Jitimo levantamento por sat61ite
disponrvel, o qual foi anterior ao surto de migra<;Ao estimulado pelo asfaltamento
da rodovia BR-364. Os custos ambientais do desmatamento slk> significativos e
estAo ligados ~ escala do desenvolvimento (Fearnside 1985b,d; Salati & Vose,
1984). SerA sensato, se os planejadores garantirem que uma parte muito maior
da Area total seja retida em florestas, do que aquela Area que 6 implrcita nos
mapas de aptidlk> das terras tais como os que sAo usados aqui.
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EM RONDONIA (PERCENTAGEM DAS .4REAS DOS PROJETOS):
PROJETOS PLANEJAOOS

-"""'

C.pUo
Slvlo

11om
Prtnclplo

Terra
Finne

Con~lo

Cujublm

Mannalo

ProJeloe

.........
jadoo
SUbIolBI

.4reade
Aplldlo
deiBml
(km')

Porcen-

tagem

da'rea
IolBI

0.38

0.28

0.00

0.00

o.oo

0.00

0.00

0.13

10380.75

24.47

80.09

73.32

93.08

72.61

56.68

39.86

13.67

69.64

16062.00

37.68

0.00

4.72

0.00

0.00

0.00

59.41

66.79

9.54

7303.25

17.21

0.00

0.00

0.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08

721.75

1.70

0.55

10.93

0.00

3.15

0.00

0.74

0.00

3.52

602.75

1.42

14.48

0.00

6.36

15.00

4.68

0.00

0.00

6.82

1781.00

4.20

4.50

10.74

0.00

9.24

38.64

0.00

19.54

10.28

5575.75

13.14

2318.00

3868.75

2130.00

3137.50

1617.50

1427.00

600.00

14916.75

42427.25

100.00

0 decrtSscimo na qualidade do solo em projetos novas e em estudo 6 evidenciado na figura 27. Em virtude de o Projeto UrupA incluir uma Area de solo
born, a porcentagem mtSdia de Area considerada "boa", no mais baixo nrvel de
insumo, sobe ligeiramente em novas, comparado com projetos antigos, mas
ainda deixa mais de 90% da terra com menos de 6timo em categoria de solo. A
porcentagem de terra de qualidade razoAvel diminui regularmente dos velhos
para os novas e para os projetos planejados. A quantidade de terra nos projetos
planejados classificada como "boa• para a agricultura em nrvel de insumo baixo
ou rOOdio tS um insignificante 0,13%. Como os migrantes ainda sem terras a sarem instalados nesses projetos nao podem arcar com a pesada fertilizacao e
outros insumos necessAries para a cultura arAvel em solos pobres, seus esforcos agrfcolas estAo expostos a um fracasso.
4)

lmpllca~

para o deaenvolvimento

0 processo de tomada de decis6es em RondOnia, como no resto da
AmazOnia brasileira, dA um peso inadequado para efeitos a Iongo prazo e at6
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Figura 26 - Mapas de aptidAo agrfcola da terra de projetos de colonizayAo representatlvos
de velho, novo e planejados. Velhos projetos tAm melhores solos. C6dlgos dos
mapas: os n~lmeros indicam grupos (explicados na tabela 1); lelras indlcam o
tipo de uso: A = baixos insumos (lrabalho manual, sem ferUiizantes); B = insumos m4dios (lrabalho manual ou animal, alguns fertilizantes e biocide&), C =
altos insumos (mecaniz~Ao. fertiliza~Ao pesada); P = pasto plantado; S = sllvlcultura; N = pasto natural. lndica¢es de aptidAo: letra mai~la = born; lelra minllscula sem par6nteses = ~io; letra minllscula com parantases = pobre; nenhuma lelra aparecendo = inapto. Sublinhando: interrompido =alguns solos mals
pobres tambAm ocorrem na associ~Ao; contfnua = alguns solos melhores tambAm ocorrem na associ~ (Fonte: Brasil, Governo de Rond6nia, Cepa-RO,
1983; ver. Feamside, 1987b, c).

GY-PARANA
(um projeto velho)

MACHADINHO
(um projeto novo)

SAMAUMA
(um projeto planejado)
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Figura 27 - Porcentagem de solos classificados "bons" para agricultura com baixos ou 1114dios insumos (barras abartas). PoryAo sombreada ~ para Area classificada
•ooa" com baixos insumos (projetos velhos = 8,58%; novos projetos = 9,59%;
projetos planejados = 0,00%). A porcentagem decrescente de ~lhores solos~
um mau progn6stico para a agricullura nos projetos planejados (Fonte: Feamside, 1987b,c).
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para curto ou mlldio prazo ao impacto humano. Entre as conclusOes que seguem do caso dos pianos de colonizacAo inauspiciosos de RondOnia, estA a
necessidade de reestruturar o processo de tomada de decisAo de tal forma, que
os aspectos agronOmicos, ambientais e humanos de qualquer desenvolvimento
proposto sejam avaUados antes, nAo s6 do inrcio trsico do trabalho pOblico envolvido, mas tamb&n de qualquer decisAo da subseqOente realizacAo de esquemas de desenvolvimento global em questAo. A magnitude da discrepAncia
entre as esperancas oficiais e os resultados provAveis para os projetos planejados indica qul3 os tomadores de decisOes em RondOnia estariam mais bem
aconselhados, ao reconsiderar as decisOes tomadas, mesmo que custe alguma
coisa. Uma retracAo desse tipo estA em consideracAo no c,aso de Marmelo, o
projeto com o solo menos promissor de todos. No entanto, a localizacAo desse
projeto, na rota da rodovia Porto Velho-Rio Branco, garantirA 9ue a pressAo para ocupa<;:Ao dessa Area serA intensa, pois um emprllstimo para financiamento
do asfaltamento dessa estrada foi aprov&de> palo Banco lnteramericano de Desenvolvimento em 1985. As obras de melhoria da estrada jA estAo na fase final.
Os solos pobres dos projetos de colonizacAo iniciados agora, quando
comparados com a maioria dos projetos anteriores, reflete o fato de que a melhor terra para agricultura jA foi reivindicada. Pode-se esperar que se torne cada
vez mais aparente a necessidade de enfrentar limites finitos de recursos de terra agrrcola em RondOnia, como em qualquer Iugar. 0 tim para a absorcAo da
populacao e da expansAo das fronteiras chegarA, inevitavelmente, seja atravlls
da forca das limitacOes ambientais naturals ou atravlls de decisOes humanas
conscientes. 0 processo de tomada de decisAo que se espera seja o melhor
para minimizar os problemas humanos que envolvem a transicao dave incluir
avaliac6es de custos e benefrcios antes do comprometimento com qualquer esquema de desenvolvimento.

Notas do capftulo:
Adaptado de Feamside et alii (s/d-a).
15 > Adaptado de Feamside et alii (s/d·b).
16 > Adaptado de Feamside (1986e, 1987c).
(4)
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IV) 0 PLANEJAMENTO DA OCUPACAO DE RONOONIA171

A) RESERVAS E ESTRADAS

Por todas as partes da AmazOnia brasileira, reservas de vArias categorias t&n sido cortadas por estradas e/ou reduzidas em tamanho para permitir
um rApido e barato aproveitamento de seus recursos. Em vArios casos, as leis
brasileiras que garantem a integridade dos parques e reservas t&n sido simplesmente desprezadas quando as reservas se mostraram um empecilho para
os pianos de constru9ao rodoviAria (Fearnside & Ferreira, 1984, 1985). A rApida
prolifera9Ao da constru9ao de rodovias garante que conflitos de interesses similares iroo surgir em vArias ocasiOes no futuro. No momento hA evid~ncias de
que estes conflitos sAo mais acentuados em RondOnia.
Em conjuga9ao com o asfaltamento da rodovia CuiabA/Porto Velho, o
Programa Polonoroeste possibilitou a constru9Ao de estradas vicinais nas
Areas dos projetos de coloniza!;:Ao jA existentes, bem como em algumas Areas
de assentamento recente como OS projetos Machadinho, UrupA, CapitAo snvio
e Marmelo, que sao financiados pelo programa. Outras Areas de coloniza!fao
estAo planejadas com apoio financeiro do Programa Finsocial, como as de Bom
Princfpio, Concei9Ao e Samauma. Todo o planejamento das Areas de assentamento estA sob a dire9Ao do Mirad, apesar de que este planejamento nem sempre consegue impedir que Areas fora da zona de assentamento oficial sejam invadidas por migrantes para formar zonas de assentamento esponta.neo, com a
caracteriza9ao da posse e subsequente regulariza9ao pelo Mirad. As estradas
serAo a ponte de liga9Ao entre os projetos de coloniza9Ao oficiais, nucleos de
desenvolvimento e a malha viAria principal. As estradas planejadas seguem linhas retas e diretas para pontos das vias principais, passando sobre qualquer
reserva que possa estar localizada entre os pontos de liga!;:Ao.
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B) A FARSA DAS RESERVAS DESPROTEGIDAS

A legislac;ao florestal brasileira define uma variedade de tipos de reservas
florestais, todas com protec;ao legal contra invasao e corte de Arvores. Os tipos
de reservas incluem parques nacionais, reservas biol6gicas, reservas florestais
sob a administrac;ao do IBDF, estac;C'>es ecol6gicas sob administrac;ao da Secretaria Especial do Meio Ambiente (Serna), reservas indrgenas administradas
pela Fundac;ao Nacional do indio (Funai) e outros tipos de reservas sob a direc;ao de institutos de pesquisa e outras entidades.
As reservas em RondOnia, em terras de domrnio publico, incluem aReserva Biol6gica do Guapor~. criada em 20 de setembro de 1982, com uma Area
de 600 Til ha (veja mapa, figura 28). A reserva foi planejada hA alguns anos
antes de sua criac;ao oficial, e neste intervalo de tempo os seus limites foram
drasticamente modificados. Primeiro, transferiram o limite do sui para o norte,
para escapar de cortar as jA ocupadas terras ao Iongo do rio Guapor~. e atrav~s do encolhimento de seus limites a leste e oeste, para evitar conflitos com
terras jA reivindicadas ali (obs.: os limites sudeste mostrados no mapa da figura
28 estao aparentemente errados, pois o delegado do IBDF em RondOnia declarou que a Reserva nao atinge mais a margem do rio).
Figura 28 - Mapa do Estado de RondOnia, mostrando estradas existentes e projetadas que
cortam duas reservas biol6gicas e seis reservas indlgenas (Fonte: Brasil, Go·
vemo de RondOnia, Codaron, 1983; ver: Feamside & Ferreira, 1984, 1985).
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A redu9ao do tamanho da Reserva atravlls do encurtamento de seus limites 6 insignificante em compara9ao com as perdas que resultarao da constru9ao das estradas que estao planejadas. 0 Departamento de Estradas de
Rodagem de RondOnia (DER-RO) (Brasil, Governo de RondOnia, DER-RO,
1982) e a Companhia de Desenvolvimento Agrrcola de RondOnia (Codaron)
(Brasil, GoverrlO de RondOnia, Codaron, 1983) publicaram dois mapas, ambos
mostrando trtls rodovias planejadas que vao cortar a Reserva Biol6gica do
Guapor6: R0-383, ligando Santa Luzia a Pedras Negras, R0-377, do rio Guapor6 A. BR-429; e a R0-370, que vai de Cerejeiras at6 a BR-429 (figura 28). As
estradas vao ocasionar substanciais perdas para as florestas da Reserva, de
duas maneiras: (1) as perdas diretas pela constru9ao da estrada e (2) a rApida
entrada de migrantes para fazer posse imediatamente ap6s a constru9ao da
estrada, com os resultados previsrveis e jA experimentados em outras partes da
AmazOnia.
A Reserva Biol6gica do Jaru, antes denominada reserva florestal, criada
em 1961, tinha originalmente uma Area de 1.085.000ha, e de lA para cA tern sido
diminurda em vArias ocasiOes. A incorpora9ao de parte da reserva no Projeto de
Assentamento Dirigido Burareiro (Licita9ao), destinado a empresas rurais com
Areas de 500ha para o desenvolvimento de lavouras de cacau, acarretou a nova denomina9ao de reserva biol6gica, com uma Area oficial de 268,150ha em
1979 (Decreto-Lei n2 83.716). A Reserva nunca teve urn servi90 de prote9ao, e
urn numero indeterminado de pesseiros estA abrindo clareiras dentro de seus
limites. 0 plano rodoviArio de RondOnia indicou uma estrada projetada dividindo
a reserva: R0-357, ligando Ariquemes ao Estado do Mato Grosso. 0 plano para a hidrel6trica de Ji-ParanA agora inviabiliza esta rota, mas a represa por si
mesma vai inundar uma parte da reserva biol6gica.
As reservas indrgenas cortadas por estradas construrdas e projetadas incluem (1) o Posto lndrgena Rio Branco, cortado pela R0-370, estrada entre
Colorado do Oeste e a BR-429; (2) o Posto lndrgena Roosevelt, cortado pela
R0-287, estrada entre o Espigao do Oeste e Mato Grosso; (3) o Posto lndrgena
Karitiana, cortado pela RO-o10, que liga a BR-421 A. BR-364; (4) o Posto lndrgena
Karipunas, que 6 duplamente cortado pela R0-370, que liga a BR-364 A. BR-429,
e pela R0-257, entre a RO-Q10 e a R0-370; (5) o Posto lndrgena Rio Negro,
cortado pela RQ-370 entre a BR-429 e a BR-364; (6) Posto lndrgena TubarOes,
cortado pela R0-391 entre a BR-364 e Laranjeiras.
Urn tipo de reserva 6 admitido dentro da propriedade privada para indivr·
duos ou corpora90es. Estas sao reservas correspondentes a 50% da Area florestada da propriedade, regulada pelo c6digo florestal brasileiro (Decreto-Lei n2
4.771, Art. 44), e requer que se deixe a vegeta9ao natural. No entanto, na prAtica, nao hA aplica9ao desta lei, por mais que tal prAtica seja regida pelo c6digo
florestal (ver Fearnside, 1984a). Alguns colones de projetos de coloniza9ao
mais antigos em RondOnia jA desmataram completamente seus lotes, sem nenhuma consequtlncia legal. Em projetos de coloniza9ao implantados agora ou
planejados, a reserva que ficava dentro de cada propriedade passou agora a
pertencer a uma reserva comum denominada •reserva em bloco". No caso do
Projeto UrupA, iniciado em 1982, aproximadamente 200 posseiros jA haviam se
estabelecido dentro da reserva, jA no ano seguinte. Alguns dos colones, as61

sentados legalmente e que ainda nAo completaram a derrubada em 50% da
Area das suas terras, falaram que tAm pianos para continuar derrubando na
Area da reserva que fica fora dos seus Iotas, depois de estes Iotas terem sido
plantados com pastagens.
A desculpa para o nAo-cumprimento das leis florestais 6, norrnalmente,
que o IBDF tem sO um mfnirno orcamento e um reduzido quadro de pessoal.
Esta situacAo reflete as prioridades nacionais, as quais consideram a protecAo
de reservas muito menos merecedora de recursos que projetos tais como rodovias e colonizacAo. No caso de Rond6nia, a desculpa de ausAncia de recursos 6, em si mesrno, inadequada para explicar a total carAncia de protecAo de
reservas, dado que recursos foram inclurdos no orcamento do Polonoroeste.
Recursos foram alocados at6 para patrulhar as reservas por helicOptero.

C) LICOES DA HIST6RIA DAS RESERVAS
0 reordenamento das prioridades dos pianos de desenvolvimento 6 fundamental. Atualmente qualquer reserva sempre perde assim que surgem conflitos de interesses com outros usos das Areas. As estradas planejadas em
RondOnia, cortando duas reservas bioiOgicas e seis reservas indrgenas, ilustram isso. Para uma mudanca de prioridades ocorrer, 6 necessArio urna conscientizacAo mais ampla do valor destas reservas para futuras gerac6es na regiao. Os pianos de desenvolvimento deveriam dar rnais peso ao bem-estar das
futuras geracOes. A rApida construcAo de estradas e o assentamento de colonos na AmazOnia, notadamente em RondOnia, significam que quaisquer decisOes para implementar tais mudancas teriam que ser tomadas imediatamente,
nos nrveis mais altos de decisAo, se 6 para parar com a farsa de reservas desprotegidas enquanto as reservas ainda existem.

Nota do capitulo:
(71 Adaptado de Feamside & Fooeira (1984, 1985).
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V} COMO FREAR 0 DESMATAMENTQ<&l

Desmatamento estA rapidamente convertendo a floresta amazOnica brasileira em pastagem de baixo valor e de poucas perspectivas de sustentabilidade. Portanto, qualquer plano para redirecionar o desenvolvimento na AmazOnia
para urn caminho melhor precisa come~ar com medidas eficazes para frear o
desmatamento. Senao, serA perdida para sempre a op~Ao de aproveitar a floresta de maneiras mais sustentAveis. Os meios mais promissores de obter produ~Ao sustentAvel em grandes Areas na AmazOnia requerem a manuten~Ao da
cobertura florestal, por exemplo, para permitir o uso dos produtos farmacol6gicos e outros, oriundos de reservas extrativistas. Frear o desmatamento representa apenas uma medida para ganhar tempo, e urn uso muito melhor precisa
ser feito do tempo ganho. Nao s6 ~ precise fazer mais pesquisa sobre as tecnologias de produ~Ao sustentada, mas tamb~ sobre os mecanismos economicos necessAries para garantir que sistemas sustentAveis sejam adotados ao
inv~s dos atuais sistemas nAo sustentAveis.
Frear a destrui~Ao da floresta requer mais do que simplesmente proibir o
desmatamento, que ~ a abordagem atual, totalmente sem efeito. Medidas precisam ser tomadas para cortar os motives para o desmatamento. Algumas das
medidas necessArias sao caras, tais como a redu~ao do fluxo de migrantes para a AmazOnia, atrav~s da oferta maior de emprego nas Areas fontes de m~
grantes, tais como o Estado do ParanA, tanto por meio de reforma agrAria, como
por meio da cria~Ao de empregos industriais nas Areas urbanas. Outras medidas exigem longos perrodos de tempo, tais como a mudan~a de atitudes atrav~s de programas de educa~ao e de extensao. No entanto, muitas medidas essenciais podem ter impacto imediato a pouco custo, at~ com economias considerAveis para o governo. Alguns exemplos seguem:

A) DESENCORAJAR A ESPECULACAO DAS TERRAS

A especula9ao imobiliAria ~ uma das for9as principais que levam ao desmatamento na AmazOnia brasileira hoje. Remover a floresta e colocar no Iugar
pastagem, que ~ o uso da terra mais barato para implantar, ~ a maneira de ganhar a documenta9ao legal para um terreno e depois de obter o titulo para evitar
que posseiros ou fazendeiros invadam a Area. A especula9ao das terras tem
sido muito lucrativa, mesmo que a produ9ao de carne bovina seja muitas vezes
pouca ou zero. Esta lucratividade tem que ser removida atrav~s da aplica!(ao
de impostos pesados sobre ganhos de capital provenientes de vendas de terras. lmpostos pesados deste tipo sao plenamente justificados, jA que o aumento
subito do valor da terra nao se deve aos esfor9os dos proprietAries da terra,
mas sim A expansao da rede rodoviAria que estA sendo paga pelos contribuintes de todo o pafs. Cada vez que uma estrada ~ construfda ou melhorada na
AmazOnia, o valor das terras nas proximidades pula imediatamente para centenas, se nao milhares, de pontos percentuais.
B) NAO CONSIDERAR PASTAGEM COMO BENFEITORIA

A posse da terra na AmazOnia ~ estabelecida pelo desmatamento e plantic de pastagem, sendo isto reconhecido pelo Minist~rio da Reforma e Desenvolvimento AgrArio (Mirad) como uma benfeitoria. Pastagem, na realidade, nao ~
uma melhoria, mas sim uma forma de destrui9ao na AmazOnia. 0 solo se torna
compactado e esgota-se o f6sforo disponfvel dentro de mais ou menos uma d~
cada. Geralmente a pastagem depois fica abandonada para crescimento secundArio, com pouco ou nenhum valor econOmico. A produ9ao de capim cai rapidamente ao Iongo da vida da pastagem, at~ que o custo de controlar a invasao de plantas nao comestfveis excede qualquer retorno econOmico do gado
alimentado pelo pasto. A classifica9Ao de pastagem como uma "benfeitoria"
precisa ser abolida, caso se queira realmente controlar o desmatamento. Senao, os pretendentes da terra sempre vao encontrar caminhos para contornar a
legisla!(ao que regula o desmatamento, para poder obter os beneffcios de propriedade da terra, especialmente o saldo imediato do valor da terra que acompanha a concessao do titulo legal.
C) ACABAR COM OS INCENTIVOS FINANCEIROS

Uma parte do desmatamento na AmazOnia ~ impulsionado pelos programas especiais de subsfdios governamentais, tais como projetos de pecuAria e
de serraria aprovados pela Superintendllncia do Desenvolvimento da AmazOnia
(Sudam). Incentives incluem isen9ao do imposto de renda, arranjos permitem
que at~ a metade do valor dos impostos devidos sobre lucros de empreendimentos em outras partes do pafs sejam aplicados nos projetos na AmazOnia e
concessao de taxas de juros abaixo da taxa da infla9ao brasileira. Apesar de
uma mudan9a de polrtica da Sudam em 1979 para impedir que "novos" incentives fossem aprovados na parte de "floresta densa" da AmazOnia Legal, "novos" incentives sao ainda dados na Area de "floresta de transi9ao"; e "velhos"
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incentives continuam em toda a regiao. Todos estes incentives deveriam ser
abolidos imediatamente, o que implicaria inclusive uma medida bastante econOmica ao governo. As desigualdades econOmicas do Brasil t~m reduzido o fluxo financeiro em nfveis relativamente baixos em 1988, porllm nenhuma decisao
de polrtica tern sido tomada para evitar que grandes fluxos financeiros para incentives recome<;assem, se a economia nacional melhorasse. De fato, o presidente Jos~ Sarney jA declarou a sua inten<;ao de manter os programas de incentives para sempre (lsto E, 15 de julho de 1987, p. 65). 0 programa "Nossa
Natureza" suspende a concessao de novos incentives para agropecuAria durante apenas 90 dias a partir de 12 de outubro de 1988 (Decretos 96.943 e
96.944, e Exposi<;ao de Motives lnterministerial N2 001, de 12 de outubro de
1988). Os projetos incentivados jA devastaram grandes Areas para pouco retorno econOmico. Os lucros ganhos pelos beneficiArios nao representam contribui<;cSes produtivas ~ economia do pars, mas sim ganhos de especula<;ao e
muitas vezes do uso itrcito do dinheiro dos pr6prios incentives. Os incentives
devem ser terminados sumariamente, por6m, caso os beneficiAries sejam jut~
gados como tendo "direitos adquiridos" aos incentives jA aprovados, todas as
parcelas futuras devem ser usadas exclusivamente para restaurar a cobertura
arb6rea das Areas jA desmatadas.

D) LIMITAR A CONSTRUCAO DE ESTRADAS
A constru<;ao e melhoria de estradas 6 um dos elementos-chave no processo de desmatamento e 6 um dos pontos de pressao mais sensfveis onde a
a<;ao do governo pode frear a perda de florestas. Quando resolve nao construir
estradas, o governo tamb6m poupa bastante dinheiro. Rodovias aceleram o
desmatamento pela motiva<;ao da especula<;ao das terras, provocando a substitui<;ao. da popula<;ao residente de colones por pessoas que desmatam mais
depressa, por aumentar as taxas de derrubada praticada pelos residentes na
beira das estradas, e facilitando a entrada de novos migrantes.
Projetos de constru<;ao e melhoria de estradas devem ser restritos ~s
Areas onde a terra 6 boa para a agricultura. Senao, um processo de ocupa<;ao
de terras inf6rteis fatalmente ocorrerA completamente fora do controle do governo. Um sistema de zoneamento para identificar terras agriculturalmente aproveitAveis 6 necessAria e tern que ser baseado em crit6rios tllcnicos relacionados ~ qualidade do solo ao inv6s de fatores polrticos ou geopolfticos. 0 melhor
exemplo 6 a rodovia BR-429 em RondOnia, que abriu ao assentamento o vale
altamente infMil do rio Guapor6. A estrada jA existe como um caminho sazonalmente transitAvel, mas pressoos de polrticos locais sao fortes para asfaltA-Ia.
Mapas preliminares do zoneamento agrfcola de RondOnia, feitos em 1987 pela
Secretaria do Estado do Planejamento e Coordena<;ao Geral, do Estado de
RondOnia, indicaram uma faixa ao Iongo da estrada como recomendada para
uso agrfcola, mesmo que os mapas de aptidao da terra da Area feitos pela Empresa Brasileira de Pesquisa AgropecuAria (Embrapa) mostrem claramente a
completa aus~ncia de solo born para agricultura (Brasil, Minist6rio da Agricultura, Embrapa/SNLS, 1_982; Brasil, Governo de RondOnia, Cepa-RO, 1983). Um
outro exemplo 6 o Projeto Calha Norte, que prop6e estradas e Areas de asseh65

tamento ao Iongo das fronteiras do norte do Brasil. Nenhuma parte da Area estA
indicada como f6rtll pelos mapas de qualidade de solo produzidos a partir das
imagens do Projeto Radambrasil.
Em casos onde o solo 6 julgado como adequado para a agricultura, a
constru!(liO de estradas nlio deve ser permitida antes de completar a demarca!fliO de reservas indrgenas, extrativistas e outras. lsto nlio estA acontecendo no
caso da rodovia BR-364, que estA sendo asfaltada de Porto Velho (RondOnia)
at6 Rio Branco (Acre). A demarcaylio das reservas indrgenas tern sido bloqueada pelo Conselho de Seguran9a Nacional, devido ao programa Calha Norte, enquanto a constru!(lio rodoviAria procede a todo vapor. Quando a demarca!fOO das reservas estA atrasada, a op!fliO de ter as Areas como reserva 6 rapi·
damente perdida, porque estas sao invadiclas por garimpeiros, madereiros e
posseiros. A situaylio no Acre 6 uma repeti!fliO do que ocorreu em RondOnia
sob o Programa Polonoroeste, onde a melhoria da rodovia foi completada enquanto muitas reservas ainda nlio foram demarcadas. A simultAnea construylio
de estradas e demarca9Ao de reservas comprovadamente nAo funcionam como
mostra o exemplo de RondOnia, portanto a demarcayao tern que ser completada
antes de come9ar qualquer constru9Ao rodoviAria.
E) FORTALECER 0 RIMA

0 Relat6rio sobre lmpactos ao Meio Ambiente (Rima) se tornou obrigat6rio
no Brasil em janeiro de 1986. Apesar de todas as falhas na legislaylio e na sua
execuylio, o Rima 6 o que n6s temos, e este precisa ser melhorado e colocado
em funcionamento. Meios mais eflcazes sAo necessAries para garantir que as
partes interessadas nAo influenciem nas conclusOes dos relat6rios. 0 sistema
atual de relat6rios elaborados por empresas de consultoria que sao pagas palos
proponentes dos projetos, claramente, nAo funciona.
0 Rima precisa ser completado, publicamente debatido e devidamente
aprovado, antes que quaisquer passos sejam tornados e tomem o projeto proposto um fato consumado irreversrvel. lsto nAo ocorreu no caso de vArios
grandes projetos iniciados depois que o Rima se tornou obrigat6rio. 0 Rima
tamb6m precisa visar a garantias sobre uma larga gama de projetos colaterais
que se tornam viAveis devido ~ existllncia de um determinado grande projeto.
Como um todo os procedimentos de avalia9Ao de impactos ambientais podem
ser bastante fortalecidos para garantir que projetos destrutivos sejam evitados
na regiAo. Atualmente estAo sendo criados precedentes extremamente perigosos, porque estes dificultam as reais avaliayOes dos impactos de futuros projetos.

Nota do capitulo:
<8 > Adaptado de Feamside (sld·f).
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VI) A RESERVA DE PESQUISA ECOLOGICA DE OURO PRETO
D'OESTEl9l

Uma reserva de pesquisa ecol6gica de 138ha foi crlada em Ouro Preto
D'Oeste-RondOnia. A reserva tern o potencial de facilitar pesquisas na floresta
de uma forma dificilmente possrvel em outras partes: a sua finalidade niio se
estende ~ preservayiio do meio ambiente no Estado, jA que a pequena Area da
reserva faz com que o seu efeito seja insignificante neste sentido.
A Area de floresta amazOnica foi doada ao Institute Nacional de Pesquisas da AmazOnia (lnpa) pela CAmara de Vereadores de Ouro Preto D'Oeste
em 08 de dezembro de 1983 (Lei n2 19 de 16 de dezembro de 1983). 0 projeto
de lei foi enviado A CAmara pelo prefeito de Ouro Preto D'Oeste, Expedite
Rafael G6es de Siqueira, e autoriza a prefeitura a fazer a referida doayiio, feita
em 21 de dezembro de 1983 pelo Decreto n'2 143. 0 ato de criayiio, oficializando o estabelecimento da reserva, foi emitido pela Diretoria do lnpa em 15 de fevereiro de 1984.
Em face da sua localizayiio ideal, a Reserva de Pesquisa Ecol6gica de
Ouro Preto D'Oeste serA de valor especlalmente importante para cientistas
que queiram investigar as relayOes ecol6gicas delicadas da floresta tropical
amazOnica. A reserva estA localizada a apenas aproximadamente 500 metros
do centro de Ouro Preto D'Oeste, uma sede municipal e cidade em rApida expansiio. Pesquisadores podem ficar em Ouro Preto D'Oeste, onde hott\is
restaurantes e outras facilidades estiio disponrveis, e "'caminhar" att\ os locals
dos seus estudos. Na t\poca atual de verbas restritas para pesquisas, as economias provenientes desta rara localizayAo significam que muitos projetos de
pesquisa poderAo ser realizados, projetos que, em outras condiyOes, seriam
pouco exeqOrveis, sem grandes investimentos institucionais. Dado o ponto
avanyado a que jA chegou a destruiyiio das florestas tropicais do mundo em
Areas pr6ximas a povoamentos humanos, uma grande parte desta pesquisa
cientlfica em florestas tropicais tern sido realizada em estayOes de pesquisa
construrda (a custos multo elevados), em locals remotes onde existem tragmentes protegidos de floresta. Outras pesquisas tAm sido realizadas como
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parte de efl!meras "expedi<;oes" a Areas de ftoresta tropical, ou entao em
acampamentos rusticos sustentados por frotas de vefculos de grandes institui<;Oes de pesquisa. A dispendiosa infra-estrutura necessAria para montar programas de pesquisa, segundo estes moldes tradicionais, toma-se dispensAvel
no caso de Ouro Preto D'Oeste, gra<;as A presen<;a da cidade e A visao demonstrada pelo seu governo, na doa<;ao da reserva de pesquisa ecol6gica.
0 desmatamento rApido em RondOnia mostra que a reserva foi criada
justamente na hora certa. A topografia acidentada e a proximidade das autoridades de Ouro Preto D'Oeste tinham protegido o terreno contra invasao at~ a
cria<;ao da reserva. Uma verba do Fundo Mundial da Fauna Silvestre (WWFUS) jA permitiu a constru<;ao de uma cerca em volta da Area, conclufda em julho
de 1984.
0 diretor, do lnpa jA estabeleceu o regulamento interno da reserva e indicou o conselho de administra<;ao composto de pesquisadores do lnpa. 0 Philip
M. Fearnside foi escolhido como diretor da nova reserva; cientistas interessados em conduzir pesquisas na reserva devem entrar em contato com o mesmo
no lnpa, Caixa Postal478, 69011 Manaus-Amazonas.

Nota do capitulo:
(9) Adaptado de Feamside (1964d,f).
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VII) CONCLUSOES

1) 0 desmatamento em RondOnia procede-se rapidamente. 0 curso futuro da derrubada da ftoresta umida depende de um sistema complexo e de fateres que interagem. Pode-se esperar que for9as, tais como a retroalimenta9ao
positiva da rela9ao entre constru9ao de estradas e derrubada da floresta, estimulem o desmatamento, enquanto fatores, tais como a crescent~ importAncia
da popula9ao residente em rela9ao ao fluxo de migrantes, deveriam agir para di·
minuir, mas nao pagaram o processo. 0 desmatamento rApido provavelmente
continuarA nos pr6ximos anos.
2) A substitui9ao dos colones originais pelos rec~m-chegados que compram OS lotes de segunda mao acelera 0 desmatamento, sendo que estes ultimos, aproximadamente, dobram o ritmo de desmatamento dentro dos lotes
comprados por eles. A revenda dos lotes estA agilizada pelo aumento da rede
viAria, sendo que a rApida valoriza9ao das terras apresenta grande tenta9ao para os colones originais venderam os lotes.
3) 0 aumento da malha viAria tam~m leva ao aumento da Area desmatada por ano por colono para os que nao vendem os lotes, sendo que a facilidade de sarda de produtos para o mercado leva ao rApido aumento das Areas para
implantar agricultura e aproveitar madeira, al~m da entrada de pessoas na Area
motivar cortes para aumentar o valor de revenda da propriedade e para assegurar os direitos e posse das terras valorizadas.
4) A constru9ao e melhorias de estradas, alllm de ser o fator-chave no
sistema que leva ao desmatamento acelerado, ~ tamb{lm o ponto mais direto
sob controle do governo. Sendo que as terras remanescentes em RondOnia nao
t~m boas perspectivas para a agricultura, o governo nao deveria aumentar a rede viAria no Estado. Por exemplo, deveriam ser sustados os pianos para asfaltamento da BR-429, que levaria fluxos migrat6rios ao infMil vale do rio Guapor{l.
5) 0 desmatamento na AmazOnia brasileira {l altamente concentrado. 0
aumento em Areas derrubadas {l dominado pela imigra9ao em focos de coloni69

za~Ao como em RoncK'lnia. Mesmo na aus6ncia de imigra~Ao intell$8, o des·
matamento prossegue rapidamente em muitas partes da regiAo atravlls da ex·
pansAo da pecuAria para fins especulativos. Somente em Areas de coloniza~Ao
mais antigas ll que a derrubada diminui, embora o rc>drzio de proprietArios de
Iotas continue a aumentar as Areas derrubadas mesmo
Pode-se esperar a
prolifera~Ao de focos de desmatamento intenso de RondOnia para Roraima, e
mais tarde para outras Areas da regiAo.
6) 0 curso futuro da derrubada da floresta umida depende de um sistema
complexo e de fatores que interagem. Pode-se esperar que for~as, tais como a
retroalimenta~Ao positiva da rela~Ao entre constru~Ao de estradas e derrubada
da floresta, estimulem o desmatamento; enquanto fatores, tais como a crescenta importAncia da popula~Ao residente em rela~Ao ao fluxo de migrantes,
deveriam agir para diminuir, mas nAo parar o processo. 0 desmatamento rApido
provavelmente continuarA nos pr6ximos anos.
7) A erosAo do solo 6 muito maior sob pastagem do que sob floresta prilllAria, lan~ando uma duvida sobre a sensatez do sistema atual de classifica~Ao
oficial da capacidade da terra que recomenda pastagem para terrenos com inclina~Ao forte.
8) 0 escoamento 6 muito aumentado pela conversAo da floresta em
pasto. All!m de provocar a erosAo do solo, pode-se esperar que o escoamento
exagerado tenha consequ6ncias negativas para o regime hidro16gico da regiAo,
se as Areas desmatadas continuarem a se expandir sem se deter.
9) M6todos simples para medi~Ao direta da erosAo do solo precisam ser
aplicados sob condi~Oes de campo em muitos locais atravlls da AmazOnia. As
conseq06ncias, a Iongo prazo, dos atuais usos de terra provocadores de erosAo justificam multiplicar muitas vezes os esfor~os dirigidos no sentido de monitorar as perdas do solo. Os resultados de medi~Oes diretas, tais como as
atuais, sAo tanto mais confiAveis do que cAiculos te6ricos, quando mais provAveis de se traduzirem em polrtica e a~Ao.
10) A produ~Ao das pastagens diminui drasticamente ao Iongo de pouco
mais de uma d6cada de uso, o que indica que a futura sustentabilidade deste
uso de terra, agora em rApida expansAo, seja duvidosa.
11) 0 desmatamento precisa ser diminufdo de forma drAstica e rApida,
senAo as melhores op~Oes para o uso sustentado vAo ser perdidas. Medidas
baratas e potencialmente eficazes incluem: 1) cobrar impostos sobre especula~Ao das terras; 2) nAo reconhecer a pastagem como uma "benfeitoria• para
fins de estabelecer a posse da terra 13) acabar com incentivos fiscais e outros
subsfdios; 4) reduzir e controlar a constru~ao de estradas; 5) fortalecgr os
procedimentos referentes ao Relat6rio sobre lmpacto ao Meio Ambiente (Rima)
para grandes projetos de desenvolvimento.

ar.
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0 Programa lntegrado de Desenvolvimento do Noroeste do Brasil (Polonoroeste), coordenado pela Superintend~ncia de Desenvolvimento do CentroOeste (Sudeco), vern sendo executado desde 1981 com recursos do governo
brasUeiro e do Banco Mundial.
0 Polonoroeste abrange a drea de influ~ncia da BR-364 entre CuiaM e
Porto Velho e tern como objetivos:
• concorrer para maior integra9ao nacional;
• promover a adequada ocupa9ao demogrdfica da regiao-programa, absorvendo popula9oos economicamente marginalizadas de outras regiOes e proporcionando emprego;
• aumentar a produ9ao da regiao e a renda da popula9ao;
• reduzir as disparidades de desenvolvimento intra e inter-regionais;
• assegurar o crescimento da produ9ao em harmonia com as preocupa90es de preserva9ao do sistema ecol6gico e de prote9ao lis comunidades indrgenas.
Dentro de sua estrutura, foi inclurdo o Componente C&T. Esse Componente foi concebido a partir da constata9ao de que o desenvolvimento da regiao
aumentaria a pressao sobre urn ambiente ainda pouco conhecido cientificamente.
0 CNPq ficou responsdvel pela coordena9ao da Pesquisa Ecol6gica
atravlls do Componente C& T do Programa.
0 Componente C& T visou, na parte de Pesquisa Ecol6gica, a obter urn
conhecimento bAsico integrado sobre os recursos naturais da regiao e sobre
o impacto global resultante do seu processo de ocupa9ao.
Para a execu9ao das pesquisas, foram desenvolvidos projetos envolvendo 11 institui90es.
Esta publlca~io ' a reproclu~io do relat6rlo final de urn dos projetos
coordenados pelo CNPq.
As ld61as, conceltos e lnfonna~6es apresentados sao de responsabllldade da equlpe que executou o Projeto de Pesqulsa.

