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PROJETOS DE COLONIZA9AO NA AM\ZONIA BRASILEIRA:
OBJETIVOS CONFLITANTES E CAPACIDADE DE SUPORTE HUMANO
Recebido para publica~ao em 06/11/87

Philip M. Fearnside. Pesquisador Titular do Depto. de Ecologia/INPA
RESUMO. Os objetivos conflitantes, subjacentes aos esquemas para a coloniza~ao da Amaz~nia brasileira, com pequeno~ agricultores de outras partes d~ Pa{s, t~m resultado em
programas frequentemente inconsistentes e inconstantes. Pr0positos para a ocupa~ao
tais como o suprimento de excedentes agr{colas colidem com os esfor~os de usar o programa para diminuir compress~es socials, bern ~omo com as medidas que favorecem as grandes propriedades contra as pequ~nas. 0 desenvolvimcnto precisa ser planejado para garant~r a sustentabilidade a~ronomic• c social.de usos escolhidos para cada local,
somo
tambem para evitar as pressoes socials e ccologicas que leven1 a·fechamento de op~oes,
interferencia em areas proximas no mosaico do emprego da terra e a precipita~ao de consequ;ncias ambientais mais am1Jlas. i preciso que seja explicitamente inclu{do nos pianos de desenvoivlmento a manu:en~ao das densidades populacionais abaixo da capacidade
·de suporte, se ~ que se deseja assegurar, a longo prazo, o bem-estar dos habitantes da
regiao.
BRAZIL'S AMAZON SETTLEMENT

SCI~:

CONFLICTING OBJECTIVES AND HUMAN CARRYING CAPACITY

ABSTRACT. Conflicting objectives uhderlying Brazil's schemes for colonizing its Amazon
Region with small farmers frotn other parts of the country have resulted in frequently
changing and inconsistent pollcies. Goals for settlements such as supplying agricultural surpluses conflict with e::forts to use the programs to defuse social pressures, as
do efforts favoring large ver:;us small holdings. Developments must be designed to assure the agronomic and social
sustainability of the uses chosen for each site, as well
as to avoid ecological and so1:ial pressures leading to closed options, interference in
nearby lo~ations in the land tlse mosaic, and precipitation of wider environmental consequences. Maintaining popula~ion densiiies below carrying capacity must be explicitly
included in development plans if objectives are to be achieved that insure the long
term wellbeing of the region's inhabitants.
INTRODU~O

A decisao do govern2 braslleiro de prom~
ver a r~pida ocupa<;ao da Amaz~inia atraves
da constru<;ao de estradas e programas de
coloniza<;ao contribuiu significativamente
~ara 0 desmatamento em areas de floresta
umida sem alcan~ar com isso mt1itos dos objetivos enunciados. Urn exame dos motivos
para essa decisao~ a natureza dos prog~a
mas de coloniza~ao e as rcivindica~oes
concorrentes de outros padr~e:; de aprovei-.
- que rec,~beram aux1r
tamento e de ocupa<;ao
lio do governo ao longo da d~':ada passada,
esclarecera as razoes para 0 desapontamento muitas vezes manifestado cum os resultados. A analise dos objetivo:; de urn desenvolvimento adequado para a regiao, e os
conflitos em potencial entre eles, ~ o
primeiro passo essencial no planejamento
de desenvolvimentos que susteutam o

bem-estar humano na regiao e nlliniR1izam os
efeitos adversos do desenvo.J_vimeRto. Precondi<;ao importante para atingir os intentos ~ a manuten~ao da popula<;ao humana
abaixo da capacidade de suparte, urn acontecimento improvavel na ausencia de urn
planejamento apoiado sobre
e~timativas
adequadas dessa capacidade.
MOTIVOS PARA A COLONIZA9AO »A AMAZONIA
0 empenho para colonizar a Amaz~nia ~ uma
continua<;ao dos trabalhos anteriores do
governc brasileiro para o desenvolvimento
do interior, tais como a constru<;ao da nova
capital
nacional
em
Brasilia
(1956-1960) e a constru~ao da rodovia Del~m-Brasilia (1960). Seguindo a entrada do
novo governo em 1964, os esfor<;os foram
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redobrados com a abertura da rodovia Cuiaba-Porto Velho ligando Mato Grosso com
Rondonia em 1965, com a melhoria, em 1964,
da rodovia Belem-Brasilia pacom a cria<rao
da Superintendencia do Desenvolvimento da
Amazonia (SUDAM) em 1966 e com a Zona
Franca de Manaus (SUFRAMA) em 1967. Os
projetos de coloniza<rao
tambem foram lan•
r
<rados na Amazonia durante esse per1odo(88). Nao foi antes de 1970, no entanto,
que come<rou a grande arrancada com a inicia<rao do Programa de Integra<rao Nacional
(~IN) e a constru<rao da rodovia Transamazonica.

-

Durante urn discurso carregado de em~ao
para as v.itimas da seca no Recife, em 6 de
junho de 1970, o Presidente Medici prometeu fazer algu~a. coisa a respeito daquela
situa<rao (87, pp. 247-53). Dez dias de·. pois, anunciaram-se os planos para o Programa de Integra<rao Nacional e da rodovia
Transamazonica (Decreto-lei 1106). Solicitaram-se or<ramentos das empreiteiras pa~a
a constru<rao da rodovia dois ~ias apos
(76, p.87). A rodovia deveria estender-se
de Recife e Joao Pessoa ate a fronteira
peruana perto de Cruzeiro do Sul, nocre:
urn comprimento total de 5-400km, dos quais
cerca de 3.000 km estao na Amazonia
(fig.1)
Foram enfatizados fatores sociais como
justificativas oficiais dos programas pa£a
o desenvolvimento da Amazonia. A questao
imediata era a pobreza no Nordeste do· Brasil, especialmente em seguida i seca de
1970. A sobrepopula<rao foi destacada como
a raiz do problema, embora outros impasses
como a extrema desigualdad~ n~ distribui<rao da posse da terra nao fossem mencionados. A transferencia dos norjestinos pobres para os locais de colonita<rao ao longo da rodovia Transamazonica foi proposta
como a solu<rao. Uns 65% (02, p.59) a
75%
(04, p.1) deveriam vir do Nordeste, embora
ge fato s~ 30% dos que foram instalados na
area de Altamira ate fins de 1974, tenham
realmente vindo daquela regiao (08).
Urn segundo objetivo oficial foi o benef.i~
cio economico para o Pais. Os colonos deveriam receber credito agricola e assistencia tecnica para capacita-Los a produzir urn excedente para cxporta<rao para o~
tras partes do Brasil ou para outros paises. A estrada tambem tornaria accessiveis
as fontes de madeira e minerals. Urn folheto do governo fala do "panorama extatico"
da riqueza mineral ao longo da rodovia
(07, p.6). J.M.G. Kleinpenning (55,p.38)

sugere que a importancia inicial dada aos
motivos sociais foi meramente uma "manobra
politica util".t ver tambem Ianni (50), e
que outras razoes, especialmente o Crescimento economico, eram mais importantes.
Acredita-se que urn terceiro motivo sejam
as considera<roes
geopoliticas estrategicas (55; 57). 0 mcdo
de que a Amazonia nunca esteja longe de
uma invasao por estrangeiros
pcriodico
no Brasil. As quatro edi<roes, desde 1957,
da Amazonia e a Cobi a Internacional de
Artur Cesar ferreira Reis 77 sao urn testemunho disso. Uma sugestao casual atribuida a urn discurso feito por
Harrison Brown, autor de The Challenge of Man's
future (0 Desafio do
futuro do Homem,
1954) de que os problemas de popula<rao da
India poderiam ser "resolvidos" mudando-se
popula<roes para a Amazonia (77) fez manchetes nos jornais brasileiros. Em scu livro Principles of Political Economy ~ economista Kenneth Boulding fez_alusao a eossibilidade de mudar 200 milhoes de asiaticos para a Amazonia, contribuindo para a
preocupa<rao no Brasil (74, p·.119). A rapida ocupa<rao da area por brasileiros de
lingua portugesa foi vista como a melhor
defesa contra o fluxo potencial de estrangeiros. Urn dos objetivos proclamados para
o Programa de Intepresen<ra do homem brasileiro em terras Amazonicas, a conquista
para si e para o seu pais, daquilo que
sempre lhes pertenceu, a fim de que ninguem jamais ouse contestar-lhes esse objetivo" (04). Mais do que
a possibilidade
da invasao de fora, Kleinpenning (5~,
p.38) salienta o fortalecimento da Amazonia como base para o Brasil ir ao encal<ro
daquilo que ele chama de "seus proprios
motivos subimpcrialistas"
(ver
tambem
Tambs ( 86).

e

Outras motiva<roes incluem o desejo do regime por prcsti~io, nacio~al e internacional, e as pressoes da politica nacional.
"A<roes espetacular~s e excitantes do
governo, tais como o desenvolvimento
ativo da regiao Amazonica e o entusiasmo por isso entre os maiores setores da popula<rao, podem resultar
em que conflitos politicos sejam
sentidos menos severamente por urn
,
tempo e a aten<rao seja
temporariamente distralda de assuntos tais
como a falta de liberdade polltica,
a tortura e as injusti<ras sociais"
(Kleinpenning)(55,p.4).
Em 1970 quando esses problemas estiveram
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Figura 1
Mapa da Amazonia legal brasileira, indicando as rodovias existentes
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em um ponto alto, a promo~ao da rodovia
Transamazonica em Sao Paulo e outros lugares atraves
de propaganda~ "outdoor"
anuncios em onibus, em camisetas etc., foi
alem da divulga9ao necess~ria para recrutar colonos em perspectiva. A mare de migrantes do Nordeste para Sao Paulo era tida, .Pelo publico, como a fonte de todos os
males urbanos, tornando-se popular uma alternativa altamente vislvel (53, p.456). A
estabilidade polltica ~ vista como o objetivo ao promover entusiasmo e euforia por
projetos tais como a rodovia Transamazonica (55,p.4).
#

-

•.

A

,

Talvez seja ironico que essa mesma solu~ao
tenha sido considerada por governos anteriores. ·Em The Hungry Planet (0 Planeta
Faminto), publi_CiJ,dO cinco anus ant~s da
seca de 1970 e da rodovia Transamazonica,
~eorg Borgstrom ~03, p.317) eucreveu:
"Outra catastrofe , a scca, flagelou
esta regiao (o Nordeste
brasileiro em 1957-58 quando 70 por cento
da colheida foi perdida •••• Cada vez
que isso acontece, os agitadores ganham urn prato cheio para os #seus
fins revolucion~rios ••• Urn ministro
da fazenda brasileiro veio pedir ao
Governo dos Estados Uni1los urn financiamento para transferir essa popula~~o para a Amaz~nia".
A ideia de tranferir nordestinos para a
Amaz~nia depois de repetidos abaixamentos
na capacidade de suporte da ~rea a curto
prazo, de uma popula9a0 humana, nao e noVa. 0 imperador Dom Pedro II ofereceu ~s
vftimas da seca passagem de gra9a para os
portos de Delem e Manaus depo.is da seca de
1877 (64,p.l15).
perda de tempo procurar por urn ~nico m~
vel para o inicio da constru£~0 da rodovia
e dos programas_de coloniza~ao na Amaz~
nia. Muitas razoes contribuiram para tornar atraente esse plano de a9ao. A questao
de como os colonos deveriam ser selecionados e os programas de coloniza9ao levados
adiante depende das implica9~es, is vezes
conflitantes, dos v~rios objetivos. Muitos
dos motivos que concorreram £ira decis~es
sobre programas passados sera~ importantes
quando os futuros forem planejados e executados.

i

PROGRAMAS DE COLONIZA~O
Programas de Coloniza~ao Anteriores
a 1970
Colonos nao indlgenas vern colonizando a
Amaz~nia brasileira desde o seculo XVI. 0
padrao principal de ocupa9ao na maior parte da regiao tern sido pontos esparsos nas
margens dos rios com vilarejos ou posses
individuais de caboclos (nota 1) que tradicionalmente se tern auto-sustentado em
plantios de subsistencia
de
culturas
ahuais, principalmente mandioca,
ca9a,
pesca e extra9ao de produtos da floresta
como castanhas-do-Brasll (Bertholetia excelsa), seringa (Hevea brasiliensis), e
peles de animais (65;92).
A ocupa9ao foi intensiva ao longo da ferrovia construida de Delem a Bragan9a em
fins do seculo XIX. Foram estabelecidas
col~nias agricolas que suprlssem alimentos
para a cidade do "boom" da borracha, Belem
(13;73;80). A popula9ao densa na Zona Bragantina praticou uma agricultura migrat~
ria aceler~da com £Ousio inadequado, orque
resultou em exaustao do solo e decl~nio
das colheitas (01;13;80;81). 0 decllnio da
produtividade agricola, com a subsequente
migra9a0 da eopula9a0 e abandono da maior
parte_desta ar~a de JO.OOO km 2 para a vegeta9ao secundaria, e urn exemplo daquilo
que pode ocorrer se os programas de coloniza9ao na Amaz~nid excederem sua capacidade de suportar essas atividades , ver
Penteado (73).
Outros tipos de coloniza9ao envolveram o cstabelecimento de grupos mais especializados, tais como, as col~nias de imigrantes japoneses, que se tern
concentrado em cultivar pimenta-do-reino
(Piper nigrum) e legumes, ver Fearnside
(2M; 33). Planta9~es de seringueira tern
tambem formado a base para a coloniza9ao
passada, al~m dos milhare~ de serin~ueiros
espalhados que colhem o latex de arvores
nativas da floresta. A Ford Moto Company
estabeleceu planta9oes em Fordlandia no
rio Tapaj~s, entre Santarem e Itaituba em
1926 (mais tarde abandonada), e 100km rio
abaixo, em Delterra, em 1934 .(mais tarde
entregue ao governo brasileiro, q~ando
fracassou como
investimento
economico
( 80).
A coloniza9ao da Amaz~nia brasileira atraves da ocupa9a0 por pequenos agricultores,
bern como outros tipos de ocupa9ao ao long~
das novas rodovias, acelerou dramaticamente em 1970 com a divulga9ao do Programa de
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PROGRAMAS DE COLONIZA~O
Prograaas de Coloniza~ao Anteriores
a 1970
Colonos nao indJgenas vern colonizando a
Amazonia brasileira desde o seculo XVI. 0
padrao principal de ocupa~ao na maior parte da regiao tern sido pontos esparsos nas
margens dos rios com vilarejos ou posses
individuais de caboclos (nota 1) que tradicionalmente se tern auto-sustentado em
plantios de subsistencia
de
culturas
ahuais, principalmente mandioca,
ca~a,
pesca e extra~ao de produtos da floresta
como castanhas-do-Brasil (Bertholetia excelsa), seringa (Hevea brasiliensis), e
peles de animais (65;92).
A ocupa~ao foi intensiva ao longo da ferrovja construida de Del~m a Bragan~a em
fins do s~culo XIX. Foram estabelecidas
colonias agricolas que suprissem alimentos
para a cidade do "boom" da borracha, Belem
(13;73;80). A popula~ao densa na Zona Bragantina praticou uma agricultura migrat~
ria aceler~da com eousio inadequado, o,que
resultou em exaustao do solo e decl~nio
das colheitas (01;13;80;81). 0 declinio da
produtividade agricola, com a subsequente
migra~ao da eopula~ao e abandono da maior
parte_desta ar~a de ~0.000 km 2 para a vegeta~ao secundaria, e urn
exemplo daquilo
que pode ocorrer se os programas de coloniza~ao na Amazonia excederem sua capaci~
dade de suportar essas atividades , ver
Penteado (73).
Outros tipos de coloniza9ao envolveram o cstabelecimento de grupos mais especializados, tais como, as colonias de imigrantes japoneses, que se tern
concentrado em cultivar pimenta-do-reino
(Piper nigrum) e legumes, ver Fearnside
(2~; 33). Planta9oes de seringueira tern
tambem formado a base para a coloniza~ao
passada, al~m dos milhare~ de serin~ueiros
espalhados que colhem o latex de arvores
nativas da floresta. A Ford Moto Company
estabeleceu planta9oes em Fordlandia no
rio Tapaj~s, entre Santarem e Itaituba em
1926 (mais tarde abandonada), e 100km rio
abaixo, em Delterra, em 1934 {mais tarde
entregue ao governo brasileiro, quando
fracassou como
investimento
economico
(80).
A coloniza9ao da Amazonia brasileira atrav~s da ocupa9ao por pequenos agricultor~s,
bern como outros tipos de ocupa9ao ao longo
das novas rodovias, acelerou dramaticamente em 1970 com a divulga~ao do Programa de
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Integra<;ao Nacional.

0 Programa de Integra~ao Nacional
0 advento do Programa de Inte~ra<;ao Nacional levou i cria<;ao de urn novo orgao do
governo para coloniza<;ao, o INCRA (Institu!o Nacional de Coloniza<;ao e Reforma A~raria). 0 I~CRA
partiu para colonizar
areas na Amazonia com o estabelecimento de
PICs (Projetos Integrados de Coloniza~ao)
e PADs (Projetos de Assentan~nto Dirigldo). (Nota 2) A coloniza<;ao da rodovia
Transamaz~nica est~ dividida em tres ~reas
administradas separadamente: Harab~, All.tamira e Itaituba,todas estabelecidas nos
primeiros dias do Programa de Integra<;ao
Nacional. Existem tamb~m cinco PICs em
Rond~nia (05; ~0).
Projetos de Assentamcnto Dirigido (PADs),
uma forma mais recente de coloniza<;ao dirigida, nao oferece tanta lnfra-estrutura
de suportc para os colones quanto os PICs.
Os dois PADs em Rond~nia foram estabclccidos em 1974 e 1975. Outro PAD est~ atualmente
em
progre3so
no
Acre. 0 alto custo para a implanta<;ao c
administra9ao de PICs, junto com o fato de
que os colonos se mostraram m•ds que dispostos a migrar para a Ama~~nia, mesmo
sem o incentive dos
servi9os oferecidos
por esses projetos, sem duvida explica a
mudan<;a de enfase para OS PADs. Espera-se
tamb~m que os colonos acomodados pelos
PADs tenham maiores recursos financeiros
do que aqueles do PICs (71,p.87).
Os programas de colo~iza<;ao nos tr~s PICs
da rodovia Transarnazonica foram projetados
para acomodar 100.000 familia:; de colonos
dentro de urn periodo de cinco anos
(Nota
J). As ~reas de coloniza<;ao foram dispostas de acordo com o que o INCRA chamou de
"filosofia de urbanismo rural" (17). Os
lotes dos colonos sao servidos por uma
hierarquia de tr~s tipos de centros
planejados: a "agrovila", pequena vila de
cerca de 50 casas dispostas em urn retangulo; a "agropolis", uma cidade projetada
para servir 22 agrovilas (~~' p.67) ou
8-10 agrovilas (17,p.l6); e a "ruropolis",
uma cidade com propula<;ao de cerca de
20.000 (04,p.67). Na realidade, somente 29
agrovilas, duas agropolis e uma ruropolis
foram construldas (55,p.22). At~ dezembro
de 1974, apenas 5.717 famillas tinham sido
acomodadas na rodovia ( 83), bc!m longe do
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de 100.000 para 1976. Novas ocupa<;ocs por pc9ucnos agricultores na rodovia Transamazonica permane~eram virtualmente parados desde aquela cpoca, embora a
regulariza<;ao das posses na irca a leste
do PIC Altamira tenha come<;ado em 1982.
A ~nfase dos programas de coloniza<;ao tern
mudado regularmente desdc o lan<;amcnto
inicial do Progr·ama de Integra<;ao Naci onal. Uma mudan<;a importantc de polltica
ocorreu em 1974, quando a coloniza<;ao por
individuos em lotes de 100 ha foi desenfatizada em favor da "coloniza<;ao" por grandes cmpresas(21). Essas grandes corpora<;~es, principalmente com opera<;~es de pecu~ria, incluiam tanto
internacionals
gigantescas, como centenas de investidores
brasileiros das ~reas urbanas do centro-sui do Pais.Fazendas menores cram vendidas Eelo INCRA na ~rea atr~s da faixa de
ocupa<;ao pclos pcqucnos agricultores na
rodovia Transamaz~nica. Fazendas de J.OdO
ha eram comercializadas na ~rca cerca de
150 km oeste de Altamira, a partir de
1974. Opcra<;~cs semclhantcs cram fcitas em
Marab~ c Roud~nia. De 1977 em diantc,
fazcndas de 500 ha chamadas de "glcbas" foram vendidas em faixas de cerca de JO km
de lar~ura, al~m das margens da ~rea de
ocupa<;ao dos pequenos agricultores, entre
12 e 85 km oeste de Altamira. A terra ~
vendida pelo processo de licita~ao, solicitando-se ofertas seladas para parcelas
individuals com oferta minima de 2% do sal~rio minimo por hectare.
A promo<;ao de grandes fazendas de pecu~ria
dirigida pela SUDAH competiu pela terra c
pelos recursos financelros com os projetos
de coloniza<;ao de pequenos agricultores,
planejados pelo INCRA. No Brasil, os propositos frequcntemente opostos dos dlferentes orgaos do governo, muitas vezes
exacerbam o problema dos objetivos inconsisterttes do desenvolvimento~ Finalidades
conflitantes de orgaos oficiais sao provenientes de uma.tradl9ao de lon~o tempo de
permitir, e ate encorajar, que os grupos
de interesse lutem entre si pela predominancia, enquanto ris dccis~es de alto nlvel
ficam aguardando o desfecho dessas disputas (11). A tradi<;ao repete a pritica freqUente das autoridades govcrnamentais de
acomodar direitos de terra dos posseiros,
ou de outros, deixando as partes interessadas resolver a disputa pela for<;a para
depois regularizar os direitos de posse do
vencedor.
Os projetos de coloniza9ao por

cooperati-
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vas privadas tern sido encorajados para
evitar as muitas inefici~nciau inerentes i
coloniza~io do governo. Urn projeto particular era para se realizar na ~rea ao sul
da rodovia Transamazonica, cerca de 110 km
a oeste de Altamira, na margen csquerda do
rio
Iriri. Foi anunciado em 1<176 que essa
,
area seria colonizada pela COTRIJUI (Cooperativa Triticola Serrana), uma cooperativa de pequenos agricultores do
extremo
Sul do Brasil, com cada uma das 2.000 famflias recebendo urn lote de 200 ha (22).
Esse plano substituiu urn outro anterior
para
colonizar a ~rt!a atraves .do
INCRA (49). A cooperativa nao foi capa~ de
come~ar o projeto de coloniza~io proposto
p~r causa dos indios Arara, hostis, que
viviam na ~rea. A FUNAI (Funda~io Nacional
do indio) conti~~a em seus eufor~os para
deslocar a tribo, a qual fez urn 22 de fevereiro de 1981 seu primeiro contato pacffico com a cultura luso-brasileira desde
que a rodovia Transamazonica foi construida atraves das terras da tribu onze anos
antes (91).

.

Ocupa~ao Espontanea

A maior parte da ocupa~io na hmazonia hoje, como no pass~do, ~ feita sem nenhum
plano. Coloniza~ao nao plancjada, feita
pelos Eosseiros i maneira tradicional de
ocupa~ao, tern provocado muitas lutas
sangrentas pela Amazonia, entre posseiros e
ou proprietaries de terras na posse legal
e documentada da terra, ou os mais temidos
"grileiros" especuladores que ganham a vida contratande "jagun~os" ou pistoleiros,
para tirar pequenos agricul tot·es das terras que ocupam. Parece que us grileiros
conseguem obter documentos (muitas vezes
falsos) que permitem a venda dessas terras
aos interesses pecuarios (12; 60; 61; 62;
94). A ocupa~io da rodovia Delem-Brasflia
aconteceu dessa forma, com a terra primeiro desmatada pelos pequenos agricultores,
sem documentos, e, mais tarde, tomadas por
grandes pecuaristais (89, p.276). Al~umas
vezes o processo funcionou ao contrario,
com investidores ausentes perdendo para os
posseiros a terra comprada (78).
Os programas de coloniza~io nio conseguem
lidar nem com uma pequena fra~io do influxo de novos migrantes para a Amazonia: das
8.000 pessoas que foram regi~tradas cruzando urn centro de triagem para entrar em
Rondonia, vindo
do
Estado
de
Mato
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Grosso em setembro de 1979, 7.000 se acomodaram em Rondonia. Enquanto a media do
fluxo e de 2.000 familias por m~s, sobre
u~ periodo de doze me!es, diminui, mas »ao
para, durante a esta~ao chuvosa, com 3.671
pessoas (em 900 famllias) entrando em janeiro e fevereiro de 1980 (16). 0 fluxo de
migrantcs aumenta cada ano, o fluxo ~m janeiro-fevcreiro no centro dq triagem, quase dobrando para 6.435 pessoas em 1981
(63,p.26). As cifras de migra~io sio substancialmente menores do que o fluxo real,
pois muitos mi~rantes passam sem serem registrados. Ate 1977 o INCRA
assentou
12.660 familias em 2.732.550 ha de terra
em Rondonia, em compara~io com urn total
entre 5.000 e 6.000 familias em lotes de
100 hectares nas tr~s ~reas de coloniza~ao
na rodovia Transamazonica. Enquanto Rodonia tern mais projetos de coloniza~ao do
INCRA do que qualquer outra parte da Amazonia, OS lotcs desses projetos estio totalmente ocupados, com a posslvel excc~io
de urn PIC (Sidney Girao), que durante muitos a nos per~1aneceu cheio aEenas pel a •metadc dcvido.a suq localiza~ao em uma area
remota e menos fertil, onde foi instalado
"aparentemente com a inten~ao de ocupar a
fronteira boliviana" (69).
cirea proxima
A maioria dos novos migrantes ocupa areas
fora dos projetos do INCRA, no padrio tradicional de ocupa~io espontanea de posseiros.

a

Contra esse panorama de for~as sociais, e
programas
oficiais
em
rapi
da mudan~a, ~ preciso pensar em como aspectos especificos da dire~io do governo
para o desenvolvimento, tais como politica
de ocupa~io e de popula~io deveriam ser
orientados de maneira que se atingissem os
objetivos mais am~los de bem-estar humano
sustentado, como e freqUentemente dito pelos planejadores. Estimativas da capacidade de suporte humano, juntamente com a
compreensio de como varios fatores interagem para influenciar essa capacidade, sio
fundamentals para qualquer planejamento
desse tipo (24; 25; 28; 29). E preciso come~ar com a afirma~io clara dos objctivos
apropriados para o desenvolvimento.

OBJETIVOS APROPRIADOS
Objetivos apropriados incluiriam: a) sustentabilidade agronomica; b) sustcntabilidade social; c) competitividade economica
nio subsidiada; d) auto-suficiencia m~xi-
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rna; e) realiza~~o das metas socials; f)
consistencia com a rnanuten~ao da ~rea em
outr2s usos; ~)
reteh~ao das op~oes de
desenvolvimento; h)
efeitos minimos sobre outros recursos; e
i) efeitos mfnimos macroecol~gicos. Uma
discussao detalhada de como os tipos de
desenvolvimento atuais e propostos para a
Amazonia brasileira podem ser avaliados
por esses crit~rios ~ dada ern outra parte

( 36).
CONFLITOS DE OBJETIVOS
Existe amplo esra~o para conflitos entre
os objetivos de de~envolvimento delineados
acima, bern como com outros que;: n~o podem,
em sa consciencia·, serem elencados em uma
lista de "objetivos apropriadcs". Tais outros objetivos pod~m envo]ver a maximiza~~o de riqueza de investidore5 individuals
pela produ~~o do retorno mais r~pido possfvel, e a tentativa de resolu~~o dos problemas de outras regioes ~s custas de
~reas de floresta ~mi~a.
Ocorre conflito freqUente entre os interesses do individuo e da sociedade. A formula~~o cl~ssica desse conflito ~ a parabola da "tragedia dos comups" (47;58). A
analogia e tirada dos comuns'de aldeias do
tipo que havia no s~culo passado nas Ilhas
Dritinicas. Os aldeoes podium deixar que
·os animals, de propriedade individual de
cada urn, se alimentassem do pasto de perten~a comum. Quando a capacidade
de alimentar do pasto chegou ao fim, com, o resultado de que urn aumento do humero de
animais levaria ~ degrada~~o os aldeoes
contiuaram a colocar anim~i.s adicionais,
com completa raci onalidade economica. 0
fato de que todo o beneficio que decorre
de acrescentar cada animal a mais ao pasto
vai para o indi!fduo, enguanto o cysto da
baixa da produ~ao total e distribuida entre todos os a]deaos, significa que permanece vantaJoso para cada um aument~r seu
rebanho ate que o pasto seja dcstruido. A
analogia se apllca diretamente a muitas
situa~oes de recursos de prorriedade comum, tals como a pesca ou decisoes de lirni ta~~o de tamanho da fam.fli a enfatizadas
por Hardin (47). A essencia de argumento,
ou seja, o equilibrio do ganl1o individual
com custos divididos, tamb~m se aplica a
muitos problemas ambientais, tais como o
impacto clim~tlco de algumas cp~oes de deseuvolvimento nas areas de florestas umi-
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das. Hesmo que os custos totais desses impactos fossem muito maiores do que o ganho
total desses desenvolvimentos, o investidor individual (ou corpora~~o) ainda continuaria a ganhar mais do que ele ou cla
perde com, por cxemplo, conversao de floresta ~mida para pastagens de gado.
Outro t:ipo de conflito aparece entre a
procura do lucro individual e os problemas
socials e ambientais da sociedade em geral, devido ~ falta basica de conex~o entre a sustentabilidade de urn sistema e os
padroes de investimentos produzindo os
mais altos retornos economicos. As dcdsoes de investimentos sao tomadas pela
compara~io dos investimentos potencJais e
os retornos obteniveis de investimentos
alternatives em outras partes da economia
maior. Infelizmente, a taxa de retorno que
pode ser sustent~vel pelo manejo de recursos renov~veis e limitada por taxas biol~
~icas (tais como a taxa de crescimento de
arvores_ em. uma floresta _maneJada), as
quais nao tem ncnhuma liga~ao logica com
as taxas de .dcs(~\H]to dos banquciros. Sc a
taxa de desconto e mais alta do que a taxa
de regenera<;~o.natural, como
freqUentcmente o caso, e vantagem para o investid~r
sirnplesrnente destruir o recurso o mais rapido possfvel e reinvestir o lucro resultante em outros empreendimentos (14; 15;

e

42).

0 exemplo mais conhecido e o da. ind~stria
da pesca das baleias. Apesar de numerosos
estudos demonstrarem que a alta eressao
continua na pesca leva ~ destrui~ao das
popula~oes de baleias e o fim da industria, as corpora~oes continuam a investir
na pesca das baleias com a inten~~o de
simplesmente converter o equiparnento em
sucata ou jog~-lo fora e reinvestir os lucros mais tarde em outra parte (14). 0
problema nao
falta de·conhecimento, mas
a estrutu1·a fundamental da tomada de dccisoes econ~micas. Essa l~gica triste se apli£a ~s rnuitas s:itua~oc~ gue envo]vem dccisoes do uso da terra em areas de floresta ~mida. A quest~o de se urna opera~ao de
si]vicultura ou de pastagem
sustent~vel
pode ser de muJto menos importincia para
o investidor do que se imag:ina. Existe
tambem arnplo espa~o para a hipocrisla na
quest~o de sustcntabilidade: a sustentabilidade
quase sernpre declarada como urn
objetivo no planejamento mas, freqUentement2, existem conflitos entre a palavra e
a a~ao.

c

c

e
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A questao das taxas de desconto apresenta
urn dilema para o planejamcnto do desenvolvimento. Altas taxas de desconto levam a
uma superexelora9;o d~ recursos potencialmente renovaveis, enquanto baixas taxas de
desconto levam a investimento~ em projetos
economicamente invi~veis e ~ continua9;0
do investimento mesmo quando o retorno ~
pobre. Este ~ltimo problema foi o que
ocorreu com as pastagens na Amazonia brasileira, onde os programas de generosos
incentivos tribut~rios e fiscais e de emprestimos a juros subsidiad~s levaram ~
derrubada de vastas areas para pastagem, 0
que provavelmente n;o teria acontecido se
os projetos tivessem sido calculados ~es
tri tamente por seus proprios n1eri tos economicos. 0 custo de oportunidade de capital ~ estimado em volta de 11% na maior
parte da Am~ric~ Latina pelos economistas
do Banco Mundial, e taxas t;o altas quanto
15% s;o preconizados como apn•priadas para
a Amazonia brasileira (82,p.64). As verdadeiras taxas de descontos usadas em c~lcu
los economicos na Amazonia sio indubitavelmente muito menores do que o custo de
oportunidade de capital, especialmente no
caso dos projetos de pecuaria bovina subsidiados.
Foi propos~o urn mecanismo para a incorpora~io de beneffcios socials no planejamento das decisoes que e empregar urn sistema
de pre9os paralelos ("shadow prices") no
c~lculo dos custos dos projetos sugeridos
(82,p.65). Pre9os paralelos mais baixos do
prc9os
do
mercado
para
a
que os
mao-de-obra, e pre90s paraJclos maiores do
que o valor do mercado para a moeda estrangeira e combust.iveis foss(~is, resultariam em favorecimento dos projetos que estivessem de acordo COm OS objctiVOS economiCOS do governo.
As ideologias sio singularmcnte irrclevantes para 0 problema de usos economicos
sustent~veis dos recursos naturals. A "mao
invisfvel 11 de Adam Smith do tradicional
capitalismo do laissez-faire, o qual supostamente dirige os desenvolvimentos economicos que sao a soma de muitos individuos, cada urn trabalhando para o seu proprio ganho, de uma mane ira qUt~ o resul tado
seja os melhores pad l'oes para a sociedade
como urn todo, demonstrou-se iucapaz de lidar com os problemas aprestmtados pela
11
tragedia dos comuns" e com o problema da
taxa de desconto. Da mesma maneira, os
princfpios mais fundamentals do Marxismo
s;o completamente inconsistentes com o uso
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renovavel dos recursos naturais. A 11 Teoria
da mio-de-obra de valor", que considera
que o valor verdadeiro de qualquer bern ~'
ou deveria ser, proporcional ~ quantidade
de trabalho humano requerido para sua confec9;o, leva logicamente ~ conclus;o de
que urn recurso natural, como a floresta
Amazonica, n;o tern valor e, portanto, pode
ser destrufda destruida impunemente. As
solu9oes para os problemas de manejo dos
recursos naturals requerem medidas pragmaticas ·que nao podem derivar de nenhuma
ideologia. Terao
que
acontecer mudan~as, na maneira em que se
fazem analises financeiras, para que formas sustent~veis de desenvolvimento sejam
tornadas lucrativas e as formas nao sus~
~
.
.
tentave1s atua1s, nao lucrativas.

-

0 encoraJamento de dese~volvimentu intensivo em areas pequenas e uma maneira de
aliviar a pressao sobre as grandes ~reas
de floresta. Os pre9os de terra extremamente baixos na Amazonia s;o urn empecilho
para a ado9ao de op9oes de desenvolvimento
que requeir;alil investimentos maiores de
mao-de-obra e capital para que a terra
produza em uma base sustent~vel. Evidentemente, a localiza9ao para csses dese~vol
vimentos intensivos deveria ser em areas
ja desmatadas e nao em areas ainda sob
floresta nativa. 0 manejo florestal sustent~vel, baseado em regenera9;0 natural,
~ uma classe de op9oes que requerem urn
conjunto diferente de fatores orientadores
da economia: baixo custo de terra e de outras demandas de capital. 0 desenvolvimento na Amazonia precisa se realizar em um
n~saico de trechos dife~entes de terra,
com restdsoes de qualidade ambiental ,diferente, seguindo as linhas de estrategia
de descnvolvimento do ecossistema indicadas por E.P. Odum (72). Ver tamb~m Eden
(19); Fearnsidc (26) e Margalef(59). Regras econ~micas basicas diferentes precisam ser institufdas para
cada tipo de
trecho em uma estrategia de mosaico como
essa.

PROGRAMAS DE COLONIZA~AO E REALIZA~AO
OBJETIVOS

DE

As mudan9as nas prioridades do governo na
coloniza9ao da Amaz~nia s;o testemunhos
dos objetivos conflitantes das polfticas
de desenvolvimento. Os mais
importantes
s;o o~ conflitos de objetivos sociais e
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outros tais como produ£ao de produtos agricolas para· exporta~ao para outras regioes ou para outros paises. Na medida em
que esses objetivos sao atingiveis por
qualquer tipo de coloniza~ao, a maioria
d2s motivos sociais para a col~niza~ao serao mais bern satisfeitos atraves de ocupa~ao por pequenos colonos, em conjun~ao com
outros programas auxlliares (33). A maioria dos outros tipos de ativiuades que estao sendo promovidas, tais como pecu~ria
bovina e planta~oes de silvicultura, sao
vistas como opera£oes que requerem o capital e a organiza~ao de
grandes corpora~oes, ver Fearnside (37); Fearnsid~ & Rankin (38,32,40 1 41). Muitos objlltivos apropriados nao te!!! desempenhado papel imeortante em decisoes de planejamcnto em nivel
nenhum. Se sao !'lt;lhores OS grandes agricul to res ou os pequenos em t(lrmos desses
~bjetivos, depende inteiramente do tipo de
sistema agricultural promovido. Nem as
culturas anuais, favorecidas por muitos
pequenos agricultores, nem os projetos
maiores de pecuaria tern boas perspectivas
de sustentabilidade (27, 29, 48). Culturas perenes, com perspectivas urn tanto melhores, podem ser ct•ltivadas clm opera~oes
com amela varia~ao de tam~lllOS. Outras
opera~oes tais como explora~ao
sustentada
da floresta nativa, requerem estruturas
organizacionais que vao muito alem do alcance dos pequenos agricultores individuais, mas que nao colocarao obst~culos
intransponiveis, no caso de que cooperativas ou outras institui~oes grandes providenciem as necessidades organizacionais e
equipamentos.

COLONIZA'fAO POR PEQUENOS AGRIC:ULTORES VERSUS OUTROS USOS
--

0 problema de colonos pequeno5 versus
os
medios ou grandes est~ relacionado com as
diferen~as da aloca~ao do uso da terra,
observada entre os tipos de c~lonos dentro
d~ ~rea de ocupa~ao por colonc•s "pequenos"
(area de lotes de 100 ha) na 1·odovia Transamazonica (30). (No~a 4). Aloca~oes de
terra menores para varias culturas por agricultores-trabalhadores, quando comparadas com outros tipos de colonos, resultam
em menor excedente agricola. Essas diferen~as entre os tipos de colonos tern implica~oes importantes para pollticas que
dirigem a sele~ao de colonos em perspecti-
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va.
A sugestao de que ex-propriet~rios de terras devam ter preferencia (66; 67; 68) deve ser examinada muito atentamente. Os objetivos dos programas de coloniza~ao deveriam ser cuidadosamente avallados antes
que se possam formular as
recomenda~oes
que se seguem a tais resultados. Se o objetivo principal de urn programa de ocupa'iao e aliviar a pressao de popula~ao ern
areas de fonte e, mais especificamente,
reduzindo OS numeros dos pobrcs sem ten·a,
entao seria loglcamente dada a preferex1cia
aos agricultorcs-trabalhadores sobre os
outros tipos. Se a medida de exito para urn
programa
for a produ~ao de urn cxcedente ar
,
gr1cola para exeortar aos merc~dos al~m
dos lirnites da area de coloniza~ao, entao
as ~reas maiores alocadas a culturas entre
nao trabalhadores indicaria que esscs seriam os tipos preferiveis •. Do ponto de
vista do plancjamento dos programas futuros de coloniza~ao, o conflito fundamental
entre os cursos de a~ao irnpl{citos pelo
objetivo de.reforma agraria e aqueles pe:
los objetivos de produ~ao exportavel so
pode ser resolvldo por urn exame detalhado
dos objetivos de cada programa. Sao particularmente importantes as diferen~as no
uso da terra dentro das ~reas de coloniza~ao que levarn a recomenda~oes contraditorias para a scle~ao de colonos e outras
pollticas, se as metas do erojeto enfatizam a conquista de urn padrao de vida accitav~l para as popula~oes locais, quando ao
inves de preconlzar o suprimento dos mercados urbanos, quer dentro da regiao, quer
fora, ver Fearnside (30).

REDIRECIONAMENTO DO ESFOR'fO DE DESENVOLVIMENTO
Foram feitas varias propostas para o redirecionamento do esfor~o de desenvolvimento
na Amazonia brasileira para outros programas ou regiocs, cada proposta com diferentes implica~oes para os objetivos de desenvolvirnento. Uma sugestao (43; 45; 46)
propoe canalizar o desenvolvimento para
fora das ~reas de floresta umida na Amazonia para o cerrado do planalto central
brasileiro. As areas de cerrado tern a vantagem do custo de oportunidade mais baixo,
quando destruldo, de ser mais resiliente,
mais bern compeendido e de ter menos problemas agrfcolas tais como respostas pobres a fertilizantes, erosao excessiva e
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pesados a!aques ~e p:agas: As areas de
cerrado sao tambem ma1s proxirnas dos mercados e t~m melhores transportes e outras
infra-estruturas disponiveis. Como ponto
de partida, a propor~ao de recursos gastos
no desenvolvimento da Amazonia, motivado
pelo desejo de resolver os problemas de
outras regioes poderiam ser mais bern gastos se aplicados diretamente na resolu~ao
dos problemas nessas regioes. Alem de a
Amazonia ser incapaz de a longo prazo, resolver OS eroblemas de outras regioes
(mesmo uma duzia de Amazonias nao poderiam
resolver problemas que crescem a uma taxa
exponencial), a aplica~ao de recursos :• diretamente nas ~reas problematicas e
tambern mais eficiente a curto prazo.
Em escala regi~n~l, foi sugerido que os
esfor~os de desenvolvimento dentro da Ama'zonia sejam concentrados em areas de vegeta~ao secundaria ou pasto
degradado
(75), na varzea, ou em aumentar a produ~ao
em terras ja em cultivo em vez de expandir
as areas em produ~ao. Todas essas op~oes
redu1.em o~ motivos para a~ derrubada da
floresta umida, mantem. op~oes abertas e
minimizam tanto os efeitos negativos sobre
outros recursos quanto os impactos macroecologicos. A v~rzea e particularmente atraente, s'endo a renova~ao anual de fertilidade do solo, pela inunda,;aoJ aspecto
ainda mais importante do que o n1vel muito
mais alto de fertilidade dos solos de varzea, em compara~ao com os de terra firme.
~

A concentra~ao do esfor~o para produzir
colheitas maiores por hectare plantado, e
colheitas rnais sustentavei.s nas areas de
varzea, vegeta~ao secundaria, pasto degradado e terra ja sob cultivo) teria que
ser combinada com mecanismos para diminuir
os fortes motivos atuais para o desmatamento, se
que se quer aliviar a pressao
sobre as areas de floresta ~mida. Esses
motivos incluem pre~os de terra muito baixos na Amazonia e os costumes de posse da
terra e a estrutura de incentivos fiscais.
Desde 1980 foi adid onada nova motiva~ao:
uma mudan~a na estrutura das leis de imposto sobre terras rurais para taxar terras nao "efetivamente exploradas" ,(i.e.,
nao desma tad as) com impos tos Jnais altos do
q~e para terras "exploradas", se
a parte
nao "efetivamente explorada" de uma propriedade for maior que uma porcentagem dada, e para aumentar o imposto em anos sucessivos, quando a terra permanecer sem
"utiliza~ao" (06).

e
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A concentra~ao do desenvolvimento~nas partes da Amazonia que atualmente nao estao
sob floresta ~mi~a e consistente com a
"estrategia dualista" para o desenvolvimento da Amazonia (75). Sob estrategia assim, os planos a curto e longo prazo seriam
separados,
com
desenvolvimentos
atuais restritos a areas nao florestadas,
dando tempo, desse modo, ~ necessaria pesquisa de desenvolvimento sustent~vel e
rneios relativamente nao destrutivos para
se fazer u~o economico das areas de floresta ~mida. Pode-se esperar que o valor
daquilo que uma floresta ~mida tem a oferecer aumente enormemente pelo adiamento
do uso dessas ~reas. Dois {tens sao cssenciais em qualquer plano a longo prazo para
a utiliza~ao das ~rcas de floresta ~mida
na Amazonia: 1) a demarca~ao e defesa de
reservas permanentes adequadas de ecossistemas diferentes na area; e 2) a solu~ao
dos problemas subjacentes que levam
destrui~ao, em escala cada vez maior, da floresta ~mida. A estimativa da capacidade de
suporte e parte da solu~ao para esses problemas.

a

CAPACIDADE DE SUPORTE E POLfTICA DE DESENVOLVIMENTO
A formula~ao das pollticas de desenvolvimento de todos OS tipos em areas de florestas ~midas tropicais deveriam ser centralizadas sobre as estimativas de capacidade de suporte humano. Janzen (51 ; 52)
relata algu~s da longa lista de exem~los
de destrui~ao de ecossi~temas nos tropicos, ligada
ultrapassagem da capacidade
de suporte, a qual pode levar a uma diminui~ao da capacidadc atraves da destrui~ao
do "capital natural". Apropriadamente ele
afirma:

a

"···· um tal ccncirio sombrio
nao deveria
obscurecer o fato obvio de que existem meios
de determinar a capacidade de
suporte humano do habitat sem
uma tal destrui~ao nacional ou
global. A primeira prioridade
para aloca~ao de verbas deveria ser colocada nesses metodos" (52, p.86).
~

A capacidade de suporte tern grande valor
como conceito, ao redor do qual organizar
o descnvolvimento. A propria natureza da
capacidade de suporte requer planejamento
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de longo alcance, aspecto tao notavelmente
em falt~ na maioria dos pl~noH de desenvolvimento propostos eara areas de floresta ~mida. Requer tambem abordagem holistica, levando-se em considera~ao muitos fatores diversos freqUentemente planejados
ou estudados como se fossem separados e
nao relacionados. Relacionruoentos entre
densidade de popula~ao, niveis de aflu~n
cia e distribui~ao de renda sao colocados
em urn foco nitido. As escalas para as
quais se aplicam objetivos diferentes tornam-se expllcitas, sejam popula~oes rurais
agrlcolas, agricultores mais centros urbanos dentro da regiao ou unidades? ainda
maiores. 0 procedimento de modelagem necessario para se chegar ~s estimativas da
capacidade de suporte traz muitos retornos
comuns a estudos.de sistemas em geral. Finalmente, a estimativa da capacidade de
·suporte focaliza a aten~ao na realidade
dos limites, contrapondo-se ~ ilusao de
que existe infinidade de recursos e "potencial agricola". 0 potencial e finito
para produzir afluencia e absorver urn
maior excedente de pessoas resultante do
·
·
1 e a cont1nua
r
cresc1mento
popu 1 ac1ona
concentra~ao de recursos em outras regioes. 0
crescimento
dentro
de qualquer
, exponencial
,
r
,
regiao ou area e incompat1vel com a propria exist~ncia de limites tais como a
capacidadie de suporte, mesmo sem a irresistivel influencia de migra9oes maci~as
de outras regioes, tao proeminente hoje na
Amazonia brasileira.
A inseparabilidade dos padroes de posse da
terra da capacidade de suporte torna-se
clara, quando se tentam fazer as estimativas de capacidade de sueorte. A relativa
igualdade na distribui~ao dos recursos pela popula~ao tern estreita rela~ao com o
consumo dietetico e outras medidas de capacidade de suporte para a parte da popula~ao, no extremo inferior da distribui~ao. As taxas de fracasso para essa fra~ao
da popula~ao serao altas, talvez inaceitavelmente altas, com distribui9ao mais desigual de recursos.
A posse da terra tambem esta intimamente
'
ligada como o criterio
de qualidade ambiental para a determina~ao da capacidade
de suporte. A manuten~ao de trechos de
terra com floresta intocada requer que a
situa~ao da posse da terra seja definida e
que as desigualdades reduzidas. Existe
tradi~ao de longa data na Amazonia brasileira, de que os direitos sobre a terra
sao estabelecidos pela ocupa~ao e
desma-
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tamento de um pcda~o de terra. A fun~ao do
sistema jur:idico tem sido, em grande parte, a subseqUente legaliza~ao dos direitos
desses posseiros depois que a area esta
ocueada. Essa pratica fornece forte motiva~ao
para o desmatamento de
grandes
areas. Leis que se destinam a manter a integridade de reservas e restringir o desmatamento estao condenadas enquanto prevalecer esse sistema (26). A fun~ao do sistema do posseiro como valvula de escape
para as desigualdades na situa~ao da posse
da terra em todo o Brasil, significa que e
preciso aliviar essas desigualdades simultaneamente com a termina~ao da pratica de
legalizar os direitos dos posseiros. Reservas ecologicas, reservas
indlgenas,
'
parques nacionais,. opera~oes sustentaveis
de manejo de floresta e outros usos que
requeiram a floresta em pe, nao serao viaveis sem aliviar as desigualdades e por urn
fim ~ tradi~ao dos posseiros de estabelecer a posse da terra, sejam estes "posseiros", pobres caboclos ou grandes empresas.

-

A necessidaJe de incluir uma pol{tica populacional no planejamento do desenvolvimento e clara decorr~ncia da questao da
capacidade de suporte. Tal politica abrange todos os aspectos da popula~ao: distribui~ao geografica, estrutura etaria, taxa
de crescime11to c tamanho absoluto. 0 fato
de que o crescimento populacional exponencial seja incompativel com recursos limitados e verdade na Amazonia brasileira,
como em qualquer parte do mundo, apesar do
tamanho da area. Brown (10, p.145) calcula
que o Brasil teria que dobrar sua produ9ao
de alimentos de 1974 a 1992 para acompanhar o ritmo do crescimento interno projetado em demanda, crescendo mais rapido do
que a popula~ao, a qual estava duplicando
cada 24 anos em 1970 e cada 30 anos
em
1980. A maioria do crescimento na produ~ao
agricola no Brasil vern tradicionalmente de
cultivar novas areas em vez de aumentar a
produ~ao por hectare, com 84% do aumento
entre 1948 e 1962 vindo do aumento Je
areas cultivadas, ver Estados Unidos (23l,
citado por Nelson (70,p.21). Esse padrao
nao pode continuar vara sempre, dada a n!tureza finita do Pais. As partes da Amazonia a sentir a realidade desses limites,
em primeiro lugar, serao focos de imigra~ao ~omo Rondonia.
A compreensao da necessidade de uma co~
pleta politica populacional, como earte do
planejamento do desenvolvimento, ja chegou
em alguns paises como resultado de calcu-
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los extremamente simples. No Egito, a decisao de redu~ir o crescimento da popula~ao foi tomada como decorr~nciB da descoberta de que o o aumento da produ9io de
alimentos, possibilitapela da irriga9ao da
represa de Aswan, seria lntei.ramente absorvida pelo aume11to da popula9ao no vale
do rio Nilo durante o perlodo em que a repres~ estivesse em constru9ao (10. p.143).
No Hexico, houve revirada sE~melhante na
politica nacional de dese11volvimento e popula9ao em
1972, quando se descobriu que os grandes avan9os na produ9ao
de alimentos entre 1955 e 1970 estavam
completamente cancelados pelo crescimento
da popula9ao
e que o pa{s se havia
tornado importador liquido de alimentos
(10,p.174).
No caso da consi~u9ao da rodo,~a Transamaz~nica a discrepincia entre as aspira~oes
oficiais e os resultados reais na redu9ao
da pobreza, ligada ~ sobrepopula~ao ~ ainda maior. 0 objetivo mais divulgado para a
constru9ao da rodovia foi o de aliviar a
superpopula9ao no Nordeste do Brasil. 0
Nordeste tinha uma popula9ao de aproximadamente 25 militoes, crescendo a uma taxa
anual de cerca de J%. Isso traduz-se por
urn cresciment~ de 750.000 pessoas per annum, ou uma media de cerca de 2.055 pe!soas por dia, na ~poca. Como todos OS tres
projetos de coloniza~ao da rodovia Transamazonica acomodaram urn total de apenas
cerca de 5.000 familias, isso equivale a
30.000 pessoas a uma m~dia de tamanho de
familia de 6 pcssoas, ou 14,6 dias de
crescimento populacional para o Nordeste.
Como somente 30% dos colonos acomodados na
~rea de Altamira vieram do Nordeste (08)
urn total de cerca de 1.500 famllias de
nordestinos foram acomodadas na rodovia,
presumindo-se que as outras duas ~reas tivessem a mesma propor9ao de nordestinos
que Altamira.
Essa cifra ~ equivalente a 9.000 pessoas,
ou 4,4 dias de crescimento popu~acional
para o Nordeste do Brasil.
Os 4,4 dias comprados para o Nordeste ~
muito pouco. Hais significativamente, pouco tern sido feito com o tempo comprado pelos programas de coloniza9ao mais os fluxos multo maiores de popula9ao para as
~reas de ocupa9ao espontinea na Amaz~nia e
centros urbanos pelo Brasil: o crescimento
da popula9ao e a concentra9ao da posse da
terra, nas ~reas rurais no Nordeste do
Brasil, continuam mais que uma d~cada de-

A

pois. da seca de 1970. De igual imrortancia e o fato inquietante de que nao foi
feito nenhum planejamento para evitar que
o crescimento da popula~ao de colonos ultrapasse a capacidade de suporte das ~reas
de floresta ~mida para as quais eles mi'raram. A falta dessa provid~ncia j~ lcvou
a degrada9ao ambiental e ao sofrimento humano nos projetos de dcsenvolvimento em
1_11uitas partes dl1S tro.picos (18,-~p.788).
Os planejadores, bern como os colonos, olham para as vastas extensoes de floresta
~mida ainda intocadas como a "solu9ao" para qualquer problema potencial futuro: a
"solu9ao para 2001", como foi consagrada a
rodovia Transama~~nica uma vez (87). Para
que esse crescimento
pot_yncial
possa
transformar essa logica em ~rna brincadeira
pode ser esclarccido por qualquer urn com
calculadora de bolso ou papel e l~pis.
A continua9ao de uma tendencia des~e tipo
leva ao preenchimento de qualquer area finita1 mesmo uma ~rea. tao graride como a
Amazonia(31l. 0 que e realmentc importante
nao ~ tanto a questao de quao r~pido as
~reas estao sendo preenchidas, mas por
q~anto temeo podem.contin~ar
essas tendencias ate que a ultima arvore seja cortada e o ~ltimo peda~o de terra ocupado,
mas, antes, a questao de quantas pessoas
podem ser suportadas em uma base sustent~
vel a urn dado nivel de vida (que impli.ca
em uma dada qualidade ambiental) e distribui~ao de renda. E preciso avaliar quais
os fatos que afetam a capacidadc de suporte para sercs humanos e como pode ser
obtida a informa9ao sobre esses
fatores
de uma maneira ~til para os planejadores.
t preciso tomar medidas pr~ticas para evttar o sofrimento humano que adv~m do crescimento que ultrapassa essa capacidade de
suporte.
CONCLUSOES
Os projetos de coloniza~~o e outras facetas de ocupa9ao e uso humano da Ama~~nia
brasileira precisam ser examinados
em
termos de alcan9ar metas globais da politica de dese~volvimento. As inconsist~n
cias apareceram a partir da promo9ao da
produ9ao para exporta9ao versus a diminui9ao dos problemas sociais, orientando a
coloniza9ao e outros desenvolvimentos para
a solu9a0 de eroblemas d~ OUtras regioes
versus a propria Amazonia, favorecendo
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. , .
propr1etar1os

grandes versus pequenos
e
ajudando ricos versus pobres destituldos
de terras. f necessaria uma defini~io de
metas, bern como urn planejamento para urn
mosaico de tipos de usos da terra capaz de
satisfazer a variedade de necessidades na
regiio. Muitos objetivos atuais sio inadequados e inatingiveis, apesar da vasta dimensio da Amaz~nia. Metas sugeridas focalizam urn bern estar a longo prazo para a
popula~ao local e seus descendentes. 0
erop~sito de desenvolvimentos sustent~veis
e complicado pela estrutura fundamental da
essentomada de decisio econ~mica, mas
cia! o esfor~o para tra~ar pianos ~aseados

e
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na considera~ao expllcita dos diversos fatores e o c~lculo cuidadoso das conseqilencias a longo prazo. Alem das metas inconsistentes, os projetos de coloniza~ao brasileiros sofrem de horizontes de tempo
curtos nos planejamentos e completo desconto de custos futuros. Uma parte importante do conjunto de fatores interligados
que e preciso enfrentar, se ~ que se vai
assegurar, a longo prazo, o bem-estar dos
habitantes da regiao, e a manuten~ao da
densidade 1 populacional abaixo da capacidade m~xima de suporte.
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NOTAS
A

r

1 Pessoas de ascendencia Ind1gena e Caucasiana, ou de uma maneira geral, todos os
bitantes pobres, que falam portugues ou lingua geral, do interior da Amazonia.
)

2) Descritos por Sanders (1973); Wesche (1974); Goodland & Irwin
(1975); Smith (1976, 1981a,b) e Moran (1976, 1981).

(1975);

ha-

Kleinpenning

3) A meta de urn milhao de famllias, inicialmente prevista nas referencias oficiais, foi
rapidamente reduzida pelo INCRA para a quantia de 100.000 (56. p. 60).
4) Uma tipologia idealizada por Moran (1976, 1981) classifica os colonos em agricultoagricultores, independentes; artesaos e empressarios
baseada em , ex. .
.
" '
per1enc1a prev1a como proprietario~ou gerenciamento de terra residencia urbana previa
histo:ia_passad~ de ~o9i~idade residencial e propriedade de hens duraveis na chegada:
Os pr1me1.ros do1s cr1ter1os foram usados para simular o comportamento do colono
sendo
que 0~ agricultores-tr~balhadores (colonos que nao foram previamente proprieta;ios ou
que nao tiveram ~xperiencia urbana) produzem menos excedentes do que os outros tipos
Fearnside, (1980c, 1986a).
'
res-!rabalha~ores,
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