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Principais Conclusoes 

Philip Fearnside 

P. Fearnside analisa a concepc;<'!o 
de desenvolvimento sustentavel 
como instrumento capaz de 
promover a mell1oria cJ~1 r,ualidade 
de vida da popula<;:'io rc\)ronal. A 
rnaior parte das atividaclcs 
economicas. progr<:1111as e projelos 
desenvolvidos atualrnente na regi~o. 
pouco contribuem para este 
objetivo; as fazendas de gada. a 
especulac;<'!o imobilitlria. as grandes 
propriedades. inicialrner1te 
promovem o desmatarnento ao 

inves da melhoria da qualidade de 
vida da populac;<'lo. 

0 palestrante avalia que os 11,1 mil 
Km2 de desmatamentos ocorridos 
em 1991, 26% se localizaram no 
Estado de Mato Grosso, o que 
atribui extrema concentra<;M da 
propriedade fundiaria naquele 
Estado. onde 87% das areas 
concentram-se em propriedades de 
mais de 1.000 hectares. lsto 
contrasta com a estrutura fundiaria 
de Rondonia, dominada por 
pequenos colonos. onde o 
desmatamento corresponde a 
apenas 10% das areas desmatadas. 

0 usa da energia eletrica nos 
grandes projetos da · Regiao 
Amaz6nica - como e o caso de 
Tucurui- pouco contribui para a 
melhoria da qualidade de vida da 
populac;<'lo regional. Cerca de 2/3 da 
energia destinam-se a produc;<'!o do 
aluminio e gera menos de 2.000 
empregos na Regiao. Considerando 
o investimento total em Tucurui, de 
USS 8 bilhOes, incluindo os juros no 
periodo de construc;<'!o. isto 
corresponde a USS 4 milhOes par 
emprego gerado, citra considerada 
absurda. 

A produ<;;:lo madeireira tambcm 
pouco conlribui para o objetivo de 
me111oria da qualidade de vida da 
popula<;ao regional. 

Oualquer projeto que conduza ao 
desmatamento, inclusive a pecuaria, 
n~o contribui para a melhoria de 
quCJiidade de vida da popula<;ao 
regional. 

0 palestrante critica as propostas 
atuais de manejo da floresta 
tropical, _sugeridas pela Organizac;<'!o 
lnternacronal de Madeiras Tropicais. 
pelo Banco Mundial e 6rgaos 
governamentais brasileiros. As 
expectativas de elevac;<'!o dos 
prec;os dos produtos florestais, 
reduc;<'!o dos custos de explorac;<'!o 
pelo subsidio ao transporte da 
madeira e a eliminac;<'!o de 
intermediarios parecem pouco 
realistas. 

P. Fearnside demonstra urn certo 
ceticismo quanta a regulamentac;<'!o 
governamental do manejo 
sustentavel, capaz de reduzir a 
intensidade da explorac;<'!o par 
hectare e quanta a possibilidade de 
que os Iueras privados de Iongo 
prazo, possam manter, dentro de 
limites aceitaveis, a intensidade do 
uso das florestas tropicais. 

Em comparac;<'!o com a explorac;<'!o 
das florestas tropicais da Asia -
com florestas de valor comercial 
muito superior e mais homog~neas, 
com menor custo de explorac;<'!o - a 
elevac;<'!o dos prec;os dos produtos 
florestais da amazOnia ou o 
desenvolvimento de pesquisas 
visando o aproveitamento de novas 
especies nao constituem garantias 
suficientes para urn manejo florestal 
n<'\o predat6rio. Com efeito. as 
melhores condi<;Oes comerciais das 
florestas tropicais da Malnsia, par 
exemplo, nao impediram sua 
devastac;<'!o. 

Mesmo a hip6tese de extinc;<'!o da 
produc;<'lo florestal asiatica -
responsavel. em 1987, por 50% do 
comercio mundial destas madeiras -

em contraste com os 6% da Africa 
e os 2% da America Latina. capaz 
de. elevar os prec;os dos produtos 
florestais da AmazOnia, n;:lo seria 
suficiente para garantir a 
rentabilidade, de Iongo prazo. de 
urn manejo florestal racional na 
Amazonia. 

A explorac;<'!o racional, a Iongo 
prazo, s6 se justifica 
economicamente a urn custo de 
capital muito abaixo dos niveis 
vigentes no mercado, por isso a 
devasta<;ao !forestal e o imediatismo 
dos desmatamentos tendem a 
prosseguir, a menos que se 
compute, nestes calculos 
econOmicos, o custo indireto das 
perdas ecol6gicas que dai advem 
para a alividade agricola. no resto 
do pais. 

0 palestrante acredita que a agua 
da AmazOnia fornecida para a 
regiao Centro Sui - em decorrencia 
da floresta tropical, do movimento 
de rotac;<'!o do Planeta e dos ventos 
predominantes - constitui condic;<'!o 
para as safras de graos obtidas 
nesta ultima regiao. 

Estimando entre USS 15 e USS 30, 
o valor de cada hectare de floresta, 
pela sua contribuic;<'!o para a safra 
agricola da regiao Centro Sui, 
conclui-se que as atividades 
econOmicas desenvolvidas nos 426 
mil Km2 desmatados sao o prejuizo 
econOmico resultante da reduc;<'!o da 
safra agricola no Centro Sui, 
provocada por aqueles 
desmatamentos. 


