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RKSUHO 

Dadoa de sat611te referentes a lndlcam que o deamatamanto 

procedeu em 1989 num rltmo de 20,000 km8 /ano na parte floreatada 

da reqllo. Apenaa decls!lea conacllintea podem ev.ltar que o 

sistema de for~•• que cauaam a tend8ncla a dea .. taaento rApldo 

leve & converalo daa floreataa remaneacentea ea paataqena de 

balxa produtlvldade. Mudar padr!lea de to .. da de decla!lea para 

aaaequrar ua futuro daaej8val na reqllo 6 multo mala lmportante 

que a queatlo de quanto tampo as tend8nclaa atuala ou prov&vela 

no futuro levarlaa 

Amas!lnla. A toDiada 

Para ellmlnar ecoaalstemaa naturals na 

de decta!lea, at6 aqora, tea favorecldo 

desenvolvlmentoa, levando a lmpactos humanos e amblentala 

altamente neqatlvoa na reqllo. Uma raslo por lsao 6 a excluslo 

de contrlbul~!les partlndo da comunldade clentlflca das faaea mala 

lmportantea de formula~lo de projetoa. As decls!lea no 

planejamento qovernamental favorec•m qrandea projetoa tala como 

mlnera~lo, barraqena hldrel6trlcaa, e pecu6rla bovina, ao 1nv6a 

de crlar oa allcereea para o bem-eatar p6bllco a lonqo praso, 

atrav6s de pesqulaas aobre sistemas po.tel\clalaente austent6vela 

de produ~lo e rela~!lea b8alcas ecol6qlcas. Da mesma forma, 

qovernoa dlo pouca 8nfaae 6 crla~lo e defeaa de parquea, reaervaa 

e Areas de floreata manejada. 
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INTRODU~AO 

Huitos doe eventos componentes do impacto humano que se 

expande rapidamente sobre os ecossistemas da AmazOnia estlo 

atualmente fore do dominio das decisOes conscientes de seres 

humanos na forma de planejadores do governo e &rglos respons•veis 

por dirigir o desenvolvimento da regilo. Huitos dos processos 

subjacentes slo tamb~m pobremente compreendidos. 0 curso do 

desenvolvimento precisa ser trazido sob o controle de estrat~gias 

de longo alcance, racionais e coerentes, para prevenir os 

impactos ambientais altamente indesej•veis que ocorrem como 

resultado de desenvolvimentos de tipos, padrOes e escalas 

insensatos. A continua~lo das tendencias atuais levar• 

rapidamente a impactos ambientais que ninguem deseja. 

A ESCOLHA DAS PRIORIDADES DE DESENVOLVIHENTO 

Duas classes amplas podem ser identificadas entre as 

prioridades or~amentais com que se depara o governo brasileiro em 

seu papel de quia no futuro aspecto da paisagem AmazOnica: 

projetos para extrair as riquezas da regilo e projetos para 

investigar as bases flsicas e biol&gicas dessas riquezas e como 

isso poderia ser desenvolvido de uma forma sustent•vel. A 

primeira classe inclui minas, barragens, pesquisas em tecnologia 

e explora~lo de madeira e programas agrlcolas ou pecu•rios tais 

como os incentivos fiscais da Superintendencia do Desenvolvimento 

da AmazOnia (SUDAH) para pastagens. 0 segundo grupo inclui 
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peaqulaa aobre sistemas de admlnlatra~lo da floresta 

potenclalmente austentAvela, lnvestlga~ees bAslcaa ecol6glcaa 

sobre oa ecosalatemaa naturals e humanos da AmazOnia e a 

demarca~lo de reserves indigenes, parquea naclonala e Areas 

semelhantea. A preferencla peloa projetois j1a prlmelra categorla 

A 6bvla peloa recuraoa deatlnados ao desenvolvlmento do prlmelro 

grupo, em rela~lo ao segundo. Acredlto que o favoreclmento do 

prlmelro grupo seja lnsenaato e mlope por causa de duas 

dlferen~aa bAalcaa entre os dola·grupoa: 1.) os efeltos humanos e 

amblentals lndesejAvela cauaadoa pelo deaenvolvlmento no prlmelro 

grupo, e 2.) o fato que o prlmelro grupo pode esperar eo segundo 

nlo pode. 

A posl~lo relatlvamente balxa doa parques e reserves entre 

as prlorldades que competem no governo braallelro • evldente pelo 

quadro de funclonArloa e o or~amento mlnlmo destlnadoa ao 

Inatltuto Brasllelro ,do Helo-Amblente e Recursoa RenovAvels 

(IBAHA) e, dentro dease 6rglo, ao 

Naturals e Reaervaa Equlvalentea. 

mlnlmoa, o Departamento tem que lldar 

Departamento de Parques 

Dlante desaea recuraoa 

com o dllema continuo de 

como deatlnar verbaa entre a expanslo de ~reaa decretadaa como 

reserves e a prote~lo de Areas jA crladas no papel. Posto que 

1990 • a dltlma d•cada em que Areas algnlflcatlvaa de habitats 

naturals podem ser dlaponlvela para parques e reservas, a escolha 

evldente de favorecer a expanslo em vez da prote~lo pode parecer 

sensate a nlvel de IBDF. As nlvels mala altos de governo, no 

entanto, onde oa recursos naclonala alo canallzados para os 
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incentives para paetagene e uma longa lieta de projetoe ef8meroe, 

eetA se cometendo um grande engano. 

A baixa prioridade relacionada A prote~lo de habitats 

naturals t tambtm lndlcada pela hiet6ria dos parquee e reservae 

que tem sido reduzldos 

ellmlnados de uma vez. 

quando surge qualquer 

em tamanho, cortados por rodovias ou 

Os parques e as reservas eempre perdem 

lndlclo de confllto com os lntereeses 

econ&mlcoe, mesmo se os parquee ou reservas jA for am of lc_ialmente 

crlados com toda a prot~~lo judicial das leis do Pale (P.dua, 

1983). Tomadae de decls~es atualmente, portanto, sofrem ambos, 

da excluslo de lnforma~~es clentlflcos qu·and.o a malorla dae 

escolhae fundamentals elo feltas e do baixo crtdlto atrlbuldo a 

tal orlenta~lo em assuntoe amblentais nos male altos clrculos do 

governo. 

TOMAPA DE DECISXO AHBIENTAL ATUALMZNTE 

Multae declB~ee fundamentals que afetam o amblente 

atualmente nlo eetlo sendo tomadae por uma escolha atlva, mas por 

omleelo. E esse caeo com a contlnuldade de multas prAtlcas e 

polltlcae que promovem desmatamento rApldo na Amaz&nla. No caso 

de alguns projetoe de desenvolvlmento .lmportantee, o lmpacto 

ambiental tem sldo avallado atravte de comites e eetudos, ambos 

como reeultado de clAusulas de leis braellelras eanclonadas 

durante a dtcada paeeada, ou como reeultado de exig8nclae de 

agenclae lnternaclonals que flnanclam o deeenvolvlmento tver 
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Goo~lan~, 1985). 

0 Relat6r1o ~o Impacto sobre o Meio-Ambiente (~IMA), cria~o 

pelo Lei no. 6838 ~e 31 ~e agosto ~e ,1981, passou a ser 

obr1gat6r1o apenas em 23 ~e janeiro ~e 1986 com a resolu~lo no. 

001 ~o Conselho Nacional ~o Meio-Ambiente (CONAHA). Mesmo ~epois 

~e operacionaliza~o o RIMA, em muitos casos importantes o 

relat6r1o nlo foi feito conforme,as exig@ncias ~· resolu~lo 001. 

As vezes o relat&rio nlo tem si~o feito antes ~· 1n1c1a~lo ~e 

gran~es projetos. Exemplos incluem a Ferrovia Norte-Sul, que foi 

anuncia~o e feita a licita~lo ~os contratos ~e constru~lo numa 

mesma semana, obviamente sem tempo para compilar, ~1scut1r e 

aprovar um RIMA. Outro exemplo 6 o programs ~e fabrica~lo ~e 

ferro-gusa na Area ~e Carajis: a primeira usina 1n1c1ou 

funcionamento, sem RIMA, em 08 ~e janeiro ~e 1988, ~ois anos 

~epois ~· resolu~lo 001. A aprova~lo ~os 1ncent1vos pelo Conselho 

Interm1n1ster1al ~e Gran~e CarajAs e o 1n1c1o ~as obras na 

constru~lo ~as usinas tamb6m ocorrerem ~epois ~· obrigatoria~a~e 

~o RIMA, e tamb6m sem que esse relat6r1o seja feito. Outro 

problema 6 conflitos ~e interesse entre as firmas consultoras que 

elaboram os RIHAs e os proponentes ~os projetos, apesar ~. 

resolu~lo 001 exigir 1n~epen~@nc1a compl'eta entre estes. Por 

exemplo, o Cons6rc1o Nacional ~e Engenheiros Consultores (CNECl, 

que 6 a firma responsAvel pelos estu~os ambientais para as 

h1~rel6tr1cas ~o rio X1ng6, foi compra~o em 1987 pela construtora 

Camargo Correa. Bate eltimo 6 tanto uma ~as firmas mala cota~as 

para receber os contratos ~e constru~lo ~as barragens como tamb6m 
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dono de empreendimentos metal6rgicos, intensives 

el6trica, que seriam abastecidos da mesma rede 

hidrel6tricas do Xing6 iriam contribuir. 

de energia 

a qual as 

0 advento relativamente recente da liga~!o de pesquisas 

cientificas aos projetos de desenvolvimento 6 encorajador mas n!o 

6 suficiente e n!o entra nos processes de desis!o no momenta 

certo para afetar a estrutura blsica ou a existencia dos projetos 

em quest!o. Os acontecimentos em Carajls fornecem um bom 

exemplo, como tamb6m os projetos hidrel6tricos de Tucurui, 

Balbina e Samuel e o projeto POLONOROESTE de melhoria de estradas 

e desenvolvimento regional. , Os ec6logos nunca s!o consultados 

~ da decis!o de implantar projetos de grande escala tais como 

essas s!o tomadas de fato. As informa~~es sobre quest~es 

ambientais s!o solicitados somente mais tarde, com o prop6sito 

limitado de sugerir meios de minimizar os danos ambientais 

causados por projetos ji em execu~!o. Os ec6logos s!o trazidos 

para lidarem com a tarefa desagradlvel de contornar as bagun~as 

ambientais, em vez de considerados como fontes de informa~~es 

blsicas para tomada de decis~es iniciais. Essa abordagem de 

"pistoleiro" quanto a ecologia dificilmente serA eficiente para 

assegurar um desenvolvimento sustentavel e preservar a ~ualidade 

ambiental. 

No caso de Carajls, a pesquisa e monitoramento ambientais 

foram burocraticamente isolados de uma grande parte do conjunto 

de planos de desenvolvimento colocados em movimento pelo projeto. 
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A Companhia do Vale do Rio Doce (CVRD) e reaponsAvel somente pelo 

projeto de minera~ao do ferro e pela estreita faixa de terra 

usada pelas instala~es da ferrovia e do porto. VArios proqramas 

de pesquisa e qrupos de acessores ambientais foram·estabelecidos 

em conjunto com o projeto de ferro da CVRD·. A Area mui to maior 

que ~ afetada pelo "Proqrama Grande CarajAs", administrativamente 

separado, nao tem um proqrama ambiental como este. 

0 planejamento doe parques necionais e reserves equivalentes 

fornece um doe poucos exemploa de aten~ao ao conselho da 

comunidade cientifica no estiqio de planejamento. A teoria de 

ref6qios, apesar de controversia acad8mica sabre sua validade 

para a explica~ao da diatribui~ao daa diferentes esp~cies (ver 

Prance, 1982), tem provi~enciado um meio sistemAtico para tenter 

maximizer a prote~ao da diversidade bi6tica dentro das Areas 

limitadas que, pode-se esperar, permane~am proteqidas como 

floresta intocada (PAdua & Quintao, 1982) Al~m da sele~ao das 

Areas onde os centros de endemiamo assequram a mAxima utilidade 

por Area na preserva~ao das esp~cies, o conte6do biol6qico das 

Areas vizinhas precise ser levado em considera~ao, se as 

comunidades ecol6qicas incluldaa dentro doe limites da reserve 

devem se manter durante um lonqo prazo (Lovejoy & Oren, 1981; 

Lovejoy At_&l., 1984). No contexto doe padrees de ocupa~ao 

humane da AmazOnia, o uso da terra em grandee Areas precise ser 

cacionalmente planejado se ~ que os usos, incluindo as reserves, 

vlo ser localizados em rela~ao una aos outroa de maneira a 

mlnlmlzar a probabllldade da invasao deacontrolada de trechos de 
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terra menos intensamente usados por concentra~~es, de popu1a~lo 

vizinhas (Fearnside, 1986). 

A caracteristica que mais chama a aten~lo nos 

reservas equiva1entes na AmazOnia brasi1eira 6 que 

pequenos. At6 agora somente 11 milh~es de hectares, ou 

parques e 

slo tlo 

2,3% da 

AmazOnia Legal foi reservado, mesmo no papel, enquanto a meta dos 

planos atuais totaliza apenas 17 milh~es de hectares, ou 3,3% da 

regilo. Al6m desta Area, florestas para manejo ·forestal 

(reservas florestais e florestas nacionais) totalizam 7 miih~es 

de hectares (1,4% da reqilo). Em coptraste, a preserva~lo de 25% 

da vegeta~lo natural da regi~o foi recomendada em 1979 pela 

Comisslo Interministerial sobre Politica Florestal na verslo 

original do projeto de lei da politica florestal. 

Ao apontar a pequena dimenslo dos parques e reservas da 

AmazOnia em rela~lo A Area e diversidade da regilo 6 importante 

lembrar que o sistema atual de parques e reservas 6 substancial 

em compara~lo com uma d6cada atria, e que o progresso conseguido 

foi conquistado com o custo de anos de luta dedicada dentro das 

virias burocracias do governo federal. Haria Teresa de Jorge 

PAdua e Paulo Nogueira Neto tem sido os lideres desse esfor~o. 

DESHATAHENTO 

As estimativas de Areas desmatadas disponiveis pela 

interpreta~lo das imagens do LANDSAT precisam ser examinadas 
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cuidadosamente para se avaliar ate que grau refletem a realidade 

e para se descobrir as tendlncias. A cobertura da vegeta~lo, t 

claro, pode ser seriamente alterada pela explora~ao de madeira e 

outras foraas de perturba~lo humana sem,a remo~lo completa de 

Arvores coao na forma~lo de pastagens para gado ou de ro~a para 

culturas anuais. A capacidade das t6cnicas de interpreta~lo para 

distinguir floresta inalterada de floresta explorada para madeira 

6 duvidosa. A explora~lo seletiva jA altarou a maioria das 

Araas, ainda nlo dimensionadas, de florestas •ccessiveis por vias 

fluviais e rodovias aais antigas. Com o aumento da explora~lo 

comercial 4e madeira causado pelo fim pr6ximo das florestas 

tropicais de aadeira dura no sudeste da Asia (Routley ' Routley, 

1977), pode-se esperar que essa forma de altera~lo sem um 

desmatamento completo venha a crescer dramaticamente na AmazOnia. 

0 monitoramento rigoroso do desmatamento t essencial se o 

processo deve ser entendido e controlado. 

das atuais t6cnicas de interpreta~lo 

causando subestimativas de desmatamento 

Apesar das limita~aes 

das imagens de LANDSAT 

e de outras formes de 

perturba~lo, OS resultados do controle do LANDSAT slo 

extremamente valiosos para mostrar tendlncias e focos de 

desmatamento. Pouca diferen~a faz se a AmazOnia for desmatada em 

20, 40 ou 80 anos: o que t importante t que sejam tomadas medidas 

que garantam que Areas especificas n~o sejam desmatadas ~, e 

que Areas escolhidas para sistemas de produ~lo de floresta nlo 

sejam perdidas por usos de terra insustentAveis, tais como 

pastagens para gado. 
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Precisa aer tomada medidas para modificar os proceasos 

aociaia aubjacentea ao deamatamento e que tandem a produzir um 

creacimento exponencial de Areas deamatadaa. Eases alo al~as de 

retroalimenta~lo positivaa, taia como o relacionamento entre o 

deamatamento e a conatru~lo de eatradaa. Haia eatradas levam A 

chegada de maior popula~lo, enquanto que a preaen~a de uma 

popula~lo maior justifica a conatru~lo de ainda maia estradaa. 0 

deamatamento entlo aumenta por ambos oa motivoa, porque o 

proprietArio individual aumenta a derrubada quando chega o aceaao 

aos mercados pela eatrada e pela chegada de maia peaaoaa. A 

hiat6ria recente de deamatamento •parentemente exponencial em 

alguns Eatadoa refor~a a urgencia de se voltar as for~aa 

aubjacentes as tendenciaa. 

0 curso futuro do deamatamento serA o reaultado combinado de 

muitaa for~as, algumas agindo para acelerar e algumas para 

diminuir o ritmo do deamatamento. As for~aa provocando o 

desmat~mento exploaivo doe anoa paasadoa estlo ainda presentee. 

Incluem incentivos fiscais, apesar do mito peraiatente de que 

eles foram eliminadoa. A decialo de 1979 da Superintendlncia do 

Deaenvolvimento da AmazOnia (SUDAH) de discontinuar novoa 

incentivos para paatagena na zona- de "floreata alta" da AmazOnia 

brasileira permitir as centenaa de projetoa ji aprovadoa que 

continuasae recebendo incentivoa plenoa para desmatamento e 

permitir que novos projetos sejam aprovados 

definidas como floresta "de transi~lo". 

em partes da regilo 

A polltica de nlo 



aprovar novas projetos de pasta9ens em areas de floresta nlo fol 

se9uldo na pritlca, como fol revelado em julho de 1983 no 

slmp6slo da Assocla~lo Intercl•ncla em Bel6m por Fernando 

Campana, UIB oflclal do Secretarla da A9ricu1tura do Bstado do 

Pari (SAGRII e membra do conselho consultor para o departamento 

de r,curaos renovivela da SUDAH. A mudan~a de polltlca 

al9nlflcava slmpleamente 

flacals para projetoa de 

departaJBento de recursos 

que as requlsl~!les para. lncentlvoa 

pasta9e~a nlo foram mala revlatos pelo 

renovivels da SUDAH, mas pasaam 

dlretamente ao aetor 

dellberatlvo· (COHDBL). 

de lncentlvoa 

Em 1983 um novo. 

flacals 

projeto 

e o conaelho 

lmportante de 

pasta9em fol aprovado para o Acre, um Batado complet,mente dentro 

da zona de "floreata alta•, apeear dos amar9os debates no COHDBL. 

Os novas lncentlvoe para pecuirla foram euepenaos novamente 

em 12 de outubro de 1988 pelo entlo preeldente Jos6 Barney, como 

parte do Pro9rama Hosea Natureza (Decreta Mo. 96.943). A 

aua_penelo afetou apenaa •projetos pecuir los •, nlo lnclulndo 

nenhum tlpo de a9rlcultura ou outra atlvldade, tala como 

eerrarlas e uslnaa de ferro-9uaa, que tamb6m levam ao 

deamatamento. A euspenslo fol reatrlto a •areas reveatldae pela 

floreata tropical", asslm permltlndo novae lncentlvos em ireaa de 

cerrado e de floreatas de •tranel~lo•. A llmlta~lo da suspenslo 

a lncentlvoa novas delxou oa mala que 500 9randes projetos de 

pecuirla ji aprovados com toda dlrelta 6 contlnua~lo dos seue 

lncentlvos, o que represents o 9rosso do problema do ponto de 

vista de lncentlvoe, e nlo o pequeno n6mero de novas projetos 
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1n1c1ados em cads ano. Estes 11m1ta~Ces cont1nuaram no relat6r1o 

final do grupo de trabalho, da Comissao Executive do Programa 

Nossa Natureza, conclu1do em janeiro de 1989 (Brasil, Pres1d8nq1a 

da Rep6bl1ca, Secretar1a de Assessoramento da Defesa Nac1onal, 

1989). 

0 Pres1dente Fernando Collar de Hello, ao 1n1c1ar o seu 

governo em mar~o de 1990, anunc1ou uma corte 

1ncent1vos, objet1vando el1m1nar todos 

ma1s profunda nos 

os subs1~1os 

governamenta1s da econom1a bras1le1ra. Pouco depo1s, no entanto, 

1mportantes exe~Ces come~aram a serem abertas. Ha1s 1mportante 6 

0 setor de alum1n1o, para qual a cont1nua~ao dos subs1d1os fo1 

garant1do. 

outras for~as acelerando 0 desmatamento 1ncluem empr6st1mos 

banc6r1os subs1d1ado~ com texas de juros aba1xo do n1vel da 

1nfla~ao, produ~ao agricola para exporta~ao e, .num grau menor, 

para subs1stenc1a e espec1almente, especula~ao de terra. 

Desmatamento r6p1do 6 um elemento essenc1al na estrat6g1a dos 

especuladores, com e sem titulo legal de posse da terra em 

questao. 0 fato de desmatar estabelece a propr1edade de fato da 

terra, e o desmatamento va1 ser sempre r6p1do enquanto esse 

sistema de posse da terra est1ver em vigor (Fearns1de, 1979). 

Pode-se esperar v6r1as for~as ag1ndo para d1m1nulr o 

desmatamento da floresta nos ~r6x1mos anos. E 1mportante notar, 

entretanto, que d1m1nu1r a derrubada 6 multo d1ferente de parer 
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com ela. Bnquanto as foryas positives continuarem como estlo, o 

desmatamento val continuer at~ que a floresta, um recurso finito, 

se esgote. 0 capital nlo ~ disponivel nem para os bancos pagarem 

o custo total do financiamento e os ingentivos fiscais jA 

comprometidos, nem para os investidores aplicarem em desmatamento 

de seus prOprios recursos. Outros recursos tamb~m necessArio 

para um desmatamento grandemente acelerado, tais como mlo-de-obra 

e petrOleo, tamb~m estlo faltando. Bm algum momento o fluxo de 

migrantes para a regilo amazOnica pode diminuir quando os 6ltimos 

minif6ndios remanescentes em Slo Paulo e no ParanA forem 

finalmente sUbstituidos por soja, trigo e cane de a~ucar 

mecanizados. A esse respeito seria sensato lembra~, entretanto, 

que o n6mero potencial dos migrantes ~ multo grande em rela~lo 

com a area de terra disponivel na AmazOnia: se os 5 milhCes de 

quilOmetros quadrados da AmazOnia Legal fossem divididQB em lotes 

de 100 ha cada, como o Instituto Nacional de Coloniza~lo e 

Reforma AgrAria (INCRA) fez na rodovia TransamazOnica, a regilo 

poderia acomodar apenas os 5 milhCes de agricultores sem terras 

que trabalham agora nas Areas rurais do Parana e de Slo Paulo, 

sem £alar das popula~Ces em rapido aumento do Nordeste, des 

cidades ou da prOpria regilo AmazOnica. 

da 

Com a continua~lo do desmatamento, a 

terra desocupada remanescente deveria 

qualidade decrescente 

tamb~m diminuir o 

desmatamento motivado pelo desejo da produ~lo agricola. No 

entanto, o desmatamento para pecuAria e para especula~lo de 

terra, notoriamente nlo ~ afetado pela mA qualldade da terra 



(Fearnaide, 1983). 0 deamatamento relativamente lento dos 

colonoa depoia dos primeiros aeia anoa de reaidencia (Fearnside, 

1987) deveria tambtm agir para diminuir o aumento do deamatamento 

regional a medida que o tamanho da popula~lo reaidente na 

AmazOnia aumentar em rela~lo ao fluxo anual de rec6m-chegados. 

Nlo ae pode depender de for~aa taia como aa mencionadaa 

acima para parar o desmatamento: a6 para diminuir seu ritmo. 0 

desmatamento pode ser parado somente se forem tomadas decisCes 

conscientes para fazer iaso antes que as op~Ces para uso 

austentivel da floresta, reservas e outras alternativas estiverem 

irreparavelmente perdidas. Meamo sendo tentador acreditar que os 

muitos efeitos negativoa de deamatamento em grande escala slo tlo 

maus que nlo seria permitido deixar o desmatamento chegar nesta 

escala, a pergunta A: "Quem o impedir6 de acontecer?" A resposta 

6: "Ninguem•. 

CONCLUSOES 

DecisCes conscientea devem aubatituir, na dire~lo do 

desenvolvimento da AmazOnia, a atual deriva nlo direcionada com 

as for~aa aociaia e econOmicas. As tendencias atuais, mesmo que 

desaceleradas, levam rapidamente ao deamatamento da regilo e ao 

fechamento das op~Ces para desenvolvimento sustentivel. As 

eacolhaa do governo deveriam favorecer aa atividades que resultem 

num bem-estar, a longo prazo, dos reaidentea da regilo e aeus 

descendentes. E necessAria uma nova estrutura para orientar as 
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deciaoes, estipulando que valor seja explicitamente dado aos 

efeitos ambientais e aos conflitantes interesses soctais e de 

qera~&o. Encarar a natureza limitada da base de recursos da 

AmazOnia 6 um pr6requisito para a ado~&o de um conjunto de 

medidas interdependentes necessirias para assequrar um 

desenvolvimento sustentivel.(l) 

NOTA 

(11 Este texto 6 uma tradu~ao atualizada da publica~&o 

oriqinal na Interciencia (Fearnside, 1985). A~rade~o 6 J.G. Gunn 

e dois referees anonimos pelos comentirios. 
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