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desenvolvimento na Amazonia 
brasileira: a importanica e os 
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Philip M Fearnside 

Resumo 
Os sistemas agro-florestais representam uma alternativa de USO para areas 

desmatadas preferivel as pastagens que atualmente dominam a pratica de 
recupera<yao de terras abandonadas na Amazonia brasileira. Embora florestas 
nativas nao devem ser derrubadas para implantar estes sistemas, muito pode ser 
feito para melhorar os sistemas agro-florestais. Para alcaniyar os potenciais 
beneficios sociais dos sistemas agro-florestais, exige-se uma definiiyao clara dos 
criterios para selecionar os beneficiarios <lesses sistemas. As condiiyoes 
economicas precisam ser criadas para remoiyao das atraiyoes aos usos da terra 
concorrentes, nao sustentaveis, tais como as pastagens, e aumentar a lucratividade 
dos sistemas agro-florestais. A avaliaiyao de propostas para projetos agro-florestais, 
devem usar criterios que coloquem pesos apropriados sobre as suas funiyoes 
ambientais e sociais e que este nao sejam eliminados devido ao longo prazo 
decorrido antes do inicio dos retornos economicos. Portanto, e necessario que a 
importancia ea posiiyao dos sistemas agro-florestais sejam definidos no contexto 
da politica geral de desenvolvimento da regiao. Os limites de mercado para 
mercadorias e recursos restringem severamente a expansao em potencial dos 
sistemas agro-flo.restais. Estas limitaiyoes fazem com que os sistemas agro
florestais sejam uma ilusao como meio para 1) combater o desmatamento e 2) 
recuperar as vastas areas depastagens em rapido processo de degradaiyao na 
Amazonia. Desta forma, tres perguntas importantes permanecem ainda sem 
resposta: o que fazer com o restante da terra desmatada que nao pode ser convertida 
em sistemas agro-florestais? 0 que fazer com o restante da floresta que ainda nao 
foi derrubada? e o que fazer com o restante da populaiyao rural que nao pode ser 
sustentada atraves dos sistemas agro-florestais? Estas perguntas exigem decisoes 
fundamentais sobre politicas relativas a populaiyao, posse da terra, impostos, 
financiamentos, zoneamento, construiyao de rodovias, ea localizaiyao e promoiyao 
de polos de' desenvolvimento industrial que oferecem alternativas de emprego 
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aos ma! sucedidos pianos agricolas que caracterizam a Amazonia de hoje. 0 
tamanho da populai;:ao rural deve permanecer dentro dos limites dos recursos 
para o seu sustento. Os sistemas agro-florestais devem ser encorajados para 
desempenhar o seu devido papel no desenvolvimento da regiao, mas nao devem 
ser usados como uma desculpa para o corte da floresta, nem deve-se deixar de 
reconhecer os seus limites temlermos de suportar a populai;:ao humana estabelecida 
na regiao. 

Palavras-chave: Sistemas agro-florestais, desenvolvimento, politica, Amazonia, 
areas degradadas 

Introdu~ao 

0 
s "sistemas agroflorestais", se referem a combinai;:ao de arvores ou 
outras culturas lenhosas pe~enes (plantadas ou nao), conjugadas com 
outras arvores, agricultura·ou pastoreio de animais (e.g. Nair, 1993). 
Existem definii;:oes bastante divergentes do termo, levando a 

consideravel confusao tanto ao nivel tecnico como popular. 0 termo tern sido 
usado com freqiiencia com um sentido normativo, indicando o que e sustentavel, 
nao ambientalmente predat6ria, e, em geral, o que "deve" ser promovido. Este 
tipo de uso faz com que qualquer discussao da sustentabilidade destes sistemas 
seja circular, ja que os sistemas comei;:am com esta caracteristica por definii;:ao. 
0 uso do termo lato sensu tern sido criticado por Van Leeuwen et al., (no prelo ). 

- 0 conceito no sentido stricto sensu usado, por exemplo, pelo Centro 
Internacional para Pesquisas Agro-florestais (ICRAF), sediado em Nairobi, 
Quenia, tern evoluido ao longo dos anos, desde o estabelecimento do ICRAF em 
1977 (revisado por Nair, 1993 e Somarriba, 1992). Atualmente a definii;:ao usado 
pelo ICRAF exige que os componentes lenhosos e nao lenhosos tenham alguma 
interai;:ao biol6gica (nao apenas economica), que pode ser ou direta (com preseni;:a 
simultanea dos componentes), ou seqiiencial (com efeitos atraves do tempo 
ocorrendo, por exemplo, por meio da recuperai;:ao do solo por um periodo em 
pousio ). Sob esta definii;:ao a agricultura itinerante tradicional e considerada 
como sendo um sistema agroflorestal. Neste capitulo, o uso do termo sera limitado 
aos sistemas com interai;:oes simultaneas,ja que a inclusao da agricultura itinerante 
confunde bastante a discussao sobre o papel de agroflorestas na politica de 
desenvolvimento (quase sempre exigindo algum tipo de "caveat" para excluir 
este tipo de agricultura). 

Os sistemas agro-florestais estao sendo reconhecidos como um uso da 
terra que pode desempenhar um papel significativo nos pianos de desenvolvimento,,. 
na Amazonia brasileira (Dubois, 1979a,b; Fearnside, 1986a; Hecht, 1982; 
Monteiro e Nunes, 1994; Weaver, 1979). No entanto, tem-se esperado muito deste 
uso de terra como meio para resolver os problemas ambientais e sociais da regiao. 
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Contudo, OS sistemas agro-florestais nao sao uma "alternativa ao desmatamento", 
mas sim um uso da terra para areas ja desmatadas. Os recursos financeiros 
destinados aos sistemas agro-florestais podem ter um efeito positivo na sustenta9ao 
de produ9ao na regiao. Entretanto, deve-se ter o cuidado de garantir que tais 
verbas cheguem aos beneficiarios intencionados, e que as condi9oes necessarias 
sejam criadas para permitir que este sistema desempenhe o seu papel esperado. 
Definir o lugar dos sistemas agro-florestais dentro do contexto geral de 
desenvolvimento torna-se necessario para guiar a tomada de decisoes no momento 
atual onde o rumo do desenvolvimento em muitas partes da regiao ainda esta no 
poder dos lfderes nacionais. Tais decisoes devem: 

1) melhorar sistemas de produ9ao agro-florestal, 

2) estabelecer criterios para selecionar os beneficiarios dos sistemas agro

florestais, 

3) criar condi9oes economicas favoraveis para sistemas agro-florestais, 

4) estabelecer criterios apropriados para avaliar propostas de sistemas 

agro-florestais, 

5) remover os motivos para usos da terra concorrentes nao sustentaveis, 

e 

6) definir o lugar dos sistemas agro-florestais na politica de desenvolvimento 

global. 

0 presente trabalho objetiva discutir e propor solu9oes para estes seis itens. 

Os sistemas de produ~ao agro-florestal 

Muito pode ser feito para melhorar os sistemas agro-florestais e para 
adaptar as tecnologias as condi9oes ambientais e as necessidades sociais de 
diferentes partes da regiao. As pesquisas precisam ser realizadas agora devido a 
longa demora em obter-se os resultados das experiencias que incluem arvores. 

Uma categoria de melhoria necessaria e aumentar a diversidade das 
especies e das combina9oes delas usadas (Montagnini, 1988). A tendencia de 
capoeiras manejadas na Amazonia peruana e de aumentar a diversidade, mesmo 
sem qualquer estfmulo a partir de iniciativas de pesquisa (Unruh, 1990). Uma 
maior diversidade tras as vantagens de uma melhor ciclagem de nutrientes, um 
uso melhor dos insumos de solo, luz e agua, uma possfvel prote9ao contra surtos 
de pragas e doen9as, maior prote9ao contra as varia9oes dos pre9os nos mercados 
de mercadorias, menor pressao sobre a capacidade dos mercados de absorver um 
determinado produto, e uma maior flexibilidade no uso de mao-de-obra dos 
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pequenos agricultores (em comparac;iio com o manejo de plantios diversificados 
par grandes empresas). 

A selec;iio e identificac;iio de especies para inclusiio nos sistemas agro
florestais deveriam ser baseadas nos conhecimentos acumulados dos grupos 
indfgenas, agricultores caboclos, seringueiros e outros. Muitos destes grupos 
tern seculos de experiencia com plantios diversificados de especies arb6reas e 
niio arb6reas. A larga gama de frutas, especiarias, plantas medicinais, etc., utiliz.ada 
par estes grupos poderia expandir o valor de sistemas tanto voltados para a 
subsistencia coma para a comercializac;iio (Clay e Clement, 1993). 

A escolha de especies para inclusiio nos sistemas deveria ser orientada 
para fornecer produtos de alto valor par unidade de peso com demandas 
nutricionais relativamente pequenas (oleos, latex, resinas, etc.). Alem disto, uma 
frac;iio relativamente pequena do ciclo de produc;ao deveria ser passado coma 
terra nua ou com culturas anuais entre as fases de culturas arb6reas. Par exemplo, 
especies de madeiras de lei, que siio, de crescimento lento, embora valiosas, siio 
melhores do que especies de madeira para celulose ou para carviio vegetal. Estes 
padroes siio dificeis de seguir na pratica: os produtos com demandas altas de 
nutrientes siio, muitas vezes, comercialmente valiosos, e os agricultores geralmente 
escolhem as formas de produc;iio que fornecem um retorno mais rapido 
independente da sustentabilidade. As pesquisas sabre beneficiamento industrial 
e os esforc;os para melhorar a comercializac;iio, devem ser voltadas para usos que 
fornec;am produtos de alto valor com pouca retirada, par exemplo, de nutrientes, 
resinas e fibras. Os frutos tambem siio bem melhores do que a madeira: embora 
eles tenham nutrientes altamente concentrados, eles tambem possuem valor 
suficientemente alto para pagar os insumos de nutrientes, desde que os agricultores 
tenham a propensiio de sustentar a produc;iio em vez de simplesmente mudar para 
novas locais. 

As escolhas mais sensatas de produtos siio aquelas que podem ser 
produzidas exclusivamente na Amazonia. Os usos da terra na Amazonia devem, 
em grande parte, serem escolhidos para fomecer os produtos que a regiiio seja 
capaz de suprir de forma sustentavel, em vez de imaginar qwe a regiiio deve correr 
para suprir qualquer produto que os mercados em outras partes estiio com 
disposic;iio de comprar. 0 fato de que os consumidores querem came bovina ou 
ferro-gusa, par exemplo, niio deve ditar o que deve ser produzido na Amazonia. 
Para muitos produtos que a Amazonia poderia suprir de forma sustentavel, a 
criac;iio e organizac;iio de mercados representa o fator limitante. Diversos frutos 
nativos oferecem bans exemplos; este fator e considerado coma um dos principais 
limitac;oes nas agro-florestas experimentais do projeto RECA, no Acre (Diewald, 
1995: 9). Balanc;os delicados existem entre fomecer um produto em quantidade 
suficiente para toma-lo economicamente viavel, e passar dos limites ditados pela 
demanda do mercado e/ou pela capacidade da regiiio para a produc;iio sustentavel. 
Se a oferta toma-se grande demais, coma e o destino comum de mercadorias 
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como o cacau, o pres;o no mercado mundial cai. 0 resultado e, tanto a perda da 
sustentabilidade (quando os custos de com bater problemas agronomicos, como o 
fungo Crinipel/is perniciosa da doens;a vassoura de bruxa, tornam-se 
injustificaveis), como a perda da tambem desejada manutens;ao dos niveis de 
renda dos pequenos agricultores. 

A falta de um suprimento organizado e em quantidade suficiente de um 
determinado produto, ea causa para que muitos produtos amazonicos nao sejam 
comercializaveis. Um comprador holandes de madeiras, que negociou a compra 
de madeiras de lei do Projeto Jari, informou-me que ele poderia encontrar um 
mercado industrial para a madeira de qualquer especie de arvore para a qual, um 
suprimento suficientemente grande e regular, pudesse ser garantido (Henk 
Rodenhuis, comunicas;ao pessoal, 1983). Isto levanta o problema de produzir 
quantidades suficientes de produtos individuais enquanto mantem-se a diversidade, 
cujas vantagens foram listadas acima, e o problema futuro de controlara expansao 
do sistema uma vez ultrapass~do o ponto critico em que o seu crescimento torna
se economicamente auto-perpetuante. 

Com estas ressalvas, devem-se continuar a execus;ao de que em pesquisas 
aumentem o uso dos produtos florestais na Amazonia, com estruturas institucionais 
que organizem a compra, o transporte ea comercializas;ao destes produtos. 

Muitos irivestimentos precisam ser feito em pesquisas agronomicas sabre 
os pr6prios sistemas de produs;ao. Isto deve comes;ar com observa96es sistematicas 
dos exemplos de sistemas agroflorestais ja implantados pelos agricultores da 
regiao. As institui96es de pesquisa muitas vezes possuem a tendencia de desprezar 
as observa96es "nao cientificas" de agricultores humildes. Muito tempo e dinheiro 
podem ser desperdis;ados para testar em esta96es experimentais as combina96es 
de culturas que os agricultores tradicionais ja observaram ser inviaveis. De fato, 
a diferens;a entre um sistema que funciona e um que nao funciona, normalmente 
fica visive I, eliminando a necessidade de comparas;ao cuidadosamente controlada 
ou analise estatistica. As alternativas mais promissoras identificadas com base 
no conhecimento popular, podem ser testadas posteriormente em ensaios 
controlados. Comes;ar com os sistemas existentes leva a vantagem adicional de 
ter maior aceitas;ao quando as tecnologias melhoradas sao fomentadas 
posteriormente atraves de programas de extensao. A experimentas;ao em Iquitos, 
Peru, obteve resultados promissores a partir de sistemas baseados em praticas da 
populas;ao indigena local (Flores Paitan, 1988). Os sistemas indigenas na 
Amazonia peruana oferecem exemplos de componentes que podem ser substitufdos 
na sucessao natural, no lugar de especies ecologicamente semelhantes, conforme 
a estrategia proposta por Hart ( 1980) para o uso da sucessao secundaria coma 
modelo para escolha de componentes agro-florestais. 

Levantamentos de especies e praticas locais na Amazonia brasileira tern 
sido feito por Bahri (1992, 1993), Costa et al. (1994), da Gama e Silva et al. 
(1994), Medrado et al. (1994) e Smith et al. (1995). 0 conhecimento tradicional, 
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no entanto, nao e suficiente para garantir sistemas comercialmente viaveis. As 
especies utilizadas sao quase sempre voltadas para o consumo de subsistencia, e 
na maioria das vezes nao tern potencial para produ9ao comercial. Mais pesquisas 
sao necessarias para aproveitar OS aspectos dos sistemas tradicionais que levam a 
sustentabilidade, e ao mesmo tempo introduzir componentes que aumentam o 
valor comercial da produ9ao. Um aspecto relevante ea capacidade de algumas 
especies de concentrar nutrientes e melhorar o solo (E.C.M. Fernandes et al., 
1994; 1995; Montagnini et al., 1995). 

0 processo de selecionar as melhores combina96es de especies e de 
arranjos espaciais pode ser acelerado atraves da melhoria da nossa capacidade de 
modelar agro-ecossistemas por simula9ao em computador. Precisa-se de avan9os 
tanto na modelagem como na coleta de dados sobre as especies e as suas intera96es, 
taxas relativas de crescimento, sombreamento por diferentes estratos, tolerancia 
a baixos nfveis de luz, de agua, e/ou de nutrientes, propriedades alelopaticas, 
organismos simbi6ticos fixadoi:es de nitrogenio e de solubilizadores de fosfato, e 
sobre a capacidade de concentrar nutrientes. A modelagem oferece uma grande 
melhoria em potencial sobre a escolha de especies componentes e espa9amentos 
de forma aleat6ria para inclusao nos ensaios de sistemas agroflorestais. Essa 
ferramenta permite organizar as informa96es disponfveis e tirar o maximo de 
inferencias das mesmas. Ao longo do tempo, a retro-alimenta9ao entre o processo 
de modelagem e de experimenta9ao leva a melhoria da utilidade de ambos. A 
modelagem nunca deve tomar o lugar de observa96es cuidadosas do campo, o 
grande valor do conhecimento empfrico dos povos tradicionais na regiao, a 
confirma9ao do funcionamento no campo dos sistemas te6ricos identificados, ea 
necessidade do uso do born senso. 

As ferramentas de modelagem existem para selecionar especies, 
espa9amentos e insumos de fertilizantes (E.N. Fernandes et al., 1994; Wojtkowski 
e Cubbage, 1991; Wojtkowski et al., 1991 ), para reduzir a exposi9ao aos riscos 
financeiros (Lilieholm e Reeves, 1991; Reeves e Lilieholm, 1993), e para avaliar 
a sensitividade de sistemas agro-florestais as mudan9as dos valores medios para 
pre9os e produtividade (Thomas, 1991). Modelos que incluem a variabilidade 
nos parametros sao essenciais para entender o papel dos sistemas produtivos em 
sustentar a popula9ao de agricultores (Fearnside, l 986b). 

A comunica9ao entre pesquisadores trabalhando sobre sistemas 
agroflorestais deve ser facilitada. Isto e especialmente importante devido a 
necessidade de colocar a prova combina96es promissoras em uma larga gama de 
habitats e devido as barreiras de comunica9ao atraves dos canais cientfficos 
normais. A Rede Brasileira Agro-florestal-REBRAF, com o seu boletim 
Informativo Agrojlorestal, representa um passo importante neste sentido ( endere90: 
C.P. 70.060, 22422-970 Rio de Janeiro-RJ) (Dubois, 1994). 

0 infcio de projetos agro-florestais exige que os meios sejam fornecidos 
para os agricultores para que estes vivam ateque as arvores do sistema comecem 
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a produzir colheitas. Isso pode ser realizado atraves da introdm;:ao gradativa dos 
sistemas, agro-florestais, com culturas anuais intercaladas entre as arvores jovens 
para fomecer alimentos e renda durante a fase crftica de transi9ao a produ9ao 
florestal. Os exemplos de trabalhos neste sentido na Amazonia brasileira, incluem 
pesquisas na regiao de Manaus realizado pelo lnstituto Nacional de Pesquisas da 
Amazonia (INPA) (Van Leeuwen e Gomes, 1995; Van Leeuwen et al., 1994; 
1995) e pelo Centro de Pesquisa Agro-florestal da Amazonia Ocidental (CPAA), 
da Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuarias (EMBRAPA) (Fernandes er 
al. s/d; Lieberei et al. s/d). 

Finalmente, qualquer sistema agro-florestal desenvolvido precisa ser 
disseminado entre os agricultores por algum tipo de sistema extensionista. 0 
atual sistema de cursos de curta dura9ao e de visitas irregulares por engenheiros 
agronomos jovens e inexperientes tern sido, reconhecidamente ineficaz. Os severos 
impedimentos culturais, resultam na oferta de muitos conselhos nao apropriados, 
e bloqueiam a aceita9ao de quaisquer sugestoes apropriadas que venham a ser 
oferecidas (ver Fearnside, 1982, 1986c; Moran, 1981 ). Uma solu9ao pode ser o 
uso de parcelas demonstrativas nas terras dos co Ionos on de os pr6prios agricultores 
possam ver e avaliar os sistemas. Tambem, pode-se estabelecer uma rede de 
"para-agronomos" ou "agronomos descal9os" recrutados de dentro da popula9ao 
de agricultores, nos moldes dos conhecidos "medicos descal9os" da China. 

Os beneficiarios do desenvolvimento agro-florestal 

Os beneficiarios de qualquer desenvolvimento agro-florestal precisam 
ser identificados desde o infcio, e os programas projetados para assegurar que os 
beneficios nao sejam desviados para outros grupos. A questao do 
"desenvolvimento para quern?" precisa ser respondida antes de qualquer outra. 

0 potencial conflito de interesse entre pequenos agricultores (ou pessoas 
sem terra) e grandes empresas ou Iatifundiarios, tern que ser resolvido. Os 
programas de "silvicultura social" (social forestry), na India, fornecem claro 
exemplo. Embora os sistemas implantados nao sao agro-florestas no senso estrito, 
este tipo de planta9iio representa boa parte dos sistemas que tern sido abordados 
discutidos sob o r6tulo de "agro-florestas" em discussoes sobre o uso de sistemas 
agro-florestais para seqiiestrar carbono (e.g. Winjum et al., 1992). Os programas 
de silvicultura social na India, que atualmente recebem crescentes financiamentos 
do Banco Mundial, tern beneficiado grandes proprietarios e usinas de celulose as 
custas da popula9ao pobre da zona rural (Centre for Science and Development, 
1985: 51-62; Environmental Defense Fund, 1987). As chamadas "terras 
degradadas" (wastelands) sob dominio publico, tais como aquelas as margens 
das estradas ou em partes nao plantadas de propriedades particulares, fornecem 
suprimentos crfticos de Ienha e de forragem para animais domesticados das 
popula9oes carentes. Quando estas terras sao convertidas em reflorestamento de 
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eucaliptos ou de outras especies de arvores, Seja por proprietarios particulares ou 
por autoridades das aldeias, os pobres sao desprovidos destes recursos. 
Ironicamente, o programa "silvicultura social" da India foi lam;ado com o objetivo 
proclamado de ajudar os pobres (ver Eckholm, 1979: 48-56). Embora a situa9ao 
atual na Amazonia seja bem diferente da situa9ao na India, conflitos similares de 
interesses podem surgir. Tais conflitos ja existem entre pessoas que ja habitam a 
regiao e aqueles que silo trazidos de fora para desenvolvimentos agrfcolas especiais. 
Os projetos privados de coloniza9ao, tais como os de Tucuma no Para e de Alta 
Floresta e Sinop em Mato Grosso, tern vendido lotes para agricultores do sul do 
Brasil que possuem capital suficiente para pagar pelas terras. Os beneficios para 
quern ja esta na area sao mfnimos. Projetos de assentamento para promo9ao de 
sistemas agro-florestais poderiam, de maneira similar, produzir beneficios apenas 
para pessoas de fora da regiao. 0 raciocfnio para dirigir o desenvolvimento na 
Amazonia apenas para os atuais residentes da regiao e aos seus descendentes foi 
apresentado em outros trabalhos (Fearnside, l 9~6c, l 989a). 

Os programas de desenvolvimentos baseados em agro-florestas, assim 
como outras formas de desenvolvimento, devem ser projetados e implementados 
com plena consulta a popula9ao participante. A implanta9ao dos sistemas em 
forma de um esfor90 de base tern a vantagem de melhor garantir que a popula9ao 
local seja beneficiada, assegurando uma dedica9ao maior ao projeto por parte 
dos agricultores, e permitindo o maxi mo de adapta9ao da tecnologia as condi96es 
edaficas e sociais locais. A existencia de "apoio locale disposi9ao de participar" 
e considerada como um dos fatores chaves na escolha entre sistemas agro-florestais 
e a silvicultura simples para programas de recupera9ao de areas degradadas 
(Lovejoy, 1985: 4). 

As condi~oes economicas para sistemas agro-florestais 

Varios obstaculos economicos precisam ser superados para tornar OS 

sistemas agro-florestais atraentes. Um deles e o bloqueio da competi9ao gerada 
pela explora9ao nao sustentavel da floresta nativa: no caso dos produtos 
madeireiros, os madeireiros nao vao pagar pela madeira produzida atraves de 
sistemas agro-florestais, enquanto esta materia prima poder ser obtida "de gra9a" 
pela destrui9ao da floresta. Dentro de limites, a discrepancia em pre9os pode ser 
reduzida colocando impostos sobre produtos florestais obtidos de forma nao 
sustentavel e abaixando os custos de sistemas agro-florestais atraves de incentivos 
fiscais, pre9os regulados, financiamentos e outros subsfdios. Qualquer concessao 
de subsfdios para sistemas agro-florestais deve ser abordada com muito cuidado: 
os subsidios dados aos empreendimentos nao sustentaveis, tais como fazendas de 
pecuaria, serrarias, e usinas de ferro-gusa representam uma das grandes razoes 
pela qual os sistemas sustentaveis nao vem competindo com exito contra a 
explora9ao destrutiva na Amazonia brasileira. 
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A hist6ria das pastagens na Amazonia brasileira ilustra o potencial de 
subsfdios desviarem o desenvolvimento para rumos nllo sustentaveis e destrutivos 
do ambiente. As pastagens foram plantadas com subsfdios de ate 70% dos seus 
custos apesar de sinais 6bvios que a produ9ao bovina seria desprezivel (Fearnside, 
l 979a; l 979b; l 980b; Hecht, 1985). Se a atividade agro-florestal fosse convertida 
em um neg6cio altamente lucrativo atraves de subsfdios, os interesses que se 
formariam para defender a continua9llo destes pagamentos poderiam manter a 
expansao ate provocar efeitos negativos, tais como a derrubada de floresta nativa 
para implantar sistemas agro-florestais, depressao dospre9os dos produtos, 
eliminando concorrentes nllo subsidiados, e a instalayllo de plantayoes mal 
mantidas e economicamente questionaveis como forma de receber a generosidade 
governamental. 

Dificuldades freqiientemente surgem em limitar subsidios aos seus 
beneficiados intencionados. Subsidios na forma de apoio aos pre9os e barreiras 
tarifarias contra competi9ao de importa9oes podem fluir para outros grupos de 
interesse que tambem produzem o mesmo produto. A borracha (que nao e 
produzido com sistemas agro-florestais) fornece um born exemplo. Este produto 
e produzida a custo muito menor em planta9oes no sudeste asiatico do que no 
Brasil, devido a presen9a do fungo do "mal das folhas" (Microcyc/us ulei) na 
America do Sul. 0 fungo elimina as planta9oes (ou eleva os seus custos 
exageradamente), e o custo de coleta do latex da floresta nativa e maior do que o 
das planta9oes devido a maior distancia entre as arvores. Portanto, os custos de 
produzir borracha no Brasil sllo mais elevados que na Asia. 0 pre90 elevado 
pago pelos consumidores brasileiros de produtos da borracha ( embora em grande 
parte absorvido pelos intermediarios que compram o latex do seringueiro na 
floresta) vai, em parte, para subsidiar a popula9llo de seringueiros. 0 extrativismo 
de seringa e um sistema potencialmente sustentavel que tern grande beneficio 
para a sociedade pela manuten9llo das fun9oes ambientais da tloresta, protegendo 
da destrui9ao os produtos nllo usados e nllo descobertos na tloresta e fornecendo 
um meio de suporte para uma popula9ao· de residentes tradicionais (Allegretti, 
1990; Fearnside, l 992a). 0 subsfdio ao pre90 e desfrutado tambem pelos 
proprietarios de terras que instalam planta9oes de seringueira, sobretudo em regiaes 
nao amazonicas do Brasil (obs: a razao primaria para as politicas governamentais 
que elevam artificialmente os pre9os domesticos da borracha sao os interesses 
dos donos das planta9oes, ao inves dos interesses dos seringueiros ou de 
preocupa9oes ambientais). 

Na medida em que estas planta9oes se expandissem, o custo de comprar 
a borracha no pre90 subsidiado poderia se tornar proibitivo (atualmente 
aproximadamente um ter90 da borracha natural no Brasil vem de fontes 
domesticas). Os pre9os poderiam abaixar depois que o mercado domestico 
estivesse saturado, possivelmente colocando em perigo o sistema extrativista (a 
nllo ser que a diversidade dos produtos comercializados fosse aumentada). Os 
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preryos domesticos da borracha diminufram na decada de 90, devido ao alto custo 
de manter o subsfdio. Tai cenario levanta duvidas quanto a viabilidade de um 
sistema duplo de preryos onde as mercadorias produzidas por sistemas, julgados 
como sendo merecedores de um subsfdio, seriam comprados a preryos maiores do 
que os preryos das que sao produzidas por outros meios. Presumivelmente, os 
sistemas agro-florestais seriam contemplados com um subsfdio, embora deva ser 
lembrado que, no caso da borracha sao as plantaryoes (algumas das quais sao 
implantadas atraves de sistemas agro-florestais) que amearyam o sistema extrativista 
sustentavel e ambientalmente preferfvel. 

A possibilidade de um sistema duplo de preryos levanta o problema de 
como controlar tal mecanismo. E necessario assegurar que a produryao dos sistemas 
nao sustentaveis nao acabe simplesmente sendo certificada como vindo de uma 
das operaryoes sustentaveis, assim permitindo que o subsfdio encoraje a destruiryao. 
0 sistema de licenciamento de transporte e comercializaryao de madeira oferece 
um exemplo deste raciocf nio. Pianos de m~nejo da floresta e autorizaryoes para 
desmate freqiientemente servem como mecanismo para obter documentos o 
transporte e a comercializaryao de madeira cortada ilegalmente. Qualquer programa 
de subsfdios para sistemas agro-florestais teria que incluir mecanismos de controle 
para minimizar abusos deste tipo. 

As instituiryoes financeiras podem acelerar a disseminaryao de sistemas 
agro-florestais atraves do fornecimento de treinamento, suprimento de mudas e 
de outros insumos, e da organizaryao de beneficiamento e comercializaryao. 
Os canais, como estes, sao dificeis de estabelecer e representam uma parte da 
razao pela preferencia dos bancos multilaterais em financiar grandes obras publicas 
ao inves de pequenos agricultores. A canalizaryao de dinheiro para pequenos 
agricultores exige uma estrutura administrativa substancial com bastante 
oportunidade para ineficiencia e corrupryao. A auditoria das contas e a vistoria 
dos lotes dos colonos representam tarefas onerosas. Outras complicaryoes incluem 
a exigencia de titularyao da terra como pre-requisito para receber financiamentos 
bancarios (muitos pequenos agricultores sao exclufdos de programas oficiais 
porque as suas terras nao sao tituladas). 

E necessario fortalecer instituiryoes que promovam ativamente os produtos 
entre consumidores em potencial e que minimizam a fraryao da renda que os 
agricultores perdem por venderem a intermediarios. Na ausencia de cooperativas 
ou outras instituiryoes, os intermediarios entre o agricultor e o consumidor final 
colhem a grande maioria dos beneficios financeiros. A nao ser que estas perdas 
sejam controladas, os agricultores permanecerao pobres, independente de quanto 
seja o valor das mercadorias que eles produzem. As condiryoes miseraveis dos 
seringueiros durante o auge do "boom" de borracha ( 1850-1913) sao testemunho 
disto (Bunker, 1985: 65-72). A cooperativaem Tome-Aryu e um born exemplo de 
uma organizaryao que teve exito em suprir os insumos, fomentar o beneficiamento 
local da colheita e negociar a venda favoravel da produryao de culturas perenes 
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(Homma et al., 1994; Subler e Uhl, 1990). Encontrar compradores para produtos 
diversos e uma fun9ao essencial. Embora as tradi9oes culturais (micas e os la9os 
sociais dos nipo-brasileiros em Tome-A9u fazem com que o seu exemplo seja 
dificil de emular por outros no Brasil, muito pode ser ganho da sua experiencia 
em superar um dos maiores impedimentos a sistemas agro-florestais: a capta9ao 
de dinheiro por intermediarios. 

Cooperativas tambem podem ajudar na viabiliza9ao da produ91io em 
pequenas propriedades que nao poderiam entrar em certas atividades por falta de 
capital para infra-estrutura. Em Tome-A9u, a cooperativa fornece transportes e 
uma usina para prepara91io de polpa de frutas. 0 beneficiamento de alguns 
produtos, localmente, permite reter muito mais do valor adicional. Cooperativas 
tambem podem compensar a falta de experiencia e de conhecimentos de muitos 
agricultores pequenos em rela9ao a mercados de exporta9ao de produtos de luxo, 
os quais oferecem lucros bem maiores do que aqueles para produtos basicos. 
Tambem, em al guns ca~os, podem aj udar a atender mercados "verdes", que pod em 
oferecer pre9os melhores para um numero pequeno de comunidades por motivos 
sociais e ambientais (Fearnside, no prelo-a). Exemplos incluem o chocolate 
produzido pela Cooperativa El Ceibo em Atlo Beni na Bolf via (Healy, 1988) e o 
cafe "ecol6gico", produzido em Chiapas no Mexico (Bray, 1995). 

Os sistemas agro-florestais exigem que os agricultores fiquem no mesmo 
lugar durante muitos anos. Embora isto se encaixe com as tradi9oes da Asia, nao 
e comum na Amazonia. A rotatividade de pequenos agricultores em projetos de 
coloniza91io na Amazonia e extremamente alta. Na rodovia Transamazonica, por 
exemplo, a popula9ao de colonos foi substituida nos primeiros quatro anos em 
uma taxa que correspondia a uma dura9ao media no mesmo lote de apenas 11 
anos (Fearnside, 1986c: 117). 0 fato de que um novo proprietario tern uma alta 
probabilidade de mudar radicalmente a estrategia adotada no lote, aumenta o 
perigo de que um sistema agro-florestal iniciado em um determinado lote, possa 
ser abandonado ou convertido em outros usos quando este for adquirido por outro 
agricultor. Portanto, sao necessarios mecanismos para desencorajar a venda de 
lotes. Estes poderiam incluir impastos pesados sobre ganhos de capital na revenda 
da terra. 

A avalia~ao de propostas para sistemas agro-florestais 

Quando propostas sao analisadas para subven91io financeira por governos 
nacionais ou por bancos, os criterios normalmente aplicados eliminam projetos 
agro-florestais, sobretudo os que produzem madeira ou outros produtos de 
crescimento lento. Isto deve-se as altas taxas de desconto contra as quais os 
retornos financeiros dos projetos em potencial sao comparados. Devido a 
produtividade de arvores ser limitada por fatores biol6gicos os quais estao 
relacionados com o que pode ser ganho em investimentos alternativos em outras 
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partes da economia, e quase sempre julgado como anti-economico esperar ate 
que as arvores alcancem o tamanho mf nimo para corte ou come9arem a produzir 
produtos nao madeireiros. Criterios diferenciados precisam ser aplicados para 
que os valores dos sistemas agro-tlorestais e de outros usos da terra de lenta 
produ9ao sejam reconhecidos (Feamside, I 989b, J 989f; Price, 1995). 

0 valor social de sistemas agro-tlorestais e elevado, pois emprega um 
numero significativo de pessoas em mao-de-obra produtiva. Pela gera9ao de 
renda para setores atualmente pobres da sociedade, ela poderia ajudar na redu9ao 
das grandes disparidades na distribui9ao de recursos. Fixar os agricultores na 
terra e encorajar a industria local no beneficiar dos produtos por eles serrados sao 
metas declaradas pelo governo brasileiro e pelas agencias internacionais de 
financiamento. Levando estes objetivos para frente seria exigido um controle 
estrito sobre quern fica beneficiado pelos programas agro-florestais, como 
mencionado anteriormente. 

Um dos valores que deve ser recoi:ihecido e de alguma forma compensado, 
e o valor da floresta em preservar fun96es ambientais, (Fearnside, no prelo-b ). 0 
valor ambiental das areas agro-tlorestais e menor que ode tloresta nativa, mas e 
consideravelmente maior que o das pastagens. Sistemas agro-tlorestais atendem 
objetivos multiplos, e a analise destes sistemas pode incorporar e levar em 
considera9ao mais de uma fun9ao objetiva (Mendoza, 1987; Mendoza et al., 1986; 
1987). Os objetivos ambientais devem ser inclufdos nestas analises. Tern sido 
enfatizado, por exemplo, o papel potencial dos sistemas agro-tlorestais em estocar 
carbono para combater o efeito estufa (Schroeder, 1994; Winjum et al., 1992). A 
maneira de avaliar os beneficios neste sentido ainda e assunto de debate (Nilsson, 
1995; Hoene Solberg, 1995). 

Um dos argumentos freqilentemente usado para fomento dos sistemas 
agro-tlorestais e o seu potencial de redu9ao do desmatamento (e.g. Fernandes e 
Serrao, 1992). Os proponentes da expansao dos sistemas agro-florestais visando 
combate ao efeito estufa, tern argumentado que "um hectare de agro-tloresta 
sustentavel proporciona bens e servi9os que, potencialmente, podem emitir cerca 
de 5-20 ha de desmatamento" (Dixon, 1995: 99), e que ate 50% de todo o 
desmatamento feito anualmente nas zonas tropicais do mundo poderia ser evitado 
atraves da promo9ao de sistemas agro-tlorestais (Dixon et al., 1994: 84). Entre 
os problemas com este argumento e que a estimativa de 5-20 ha de desmatamento 
evitado por ha nao foi baseado em produ9ao de sistemas agro-tlorestais. Os 
sistemas sao agricultura com adubos (a nfveis "baixos") e, no caso do valor supe
rior (20 ha), de arroz irrigado (Sanchez e Benites, 1987). 

Implanta9ao de sistemas agro-tlorestais nao e uma medida financeiramente 
eficiente para combater o desmatamento na Amazonia. Se a preven9ao do 
desmatamento e a razao principal para apoiar sistemas agro-florestais, entao as 
verbas poderiam ser gastas em medidas para remover a motiva9ao que gera a 
atual corrida para as pastagens. Medidas deste tipo serao discutidas na pr6xima 
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se~ao. 0 freio sobre desmatamento, teoricamente desempenhado pelos sistemas 
agro-florestais, ~e deve a capacidade do sistema tanto em atender as ambi~oes 
para aumentar a renda financeira como tambem em satisfazer a demanda do 
mercado pelos produtos florestais. Os agricultores pioneiros na Amazonia tern 
uma demanda praticamente sem I imites para bens materiais, em contraste com 
algumas popula~oes tradicionais que praticam agricultura itinerante. Ao contrario 
de parar de desmatar quando a produ~ao chega a ser suficiente para alimentar os 
agricultores e suas famflias, o desmatamento continua ate os Ii mites dos recursos 
disponfveis de capital e mao-de-obra (Fearn side, 1982; l 987a). Em Rondonia, o 
cacau, que freqiientemente tern sido promovido como um freio contra o 
desmatamento, tern muitas vezes resultado em derrubada acelerada quando as 
colheitas e OS pre~OS Sao bons: OS lucros sao investidos em desmatamento para 
pastagens (ver Fearnside, l 990a). 

Ate em casos onde as popula~oes praticam agricultura itinerante para 
fins de subst_stencia a implanta~ao de agro-florestas pode aumentar o 
desmatamento. Isto foi documentado em Sumatra, Indonesia, em um sistema 
onde agricultores produzem arroz de sequeiro para fins de subsistencia (Mary e 
Michon, 1987). Com a ado~ao de um sistema agro-florestal para um produto de 
mercado nas areas onde em outra epoca teriam sido capoeiras para posterior 
ro~agem num ciclo de agricultura itinerante, a popula~ao avan~ou continuamente 
na floresta primaria ao inves de reaproveitar os mesmos locais para produ~ao de 
arroz. 

Um dos dilemas inerentes em desenvolvimento agro-florestal, assim como 
em outros tipos de desenvolvimento, e que se um sistema apresenta um sucesso 
financeiro, este pode atrair uma migra~ao de popula~ao querendo compartilhar o 
sucesso, conduzindo ao desmatamento crescente para expandir o sistema. Isto 
ocorreu na ilha de Sumatra, Indonesia, onde os locais com culturas perenes 
financeiramente bem sucedidas experimentaram um aumento em vez de uma 
diminui~ao de desmatamento (Alternatives to Slash and Burn, 1995: 131 ). Acabou
se em uma situa~ao de "se ficar o bicho pega, se correr o bicho come": se um 
projeto de cultura para venda for um fracasso agronomico, a etapa seguinte e a 
invasao da floresta em volta com ocorrencia de desmatamento para a agricultura 
de corte-e-queima, enquanto que se for um sucesso, outras pessoas serao atrafdas 
ao local e estas cortarao a floresta tambem. 

Quanto a possibilidade de saturar os mercados para os produtos florestais, 
isto e extremamente improvavel a curto prazo: Por exemplo, o projeto ja iniciado 
para produzir ferro-gusa o carvao vegetal na area de Grande Carajas. 0 uso de 
sistemas agro-florestais neste projeto contudo, nao e recomendado porque a pesada 
retirada de nutrientes causada pela exporta~ao de grandes quantidades de lenha 
faria com que o suprimento de insumos qufmicos ficasse cara para sustentar a 
produ~ao, criando uma forte tenta~ao de abandonar o sistema depois de degradar 
o seu capital de nutrientes. As usinas planejadas de ferro-gusa exigiriam uma 
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planta9ao de eucalipto quase dez vezes a area das planta96es manejadas do Projeto 
Jari, uma possibilidade pouco provavel sem primeiro sacrificar toda a floresta 
acessfvel (Feamside, 1988b ). Com 18 bilhoes de toneladas de minerio de ferro 
em Carajas, a demanda em potencial de Ienha para produ9ao de carvao e 
praticamente infinita. 

0 caso de Carajas e importante no debate sobre o papel de agro-florestas 
no com bate ao efeito estufa devido a tendencia de propostas para expansao maci9a 
da silvicultura serem vistas como ambiental e socialmente benignas se 
acrescentadas de componentes agro-florestais. Por exemplo, Myers e Goreau 
( 1991: 220) afirmam que "Nao precisa se pensar em planta96es vastas de arvores 
se estendendo de um horizonte ate o outro ... outras estrategias de plantar arvores 
sao disponfveis, sobretudo a silvicultura social e os sistemas agro-florestais." 

Em jun ho de 1990 foi anunciado pelo entao Presidente Fernando Coll or 
de Mello e o entao secretario do Meio-Ambiente Jose Lutzenberger que 1 X 106 

ha de planta96es seriam estabelecidas ao longo da ferrovia, com ajustificativa de 
absorver carbono para amenizar o efeito estufa. Deveria ser mencionado que 
essas planta96es, agora sendo implantadas pela Companhia Vale do Rio Doce 
(CVRD), a empresa para-estatal de minera9ao, vao fomecer uma fonte de materias 
primas para a fabrica de celulose e possivelmente para o programa de ferro-gusa. 
Os calculos dos beneficios das planta96es em aliviar o efeito estufa exageram o 
seu papel por um fator de dois, ja que o calculo e feito usando a biomassa das 
planta96es no momento da colheita em vez da media sobre uma paisagem de 
planta96es em diferentes estagios de crescimento (ver Feamside, 1990b ). A 
maneira mais barata para diminuir a contribui9ao brasileira ao aquecimento glo
bal seria frear o desmatamento (Feamside, 1989c; 1995a), em vez de tentar 
reabsorver uma parte do carbono em planta96es. A mesma 16gica que aplica-se 
tanto para sistemas agro-florestais como para planta9oes puras do ponto de vista 
da absor9ao de carbono. 

A remo~ao dos motivos para usos concorrentes da terra nao 
sustentaveis 

Enquanto usos da terra nao sustentaveis produzem retomos financeiros 
altos, nao se pode esperar investimentos em usos sustentaveis. Atualmente, os 
sistemas agro-florestais na Amazonia, competem com a atividade altamente 
lucrativa de especula9ao das terras. As florestas sao derrubadas e as terras 
plantadas em pastagens tao rapido quanto possf vel para conseguir o tftulo da 
terra e/ou para evitar que posseiros ou fazendeiros vizinhos usurpem a posse. 
Plantar pastagem, que ea maneira mais barata de ocupar a terra desmatada, muitas 
vezes resulta em lucros vultuosos quando a terra e vendida, mesmo que a produ9ao 
de came bovina seja nula. A constru9ao de rodovias eleva em muito o valor das 
terras vizinhas, motivando assim, o desmatamento para captar Iucros 
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especulativos. 0 ganho financeiro dos investidores que plantam pastagens tern 
sido ainda maior em projetos que tern recebidos incentivos e financiamentos 
concessionarios atraves da Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia 
(SUD AM) e da Superintendencia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Em 
16 de janeiro de 1991, uma lei (N° 167) limitou os incentivos, mas os incentivos 
foram logo restituidos em 17 de abril de 1991 (Decreto N° 101 ); somente em 25 
de junho de 1991 foi emitido um decreto barrando a "concessao de incentivos 
que implicam no desmatamento em areas de tloresta primaria" (Decreto 153, Art. 
15, para. 3). Sendo uma modificayao de um decreto anterior, isto se aplica apenas 
aos incentivos incluidos no anterior, ou seja, nao inclui os incentivos ja aprovados, 
que representam um problema maior que o aumento relativamente modesto de 
"novos" projetos incentivados. As pastagens na Amazonia nao sao sustentaveis 
sem insumos pesados que tornam-se, em ultimo caso, limitados, mesmo que sejam 
subsidiados (Fearnside, 1979a; 1980b; 1989d). 0 quadro economico tern 
melhorado para e2\l)ansao de pastagens independente de subsidios e incentivos 
(Mattos e Uhl, 1994 ). Medidas que removeriam uma parte da lucratividade das 
pastagens incluem: 

1) nao aceitar este uso da terra como uma "benfeitoria" para estabelecer 
posse da terra, 
2) tributar as pastagens, talvez com um imposto mais pesado para aquelas 
degradadas, 
3) tributar fortemente os lucros de vendas de terra, 
4) criar impedimentos burocraticos a transferencia de titulos para novos 
proprietarios, 
5) ampliayao do decreto atual sobre incentivos para pastagens para 
assegurar que vantagens tributarias e diversos outros subsidios parem 
para todos os projetos (inclusive os mais de 300 projetos ja aprovados 
pela SUDAM) 
6) nao construir ou melhorar rodovias nas partes atualmente inacessiveis 

da Amazonia. 

Uma vez que as medidas acima listadas sao todas mudanyas de carater 
administrativos ou que provem a paralisayao de gastos publicos, todas poderiam 
ser implementadas sem despesas (e, em alguns casos, poupando recursos 
consideraveis) para o governo. 

Sistemas agro-florestais na politica geral de desenvolvimento 

Projetos agro-tlorestais possuem um papel importante a desempenhar no 
desenvolvimento amazonico, mas a tentayao de esperar demais destes sistemas e 

307 



Fearnside, 

muito grande. Como ja foi colocado, sistemas agro-florestais nao sao um remedio 
financeiramente eficiente contra o desmatamento na Amazonia hoje. Tais sistemas 
sao muitas vezes escolhidos para promoyao neste papel porque eles nao sao 
controvertfeis: ninguem se opoe as agro-florestas. Nao ha um consenso tao facil 
para assuntos tais como a reforma agraria, o crescimento populacional, questoes 
sabre a dfvida extema brasileira, e interesses financeiros naconstruyao de rodovias, 
incentivos para pecuaria, etc. Somente pode-se esperar apenas que os sistemas 
agro-florestais ocupem uma parte relativamente pequena da vasta area de terras 
ja desmatadas. Os mercados para muitas das mercadorias produzidas pelos 
sistemas agro-florestais somente podem absorver a produyao de uma area 
relativamente pequena. Culturas perenes, tais como o cacau ea seringa, oferecem 
bons exemplos de especies arb6reas cuja expansao esta severamente limitada por 
mercados (al em dos problemas biol6gicos ). Oiversificar as culturas usadas poderia 
aumentar a area potencialmente convertida em sistemas agro-florestais. 

Os recursos financeiros que pod~m ser voltados para sistemas agro
tlorestais somente sao suficientes para uma area relativamente limitada, 
especialmente em terras degradadas que requerem insumos de fertilizantes. Os 
aproximadamente cinco milhoes de hectares de pastagens ja degradadas na 
Amazonia brasileira indicadas por uma estimativa da EMBRAPA (Serrao e To
ledo, 1990) representam uma area mais de 50 vezes a das plantayoes manejadas 
no Jari. Esta mesma estimativa indica outros cinco milhoes de hectares como 
sendo recentemente plantados em pastagens, que presumivelmente ainda estariam 
produtivos. Esta area, embora nao classificada com "degradada" agora, pode ser 
esperada a entrar nesta categoria dentro de uma decada. Uma matriz de Markov 
de probabilidades anuais de transiyao entre categorias de uso da terra indica que 
a paisagem em areas ja desmatadas tende a evoluir (presumindo que nao haja 
mudanyas no comportamento das pessoas) para um equilibria com 44% em 
pastagens produtivas, 4% em agricultura, e o resto em pastagem degradada ou em 
diferentes tipos de capoeira (Feamside, 1996). Os custos de estabelecer e manter 
uma area deste porte em qualquer uso da terra que exija arvores plantadas seriam 
colossais. 

Os sistemas agro-florestais devem ser promovidos apenas em terras ja 
desmatadas, mesmo seas terras sob floresta virgem sejam melhores do ponto de 
vista da produtividade dos sistemas. Atraves de suprimento de produtos 
madeireiros (Winterbottom e Hazelwood, 1987: 102), os sistemas agro-florestais 
podem ajudar em aliviar pressoes para desmatar floresta mas a insistencia sabre 
o nao sacrificio da floresta nativa e essencial seas arvores plantadas vao cumprir 
o objetivo de diminuir o desmatamento (Budowski, 1984: 74). Fazer com que 
este ti po de exigencia funcione na pratica pode ser dificil, como e demonstrado 
pela explosao de desmatamento na Bolivia em 1991 em antecipayao de um grande 
projeto do Banco Mundial que estava programado para comeyar em 1992 para o 
beneficio de terras '}a" desmatadas (John Robinson, comunicayao pessoal). 
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A tenta9ao de usar terras florestadas e grande por causa do capital 
"gratuito" de nutrientes presente no inicio. Em Rondonia, por exemplo, a Comissao 
Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (CEPLAC) insistiu no uso de terras 
virgens como precondi9ao para o financiamento do cacau (Fearnside, l 987a). 0 
uso das terras degradadas, no lugar de floresta virgem ou de capoeiras de alta 
biomassa, implica um custo em nutrientes e/ou rendimentos menores. Um conjunto 
de sistemas de cultivo de culturas anuais propostos como transi9oes para sistemas 
agro-florestais e outros usos da terra e especificamente niio recomendado para 
"solos nutricionalmente esgotados, compactados ou invadidos por ervas daninhas 
que sao o produto de mal manejo"(Sanchez e Benites, 1987: 1527; ver tambem 
Benites, 1990). De fato, as vantagens da ciclagem de nutrientes em sistemas 
agro-florestais sao perdidas se nao existem nutrientes para serem reciclados 
(Sanchez, 1987; Szott et al., 1991 ). 

Este problema aplica tambem a decisoes de agricultores sobre o uso de 
terra dentro das suas propriedades. A maioria das propriedades contem areas de 
terra em diferent.~s estagios de degrada9ao, incluindo floresta virgem e areas 
recentemente desmatadas com solo ainda relativamente fertil, alem de areas 
degradadas. Quando fornecido com mudas e/ou outros insumos para estabelecer 
sistemas agro-florestais, tais agricultores vao, naturalmente, colocar estes nas 
partes da propriedade onde a produtividade esperada e melhor, e nao na parte 
degradada. 

Tomadores de decisoes pensando sobre o problema do que fazer com as 
vastas extensoes de pastagens degradadas precisam confrontar a questao de como 
pagar os custos aumentados e/ou a produ9ao que deixa de ser obtida, devido ao 
uso destas areas ao inves de terras virgens mais ferteis. Isto leva imediatamente 
a pergunta de quern deve ser beneficiado por um programa desse tipo. Muitas 
das terras degradadas se encontram em grandes fazendas que ja tern recebido 
subsfdios generosos dos contribuintes brasileiros na forma de incentivos fiscais 
administrados pela SUD AM. Sera que estas mesmas empresas e indivfduos devem 
receber mais generosidade governamental na forma de subsfdios para recuperar 
atraves de sistemas agro-florestais, as suas terras degradadas? Uma solu9ao seria 
a de distinguir entre incentivos "novos" e "velhos". Os incentivos "velhos" seriam 
retidos pelos seus beneficiarios originais, mas seriam reconduzidos para sistemas 
agro-florestais: desde que as verbas fossem usadas exclusivamente para implantar 
estes sistemas em terras degradadas, os fazendeiros continuariam a receber o 
dinheiro liberado na base de "direitos adquiridos" a emprestimos e incentivos 
tributarios para projetos pecuarios aprovados pela SUDAM antes da mudan9a da 
polftica em 1979 que suspendeu a aprova9ao de "novos" incentivos na parte de 
floresta alta da Amazonia Legal, uma mudan9a reafirmada em outubro de 1988 
pelo Programa Nossa Natureza. 0 t'.mico uso permitido para incentivos "novos", 
no entanto, seria para recuperar terras degradadas para o beneficio de pequenos 
agricultores. 
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0 programa de reforma agraria, do governo brasileiro, que visa 
transferencia de terras de projetos pecuarios fracassados para pequenos agricultores 
sem terra, esta seguindo em ritmo de lesma devido a resistencia tanto dentro 
como fora do govemo. Quaisquer decisoes polfticas que sejam tomadas com 
referencia a escala futura do programa de reforma agraria ou de qualquer programa 
para promover sistemas agro-florestais nas pastagens degradadas, limitas;oes de 
terra e de outros recursos, exigem que estas medidas fas;am ftpenas contribuis;oes 
modestas a resolus;ao dos problemas de terra degradada e da populas;ao rural sem 
terra (ver Feamside, I 987b; l 989d). 

As limitas;oes dos sistemas agro-florestais esbos;adas acima levam logo 
as questoes do que fazer com as partes ainda florestadas da Amazonia Ua que 
sistemas agro-florestais somente devem ser promovidos em areasja desmatadas), 
o que fazer com o restante da terra ja desmatada que nao pode ser destinada as 
agro-florestas, e o que fazer com o resto da populas;ao que nao pode ser acomodada 
nos projetos. As terras que ainda nao foram desmatadas devem ser usadas para 
atividades tais como as reservas extrativistas estabelecidas no Acre, Rondonia e 
outros lugares (Allegretti, 1990) e para sistemas de manejo sustentavel de floresta 
nativa (ver Feamside, l 989b; Rankin, 1979). Os aproximadamente 2% da 
Amazonia Legal brasileira atualmente destinada a parques e florestas nacionais 
devem ser aumentados em pelo menos cinco vezes. A viabilidade de usos da 
terra que mantem a presens;a de floresta exige medidas para frear o desmatamento. 
Estas incluem a restris;ao da construs;ao de rodovias ea reforma dos procedimentos 
de tomada de decisao para garantir que analises do impacto ambiental sejam 
elaboradas, publicamente debatidas e imparcialmente julgadas para aprovas;ao 
antes de to mar qualquer decisao sobre a real izas;ao ou nao dos projetos em questao. 

A questao do que fazer com a parte da area ja desmatada que nao pode 
ser convertida em sistemas agro-florestais nao tern solus;ao atualmente. Os insumos 
necessarios para manter esta terra em produs;ao, ou sob pastagens ou sob outros 
usos, atualmente, nao sao justificaveis e, no caso de sistemas exigentes de adubos, 
sao incompatfveis com os estoques limitados destes recursos nao renovaveis. Para 
0 futuro previsfvel, e possfvel que as ops;oes para muitas destas areas sejam 
limitadas a deixa-las permanecer em floresta secundaria, aproveitando pelo menos 
algumas das funs;oes ambientais da cobertura florestal, mais qualquer produs;ao 
que pode ser obtida das capoeiras como resultado de enriquecimento com especies 
economicamente valiosas (Mesquita, e Pereira e Uhl, neste volume). 

0 que fazer com o resto da populas;ao que nao pode ser acomodada em 
sistemas agro-florestais ou de outros tipos sustentaveis e uma pergunta que exige 
respostas imediatas. A reforma agraria e necessaria para que mais populas;ao 
rural seja sustentada na Amazonia e nas areas fontes dos migrantes que vem para 
a regiao. Alem disso, no entanto, o Brasil precisa enfrentar a questao da migras;ao 
da zona rural para as cidades. As polfticas govemamentais sempre tern sido de 
fazer todo possfvel para evitar que a populas;ao rural migrasse para as cidades, 
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onde os migrantes causam problemas tais como aumento de criminalidade e a 
visibilidade da pobreza justamente nos centros de poder politico no Pais. Os 
problemas que ocorrem em locais remotos na Amazonia recebem uma prioridade 
muito mais baixa. As pessoas nas grandes cidades tambem tendem a apoiar partidos 
politicos da oposi9ao, independente de qua) e 0 partido no poder (um fenomeno 
evidente nao somente no Brasil, mas no mundo inteiro). Os lfderes politicos, 
portanto, sao fortemente motivados a canalizar para areas rurais na Amazonia o 
fluxo de popula9ao que deixa a zona rural em outras partes do Brasil. 

0 governo facilita o fluxo de popula9ao para a Amazonia a um custo 
financeiro alto atraves da constru9ao de varias rodoviarias e do estabelecimento 
de projetos de assentamento. A despesa seria ainda mais proibitiva se fosse feita 
a contabilidade dos custos de longo prazo do fornecimento de os adubos e outros 
insumos, necessarios para manter por prazo indefinido a agricultura implantada 
pelos colonos. Os custos ambientais de encorajar o fluxo de popula9iio para a 
Amazonia tam~m siio altos: uma pessoa que derruba a floresta em Rondonia 
tern um impacto negativo no ambiente muito maior que alguem que mora em Sao 
Paulo. Do ponto de vista de emissoes de gases de efeito estufa, a pessoa media na 
Amazonia em 1990 emitiu gases de efeito estufa atraves do desmatamento 
equivalente a 150 brasileiros queimando combustiveis f6sseis em outras partes 
do Pais (Fearnside, I 992b ). As pessoas morando no interior tambem tendem a ter 
mais filhos do que pessoas nas cidades, assim magnificando mais o seu impacto 
ambiental futuro. 0 percentual da popula9iio que mora em areas rnrais tern 
declinado constantemente de 69% em 1940 para 32% em 1980 (IBGE, 1987: 57). 
A agricultura no Brasil esta se transformando rapidamente em sistemas 
mecanizados e extensivos parecidos com os da America do Norte, onde menos 
que 5% da popula9iio e rural. 0 Pais s6 pode se opor a mare de movimento 
campo-cidade por um momento breve na sua hist6ria, porem a maior parte ou 
toda a floresta amazonica poderia ser perdida neste processo. Ao inves de tentar 
desviar para a Amazonia o exodo de popula9iio rural das regioes sul e centro-sul, 
estas pessoas deveriam ser encorajadas a se mudar para areas urbanas, onde um 
emprego que as mantenha em um nivel aceitavel de renda deveria ser oferecido. 

Conclusoes 

I) Os tomadores de decisoes no Brasil precisam reconhecer a necessidade 
de manter a popula9iio dentro da capacidade de suporte de cada regiiio e do Pais 
como um todo. 

2) Definir a capacidade de suporte fatalmente leva a decisoes especificas 
sobre os sistemas de produ9iio usados e os limites sobre os seus niveis de produ9ao 
sustentavel, o padriio medio de renda e o nivel mfnimo aceitavel, assim como a 
aloca9iio dos recursos entre gera9oes presentes e futuras. 
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3) Embora sistemas agro-florestais deva ser componentes importantes 
nos pianos para uso da terra na Amazonia, muitos dos grandes problemas que os 
tomadores de decisoes freqiientementequerem resolver, atraves da promo9ao deste 
uso da terra, ficarao sem solu9ao a nao ser que as limita96es dos sistemas agro
florestais sejam reconhecidas e as decisoes mais dificeis, porem de alcance maior, 
sejam tomadas para parar com o desmatamento e estabilizar a popula9ao em 
equilibrio com os recursos. 
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