
ld61a de aproveitar 
as rlquezas cia Ama• 

zonia ••m esgota-las • 
tornar lnevltavel a 

destru~ilo cia floresta 
ao contrario, de modo que 
ela se renove cicUcamente 

pocle niio ser apenas 
u111a utopia. 0 extrativis• 
mo pratlcado tradicloncil· 
mente palos indios, serin· 
guelros, e ou• 
tros habltantes cia regl6o, 
11u• vlvem daqullo que a 
natureza lhes oferece, e 
um exemplo. 0 proleto de 
crla,ao cle reservas extra
tlvlstas · seis das quais ia 
forana im·plantaclas no Acre 
- cons-Htul uma oportuni• 
dade paasa sustar o desma• 
taMento, resolver proble· 
mas socials e ao mesmo 
tempo, sob a otica do lu
cro, vlablll r a e 

de proclutos sllvicolas 
de Interesse para o 
mercado nacional e inter• 
naclo I. · Sem falar na 
borracha natural, · cuias 
perspectivas de aprovei• 

aauanen• 
tar nu111 futuro pr6xltno. 0 
autor, com sua vasta ba· 
gagelh de pesquisas na re• 
gl6o , asslnala, 
entretanto, que a manu• 
ten~o da deve ser 
vista como pre· 
via, a partir da qual os me• 
canis econi•lcos se• 
riana aiustados. 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . ' .. 
m 1985 surgiu uma oportunidade pa
ra que areas da floresta amazonica 

fossem mantidas sob uso sustentado. Foi 
quando o Conselho Nacional dos Serin
gueiros (CNS) eo Sindicato dos Trabalha
dores Rurais de Xapuri e Brasiieia (Acre) 
propuseram a criacao de uma serie de re ... 
servas, denominadas 'extrativistas'. As seis 
primeiras dessas reservas ja estao estabe· 
lecidas no Acre, um dos estados brasilei
ros mais ameacados de desmatamento. 

Extrativismo significa retirada de produ
tos florestais nao madeireiros, tais como la
tex, resinas e castanhas, sem derrubar as 
arvores. Portanto, a cria~ao dessas reser
vas da prote~ao as terras florestadas, tra
dicionalmente usadas pelos seringueiros; 
castanheiros e outros extrativistas. Muitos 
tipos de produtos da floresta sao tambem 
colhidos, para uso na medicina e na alimen
ta~ao dos pr6prios extrativistas, alem dos 
30, aproximadamente, hoje coletados pa
ra comercializa~ao. 

Em geral os extrativistas principal-
mente os seringueiros tern morado na 
floresta e coletado esses produtos desde o 
boom da bor!acha, no final do seculo XIX. 
No Brasil, contaram-se 68 mil familias de 
seringueiros no censo de 1980 (IBGE, 1983), 
se bern que as organizacaes de seringuei
ros afirmem que o numero e muito maior. 
Estima-se que essas familias ocupem 4-7o/o 
da Amazonia legal, numa densidade de 
uma familia por 300 a 500 hectares. 

As reservas extrativistas, conforme a pro
pasta, serao administradas comunalmen ... 
te, sendo a propriedade da terra retida pe
lo governo, de maneira semelhante as re
servas indfgenas. 0 sistema, entretanto, 
nao constitui uma forma de coletiviia~ao 
dos recursos. Embora nao tenha nenhum 
titulo individual da terra, cada familia de
tern o direito de coletar em seu territ6rio 
tradicional de extra~ao (as 'coloca~oes') 
dentro das reservas. A terra nao pode ser 
vendida nem convertida em usos nao flo
restais, embora sejam pern1itidas pequenas 

clareiras para cultivos de subsistencia, nor
malmente nao mais de 5 hectares por fa· 
milia, ou cerca de 1-201o da area da reserva. 

duas primeiras reservas extrativistas 
foram criadas por decreto do governador 
do Acre em fevereiro de 1988. Posterior
mente mais quatro estabeleceram-se naque
le estad~. No entanto, elas tern encontra
do uma ·oposi~ao violenta no Acre, onde 
os lider~s dos seringueiros vivem sob amea
ca constante de morte por parte de pisto
leiros contratados pelos fazendeiros. Em 22 
de dezembro de 1988, o assassinato de urn 
dos lideres, Chico Mendes, chamou a aten
cao do mundo para esta violencia. 

A nova Constituicao brasileira (art. 22.5 
paragrafo 1 ~), em vigor desde 5 de outu
bro de 1988, inclui dispositivos que favo
recem a cria~o de reservas extrativistas. 
Em juJho de 1989; a lei n~ 7.804 facilitou 
muito o projeto, ao permitir que o Institu
to Brasileiro de Meio Am biente e Recur
sos Naturais Renovaveis (lbama) as crias
se como areas de prote~ao ambiental, sem 
depender do Instituto de Coloniza~ao eRe
forma Agraria (lncra). Atualmente o Ban
co Mundial (BIRD) e o Banco lnterameri
cano de Desenvolvimento (BID) estudam a 
forma de ajudar a cria~ao de novas reser
vas, agora tambem no Amapa, Amazonas 
e Rondonia (ver tabela). 

As reservas extrativistas sao interessan
tes por varios motivos relacionados aos 
problemas sociais. Permitem que os serin
gueiros mantenham sua atividade, ao in
ves de serem expulsos pelo desmatamento. 
Entretanto, nao devem ser vistas como al· 
ternativa para sustento de popula~oes den
sas ou para absor~ao de migrantes. Quem 
e novato em extrativismo carece dos conhe
cimentos necessarios para f azer o sistema 
funcionar de modo sustentado. Mesmo 
com pessoas experientes, apenas uma po
pulacao esparsa, atualmente de 1 ,0-1 , 7 ha
bitantes por km2, pode ser sustentada. 

0 governo do Amazonas lan~ou urn 
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Os seringueiros tAm tirado latex de seringueiras da floresta nativa durantfrmats de um seculo sem danificar a sustentabili· 
dade do sistema produtivo. Aqui, Chico Mendes tiralatex de uma arvore na primeira reserva extrativista, locafizada em 
Seringal Sao Luis do Remanso, no Acre. Meses depois ele seria assassinado. 

dem. Esta estrategia exigiria a colaboracao 
com pesquisadores (farmac6logos, quimi
cos e botanicos) para desenvolver novos 
produtos, especiaJmente a partir de plan
tas medicinais. 

Para que os extrativistas possam desfru
tar de urn padrao de vida razoavel, e ne
ces ario tam bern que de envolvam a comer
cializa~ao dos novos produtos. A miseria 
dos seringueiros durante o boom da bor
racha mostrou que, enquanto a renda dos 
pr.odutos e retida pelos intermediariOS, OS 

extrativisras permanecem pobres, indepen
dentemente da quantidade de riqueza ge
rada pelo seu trabalho. Estruturas institu
cionais devem ser implantadas para lhes as
segurar o recebimento dos royalties da ven
eta do produtos, inclusive de eventuais c6-
pia sinteticas dos compostos naturais. 

Inforrna~oes biol6gicas sao urn recurso 
valioso para os extrativistas, embora seja 
di ficil avaliar o valor monetario potencial 
de materiais geneticos·e compostos farma
ceuticos. Ninguem paga aos povos indige
nas peJo conhecimento tradicionaJ que le
va a identificacao de novos compostos qui
micos naturais. As drogas hoje produzidas 
sinteticamente foram quase sem exce~o 
obtidas originalmente de organismos vivos .. 
Novas drogas continuam sendo necessarias, 
pais novas doen~as continuam a surgir. Re
centemente, agentes anticancer foram des
cobertos na pervinca de Madagascar (Ca
tharanthus roseus), planta tropical que con
tent mais de 60 alcal6ides titei . A Amazo· 
nia possui o maior estoque mundiai de es
pecies. 0 desmatamento destr6i tanto os 
compostos como o conhecimento dos usos 
medicinais de cada planta. 

Declaracoes entregues por firmas farn1a
ceuticas a uma comis ao do Congresso Na
cional norte-americana in cum bid a de a va
liar os impactos do de matamento tropical 
defmiram o compostos provenientes da 
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floresta como os modelos para a posterior 
sintese industrial. Ne entanto, a explora
~ao das plantas tropicais e uma atividade 
ainda bastante limitada entre as grandes fir
mas farmaceuticas. Essa atitude costuma 
ser apresentada petas· agencias governamen
tais como evidencia do baixo potencial de 
utilidade da floresta. A atra~ao pelo ren
dimento nipido favorece investimentos em 
atividades menos substantivas, como em
balagens e propaganda. Os executivos cia 
industria farmaceutica se orientam pelos 
saldos financeiros e nao se esperaria que 
priorizassem um programa de triagem de 
plantas tropicais, que devem ser submeti
das a urn longo processo de testes antes do 
desenvolvimento de produtos cujo retorno 
sera a Iongo prazo. 

Algumas fmnas estao mais interessadas 
na Amazonia como potencial para produ .. 
9ao de sabonetes e cosmeticos, que propor
cionam urn rapido retorno para os investi
mentos, pois sao aprovados para comercia
liza~ao muito mais depressa do que medi
camentos. Tais usos, embora signifiquem 
rendimento para os extrativistas, nao tem 

• A • a mesma unportanc1a que os compostos 
farmac~uticos como justificativa moral pa
ra a conserva9ao das florestas. 

Em bora o valor monetario scja com fre
qiiencia citado como a razao principal pa
ra salvaguardar a Amazonia, boas razoes 
existiriam mesmo sea floresta nao fosse fi
nanceiramente valiosa. Entre eles, o papel 
da floresta em processos macroecol6gico , 
tais como o ciclo hldrol6gico e o balan~o 
dos gases atmosfericos que afetam o clima 
global. Algumas pessoas afmnam que areas 
substanciais de ecossistemas naturais devem 
ser preservadas simplesmente porque nelas 
existem muitos aspectos ainda nao conl
preendidos ou estudados. 

Argumentos explicitamente nao econo
micos e nao utilitarios sao em geral descar-

tados de forrna pejoradva no Bra il, como 
•poe ia'. No entanto, urna importante c-au
sa para saJvar area ubstanciais de flores
tas deve ser invocada, com base no auto
interesse humano em e feras nio relacio
nadas com o u o direto do produto flo
restais. Pelo menos a humildade deve mo
tivar alguma pre erva~ao. 

ao e com ba e numa avalia~ao de cu -
to e beneficia economico dir to que a 
questao se coloca ao Brasil para que deci
da se deve aceitar a de truicao de .., ua flo
resta amazonica~ Se o beneficio financeiro 
e insuficiente, a conclu ao deve ·er que a 
f6nnula economica preci a er refonnulada, 
ate que a conserva~ao e tome rentavel. Pa
ra is o, e essencial encont rar tnecanismo ~ 
que tomem os uso u tentavei lucrativos 
e o nao sustenravei antieconc>Jnico . 

Os pesqui adore estao e empenhando 
na busca de maneiras para fazer com que 
a preserva~ao da floresta tenha vantagem 
economica. Seus esfor~os incluem a iden
tifica~o de novo produto , o de envolvi
mento de usos adicionais para arvores de 
madeiras de lei, a demon tracao da viabi
lidade do manejo sustentavel da flore ta e 
a documentaf;io tanto do cu to ambien
tais (inclu ive o cfeito estufa) decorrcnte 
da perda da floresta como da natureza efe
mera dos beneficios acenados p Ia maio
ria dos usos cia terra que venham a substi
tui-la. 

Entretanto, a manutencao da flare ta de
ve ser tratada como uma re tri~ao obre a 
op~oes de desenvolvimento, para er acei
ta antes de quaisquer calculo economicos 
de custo-beneficio ou outro 4 E ta re tri
~ao deve ter urn Iugar seme1hante aque1e 
da seguran~a nacional. onsiderat;oes de 
segu ran~a tern lev ado o govern a brasileiro 
a obT>igar os consumidore a pagar pr~o 
mais alto para ajudar o pais a ganhar in
dependencia na produ<;ao de computado
res, autom6veis, pequeno avioe , borra
cha natural ou alcool carburantc. Ao in
ves de escolher a op~io mais barata, o go
verna tern obrigado a economia a e adap
tar a metas mais altas. A mesma 16gica e 
aplica ao controle do de rnatamcnto e ao 
favorecimento do u o sustentado da flare -
ta. Mante-la deve ser uma precondi~io da·, 
da, a partir da qual o mecanismos econo
micos devem ser elaborado . 0 pJano-pro
posta para criacao de uma serie de reser
vas extrativistas oferece uma oportunidade 
excelente para agir com base ne sa precon
di~ao, de uma maneira barata, que olu
cionara varios problemas ociais e que, aci
ma de tudo, tern boas chances de scr eficaz. 
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TABELA 1 RESERVAS EXTRATIVISTAS EXISTENTES E PROPOSTAS Cal 

N'? ESTADO NOME DA RESERVA AREA 
(km2

) 

1 Acre Porto Dlas 221 

2 Acre Rlozlnho 359 

3 Acre Chico Mendes 9.706 

Acre Flores to 180 

5 Acre Cachoelra 250 

6 Acre Figueira ' 
7 Acre Santa Quiteria 4.10 

8 Acre Macaua 1.030 

9 Acre Tefo 3.000 

10 Acre Ito CaJarl 5.062 

11 Acre Rlo Juru6 4.817 

12 A mapa Marac6·1 750 

13 Amapa Marac6·2 225 

1~ Amap6 Maraca-3 2.260 (d) 

15 Amazonas Antlmary 2.602 (e) 

16 Amazonas T erruali 1.392 (f) 

17 Rond&nla Ouro Preto 2.046 (g) 

18 Rond6nlo Pac6as Novos 1.800 

19 Rond6nla Caut6rlo 2.300 

20 Rond6nfa Pedras Negras 1.800 

21 Roncl6nla Jaclparan6 2.400 
& Mutumparan6 

• 

N4? DE STATUS 
FAMiLIA$ 
PRESENTES 

83 

120 

1.500 

50 

80 

20 

150 

150 (b) 

407 (c) 

1.600 .. , .. 
1.000 

214 

74 

760 

867 

426 

682 

100 

100 

80 

120 

Crlada 

Criada 

Crlada 

Crfada 

Criada 

Crlado 

Crlada 

Criada 

Crlada 

Crlada 

Crfada 

Crfada 

Criada 

Crlada 

Crfada 

Crfada 

Crfada 

Proposta 

Proposta 

Proposta 

Proposta 

TiTULO DA TERRA 

Em discrimlnatura pelo 
IBAMA 

lndlcado para 
desaproprla~ao 

Desapropriado 

Desapropriado 

Desaproprlado 

? 

Dfscrlminado 

Desapropriada 

Desapropriada 

Desopropriado 

50% terras da Unllo: 
50% indefinldo 

Desapropriado 

50% terras da Unl&o: 
50% indefinido 

50% terros da Unl6o: 
50% incktflnfdo 

Desaproprlado 

(a} Situo~ao em novembro/1988. Fonte: lnstituto de Estudos AmazOnkos, 1988i (b) Fonte: Chico Mendes, comuni<:o~oo 
pessoal, 1988i .(c) incluindo 282 indios; (d) area ocupoda 957 km2; (e) 6rea ocuJ)odo 195 km2; (f) 6reo ocupodo 676 km2; 
(g) area ocupodo 450 km2 

'projeto extrativista' elevando o numero de 
familias em uma area, no municipio de Bo
ca do Acre, de SOO para cinco mil, e e pre~ 
ciso cuidado para que os termos 'projeto 
extrativista' e 'reserva extrativista' nao se 
tomem meros eufemismos para o tipo de 
assentamento que ja ficou desacreditado na 
coloniza~ao agricola na Transamazonica e 
em Rondonia. Isso desacredita, indireta
mente, o extrativismo legitimo. 

Acre e Rondonia, estados que estao so· 
frendo desmatamento acelerado, tern a 
maior proporcao de seringueiros 'livres' ou 
autonomos e as organizacoes mais fortes 
desses profissionais que compreendem a ne
cessidade de defender a floresta como con-
di~ao para sua pr6pria sobrevivencia. A 
maior parte dos seringueiros dos outros es· 
tados ainda trabalha sob o regime do 'avia
mento', ou escravidao por endividamento, 
que os torna cativos em conseqi.iencia das 
dividas sempre crescentes que contraem 
com os seringalistas. 

Em contraste com quase todos os outros 
projetos para a Amazonia, em geral decre
tados pelas autoridades governamentais, a 

• • proposta para as reservas extratJvtstas 
originou-se em nfvel popular. Essa origem 

• 
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local aumenta a probabilidade de que a 
infra-estrutura e o sistema serao mantidos 
conforme o projeto inicial. A auto-sufi
ciencia economica e meta importante para 
os extrativistas. Ela exigini a maximizacao 
do valor e variedade dos produtos vendi
dos, limitani o vazamento de dinheiro pa
ra intermediarios e minimizara o custo de 
estabelecimento e manutencao das reservas. 

Embora a melhoria das condi~oes de vi
da para os extrativistas tenha sido uma das 
principais motivacoes do projeto, e pouco 
provavel que o governo erie reservas para 
os seringueiros com base neste argumento, 
uma vez que popula~oes maiores e mais 
acessiveis tambem carecem de servi~os ba
sicos. Portanto, a prioridade para quais
quer verbas Ctestinadas ao projeto deve ser 
a rapida demarcacao do maior n(unero pos
sivel de reservas. A infra-estrutura vern em 
segundo Iugar, com equipamentos modes
tos e local mente custeados, tanto quanto 
possivel. 0 custo da instala~io de escolas 
e postos de saude em areas remotas atra
ves da burocracia governamental e de fir· 
mas contratadas pode ser astronomico. 

Encontrar meios eficazes para deter a 
perda da floresta e uma prioridade 6bvia, 

Os beneficios do desmatamento sao min
guados: as pastagens, que acabam toman
do conta das areas desmatadas; nao sao 
auto-sustentaveis. A alternativa, alem das 
reservas extrativistas, sao os projetos de 
manejo florestal para fins madeireiros. En
tretanto, tais projetos tern varias desvan
tagens, como: (1) sua sustentabilidade ain
da nao esta comprovada; (2) eles fomecem 
menos beneficios a popula~ao local; (3) 
provocam mais perturba~oes na noresta; 
(4) as rotinas de manejo sao mais susceti
veis a desvios atraves da corrup~o; (5) por 
dependerem de guard as assalariados, tern 
menor probabilidade de resistir a invasao 
de migrantes e grileiros. 

producao da seringa e da castanha-do
para e 0 argumento principal usado pelos 
seringueiros para justificar sua proposta ao 
governo. A Amazonia brasiJeira produziu 
45 mil toneladas de castanha e 42 mil to
neladas de borracha em 1985, segundo es
tatisticas oficiais. Este argumeoto, porem, 
pode nao ser suficientemente forte para evi
tar pressoes futuras a favor da aloca~o das 
terras para outros usos, pressoes que ten
dem a se intensificar diante da elevaf;iO do 
pr~o das madeiras tropicais e do aumen
to do fluxo de mig ran res para o Acre. 

A produ~ao de mercadorias nao madei
reiras da menos justificativa do que pode 
parecer, pois a seringa amazonica e alta
mente subsidiada: o preco da borracha na
tural no Brasil e cerca de tres vezes maior 
que o pre~o internacional. No sudeste da 
Asia, seu custo de produ~ao e bern mais 
baixo, pois ali nao ocorre o 'mal das fo· 
I has', urn fungo presente na Amazonia. 
Alem disso, as longas distancias elevam o 
custo da mao-de-obra. 

. 
Atualmente o Brasil produz menos de 1 OJo 

da borracha do mundo e importa aproxi· 
madarnente a metade do que consome. Desta 
forma, o subsidio. torna-se cada vez mais 
oneroso para os consumidores brasileiros, 
e e pouco provavel que seja mantido por 
muito tempo. Com urn espectro de usos ca· 
da vez maior, a borracha sintetica espe
cialmente o poliisopreno tende a subs
tituir cada vez mais a borracha natural, mas 
o preco desses produtos sinteticos esta em 
estrita dependencia dos precos do petr6leo. 
Por isso, acredita·se que, a medida que as 
reservas mundiais de petr61eo se esgotem 
e seu preco suba, aumentani a demanda re
lativa para a borracha natural. 

m born conselho para os seringueiros 
seria que fa~am um grande esforco para di· 
versificar os produtos que extraem e ven-
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