


CONHECER PARA PRESERVAR 

A Amazônia é o laboratório do mundo novo. Poucos 
a conhecem, mas todos a imaginam. Aproximar fan

tasia e realidade é o objetivo desta edição especial de Ciên
cia Hoje. 

Reunimos aqui artigos que publicamos ao longo dos úl
timos seis-anos e que, por sua atualidade, reclamavam ree
dição. Assim, esperamos contribuir para o debate que tem 
mobilizado os cidadãos - e os interesses - do Novo e 
do Velho Mundo. 

Transcrevemos também editorial de julho de 1990 dedi
cado ao conhecimento, à preservação e às premissas fun
damentais para pensar programas de desenvolvimento sus
tentável para a região: 

"O ecossistema da Amazônia é frágil. Os solos são po
bres e a floresta vive de seu próprio material orgânico. O 
ambiente úmido e as chuvas abundantes dependem da ve
getação natural. O equilíbrio é instável, sua preservação 
complexa. Uma perturbação qualquer, a menor imprudên
cia, pode causar danos irreversíveis. Da fauna, da flora, 
da terra, dos homens e das águas, os conhecimentos são 
escassos. Sabe-se que lá vivem e se reproduzem mais de 
um terço das espécies existentes no planeta. Poucas, mui
to poucas foram estudadas. As águas surpreendem, até a 
cor dos rios guarda segredos: na busca, ainda sem respos
tas, de uma explicação para a cor do rio Negro, cientistas 
acabaram descobrindo a violaceína� um pigmento de efei
tos antibióticos (ver os artigos de Luiz Renato Caldas e 
Nélson Duran). Os homens que lá vivem aprenderam a re
tirar sua subsistência das águas e da floresta, sem agredi
las, sustentando o frágil equilíbrio de sua reprodução. Nem 
sempre as relações entre o homem e a natureza levam à 
devastação. Os povos da floresta obedecem normas e va
lores que preservam o meio ambiente. Nós os desconhe
cemos. 

Um documento da SBPC afirmava em 1980: 'A grande 
complexidade e fragilidade dos ecossistemas amazônicos 
e o pouco conhecimento sobre as técnicas sustentáveis de 
exploração indicam que, dentro do mais alto rigor cientí
fico, não se deveria propor a exploração dos recursos na
turais da região antes de obtidas respostas satisfatórias às 
questões expostas'. Ou, se isto ocorresse, essa exploração 
deveria obedecer princípios e códigos bastante restritivos, 
evitando-se, por exemplo, a ocupação da terra por meio 
de projetos extensivos em grandes propriedades. 

Passaram-se dez anos. E lá estão Carajás, Tucuruí, Bal
bina, a Zona Franca, a contaminação dos rios pelo mer
cúrio deixado nos garimpos, o desmatamento de áreas 
imensas para grandes projetos agropecuários. A devasta-

ção aumenta. Enquanto isto, o Instituto Nacional de Pes
quisas da Amazônia (Inpa), o Museu Emílio Goeldi, o Ins
tituto Evandro Chagas e as universidades têm suas pró
prias existências ameaçadas. Na impossibilidade de conhe
cer, a ignorância contamina a própria razão de preservar. 
Gastaram-se (ou, como preferem, investiram-se) imensos 
recursos (em dinamite) na região e algum troco nos insti
tutos de pesquisa. Desastres criminosos como os de Bal
bina, da Transamazônica, das queimadas, do mercúrio, 
de Jari poderiam ter sido evitados. O assassinato de Chi
co Mendes poderia ter sido evitado. Quem responde por 
eles? 

O mesmo documento da SBPC de 1980 recomendava: 
'Aumentar rapidamente o conhecimento da flora regional, 
incentivando e financiando as pesquisas de botânica, vi
sando a melhorar o conhecimento da vegetação amazôni
ca e do impacto das atividades humanas sobre a mesma. 
Aumentar rapidamente o conhecimento das relações solo
clima-planta, incentivando e financiando pesquisas sobre 
a origem e a dinâmica das chuvas, sobre o comportamen
to dinâmico dos solos e a evolução da matéria orgânica, 
sobre o comportamento e o balanço hídrico dos solos, so
bre os mecanismos de troca solo-planta e solo-atmosfera.' 

Passados dez anos, os institutos de pesquisa estão para
lisados. Perderam seus poucos pesquisadores e com difi
culdades formam novos. Aumentam os conflitos: pelas ter
ras, pelos garimpos, pelas queimadas. Multiplicam-se os 
que lutam contra o fogo e a devastação, os que clamam 
pelos direitos dos povos da floresta, pela demarcação das 
terras indígenas, das reservas e parques. 

Crescem a solidariedade e a mobilização social, aqui e 
lá fora, exigindo a atenção e o compromisso dos respon
sáveis diante dos destinos da floresta e de seus habitantes. 
Afirmou-se, compreendeu-se o direito das espécies à so
brevivência. Não pode o homem, ele mesmo uma espécie, 
atribuir-se o direito de destruir as outras. É preciso defen
der a biodiversidade e ressaltar a importância da sociodi
versidade (ver entrevista com Maria Manuela Carneiro da 
Cunha). Este ecossistema complexo representa um imen
so patrimônio. Formas de manejo auto-sustentadas, co
mo a dos seringueiros, são exemplo de que, para preser
var a natureza, é preciso conhecê-la. Para transformá-la, 
sem perturbá-la, é necessário compreender a cultura, a his
tória, o modo de vida dos homens que a habitam. Para 
preservar a Amazônia é preciso conhecê-la. Para conhecê
la é urgente preservá-la.'' 

Os Editores 
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Darrell A. Posey 
Museu Paraense Emílio Goeldi 

alteração de ecossistemas naturais 
por meio das modernas técnicas 
agrícolas vem provocando mu

danças profundas e possivelmente irrever
síveis em áreas cada vez mais vastas do Bra
sil. Um exemplo é a exploração atual de 
grandes extensões de terra no cerrado do 
Centro-Oeste. Caracterizada originalmen
te por uma flora bastante rica, a região es
tá sendo rapidamente tomada pela cultura 
extensiva de soja, milho e trigo. A vegeta-

ção nativa é removida por trator, o solo é 
nivelado e a manutenção dos plantios exi
ge aplicação intensiva tanto de f ertilizan
tes como de praguicidas. Este é um caso tí
pico - e bastante comum - em que a ma
nipulação de recursos naturais significa 
uma luta contra os processos da natureza: 
interfere-se indiscriminadamente em ecos
sistemas, reduzindo a diversidade de espé
cies vegetais e animais que neles vivem, 
anulando a heterogeneidade específica e na-



tural do meio (ver "Defensivos agrícolas 
ou agrotóxicos?" e "A instabilidade dos 
ecossistemas agrícolas", em Ciência Hoje 

n?5 22 e 28). 
Mas atividade agrícola não implica ne

cessariamente empobrecimento do meio 
ambiente. De fato, em alguns grupos indí
genas, ao invés de contrariar, ela acompa
nha os processos naturais. Uma pesquisa 
etnobotânica realizada entre os índios Ka
yapó da aldeia de Gorotire, no sul do Pa-

rá, ilustra como é possível cultivar a terra 
sem prejuízo do ecossistema, pelo recurso 
a técnicas de manejo que, ao contrário das 
usualmente empregadas entre nós, respei
tam as características básicas das áreas ma
nejadas e fomentam a diversidade que lhes 
é própria. 

Ao plantar, os Kayapó parecem imitar 
a natureza. Quando iniciam uma roça, in
troduzem grande número de espécies e va
riedades: na aldeia de Gorotire, por exem-

pio, foram registradas em média 58 espé
cies por roça. Em sua maioria, estas são re
presentadas por diversas variedades, plan
tadas em condições microclimáticas bastan
te específicas. Cultivam pelo menos 17 va
riedades de mandioca e macaxeira, distri
buindo-as segundo as condições do solo uti
lizado. Plantam ainda cerca de 33 varieda
des de batata-doce, inhame e taioba, sem
pre de acordo com pequenas variações mi
croclimáticas. 



O modo como alteram a estrutura das 
roças ao longo do tempo parece seguir um 
modelo que se baseia na própria sucessão 
natural dos tipos de vegetação. Assim, no 
princípio, cultivam espécies de baixo por
te e vida curta (os chamados puru nu); a 
seguir, plantam bananeiras e grande diver
sidade de árvores frutíferas (os puru tum); 
finalmente, introduzem espécies florestais 
de grande porte (os ibê), como a castanha
do-pará, que legam a netos e bisnetos. Os 
puru tum e os ibê são plantados em clarei
ras naturais ou artificiais, onde os índios 
concentram material orgânico retirado de 
áreas vizinhas. 

As plantações em capoeiras, que são es
porádicas, formam uma espécie de arqui
pélago intensamente manejado, cercado 
por um mar de vegetação onde a manipu
lação é menos intensa. Aliás, esse caráter 
esporádico e a estrutura da plantação, se
melhante à da vegetação natural, fizeram 
com que o manejo de capoeiras pelos Ka
yapó e outros grupos só fosse detectado re
centemente. Essa sutil manutenção de áreas 
manejadas em capoeiras traz benefícios 
substanciais: além de alimento, proporcio
na remédios, matéria-prima para diversas 

aplicações, atração para caça e habitat pa
ra a criação de animais de interesse espe
cial, como abelhas (ver "Os Kayapó e a na
tureza", em Ciência Hoje n? 12). Esse 
aproveitamento múltiplo ocorre em áreas 
que, nas culturas não indígenas, geralmente. 
ficam abandonadas. Por fim, o manejo de 
florestas secundárias sugere que os Kaya
pó levam adiante práticas semelhantes em 
outros tipos de sistema. 

A 
aldeia de Gorotire fica na bacia 
do rio Xingu, numa zona de tran
sição entre as densas florestas da 

Amazônia e o cerrado do Brasil Central. 
Os cerrados que a cercam têm estrutura ex
tremamente diversificada: variam desde 
campos dominados por gramíneas, ciperá
ceas e arbustos ("campo limpo", kapôt 
kein para os indígenas) até florestas mais 
ou menos fechadas, de estatura baixa a mé
dia ("cerradão" ou kapôt kumernx). For
mas intermediárias incluem campos com 
uma cobertura irregular de arbustos e ár
vores baixas ("campo sujo" e "campo cer
rado", ou kapôt punu). Em todas essas 
formas de cerrado, a vegetação lenhosa se 
caracteriza pela ramificação retorcida e 

trançada, a casca grossa e profundamente 
estriada e o alto índice de reprodução ve
getativa. Embora a maior ou menor pre
sença de nutrientes no solo pareça ter for
te influência na morfologia desse tipo de 
vegetação, as características acima descri
tas são também influenciadas pela grande 
freqüência de queimadas. 

É provável que, mesmo antes da chega
da do homem, ocorressem queimadas em 
cerrados, causadas por raios, mas a ocu
pação indígena veio sem dúvida intensifi
cá-las. A queimada, ou queima, era geral
mente realizada durante a seca, com o pro
pósito de espantar a caça de seus esconde
rijos e também de atrair veados, que vi
nham Iam ber as cinzas e comer a grama re
brotada. Segundo a literatura tradicional 
sobre o assunto, o fogo foi a única forma 
de manejo utilizada por populações huma
nas em áreas de cerrado até a chegada dos 
europeus. Como veremos, trata-se d_e idéia 
errônea. 

Uma característica distintiva dos campos 
de cerrado próximos da aldeia Gorotire é 
a presença de aglomerados ou "ilhas" (apê
tê) de vegetação lenhosa (em geral, nos cer
rados brasileiros, a vegetação lenhosa apa-

Na foto maior, José Uté carrega material orgânico de um cupinzeiro para um local no campo. Na pequena foto de cima, Beptopoop extrai palmito 
na beira de um apêtê. Embaixo, José Uté utiliza as folhas de uma espécie de planta (Maytenus sp), obtida em um apêtê, para lavar as mãos. 

CIÊNCIA HOJE 
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das as espécies com mais de um metro de 
altura. Apresentamos as amostras botâni
cas aos informantes - isolados uns dos ou
tros - perguntando-lhes seu nome na lín
gua indígena, seus usos e as práticas de ma
nejo a elas associadas. Para a confirmação 
dos dados, utilizamos pelo menos mais três 
informantes. Posteriormente, as amostras 
foram identificadas no Museu Paraense 
Emílio Goeldi, em Belém. 

Aspecto de campo sem apêtê perto de Gorotire, com um arbusto de pau-d'arco em floração. 

Todos os informantes revelaram notável 
facilidade em identificar as amostras, seja 
ao vê-las no campo, seja ao serem elas le
vadas até suas casas. Deram nomes para 
todas as 120 espécies inventariadas, 118 das 
quais (98%) foram consideradas úteis. Se
gundo seu uso, as plantas foram classifi
cadas nas seguintes categorias principais: 
remédios (para febre, sangramento, diar
réia, dores no corpo, tontura, dores de ca
beça e de dente, abortivos e anticoncepcio
nais); atrativos para a caça (como pacas, 
cutias e pássaros); alimentos (na forma de 
tubérculos, raízes e frutos); lenha; adubos; 
sombreamento. A maioria das espécies (75, 
ou 62% do total) foi incluída em mais de 
uma categoria de uso (ver tabelas). 

Resumo de dados etnobotânicos de Algumas utilidades produzidas a partir de espécies do campo estudado 
espécies encontradas em um campo 
de cerrado · próximo a Gorotire Bonina para orelha Symplocos guianensis 

Total de espécies 120 
Styrax guyanensis 

Espécies utilizadas 118 (98%) Cachimbo Micropholis cf. calophylloides 

Espécies plantadas 90 (75%)* Cesto Guatteria sp 

Remédio 87 (72%) Tinta para pintura corporal Enterolobium ellipticum (orelha-de-negro) 
Atrativo para caça 48 (40%) Himatanthus sucuuba (sucuuba) 
Alimento 30 (25%) Máscara Micropholis cf. calophylloides 
Lenha 14 (12%) 

Flecha Myrcia obtusa 
Adubo 9 (8%) 
Sombra 4 (3%) Ponta de flecha Alibertia spp (goiaba-preta) 

Outros usos 36 (30%) Madeira para arco Tabebuia serratifolia (pau-d'arco) 
• Um dos informantes considerou plantadas 107 Corda para arco Cecropia palmata (imbaúba) 
espécies, 89% do total. 

Cabo de machado Himatanthus sucuuba (sucuuba) 

Cavadeira Amaioua cf. guianensis (canela-de-veado) 
rece dispersa). Um dos objetivos da nossa 
pesquisa foi investigar se a grande ocorrên- Lixa Curatella americana (lixeira) 
eia dessas "ilhas'.' nos campos de Goroti- P/athymenia foliosa (pau-de-candeia) 
re pode ser atribuída à ação dos Kayapó, Isca para peixes Matayba guianensis (pedra-ume-caá) 
e, em caso positivo, como e por quê. 

Para realizar esse estudo, escolhemos um Veneno para peixes malpighiácea não identificada 
campo de cerrado próximo à aldeia. Os in- Veneno para pessoas Maytenus sp 
formantes José Uté e Beptopoop fornece- Doliocarpus dentatus 
ram-nos dados sobre o modo como os Ka-
yapó manejam o cerrado, posteriormente Pulseira cerimonial Guatteria sp 
confirmados e completados por Kwyra Ka Marcação de ciclos anuais Amaioua cf. guianensis 
e outros indígenas. Durante as várias fa-

Removedor de cabelos Neea sp ses do estudo, acompanhamos os infor-
mantes aos apêtê e lhes perguntamos co- Espinho para pequenas cirurgias Machaerium pilosum 

mo os percebiam, utilizavam e manejavam. Inseticida natural Curatella americana Dez "ilhas" foram selecionadas ao acaso 
para um inventário florístico que incluiu to-

AMAZÓNIA 



Vista aérea das cercanias da aldeia de Gorotire, com apêtê no campo. No detalhe, Kwyra Ka corta a palmeira wôti-diô (Syagrus sp) num apêtê. 

O 
s índios não só usam virtualmente todas as espécies encontradas nos apêtê, como plantam a maioria delas. Todos os informantes consideraram que 90 (75%) das 120 espécies inventariadas eram plantadas. Segundo pelo menos um deles, outras 17 (14%) eram também plantadas. A discrepância nas informações não é de surpreender, uma vez que, entre os Kayapó, o conhecimento é especializado: o direito de plantar ou utilizar determinada planta é freqüentemente determinado por herança (nekrêtx), e os excluídos desse direito podem ignorar como o vegetal é usado ou manipulado. Como já observamos, houve época em que se generalizou entre os cientistas a idéia de que o fogo fora a única forma de manejo praticada em áreas de cerrado por grupos de indígenas. Não é o que nos transmitem os nossos informantes. Segundo eles, os Kayapó têm papel ativo na formação de "ilhas" de vegetação no cerrado. Em primeiro lugar, preparam pilhas de adubo composto com serrapilheira, que são postas para apodrecer nos apêtê. Depois de apodrecerem, as pilhas são batidas com paus. O material assim macerado é então levado e amontoado no chão num lugar específico. Este geralmente é uma pequena depressão, escolha provavelmente determi-
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nada pela maior capacidade de retenção de água durante as chuvas. Após encher essas depressões com o adubo composto, adicionam material orgânico oriundo de diversos montículos de uma espécie de cupim a que chamam de rorote 
(Nasutitermes sp). Às vezes esse material é misturado com pedaços do ninho de uma formiga chamada mrum kudjà (Azteca sp), incluída na mistura porque os índios acreditam que os cupins sozinhos atacariam as plantas jovens cultivadas na rica mistura do solo. Esta idéia não é confirmada por entomólogos, mas, segundo os informantes, acontece um fenômeno interessante quando formigas e cupins vivos são introduzidos juntos: lutam entre si e, conseqüentemente, não atacam os plantios. As formigas do gênero Azteca são também reconhecidas por sua capacidade de repelir as saúvas (Afta spp), que desfolham o plantio. Por isso, ninhos de Azteca são intencionalmente espalhados pelos apêtê, para que estas formigas controlem as outras, destruidoras. Os montes de terra, formados de material orgânico, servem como locais de plantio, feito em geral no fim da estação seca, que se estende de junho a novembro. Assim, as primeiras chuvas vêm estimular o crescimento das plantas. Com o tempo, no-

apêtê-nu 

Zoneamento ecológico dos apêtê. Os _Kayapó dis
tinguem vários tipos de apêtê segundo o tama
nho, a configuração e a composição. Os maio
res são divididos em várias zonas ecológicas, que 
determin.am a localização das plantações. 

CIÊNCIA HOJE 
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vas plantas invadem o terreno ou são nele introduzidas, e as "ilhas" se expandem. Os Kayapó reconhecem diversos tipos de 
apêtê, conforme o tamanho, a configuração e a composição que apresentam (ver desenho). Nos apêtê maiores, várias zonas ecológicas são distinguidas, cada uma apropriada ao plantio de espécies com dif erentes características. As que exigem muita luz são geralmente plantadas nas margens (nô 

kà) ou em clareiras (irã), enquanto aquelas adaptadas à sombra são plantadas em zonas mais fechadas (ipôk). 

e orno outras tribos de ameríndios, os Kayapó queimam os campos durante a seca. Além de produzir efeitos bonitos no céu à noite (mêtx, meti
re), o fogo tem funções práticas: controla a população de cobras e escorpjões e evita o crescimento excessivo de gramíneas e cipós, que invadem os caminhos (pry) existentes nos campos. A ocasião da queimada é decidida pelos mais velhos (mebenget) da tribo e anunciada pelos chefes. Ela só acontece quando os botões dos pequizeiros (Caryocar brasiliensis) já estão desenvolvidos - se ocorrer antes, o fogo destruirá as flores, comprometendo a próxima colheita de pequi. Embora todos os campos na vizinhança de Gorotire sejam queimados, isso não ocorre simultaneamente. Antes de atear fogo a determinado campo, os Kayapó fazem aceiros ao redor, retirando gramíneas e arbustos secos. Iniciada a queima, usam galhos de árvore para impedir que o fogo invada os apêtê. Mas nem todos os apêtê são assim protegidos: aqueles que têm abundância de espécies frutíferas, como goiaba-

Mulheres deixam a mata em direção ao campo, a caminho de suas roças. 

preta (Alibertia edulis, A. myrciifolia), tucumã (Astrocaryum vulgare) e murici 
(Byrsonima crassifolia) ficam expostos, porque os índios acreditam que o fogo estimula sua produção. 

Mulheres carregam lenha apanhada de apêtê nas vizinhanças de Gorotire. 

AMAZÔNIA 

Algumas formas de manejo de cerrado, como a introdução e manutenção de plantios nos apêtê, só raramente parecem ser praticadas hoje em dia em Gorotire. Muitas tradições de aldeia estão sendo abandonadas, em razão das grandes modificações provocadas pela recente entrada de garimpeiros e madeireiros na região. Em aldeias mais isoladas, como Kuben Krã Krên e Pyka-ny-re, é provável que os Kayapó continuem manejando os cerrados da maneira tradicional. Porque esses índios adotaram essas práticas de manejo? Os apêtê eram formados e mantidos por diversas razões. Até recentemente, as guerras eram freqüentes, tanto entre os próprios Kayapó como contra outros grupos, indígenas ou não. Os apêtê tinham importante papel na defesa da aldeia, servindo as "ilhas" maiores de esconderijo. Aliás, a freqüente localização de aldeias Kayapó na proximidade de campos pode ter sido determinada pelo papel de refúgio que esse tipo de habitat desempenha. Os apêtê serviam também de refúgio em casos de epidemia, quando era mais seguro abandonar temporariamente a aldeia. Durante uma ameaça de sarampo em Gorotire em 1983, um de nós (Posey) observou a fuga de cinco famílias, todas com crianças pequenas, para os apêtê, onde per-
11 
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Queimada no campo, geralmente realizada na seca. Em detalhe, crianças apanham flores num campo recém-queimado nas vizinhanças de Gorotire. 

maneceram isoladas até a ameaça passar. 
Em geral, os índios consideram o campo 
(kapôt) um ambiente mais saudável que a 
floresta (bà) . E o campo ideal contém apê
tê, nos quais encontra-se à mão tudo aqui
lo de que uma família precisa para sobre
viver numa situação de emergência. 

Em tempo de paz, os apêtê eram usados 
como local de descanso e de encontros 
amorosos. Talvez seja por esta última ra
zão - além do fato de ali se concentrarem 
recursos valiosos - que os adultos desen
corajam a entrada das crianças nos apêtê, 
dizendo que lá dentro moram fantasmas 
(karon). 

o 
reflorestamento do cerrado pelos 
Kayapó parece basear-se numa 
concepção do ambiente comple

tamente diversa da vigente nas sociedades 
ocidentais. No lugar de implementos caros, 
utilizam tecnologias simples e baratas. Ao 
invés de virtualmente eliminarem a hetero
geneidade própria do meio - como o faz 
a agricultura intensiva hoje praticada, que 
destrói a flora nativa -, na realidade a in
crementam. 

Essa maior heterogeneidade é obtida pela 
formação e manutenção de aglomerados de 
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vegetação altamente diversificada, numa 
matriz ambiente relativamente inalterada, 
que pode ser tanto uma savana aberta co
mo uma floresta fechada. Essa tática de 
manejo assegura a manutenção de comu
nidades extremamente diversificadas de 
plantas e animais, para atender a múltiplas 
necessidades de várias gerações. Nessa con
cepção, o ambiente é tomado como um to
do ; interferir nele implica o manejo inte
grado de recursos animais e vegetais. 

Nossa pesquisa revelou que os Kayapó 
têm profunda influência sobre a estrutura 
e a composição dos cerrados que cercam 
a aldeia de Gorotire. É fácil inferir ainda 
que o impacto ambiente das técnicas de ma
nejo agrícola deste e de outros grupos in
dígenas deve ter sido bem mais amplo no 
passado. Há indícios de antigas aldeias Ka
yapó espalhadas por toda a imensa área en
tre os rios Araguaia e Tapajós, e é prová
vel que outros povos - como os Xavante, 
Canela, Gavião, Xikrin e Apinajé - te
nham praticado formas semelhantes de ma
nejo em áreas de cerrado, aumentando as
sim a influência indígena nesse ambiente. 

Nossos informantes da aldeia de Goro
tire contaram-nos ainda que muitas das es
pécies plantadas nos campos tinham tido 

origem em outros tipos de habitat, ou mes
mo em outras regiões. O intercâmbio de 
plantas entre aldeias e tribos, que ainda 
ocorre entre os Kayapó, também deve ter 
sido muito mais intenso no passado. Essa 
informação pode ter importantes implica
ções no que diz respeito à atual distribui
ção da flora de cerrado. 

Esse sistema harmonioso de manejo de 
cerrado, que traz benefícios substanciais 
não só para o homem como para o próprio 
meio, foi desenvolvido ao longo de muito 
tempo e, no passado, amplamente pratica
do. Tal constatação nos leva a uma con
clusão: muitos dos ecossistemas tropicais 
até agora considerados "naturais" podem 
ter sido, de fato, profundamente moldados 
por populações indígenas. 
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A pesquisa tutelada 
João Pacheco de Oliveira Filho 

Departamento de Antropologia ,  Museu Nacional, U niversidade Federal do Rio de Janeiro 

H á no Brasi l  uma área de estudos em 
que as investigações científicas para 

se viabil izarem devem estar diretamente 
submetidas ao beneplácito dos eventuais 
ocupantes do poder . É o caso da popula
ção indígena do país , e em especial, neste 
momento, daquela localizada na Amazô
nia e na região de fronteira chamada de Ca
lha Norte. 

À diferença de outros especialistas, os et� 
nólogos só podem conduzir suas pesquisas 
de campo se devidamente autorizados pe
la Fundação Nacional do Índio (Funai) ,  ór
gão v inculado ao M inistério do Interior e 
inteiramente estranho aos critérios e instân
cias acadêmicos, científicos e culturais .  

A justificativa para isso é simplesmente 
jurídico-formal ,  mas esconde muita malí
cia e distorção dos fatos . Apela-se para a 
Lei n? 6 .00 1 , o chamado Estatuto do Ín
dio, onde ele é colocado como um tutela
do da União , sendo esta representada de 
forma monopolista pela Funai .  Se por 
qualquer razão o pesquisador cai em des
graça com esse órgão ou seu potentado lo
cal , a pesquisa torna-se uma questão de po
lícia . Se o pesquisador discorda do princí
pio de autorização e art icula diretamente 
o consentimento do grupo que quer estu
dar, também já pode , desde o início,  ser 
considerado caso de polícia. A Funai , ze
losa tutora, em ambos os casos convoca a 
Polícia Federal para ret irar da área o peri
goso elemento , ameaçando o material de 
trabalho coletado e prejudicando o relacio
namento que fundamenta a pesquisa. 

Tais pretensões se fundamentam em duas 
ordens de equívocos . Primeiro , a comuni
dade científica dispõe de instâncias próprias 
de avaliação , que vão das unidades bási- -
cas de , ensino e pesquisa (departamentos 
universitários, museus , programas ou cen
tros) até os comitês assessores de institui
ções de fomento à pesquisa. Aí ,  por meio 
dessas pessoas gabaritadas e segundo os cri
térios das disciplinas envolvidas , avalia-se 
o mérito dos projetos e a competência de 
cada pesquisador.  É uma trajetória - que 
envolve uma carreira universitária, concur
sos e provas , elaboração de trabalhos cien
tíficos - que viabiliza a realização de um 
estudo sobre um povo ou cultura indíge-
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nas . A Funai não colabora na formação ou 
orientação de antropólogos e não possui 
quadro técnico capacitado para acompa
nhar ou avaliar a pesquisa etnológica ; não 
implementa,  custeia ou sequer apóia inves
t igações sérias que visem a ampliar o co
nhecimento sobre os índios do Brasil .  

Segundo , do  ponto d e  vista jurídico , o 
índio é considerado relativamente (e não 
absolutamente) incapaz, e a tutela exerci
da sobre ele é pensada como mecanismo de 
proteção (e não como instrumento repres
sor de qualquer expressão de sua vontade). 
I sto significa que as ações que um índio de
sempenha, e que não o prejudiquem , têm 
valor legal . As condições de aceitação por 
um grupo indígena e a sua colaboração no 
processo de pesquisa têm que ser - e já 

são , na prática - objeto de entendimento 
direto entre pesquisador e grupo pesquisa
do. Dificilmente uma pesquisa etnológica 
pode ter impacto negativo sobre um gru
po indígena. O que pode acontecer é o con
trário, trazendo grandes expectativas aos 
índios e causando a inveja do tutor. Téc
nicas de relacionamento , métodos de cole
ta ou diretivas de pesquisa que pudessem 
vir a ameaçar a continuidade sócio-cultural 
de um povo i riam enfrentar, antes de tu
do, o veto frontal da ética acadêmica e se 
tornariam objeto de repúdio da comunida
de científica. 

Contrariamente a qualquer postura de 
monopolização do índio , o atual presidente 
da Funai tem se manifestado publicamen
te favorável à exploração de recursos na-

turais (do solo e do subsolo) em áreas in
dígenas, argumentando que lhe é suficien
te que essas atividades tenham a concor
dância das comunidades e contribuam com 
r oyalties para a infra-estrutura assistencial 
do órgão tutor . Por que então discriminar 
a pesquisa etnológica , que não destrói re
cursos não renováveis ,  nem afeta negati
vamente as condições de vida do grupo ou 
seu meio ambiente? 

Como freqüentemente ocorre, equívocos 
protegem uma astúcia que não se deseja re
velar . Trata-se de obter poder sobre o pes
quisador, de instaurar uma relação assimé
trica pela qual a Funai pode proibi-lo de 
exercer o seu ofício. Essa cassação branca 
é muito úti l ,  seja para punir ou para inibir 
os pronunciamentos ou pesquisas de antro
pólogos sobre a política indigenista ou o 
órgão tutor. Pretende ainda fazê-lo silen
ciar sobre eventos ocorridos em nível local 
(conflitos, epidemias etc) ou práticas ad
ministrativas que a Funai ju lga que, uma 
vez divulgadas , prejudicariam sua imagem 
pública. É isso que está acontecendo ago
ra com diversos pesquisadores , especial
mente aqueles que desenvolvem suas pes
quisas com tribos como os Tükuna, os 
Waimiri-Atroari , os Yanomani ,  os Maku
xi e outras , situadas na área de abrangên
cia do Projeto Calha Norte. 

É necessário ir à raiz do problema, ques
t ionando o próprio princíp io da autoriza
ção : a necessidade de uma aprovação da 
Funai para as pesquisas sobre índios bra
sileiros . À comunidade científica , que já 
dispõe de meios para avaliar e viabilizar os 
trabalhos individuais ,  é que cabe estabele
cer mecanismos para o controle das pesqui
sas etnológicas nas áreas ind ígenas . A dig
nidade do trabalho científico e a respon
sabilidade social do antropólogo são in
compatíveis com as pretensões intimidató
rias da Funai . É preciso mobilizar com ur
gência as universidades, as associações cien
tíficas e os órgãos de fomento à pesquisa 
para garantir a autonomia e a integridade 
do trabalho científico . Caso contrário , em 
muito pouco tempo os antropólogos só po
derão fazer pesquisa de campo travestidos 
de militares , comerciantes , funcionários da 
Funai ou de empresas mineradoras . . .  • 
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também o ciclo agrícola, pois a queima das 
roças é feita nas est iagens .  

Em 1 978 ,  durante sua primeira viagem à 
região, Berta Ribeiro estudou o equipamento 
produtivo dos índios do alto rio Negro . Nes
sa ocasião , teve a oportunidade de ajudar 
Tolamãn Kenhíri e seu pai , Umusin Panlõn 
Kumu , na redação definitiva de um livro de 
mitos , publicado sob o título Antes o mun
do não existia (Editora Cultura , São Paulo, 
1 980) . Ao voltar ao rio Tiquié para comple
tar seu estudo, em 1 985/ 1 986, a antropólo
ga encontrou Tolamãn Kenhíri - cujo no
me cristão é Luís Gomes Lana - desejoso 
de escrever um trabalho sobre as constela., 

ções que regulam a alternância de chuvas e 
estiagens . Da-colaboração entre os dois nas
ceu este artigo, i lust rado pelo próprio Tola
mãn . Sempre que possível , são indicadas as 
designações científicas da flora e da fauna, 
cuja  identi ficação , assim como a das cons
telações , foi fornecida por especialistas .  
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"Corpo dr jararaca" (aiiá dehpe puirô) • . l i tera lmente : jararara . rnrpo. rn
rhen tr . Pnn aHlmente a ronstelaçào de Esrorpiào . Surge em o u t u bro . 
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ano dos índios Desâna começa em outubro, quando surge no poente a constelação "Ilumina-ção da jararaca" (afiá sifioliru). A pesada chuva que ela anuncia também tem esse nome. Logo surgem, uma em seguida à outra, as constelações que completam a figura da cobra: a "Cabeça de jararaca" (afiá 
dihpuro puiró) e o "Corpo de jararaca" 
(afiá dehpe puiró) . É época de fazer a limpeza do solo e a derrubada das árvores para abrir novas roças. Nos troncos abatidos e queimados em terreno de mata virgem e capoeira nova brotam cogumelos comestíveis. Ao mesmo tempo, aparece no céu a constelação "Ovos de jararaca" (afiá diu 
bá  puiró), de duas estrelas. A um dos cogumelos, marrom, esponjoso, os Desâna chamam e 'iri (grude). Seu nome científico é Auricularia delicata Fr. Outro, branco, bem maior, pertence à família dos poliporeáceos. Um terceiro, também marrom e esponjoso, porém bem maior que os dois primeiros, é chamado de táka. A safra dos cogumelos comestíveis vai até final de novembro, quando amadurecem ao mesmo tempo o abiu (Pouteria 
caimito) e o ingá (lnga spp). A pupunha 
(Bactris gasipaes), já florida, começa a fru-

tificar. Nesse ínterim, cai a chuva "Rabo redondo de jararaca", depois que aparece no céu a constelação com esse nome (afiá 
poleró beró, figura 1) . Durante essa chuva, que continua até dezembro, ocorre a primeira piracema (quando os peixes sobem o rio para desovar), batizada pelos índios de "lavagem da coceira da pupunha" (ver "Pupunha, uma árvore domes-

f'ig. 1. Acima, à esquerda, aiíá siiío/iru: jararaca, iluminação. Provavelmente o Cruzeiro do Sul. 
À direita, aiíá dihpuro puiró: jararaca, cabeça, enchente. Provavelmente o Cinturão de Órion. Abai
xo, à esquerda, aiíá diubú puiró: jararaca, ovos, enchente. Provavelmente Alfa e Beta da constela
ção de Centauro. Todas em outubro. À direita: aiíá poleró beró: jararaca, rabo, redondo. Prova
velmente a cauda do Escorpião. Novembro, dezembro. 
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Fig. 2. Acima, a constelação pamo ngoá dehká: 
tatu, osso, pedaço. Janeiro. Abaixo, pamo: ta
tu. Fevereiro, março. 

ticada", em Ciência Hoje n? 29). Rãs (dos gêneros Leptodactylus e Osteocephalus) começam a cantar, e podem ser facilmente capturadas. O mesmo acontece com as maniuaras, insetos da família das térmitas, que começam a levantar vôo, mas ainda em pequena quantidade. A enchente cobre os igapós. Em janeiro vem o "verão do abiu" (ka
né weré: abiu, verão), que dura cinco dias. É quando essa fruta começa a escassear. Chove um pouco, mas a chuva não é marcada por nenhuma constelação. Vem em seguida o "verão do ingá" (mené weré: ingá, verão), também assinalado pelo término da safra dessa fruta de vagem comprida. A pupunha está começando a amadurecer. Esse verão dura de oito a 15 dias, tempo dedicado à queima da roça aberta na mata virgem derrubada em outubro. São precisos pelo menos sete dias de sol forte para que se possa queimar a madeira abatida e plantar. Os matapis chamados teli são colocados nos igapós (ver "O ciclo dos peixes no rio Tiquié"). Quando acaba esse verão, no fim de janeiro, começa a chuva "Fêmur de tatu", anunciada pela constelação do mes-
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mo nome (pamo ngoá dehka). Não dá para alagar os igapós nem traz piracema, mas as rãs continuam a cantar. Fevereiro entra com a constelação e a chuva do "Tatu" (pamo, figura 2), trazendo a segunda piracema, do aracu e outros peixes, maior que a primeira. Depois da chuva vem um veranico de quatro dias, chamado "da cucura" (igui weré: cucura, verão) por causa dessa fruta (Porouma ce
cropiaef olia), que então começa a amadurecer. Da mesma forma que o abiu e o ingá, a cucura e a pupunha frutificam ao mesmo tempo, em março, mês de pouca chuva e que não é marcado por nenhuma constelação. Nessa época, entre meados de março e início de abril, o "verão da pupunha" (eni weré: pupunha, verão), que dura de uma a duas semanas, é aproveitado para a queima da roça cuja mata foi derrubada em novembro ou dezembro. Quem derruba a capoeira em janeiro também costuma queimá-la nesse período. No fim do verão da pupunha vem a chuva anunciada pela constelação do "Camarão" (fiahsin kame, figura 3), já em abril. Ela traz a terceira piracema do aracu e ou-

AMAZÓNIA 

Fig. 3. Nahsin kame: camarão, constelação. Abril. Anuncia piracema e insetos comestíveis. 

tros peixes. As maniuaras voltam a voar, assim como as saúvas, cujas fêmeas já estão ovadas. No decorrer dessa chuva começa também a revoada dos cupins. São de duas espécies, ambas comestíveis e do mesmo tamanho. Enquanto persiste no céu o "Camarão", começa a criar asas outra formiga comestível ,  a "formiga-da-noite" (ver "O ciclo dos invertebrados comestíveis"). Mas a constelação do "Camarão" nem sempre traz chuva. Quando não chove, todo o ciclo econômico - a terceira piracema, o vôo das maniuaras, saúvas, cupins e formigas-da-noite, o aparecimento das rãs - deixa de ocorrer. Diz-se então que "a constelação se perdeu". E nesse caso o verão da pupunha se prolonga até meados de abril. Na segunda quinzena de abril cai outra chuva. É anunciada pelo surgimento da constelação "Barba do queixo da onça" (yé 

disiká poalâ) e marca o fim do ciclo das piracemas. Ao mesmo tempo termina a safra do umari (Poraqueiba sericea), fruta que amadurece em meados de março. Depois da chuva vêm dois ou três dias de sol, entremeados de pequenas precipitações. Segue-se a chuva forte, pesada, intermitente, que corresponde ao aparecimento de uma constelação comprida, o ' 'Corpo da onça" (yé dehpe puiró). Nesse período as rãs cantam o tempo todo, e é fácil apanhálas. Um veranico de quatro a cinco dias sucede a essa grande chuva. É o "verão do umari" (me weré: umari, verão). Passados os dias de sol vem a chuva chamada "Rabo redondo da onça ' '  por causa da constelação que a anuncia (yé poleró beró, figura 4). Então termina o canto das rãs, que já não podem ser localizadas; a maniuara e as saúvas também não voam mais. Continuam apenas os cupins. 

Fig. 4. À esquerda, acima, yé dislka poaló: on
ça, queixo, barba. Provavelmente parte da Ur
sa Maior. Ao lado, yé dehpe puiró: onça, cor
po, enchente. Acima, yé po/eró beró: onça, ra
bo, redondo. Todas em abril. 
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Em estreita dependência do regime das chuvas, o ciclo dos peixes se subordina, portanto, ao aparecimento das constelações que as anunciam. Assim, em novembro, quando surge a constelação "Rabo redondo de jararaca" ,  ocorre a primeira piracema de aracus, mandis, pacus, surubins. Em janeiro, durante o verão do ingá, quando as águas estão baixas, começa .:> preparo e a colocação das armadilhas de pesca e a confecção dos grandes puçás - os jererés -,  um trabalho masculino. O caiá, a maior das armadilhas permanentes, é construído junto às cachoeiras ou, mais propriamente, restaurado nessa época (figura 5). No rio Tiquié existem caiás nas cachoeiras de Pari, perto da aldeia dos Tukâno, e Periquito; no igarapé Cabari, onde se situa um povoado dos índios Tuyúka (a três horas de viagem em canoa acima de Pari); na cachoeira Caruru, junto à aldeia do mesmo nome, dos Tukâno; na cachoeira Pedra Curta, onde se localiza a povoação São Pedro, também dos índios Tuyúka. Só nesses lugares arma-se o caiá no rio Tiquié . 

Em abril, quando surge a constelação "Rabo redondo da onça" , os aracus fazem na cachoeira Pari uma piracema que dura só um dia. Ela é denunciada por um barulho característico: os peixes "gritam". Após a de�ova, ao iniciarem a descida do rio, eles são apanhados no caiá. Os índios que ajudaram a construir a armadilha dividem o produto. Nos outros dias, pega o peixe quem chegar primeiro. Com essa armadilha agarra-se tanto o peixe que sobe como o que desce o rio. Para o que sobe, o caiá é um anteparo que diminui a força da água na cachoeira. Ele procura a passagem e cai na esteira do caiá. O peixe que desce o rio trata de contornar a armadilha. Não resistindo à força das águas, retrocede, caindo igualmente na cilada. No caiá apanham-se peixes grandes, como surubim, pacu, aracu, mandubé, mandi, e pequenos, como o pirá-mirim. Na época própria, arma-se uma esteira apertada, para que esse peixinho não escape por entre as varetas. O pacu, bem como o peixe chamado "do queixo vermelho" ,  comem o caruru (Mourera flu v iat il is), planta que dá nas cachoeiras e da qual antiga-
i mente se extraía sal. Por isso eles são pes-
1 cados em maior quantidade nesses hábitats. � O jequi é colocado nos lugares onde fa-t zem piracema os aracus (figura 6) . Esses � peixes têm dois pontos pretos no rabo, vi.§ ;Vem nos igarapés e desovam no igapó, em determinados locais do rio Tiquié. A piracerna dessa espécie de aracu (niht in ier ike-
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Fig. 5. Caiá (ge 'a'). Armadilha de peixe, permanente, junto a Pari-Cachoeira, no rio Tiquié. Com
pare com a foto, em detalhe, tirada no mesmo lugar representado no desenho. 
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na, em desâna) ocorre durante o dia, às quatro horas da tarde. A outra espécie de aracu tem uma risca preta no rabo. Seu hábitat é no próprio rio Tiquié, mas eles desovam nos recôncavos, ou seja, nas voltas do rio, também em lugares certos. O aracu de risca preta (niht in man ikena, em desâna) desova à noite, durante a chuva, um dia antes da piracema do aracu de pontos pretos. Por causa desses hábitos do aracu - o peixe mais apreciado pelos índios da região - e de outros peixes, os matapis são colocados em lugares determinados. Os Tukâno de Bela Vista colocam-nos no igarapé Umari e os de Tabatinga e Inspetoria no igarapé Castanha, ambos afluentes do Ti-

Fig. 6 .  Matapi, ou jequi com funil interno (a,lu
bo), para colocar em igarapés ou cachoeiras. 

quié. É mais fácil colocar o jequi nos igarapés, que são locais mais fechados, do que na beira do rio ou nos igapós. O rio e o igapó crescem rapidamente e, com a subida das águas, é difícil encontrar o lugar da desova. Esses locais pertencem aos "irmãos maiores" de cada grupo e são denominados de acordo com o nome das armadilhas. Nas povoações dos índios Tukâno, no rio Tiquié, estão os lugares mais apropriados à colocação dos matapis. Às vezes pegamse neles os peixes menores, que sobem em cardumes as cachoeiras , entre julho e setembro. O cacuri é armado nas cachoeiras, em locais mais fechados do igapó, à beira-rio, bem como nos paranás. Nas cachoeiras de Iauareté e lpanoré, no rio Uaupés, sua localização, nos pontos de desova dos peixes, é transmitida de pais a filhos, como direito de herança. Os cacuris colocados no rio Tiquié não estão na dependência da piracema. A despeito disso, os maiores da tribo se apropriam desses lugares - descobertos- por meio de seguidas tentativas de 
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captura dos peixes - e os transferem, como herança, a seus descendentes. O cacuri , como o caiá, pode ser considerado armadilha permanente. Também é restaurado durante o verão do ingá. Outro tipo de armadilha - um tubo oblongo de boca expandida chamado teli - também é preparado durante o verão do ingá, isto é, em janeiro (figura 7). É fincado entre varas, folhagens e outros anteparos, em determinados lugares no igapó. Esses locais são também transmitidos pelos pais a seus primogênitos e depois aos filhos seguintes. São lugares em que, por experiências de acerto e erro, a pesca mostrouse mais produtiva, nada tendo a ver com as piracemas. Às vezes caem no teli os peixes menores - aracu, mandi, acará - que sobem em cardumes entre julho e setembro. O jereré é outro importante implemento pesqueiro (figura 8). Serve para pescar o aracu de pontos pretos que desova à tarde e que, como o de risca preta, é encontrado em todas as piracemas marcadas pelas constelações de que tratamos. Durante a piracema do primeiro aracu - o de risca preta -, que ocorre à noite, toda a atdeia se reúne para ajudar na pesca com jereré, em canoa. Os pescadores sobem o rio, no meio da correnteza, com o puçá grande imerso na água. Quando percebem que já agarraram certa quantidade de peixe, despejam-na na canoa e voltam 

-
........ ---

Fig. 7. Te/i. Armadilha colocada à beira-rio, iga
pó ou igarapé, com cercadura de folhas e paus. 

a mergulhar o jereré no rio. Tornam então a subir no meio da correnteza e repetem a operação inúmeras vezes, até se darem conta de que terminou a piracema. Outros peixes - como o pacu, o mandubé, o surubim e o mandi - também procriam durante a piracema do aracu. O pirapucu faz piracema em separado, nas concentrações da palmeira jauari (Astroca
ryum jauan), que cresce nos igapós. A piranha, o acará, a traíra e o tucunaré, entre outros, desovam individualmente, não em 
AMAZÓNIA 
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Fig. 8. Jereré. Pesca à noite, em canoa, durante a piracema do aracu de risca preta no rabo. 

piracema: o acará e o tucunaré, no verão do ingá, a traíra e a piranha, no verão da pupunha. Nas estiagens mais prolongadas, assinaladas pelos intervalos entre o aparecimento das constelações, fazem-se tingüijadas. Para isso coloca-se uma grande barragem (pari) cercando o paraná, o lago, alguns igapós que permitem esse fechamento por serem mais redondos, e também os igarapés, quando a água baixa o suficiente. A colocação dos paris se faz na época que precede as enchentes anunciadas pelas constelações do "Rabo de jararaca" , "Fêmur de tatu" e "Camarão". Nas tingüijadas empregam-se dois tipos de timbó (planta das famílias Leguminosae e Sapindacea; gêneros nativos: Derri s 
e Paullinia; gêneros cultivados: Tephrosia 
sinap u e outros). Um deles, nativo, cresce nos igapós e só serve para pescar nos lagos. O talo é pisado e a espuma resultante espalhada no lago, para envenenar os peixes. Eles levam poucos minutos para subir à superfície, sendo então apanhados com puçá, arpão ou peneira, por homens, mulheres e crianças. Mais comum é o uso do timbó cultivado na roça. É uma trepadeira cuja raiz é socada e misturada com barro. Dissolvida a mistura na água, ela intoxica os peixes, que vêm à tona nos lagos, igarapés, paranás e curvas dos rios, e são pegos da maneira descrita. Na segunda quinzena de abril, quando cai a chuva "Barba do queixo da onça" , não dá mais para pescar com armadilha. Tampouco se montam barragens com paris, para tingüijar, uma vez que se sabe que não haverá outra estiagem. Durante o resto do mês, e também em maio, as armadilhas preparadas no verão do ingá ficam submersas. Só é possível pescar um peixinho chamado daguiru, à noite, com anzol. 

A isca é um verme preto - o daracubi -, cujos viveiros ficam em determinados lugares no igapó. Quando o rio enche, o daracubi sobe nas árvores e se esconde nas orquídeas, onde é coletado. Quando o rio seca, o pescador não precisa de isca: ele mergulha e procura nos tocos de pau podre certas espécies ,de daguiru que comem lama. Às vezes os peixinhos são pegos a mão, na própria lama. Com a cheia dos rios, em junho, aparecem outros peixes, minúsculos, os pirámirins. Eles caem nos caiás colocados nas cachoeiras - quando estas não ficam submersas -, nos jequis e em outra armadilha especial (i m(n o, em desâna) , que leva isca de cupim ou formiga torrada, sustentada por uma folha. Para pegá-los, os caiás são aparelhados com esteiras de crivo fino, isto é, com varetas armadas bem próximas umas das outras. A partir de junho começam a subir o rio cardumes de peixes maiores, como o surubim e o pacu. Concentram-se principalmente nas cachoeiras, onde, em lugares exclusivos para sua captura, são armados caiás e cacuris. Às vezes eles são também pescados com isca e anzol ou, à noite, com facheio. O conjunto dos cardumes chamase em desâna i 'in wai , o que significa "larvas, peixes" , uma vez que o auge dessa migração ocorre na época da safra das lagartas de borboletas, em agosto. A subida de cardumes - não em desova - vai de junho a setembro. A partir daí o rio baixa de nível e termina o alongamento dos igapós, reiniciando-se novo ciclo. Com o uso das malhadeiras, introduzidas em 1979 no rio Tiquié, esses cardumes e até mesmo as piracemas vão-se tornan-: do cada vez mais raros. Os peixes são pegos nas malhadeiras antes de ficarem adultos, não atingindo a época da desova. 
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É depois da chuva trazida pela constelação "Rabo redondo de jararaca" e durante a primeira piracema que as maniuaras (família Termidae, subfamília Nasutitermitinae, gênero Cornitermes) fazem a sua aparição. Elas constroem montículos de terra com vários orifícios de entrada e saída. Para apanhá-las, os índios fazem um funil com folha de sororoca (bananeirabrava, He/iconia sp) que é enfiado nos buracos do cupinzeiro. A esse funil se adapta uma espécie de recipiente: folha de sororoca dobrada e presa pelas dobras com lascas de pecíolo da folha da palmeira patauá 
(Jessenia bataua). A maniuara, ao levantar vôo, bate na extremidade superior do funil e resvala para o recipiente de sororoca. Essa operação é repetida ao terminar o verão da pupunha - no início de abril -, quando surge a constelação do "Camarão" e ocorre nova revoada do inseto. Em meados do mesmo mês há uma terceira revoada, anunciada pela constelação "Barba do queixo da onça" , que por causa disso também é chamada "Enchente de maniuara" . Finalmente, durante a chuva que se precipita com a constelação "Rabo redondo da onça" , ocorre a última revoada das maniuaras. Como as safras dessas térmitas coincidem com algumas piracemas, verificava-se antigamente uma distribuição das tarefas: os Tukâno iam pescar enquanto os Desâna se ocupavam da coleta dos insetos. Os índios apreciam muito a maniuara, que, como a abelha, tem soldados e rainhas. Os soldados são comidos crus ou torrados, socados no pilão com sal e pimenta. Às vezes acrescenta-se peixinho mo-

queado, também socado no pilão, e com a mistura cobre-se o beiju. A rainha é preparada da mesma forma, mas sem peixe. A saúva é igualmente apreciada por todos os grupos da região. Consomem-se duas espécies do gênero A lta: uma, chamada dihputiana em desâna, é pequena, amarronzada, e ingerida viva ou torrada, tanto o macho como a fêmea; a outra, também pequena, porém preta e mais brava, é chamada biaponá. Quando moqueadas, essas formigas se conservam por muito tempo. O vôo da saúva começa quando as fêmeas estão ovadas, ao cair a chuva da constelação do "Camarão". Para apanhá-las, arma-se em cima do formigueiro um jirau, onde as pessoas se sentam e as capturam em pleno vôo. Seu ciclo termina na mesma época que o das maniuaras, isto é, em meados de abril, quando surge a constelação "Rabo redondo da onça" . Ainda durante a chuva da constelação do "Camarão" começa a voar outra formiga, a "formiga-da-noite" (em tradução literal do desâna fiami mengá: noite, formiga). Seu viveiro é subterrâneo, assim como o da saúva. Ela inicia o vôo ao clarear o dia, sendo apanhada com facheio de turi. Cava-se primeiro um buraco a três metros de distância do formigueiro e abre-se uma calha, reta e limpa, para uni-los. Aceso o pau de turi, a formiga é atraída pela luz, caminhando em direção ao buraco, onde é recolhida num recipiente (figura 9). Na mesma época ocorre o vôo de duas espécies de cupim: ahpikõn weka e bu lu paganá, em desâna. Uma delas constrói seus ninhos debaixo da terra ou em árvores podres, de-

Fig. 9. Modo de capturar a "formiga-da-noite" (fiami menga'): o fogo do pau de turi atrai os inse
tos, que caem no camuti (pote de barro), colocado num buraco cavado na terra. 
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pois de derrubadas, a outra é arborícola . Os cupins só são comidos depois que criam asas, isto é ,  quando a fêmea está ovada. O macho não é consumido. O gafanhoto, que aparece antes da constelação da "Lontra" , em julho, é comido, tal como a formiga, torrado no tacho de barro, socado e misturado com sal e pimenta. Ou então é moqueado no espeto. No final de julho, ao surgir a constelação do "Caranguejo" , é tempo das larvas de borboleta. As primeiras a madurar a ponto de serem consumidas são as nihtiá, 

Fig. 10. Captura da wahsu 'bulo in no tururi. 

da família das Saturnidae, que dão no tronco do cunuri (Cunuria spruceana). Em seguida surge a wahsu 'bu lo in, que come a folha do tururi (Stercu lia sp).Ambas as árvores dão em terra firme do tipo arenosoargiloso e também no igapó. A que dá no pé do tururi é rajada de rosa e preto e sem pêlos (figura 10). À medida que se torna adulta, aumenta de tamanho até medir cerca de dez centímetros, e vai descendo pelo tronco até chegar ao alcance da mão. Então é apanhada e cozida em água e sal. A 
nihtiá, de seis centímetros, colorido acinzentado e pêlo esbranquiçado, também é pega a mão quando desce pelo tronco em bandos e se amontoa nos galhos das árvores vizinhas para fazer ninhos. É consum·ida torrada e socada no pilão com sal e pimenta, acompanhando o beiju. Em agosto aparece outra lagarta muito apreciada: a bali 'i, que se alimenta da folha do japurá (Erisma )apura), árvore de cerca de 20 metros de altura e um de diâ-
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Fig. 1 1 .  Bali'i, caindo do japurá. 

metro, cujo fruto é comestível, assim como o do cunuri. Para apanhá-la, limpa-se primeiro uma calha no terreno em torno do tronco. Depois a calha é forrada com a folha de cabari (Lonchocarpus sp). A certos intervalos, abrem-se na calha buracos forrados com a mesma folha (figura 11). A larva cai do alto do japurá por volta do meio-dia e fica andando em torno do tronco até que penetra na calha, resvala e cai no buraco. Essa larva é azul com pintas brancas, sem pêlo, e mede cerca de dez centímetros. Sabe-se quando vai cair examinando os excrementos que ela espalha em 

Fig. 12.  Acariquara com bihpísa . 

torno do japurá. A larva do japurá é muito procurada não apenas pelo excelente sabor mas também porque produz uma enzima usada para eliminar verrugas. Como alimento, é cozida até amolecer, depois de tirar-se a glândula produtora da enzima. Pode também ser torrada inteira, socada no pilão e temperada com sal e pimenta. Na mesma época, em agosto, aparece a lagarta alaranjada com pêlo branco (figura 12) que come as folhas da acariquara 
(Minquar tia guaianensis ) e por isso toma 
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o nome dessa árvore em desâna (bihp{sa ) .  Tem gosto adocicado e é consumida da mesma forma que a lagarta do japurá. Em seguida amadurece a outra lagarta do cunuri. Mede quatro centímetros, tem pele e pêlo marrons e se chama si t 'ha (figura 13). Ela come a folha da árvore à noite e, como a wahsu 'bulo in (do tururi), desce pelo tronco, quando adulta, até ficar ao alcan-

Fig. 13. Sit 'ha, descendo o tronco do cunuri. 

' ce da mão. Ainda no mesmo mês as larvas 
po 'á busá e wahsun pe in (figuras 14 e 15) atacam as folhas do cunuri . A primeira é peluda e esbranquiçada e atinge dez centímetros de comprimento. A segunda, do mesmo tamanho, é amarelada, com o pêlo da mesma cor. Finalmente, no mês das larvas comestíveis, aparecem as lagartas que dão no pé do ingá, chamadas behebu (figura 16). Com quatro centímetros, pele amarelomostarda e pêlo preto, comem a folha dessa fruteira. São apanhadas ao descer o 

Fig. 14. Po 'á busá, "peluda" ,  também do cu
nuri. 

Fig. 15. Wahsun pe in, outra larva do cunuri. 

tronco, já adultas. Quando se perde essa ocasião, são procuradas nos ninhos que formam nas árvores vizinhas, semelhantes a teias de aranha. Essa espécie é comida pelos passarinhos quando ainda habita o alto do tronco. Por isso desce em menor quantidade. Algumas larvas, como a do japurá, costumam fazer ninhos no chão, com saliva, para se protegerem. As que escapam da coleta viram borboletas. 

Fig. 16. Larva behebu, do ingá. 

Um estudo da antropóloga americana D. L. Dufour realizado entre os índios Tatúyo - grupo de líhgua tukâno da Colômbia - avalia que, dentre a proteína animal ingerida dur�nte um ano por esses índios, cerca de 120/o (para os homens) e 26% (para as mulheres) correspondem ao consumo de invertebrados. Além dos mencionados, incluem-se espécies de larvas de coleópteros e pupas de vespídeos (cabas). Essas larvas e pupas também são comidas pelos Desâna. Não estando, porém, relacionadas ao ciclo das constelações, foram aqui omitidas. 
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Em maio cai a chuva anunciada pela constelação "Pedaço de estrela" (nekãn tu
ru, figura 17). Nesse período, pouco antes de acabar o ciclo dos insetos comestíveis, torna-se mais intenso o vôo das duas espécies de cupins. Ainda no decorrer de maio, o aparecimento das constelações "Peixe, moquém" (wái ka iá, figura 18) e "Cuia com polpa de umari sobre suporte" (kái sa
ninó, figura 19), uma depois da outra, marca o início de chuvas torrenciais, ininterruptas, que fazem subir a água dos rios. Com as armadilhas de pesca, permanentes ou temporárias, submersas, só é possível pescar o dagliiru com anzol. Ainda é preciso mencionar uma intensa migração de pássaros, do tamanho do bem-te-vi , cuja revoada coincide com as três constelações da onça acima referidas. Quando desponta a "Cuia" , esses passarinhos desaparecem, sem que se saiba de onde provêm. As fortes chuvas marcadas por essas constelações prolongam-se até meados de junho. A que vem com "Pedaço de estrela" , em maio, permite a derrubada da capoeira a ser queimada no veranico de junho, de três dias, chamado yohóka dehpe 
bohotáli, o que poderia ser traduzido, não literalmente, por "enxó-enfeite emplumado, verãozinho". É então que se planta o milho: plantado nessa época é que ele vinga, como dizem os índios. Nesse veranico 

Fig. 17 .  Nekãn turu: estrela, pedaço. Provavel
mente a constelação do Cisne. Surge em maio. 

Fig. 1 8 .  Wái kaiá: peixe, moquém. Maio. Pro
vavelmente a cabeça da constelação do Touro. 
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Fig. 19 .  Kái saninó: cuia com polpa de umari 
sobre suporte. Provavelmente Plêiades. Maio. 

o rio baixa um pouco, mas logo em seguida cai nova chuva chamada - como a constelação que a precede - "Enxó-enfeite emplumado" (yohóka dehpe pu iró, figura 20). Segundo Stephen Hugh-Jones, essa constelação representa a enxó com lâmina de pedra usada antigamente como ferramenta agrícola e, mais tarde, como ornamento ritual levado ao ombro esquerdo, durante as danças. Atualmente as enxós não são mais encontradas . Para HughJones, essa constelação corresponde ao cinturão e à espada de Órion. Termina o mês de junho e as águas voltam a crescer, tornando possível a travessia de lancha até as cachoeiras de Pari e Caruru. Começam a subir o rio peixinhos minúsculos, de dois a dez centímetros, conhecidos como pirá-mirins, que são apanhados em armadilhas de crivo fino. 
ulho é o tempo da revoada do gafanhoto. Eles chegam em grandes enxames ruidosos que invadem a aldeia. São apanhados a mão, com ajuda de fachos de turi , madeira ignífera (Lican ia kunthiana) .  Alguns pescadores os utilizam como isca de pacu, único peixe que come gafanhoto. Três constelações surgem em julho. A primeira - e a chuva correspondente -chama-se "Lontra" (d i 'á yo wá, figura 21). Antigamente havia lontras no rio Tiquié e elas eram caçadas nesse período do ano; a exploração para venda de peles dizimou e afugentou os animais . Na mesma época vêem-se às vezes, mas não muito nitidamente, as constelações ' 'Passarinho, muito bonito" (bihpiá d ianá, figura 22) e "Caránguejo, muito bonito' '  (ngamiá dianá, figura 23). Essas constelações anunciam chuvas interminentes que, por sua vez, trazem a frente fria chamada kerá, como o mamífero do mesmo nome (preguiça). É o início do ciclo das larvas comestíveis. Carnudas e de excelente sabor, as larvas alimentam-se das folhas de certas árvores e delas recebem seus nomes. A safra dessas primeiras larvas coincide com a volta da constelação 

"Pedaço de estrela" , que aparecera pela primeira vez �m maio. Também nessa época sobem o rio Tiquié, mas não em desova, cardumes de peixes de maior porte, como o surubim e o pacu. A primeira migração desses peixes costuma acontecer em junho, a segunda em julho e a terceira em agosto. 

Fig. 20. Yohóka dehpe puiró: enxó-enfeite de 
plumas, enchente. Provavelmente o Cinturão de 
Órion. Junho. 

Em agosto começa-se a roçar o terreno de mata virgem onde se deseja abrir roça nova. Roçam-se também as capoeiras, que podem ser derrubadas quase em seguida, porque são cobertas de árvores de menor porte. Ao mesmo tempo termina a primeira safra de larvas e começa uma segunda, bem maior. Essas safras mobilizam grande número de pessoas , sobretudo na coleta de n iht iá. Os rios estão cheios e é difícil pescar, exceto com anzol. Por isso as larvas assumem grande importância na dieta alimentar dos grupos indígenas. As mais procuradas e apreciadas são a primeira larva do cunuri e a que come folha de japurá. Em meio ao ciclo das larvas, verifica-se uma presença mais notória de pacas (Cul iculus paca) .  Esses roedores alimentam-se dos frutos das árvores que crescem à beira-rio e amadurecem em junho, julho e agosto. Nessa época do ano, de acordo com a antiga divisão de atribuições econômicas entre as tribos, cabia aos Desâna caçá-las. Em setembro ocorre um pequeno veranico de dois a três dias. Chama-se "verão das larvas velhas" (i 'i mera weré: larvas, velhas, verão) e marca o fim das primeiras larvas que aparecem em julho (as niht iá, do cunuri, e as wahsu 'bulo in, do tururi). Aproveitam-se os poucos dias de sol para queimar a roça de capoeira abatida em agosto. O rio baixa e termina o alagamento do igapó. Passada a curta estiagem, voltam a chuva e a corrente fria da preguiça . A ventania derruba as flores de fruteiras, como o abiu e o ingá, plantadas nas roças e junto às casas. Depois dessa onda de frio vem outro verão de cinco dias. É o "verão 
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das larvas bonitas" (in dianá weré: larvas, bonitas, verão), que assinala o término da safra das últimas larvas comestíveis. A estiagem é de novo aproveitada na queima das roças de capoeira. Os dias de sol terminam quando surge a constelação "Garça" (iahí puiró, figura 24), com a chuva do mesmo nome. Ela anuncia a última revoada da maniuara, chamada porá men
gá (espinho, maniuara), já no fim de setembro. A partir daí começam chuvas intermitentes. Quem ainda não queimou a roça feita em terreno de capoeira perde a derrubada, porque a macega começa a crescer e não ocorre mais uma série de dias de sol forte para fazer a queima. 

classificação das constelações dos Desâna espelha a realidade climática de seu hábitat, que se carac-teriza pela alternância de sol e chuva, bem como pelas sucessivas cheias e vazantes dos rios. Os verões são muito curtos, atingindo no máximo 15 dias sem precipitação alguma; e as chuvas estão diretamente relacionadas à posição dos astros, ou seja, são marcadas pelo surgimento de constelações, cuja nomenclatura é idêntica à delas. São, portanto, essas constelações e essas chuvas que determinam o ciclo econômico anual. A caça não é incluída nesse ciclo como atividade de subsistência associada a mudanças climáticas. Entre outras razões, porque antigamente era provida sobretudo pelos índios da mata - os grupos Maku - aos índios do rio - as tribos da família lingüística tukâno, à qual se filiam os Desâna. A única exceção assinalável é a caça de pacas, em determinada época do ano, vincu-, lada ao amadurecimento de frutos com que esses roedores se alimentam. Uma outra evidência da maior importância é a contribuição que formigas e larvas de borboletas oferecem para complementar as necessidades de proteína animal, cuja fonte principal, para os índios do rio, é o peixe. Isso se comprova pela detalhada classificação taxonômica das diversas espé-

Fig. 2 1 .  Di'á yowá: lontra. Provavelmente o pla
neta Vênus ou Alfa do Cão Maior. Julho, 
agosto. 

AMAZÓNIA 

cies, que demonstra profundo conhecimento da morfologia e hábitos dos invertebrados comestíveis. Desse conhecimento, fruto de prolongada observação, são também uma prova as técnicas de pesca e de captura de insetos e larvas. Os carboidratos são fornecidos pela mandioca, planta máter e 

Fig. 22. Bihpiá dianá: passarinho, muito boni
to. Julho, agosto. 

sustentáculo mais estável da subsistência. Ela também se vincula ao ciclo das constelações, na medida em que chuvas e estiagens determinam o ciclo agrícola. Com efeito, nos curtos intervalos de no máximo 15 dias, quando não ocorre precipitação alguma, queima-se a roça, derrubada não raro seb o peso de chuvas torrenciais. O movimento das estrelas pouco tem z ver com o ciclo ritual. Antigamente, antes das chuvas que acompanhavam as constelações da jararaca, de out.ubro a dezembro, os kumuá (sábios, videntes) faziam ritos com breu e fumo para afastar os ofídios que aparecem em maior número e são mais pestilentos e agressivos nessa época. O rito do breu é por isso chamado aná dibuli üararaca, afastar). Nas roças, que são derrubadas então, o rito com fumo protegia contra a queda de troncos. De julho a setembro, quando surgem as constelações que coincidem com o ciclo das larvas comestíveis, faziam-se os mesmos exorcismos para defesa contra pajés sobrenaturais. O rito de iniciação masculina ocorria quando amadureciam certos frutos da mata muito apreciados por sua raridade - o uacum (Monopteryx uacu) , o miriti (Mauri
tia flexuosa), e uma espécie de seringueira, provavelmente o cunuri, chamado pelos Desâna de wahsun - e quando aparecia a constelação "Enxó emplumada". A nomenclatura das constelações coincide em parte com a que Stephen HughJones anotou ( 1982) entre os Barasâna, grupo de língua tukâno da Colômbia, e a que Koch-Grunberg registrou ( 1905) em duas tribos da mesma filiação lingüística no Uaupés. Contudo, nem sempre os nomes se referem ao mesmo grupo de estrelas. Entre os Desâna essas constelações não 

Fig. 23. Ngamiá dianá: caranguejo, muito bo
nito. Julho, agosto. 

Fig. 24. lahí puiró: garça, enchente. Setembro. 

são mencionadas nos mitos: vinculam-se primordialmente à vida econômica. Suas observações climáticas contradizem a noção de que, na região, há apenas duas estações: seca e chuvosa, ou "verão" e "inverno". Também superam outra classificação simplista, que só distingue no solo amazônico a terra firme, a campina e a várzea. Disso se conclui que o conhecimento indígena dos f enômenos climáticos deve ser levado em conta para a compreensão da etnoecologia da Amazônia. 
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A cura xamanística , 
o tratamento médico , 
as noções de doença e 
de diagnóstico , a medicina 
popular e os rituais -
temas que põem em 
questão as fronteiras entre 
religião , magia e ciência -
foram objeto de intenso 
debate há dois anos atrás . 
Um cientista estava 
gravemente enfermo ,  dois 
pajés xinguanos vieram 
tratá-lo . Universos 
simbólicos divergentes , 
coabitando um mesmo 
conjunto de fatos . Em nossa 
cultura, entender a doença 
é conhecer sua causa, 
desvinculando-a de 
propriedades abstratas e 
tornando possível produzir 
um saber eficaz sobre o 
indivíduo doente . Nas 
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E MEDICIN ..... 

tribos xinguanas , através 
de um roteiro que reencena 
a doença e mobiliza a 
coletividade , o xamã traduz 
o caos sensitivo da vítima 
em termos mí ticos ,  
buscando definir o lugar 
de cada um e o sentido dos 
eventos . O consenso e a 
adesão ao jogo dramático 
tramado pela pajelança são 
fundamentais para que 
se realize a 'eficácia 
simbólica ' ,  princípio da 
cura xamanística .  
Charlatanismo? Saber 
empírico, comprovado 
por experimentação 
milenar?  O debate pela 
imprensa foi áspero , 
mas quase sempre 
antagonistas extremados 
compartilhavam idéias 
muito semelhantes . 



O 
s fatos são conhecidos . Em janei
ro de 1 986 os pajés Raoni e Sa
paim deixam o Parque do Xingu , 

atendendo a convite do presidente da Re
pública. Devem seguir até o Rio de Janei
ro e cumprir delicada missão : salvar o cien
tista Augusto Ruschi ,  condenado a morrer 
por complicações hepáticas decorrentes, se
gundo diz, de envenenamento por um sa
po dendrobata ,  ocorrido 1 5  anos antes , na 
floresta tropical . No Rio, são três dias de 
pajelança , exaustivamente acompanhados 
pela mídia nacional e internacional . Um es
petáculo pontuado por entrevistas coleti
vas , controvérsias e informações desencon
tradas sobre o que está se passando . 

Os jornais apresentam os índios e seus 
objetivos com perspectivas divergentes : 
trata-se de um par de curandeiros que rea
l izará um ritual exótico ; são dois pajés -
os 'médicos da tribo' - que colocarão à 
prova a farmacopéia indígena ao longo do 
tratamento .  Primeira polêmica: o diagnós
tico. Médicos afirmam ser inverossímil não 
só que o envenenamento seja a causa prin
cipal dos males de Ruschi , mas especial
mente que o veneno ainda possa estar 
atuando em seu organismo . Raoni é taxa
tivo : "Vi foto dele no jornal e ele já tá com 
cara de sapo. V irou sapo . Tem que t irar o 
sapo de dentro dele senão ele morre logo . "  
(Jornal do Brasil, 2 1 /0 1 /86) 

Têm início os trabalhos, testemunhados 
por um único jornalista e ,  eventualmente , 
por um ou outro convidado,  como eu pró
prio ,  que gravei as únicas imagens da pa
jelança em vídeo. Sapaim e Raoni alterna
damente tragam o pelam - grosso cigar
ro de tabaco natural -, sopram sua fuma-
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ça sobre Rusch i ,  entoam cantos . Sapaim 
extrai do corpo do cientista uma substân
cia pastosa, o "veneno do sapo" ,  segun
do ele . Descrevendo o que se passara nes
sa primeira sessão , eis as impressões do re
pórter do Jornal do Brasil (JB) , publica
das no dia segu inte : "Meninos , eu vi . Ma
terialista por princípio ,  entrei mais incré
dulo do que devoto para part icipar da ce
rimônia. Mas logo esse estado de espírito 
se modificava , principalmente depois que 
vi sair do corpo do cientista uma massa 
verde-oliva, parecendo goma de mascar .  
Olhei , aproximei a vista da mão de Sapaim,  
firmei com os olhos como quem não que-

O ritual realizado com Rus
chi foi fartamente fotogra
fado, sobretudo a massa 
verde (mostrada por Sa
paim), que surpreendeu os 
jornalistas. 

ria acreditar, mas não havia como _não vê
la. O pajé Sapaim fazia sempre questão que 
eu fotografasse a substância. Logo no pri
meiro intervalo busquei explicação para sua 
condescendência.  ' Nós estamos aqui ' ,  ex
plicou Raon i ,  'para curar um branco com 
remédio de índio . Você está fotografando 
por causa disso , porque índio não engana 
ninguém , não brinca com essas coisas . ' " 
(JB, 24/0 1 /86) 

Nesse mesmo dia, o JB estampa em man
chete : 'Ruschi melhora com tratamento de 
índio ' ,  enquanto O Estado de S. Paulo 
(OESP) not icia em primeira página que 
'médicos contestam e criti cam a pajelan

ClJ 

ça' .  O neurologista Car
los Bacelar, assinala o 
OESP, acha que o tra
tamento, com o patro
cínio do pres idente da 
República, é a desmora
l ização da medicina: 
" Isso é curandeirismo. 
Se o Ruschi se curar , eu 
coloco um prato no bei
ço , feito o Raoni . "  

O que diz Ruschi dos 
-: acontecimentos? "Te-
1 mos muito o que apren
! der com os índios .  A 

medicina alopática se 
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vale das plantas sintet izadas,  com resulta
dos não tão expressivos . Não tomei nada 
pela boca. Só fu i tratado pela sapiência de 
Raoni e Sapaim, que vêm cuidando de seu 
povo com milênios de experimentação . "  O 
repórter acrescenta: "O naturalista lem
brou que os índios conhecem os medica
mentos naturais para o combate ao vene
no das cobras e mais uma vez acentuou que 
o tratamento indígena não é um charlata
nismo . "  (JB, 27/0 1 /86) 

Depois da pajelança , Ruschi considera
se curado do veneno de sapo : "Contra os 
fatos não há argumentos . Eu estava mal , 
sem fôlego , com dificuldade para cami
nhar, hemorragias nasais ,  e agora estou 
bem , dormindo bem, comendo bem, depois 
de ser tratado pela medicina indígena. " O 
episódio de sua cura, diz , "serviu para re
velar a medicina indígena e sua eficácia. 
Por ter rituais ,  há quem pense que é curan
deirismo,  mas na verdade a cura vem mes
mo pelas ervas" .  (JB, 28/0 1 /86) 

AMAZÓNIA 

A melhora de Ruschi após a pajelança 
merece amplos espaços na mídia e dá voz 
aos que são s impáticos aos índios . "Ave 
Tupã . Aleluia querido Ruschi" ,  diz telegra
ma enviado por Jaime dos Santos Neves, 
médico do cientista no Espírito Santo.  O 
homeopata unicista Vitor Menescal tam
bém admite a eficiência da pajelança : "A 
raiz utilizada pelo cacique Raoni pode con
ter uma substância ativa que combate o ve
neno . O fato de não ser um tratamento 
científico não invalida o uso do medica
mento. É possível que o conhecimento em
pírico tenha o tratamento para o veneno 
de sapo, porque a medicina ainda não es
gotou o conhecimento de todos os princí
pios ativos . "  (O Globo, 28/0 1 /86) 

Entretanto,  pouco tempo depois a paje
lança é posta novamente em xeque . "Seus 
dias estão contados . . .  Veneno de sapo? 
Mera fantasia, i lusão ou tentativa de mor
rer como sempre viveu : míst ico" ,  vaticina 
o bioquímico J aber de Oliveira Lima, que 
já havia medicado Ruschi .  Trata-se de uma 
reportagem de página inteira de O Globo, 

em 1 9  de fevereiro, com t ítulo bombásti
co : 'Pajelança nada adiantou . Estado de 
Ruschi é grave . ' A reportagem , que passa 
a l impo a intimidade do cientista, deve-se , 
segundo nota do jornal, "à necessidade de 
desmit ificar os esforços ingênuos (mas pe
rigosos quando levados a sério) da pajelan
ça. Perde-se no episódio a necessária dis
t inção entre a benéfica medicina natural e 
o curandeirismo ,  danoso mesmo quando 
cercado das melhores intenções, como de
monstra tragicamente a situação atual de 
Augusto Rusch i ' ' .  

Texto tão sombrio é contestado por 
notícia do JB em 8 de março , int itulada 
'Aplauso à pajelança dá em processo ' .  O 
telegrama do dr .  Jaime dos Santos Neves 
causara-lhe uma ação no âmbito do Con
selho Regional de Medicina do Espírito 
Santo , que considerara suas palavras co
mo ' 'um deboche afrontoso à medicina ' ' .  
Não obstante ,  ele volta a atestar a melho
ra no estado geral de Ruschi :  "Eu havia 
aplicado 50 vacinas para l ivrá-lo das fre
qüentes hemorragias nasais e vômitos de 
sangue,  mas elas, assim como outros me
dicamentos , não produziram resultado . As 
hemorragias só vieram de fato a desapare
cer depois da pajelança. Que explicação [in
daga aos colegas] eles têm para esse resul
tado?"  

Ruschi também diz-se indignado "pela 
ignorância de alguns médicos que querem 
negar a eficácia de uma medicina de dois 
mil anos,  como a dos índios" .  E afirma: 
"Estou me sent indo muito bem depois do 
tratamento com Sapaim e Raon i ,  t raba
lhando o dia todo e dormindo, o que não 
fazia antes, a noite inteira. ' '  (JB, 08/03/86) 

No dia 3 de j unho do mesmo ano , mor
re Augusto Rusch i .  Para o neurologista 
Carlos Bacelar , este desfecho deveria ser
vir como "uma advertência para todo o 
povo brasileiro , que ainda se deixa explo
rar por todo t ipo de paj elança " .  (OESP, 
04/06/86) 

Que pensar de tudo isso? 
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R 
aoni e Sapaim são, respectivamente, membros das tribos MetuktireKayapó e Kamayurá, situadas no Médio e no Alto Xingu. O pajé nestas sociedades desempenha papéis diferenciados. Em ambas, sem dúvida, o xamã é aquele que controla as vias de acesso à sobrenatureza, ao mundo dos mortos ou dos espíritos . É o mediador entre os domínios social e sobrenatural, e seu poder provém precisamente da capacidade de administrar esta condição liminar. Entretanto, apesar destas e de outras importantes semelhanças, se o xamanismo faz parte da cultura kayapó, nela não desempenha papel tão relevante como nas sociedades alto-xinguanas. No primeiro caso temos uma sociedade organizada em conjuntos etários e grupos políticos interopostos, que conta com uma instância de resolução de conflitos públicos bem definida, a Casa dos Homens, com regras de residência operantes e com um complexo sistema de transmissão de nomes e bens simbólicos que garantem no tempo a continuidade das casas kayapó. A vida cerimonial que se desenrola no pátio é uma instância de consagração do social, ocasião em que se reúnem e se complementam os diferentes grupos que compõem a sociedade kayapó. O xamanismo atende a necessidades específicas, como crises pessoais e perigos de guerra. Nas tribos do Alto Xingu, por outro lado, não se encontram corporações, instituições políticas especializadas, líderes com poderes de mando nem mecanismos claros e eficazes de controle social . Aqui a importância do xamã e das crenças em feitiçaria que lhe são correlatas é crucial. Como assinala Dole, eles constituem um sistema político alternativo. Além da cura xamanística - assunto de que trataremos adiante -, o pajé realiza adivinhações que intervêm em problemas cotidianos como furtos, adultérios, homicídios. Em transe, o xamã indica o responsável pelo delito, não sem antes estabelecer diálogo com os personagens interessados na questão em pauta. Em geral ele acusa indivíduos malquistos, que não atendem às expectativas e aos padrões comportamentais do grupo, nem dispõem de apoio político relevante. Numa palavra: o veredicto do xamã expressa a 'vontade geral' da coletividade e redefine alianças entre os grupos de cada tribo ou mesmo entre as diferentes tribos do Alto Xingu. Os procedimentos relativos ao combate à feitiçaria - associada sempre a comportamentos anti-sociais como a falta de amabilidade e a pouca disposição para as tarefas coletivas - inibem a atuação de forças disruptivas e, simultaneamente, conferem sentido a eventos aparentemente inexplicáveis . Entre os xinguanos, todo e qualquer infortúnio provém, em última análise, de um feitiço. 
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Sapaim fuma o pelam, feito de fumo natural e usado no ritual xamanístico. 

Tanto no Alto como no Médio Xingu, os xamãs realizam curas de males que as populações tribais identificam como 'doenças de índio', por oposição às 'doenças de branco' . Isso é feito através de dois meios principais e não excludentes : a aplicação de ervas e a manipulação corporal, que favorece a extirpação de objetos patogênicos do corpo do 'doente' . O tratamento de base herbácea não é apanágio exclusivo do pajé, mas está distribuído entre outros membros da população. São aqueles 'que sabem a cura' e diferem dos xamãs porque não adquirem ou realizam sua vocação por meio de transe, coma ou sonho, nem intervêm nos casos provocados por 'espíritos ' .  A categoria 'espírito' é aberta, isto é, abrange seres e fenômenos naturais revestidos de qualidades transcendentes e entes que não têm contrapartida no mundo visível. Todos são invisíveis e têm grande influência na vida dos humanos . O doente e o xamã são pessoas que foram 'mortas' por um espírito, usando uma flecha invisível (que o pajé retira e torna visível na sessão curativa), ou que tiveram roubada a alma (que o pajé tem o poder de repor). O ato de ver é que define a relação com o mundo sobrenatural. Quem vê os espíri-

tos são os xamãs ou os doentes (estes, xamãs virtuais). Ver o invisível é percorrer as fronteiras entre o social e o sobrenatural. Entre xamã/doente/espírito há ambigüidade e identificação. A cura xamanística dáse ao longo de um extenuante trabalho, durante o qual o xamã reencena a doença, torna-se o doente e contempla o espírito que o assombra . Conjurar o mal significa retornar ao domínio da sociedade. Os poderes do xamã supõem a crença no xamanismo, que pode ser entendida sob três aspectos principais: há a crença do pajé na eficácia de suas técnicas ; a crença do doente nos poderes do pajé; a confiança e o interesse da opinião da coletividade, que constitui o campo dentro do qual se definem as relações entre o xamã e o indivíduo submetido a seu tratamento. Ora, neste sentido, "a situação mágica é um fenômeno de consenso", como observa Lévi-Strauss. O consenso, isto é, a participação coletiva em um mesmo universo de significados e a adesão ao jogo dramático tramado pela pajelança, é fundamental para que se realize a 'eficácia simbólica', princípio da cura xamanística . Por outro lado, e simetricamente, a pajelança deve atestar a realidade do sistema que a tornou possível e de-
CIÊNCIA HOJE 



ve reafirmar o quadro de representações coletivas que torna viável a vida social. Neste ponto intervém um fator extremamente interessante: a extração de um objeto do corpo do doente para expressar o ato de cura é f enômeno recorrente em quase todas as sociedades onde está presente a figura do xamã. Apresentar a doença como coisa tangível e visível é decisivo para obter-se a adesão coletiva ao trabalho xamanístico. Lévi-Strauss cita o caso descrito por Boas, de Quesalid, um kwakiutl extremamente cético quanto aos poderes dos xamãs, que se deixa iniciar na 'cura mágica' apenas para poder melhor desmistificálos. Logo aprende a simular a extração de um objeto do corpo dos pacientes, o que confirma as suas suposições iniciais: tudo não passava de um truque. Chamado, porém, a enfrentar seu primeiro caso, Quesalid tem ótimo desempenho e cura o doente. Surpreso, visita outra tribo em que o tratamento xamanístico processava-se sem o recurso daquela mise-en -scene, e sua atuação tem sucesso onde os pajés locais fracassavam. O fato de apresentar uma 'prova material' fazia toda a diferença e acabou por colocar em xeque os poderes dos pajés locais diante de sua própria clientela. A história de Quesalid sugere que o sistema da magia constitui, nas sociedades em que está presente, um roteiro tão bem enraizado culturalmente que é forçoso seguilo e aceitar um papel dentro dele, e propõe uma questão: se parte fundamental do trabalho do xamã é uma mise-en-scene, como explicar a cura? Como pode o xamã acreditar em seus poderes, se sua arte admite o truque? A menos que se suponha que o doente também pratica uma encenação, o que é desmentido pela literatura etnográfica, resta explicar a cura xamanística sem recorrer ao lugar-comum da autosugestão, ou ater-se ao aspecto instrumental do ritual. Lévi-Strauss propõe, em analogia com a psicanálise, que a cura xamanística é da ordem da 'ab-reação', fenômeno através do qual uma pessoa é levada a extravasar e superar suas perturbações íntimas. O xamã (como o psicanalista) leva o paciente a reviver de maneira muito intensa uma situação original e a percebê-la em detalhes . Ele traduz o caos sensitivo da vítima em termos míticos, através do canto e da invocação de espíritos, do roteiro dramático que mobiliza a coletividade, fazendo com que cada um ocupe um lugar determinado. O caos é como que colocado em estrutura, ordenado, tornado inteligível e, finalmente, desfeito. "O xamã fornece a seu paciente uma linguagem, na qual se podem exprimir- imediatamente estados não formulados e de outra forma informuláveis. E é a passagem a esta expressão verbal ( . . .  ) que provoca o desbloqueio do processo fi-
AMAZÓNIA 

siológico e a reorganização, num sentido favorável, da seqüência de eventos cujo desenvolvimento afetava o doente. Que os termos míticos empregados pelo xamã não correspondam a uma realidade objetiva não tem importância: o doente acredita neles. Espíritos benfeitores e malfeitores, monstros sobrenaturais e animais mágicos fazem parte de um sistema coerente, que funda a concepção indígena do universo." Eis a dinâmica da cura xamanística e o estatuto da pajelança: linguagem que põe em relação significante versus significado, o domínio das experiências sensíveis e o universo simbólico que lhes confere sentido. Entre esses dois termos está a doença, momento decisivo de reafirmação, para as sociedades tribais, de sua simbologia, de confirmação de alianças tribais e dos elos que unem as diferentes regiões cósmicas. 

Contra perspectiva tão simplória da história das ciências, Foucault argumenta que a reorganização do saber e da prática médica, ocorrida no início do século passado, não é da ordem da continuidade (resultado de um processo de aprimoramento cognoscitivo) mas da ordem da ruptura (uma reorganização operada no domínio de sua problemática) . Não se trata mais de estudar e classificar doenças, mas de produzir um saber eficaz sobre o indivíduo doente . Redefinem-se as relações entre o ver e o dizer: diz-se o que se vê. Multiplicam-se os estudos e as dissecações anatômicas, o visível foma-se condição de toda objetividade. Nesta perspectiva, reconstrói-se o f enômeno patológico, que se circunscreve ao espaço do corpo individual, por oposição à sua vinculação a propriedades abstratas. O próprio corpo é examinado enquanto sin-

Grupo de xamãs se dirige a local de ritual coletivo (Aldeia Yawalapíti, Alto Xingu). 

A 
ntes de passarmos ao estudo das interpretações e dos discursos, convém refletir brevemente sobre alguns fundamentos da medicina alopática, ponto de referência importante para muitos dos personagens que se envolveram com os acontecimentos aqui narrados. Segundo ideologia ainda predominante no meio médico, a medicina constituiu-se enquanto ciência desde o momento em que alcançou a objetividade, suprema recompensa aos espíritos que se empenharam, na virada do século XVIII ,  em suprimir de seu domínio toda mistificação e toda metafísica. Das 'quimeras da especulação à limpidez empírica, uma progressiva purificação epistemológica: eis a origem da clínica enquanto 'ciência positiva'. 

. gularidade composta de elementos distintos. À semântica dos males sobrepõe-se a sintaxe da doença, toda uma preocupação em compreendê-la em termos de causas e efeitos específicos. Essa visão se organiza num modelo etiológico, ainda hoje predominante, segundo o qual toda doença é produto de uma agressão concreta e externa ao organismo, pressupondo uma correspondência biunívoca entre estímulo patogênico e reação orgânica. Além disso (e sobretudo) a medicina expandiu-se enquanto saber e dispositivo de poder. Seu discurso tornou-se o discurso da competência, a fala autorizada e legitimada pela ciência. Seus protagonistas contam com forte apoio institucional e formam, sob esse aspecto, uma corporação que age como tal toda vez 
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que um de seus membros, ou de seus axio
mas, é posto em questão . 

O caso Ruschi const itui um exemplo es
pecialmente interessante de encontro entre 
universos simbólicos divergentes no âmbi
to de um mesmo conjunto de fatos , a pa
jelança. A seu respeito produziram-se dis
cursos que reapropriam em causa própria 
temas tão diferentes como a cura xamanís
t ica, o tratamento médico , as noções de 
doença e diagnóstico , a medicina popular 
e os rituais - temas esses que põem em 
questão as fronteiras entre religião , magia 
e ciência.  

Há uma idéia que orienta todas as de
mais: a da doença. Como bem expressa Su
san Sontag , a doença é uma metáfora do 
social . A condição do doente é fixada, 
compreendida e superada segundo cânones 
culturais . Não se trata apenas de um fato 
orgânico e objetivo, mas de uma realidade 
socialmente construída, a partir da qual se 
produzem e se articulam representações do 
mundo e do cosmos. Vimos isso com niti
dez no caso das sociedades xinguanas de 
Raoni e Sapaim .  Lá, a íntima articulação 
entre o plano do sentido e do concebido é 
o penhor da cura xamanística. 

Mas, na sociedade ocidental , a condição 
metafórica da doença não é menos válida. 
Sem dúvida, muitas das nossas represen
tações da enfermidade estruturam-se de 
acordo com as categorias produzidas pelo 
saber médico. Nós explicamos a doença re
correndo ao modelo etiológico : entendê-la 
tornou-se sinônimo de conhecer a sua cau
sa. Mas há outro gênero de indagação re
lativo às enfermidades que é irredutível à 
explicação causal , como bem assinalam 
Herzlich e Pierret : ' Por que eu? Por que 
agora? ' Explicar a doença torna-se então 
uma busca de sentido. É interessante per
ceber o papel crescente que a noção de 'mo
do de vida' tem desempenhado nos discur
sos produzidos sobre as molést ias, no âm
bito da nossa própria civil ização . 

A idéia de que está no 'modo de vida' 
instituído pela sociedade industrial a ori
gem de boa parte das doenças que conhe
cemos informa toda uma corrente que ga
nhou corpo a partir do final da década de 
1 960 na medicina moderna .  Postula-se pre
cisamente a insuficiência do modelo etio
lógico clássico e trata-se de pensar a cau
salidade das doenças em termos multifato
riais , que têm no ambiente e nas condições 
de vida variáveis fundamentais .  Essa pos
tura também é a das chamadas 'medicinas 
alternativas' ,  como a homeopatia unicista 
e as terapias naturalistas , que prescrevem 
como tratamento básico para certos males 
um modo de vida 'mais saudável ' .  

Ora, reencontramos o caso Ruschi e o 
debate que através dele travam médicos 
' t radicionais' e 'alternativos ' .  Os últimos 
identificam-se imediatamente com o que 
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denominam de 'medicina indígena' . Afinal , 
em últ ima análise, não são exatamente os 
índios aqueles que desfrutam de um modo 
de vida 'natural '  e ' integrado ' ?  Não encar
nam eles com perfeição o 'valor-natureza' , 
tão caro ao seu discurso? Naturalistas , ho
meopatas e cientistas que, de um modo ge
ral , vêem com olhos críticos a civilização 
industrial estão prontos a admitir a eficiên
cia da pajelança mas - note-se - porque 
acreditam que ela está amparada num pro
fundo conhecimento empírico da nature
za. A dimensão sobrenatural da pajelança 
é firmemente rejeitada pelo próprio Rus
chi , quando reduz o ritual xamanístico a 
um aspecto residual do tratamento . 

Entre os Kayapó, estão ainda muito vivos os ri
tuais e as pinturas corpóreas cerimoniais. 

,. 

E extremamente difícil ,  mesmo para 
os que são simpáticos ao trabalho 
dos índ ios , admitir o caráter mági-

co-religioso da performance do xamã. Eis 
então que o critério da visibilidade e da tan
gibilidade , tão caro ao senso comum cien
tificista - e também ao imaginário indí
gena, como vimos - ,  torna-se ponto fun
damental no argumento de quem está 'a fa
vor' dos pajés .  " Meninos, eu v i" , afirma 
o jornalista ,  i ludido com a arte certeira de 
Sapaim , que já levava na mão a massa 
verde-oliva a ser ' retirada'  do corpo do 
cientista. 

Ao privi legiar apenas o conhecimento 
empírico/racional (que sem dúvida os pa
jés ,  e não apenas eles , detêm) e rejeitar a 
validade do sistema de representações que 
dá significado a esse conhecimento, os in
telectuais simpáticos à pajelança projetam 
sobre o universo simbólico das sociedades 
tribais uma cl ivagem característica de sua 
própria cultura, na qual à ciência se con-

trapõe às formas de pensamento,  religio
sas ou não , que atribuem sentido às ações 
humanas e aos eventos do mundo natural . 
I ronicamente, o que caracteriza toda a sim
bologia e todas as práticas vinculadas às 
doenças nas sociedades primitivas é preci
samente ·a indistinção entre o que é propria
mente medicina , magia ou religião . O mal 
será sempre relacionado a um delito come
tido contra os deuses , os mortos ou a so
ciedade . Tudo faz sentido , todos os even
tos são relacionados a d iferentes planos 
cósmicos e a um corpo de crenças que pa
ra nós, civilizados , são à primeira vista con
sideradas ininteligíveis. 

Como se sabe, há muito os propósitos 
da medicina deixaram o domínio exclusi-

� vo da nosologia: Qualquer dimensão da vi-
� da social , vinculada ainda que remotamen
ci te à categoria ' saúde ' ,  lhe diz respeito, se,g � jam as políticas públicas, as relações de tra-

1 
balho ou a vida privada. A repercussão ob

� tida pela ação de Raoni e Sapaim é, pois , 
:� diretamente proporcional à sua capacida
;f de de propor limites à atuação do saber mé
.§ dico e, por extensão , à ciência .  Sobretudo, 

ela é percebida por parte da comunidade 
científica como desafio a um pressuposto 
elementar da medicina: o de que ela é com
petente para identi ficar e tratar doenças . 
Tudo se passa como se a própria condição 
heurística e 'verdadeira' do discurso médico 
estivesse em questão . E o desafio é tanto 
mais grave quando se desenrola numa so
ciedade ainda parcialmente impermeável 
aos seus axiomas . 

Por isso a ortodoxia médica é taxativa: 
pajelança é charlatanismo, farsa desprovi
da de qualquer fundamento racional . O ca
so Ruschi é encampado pela cruzada mo
vida, desde tempos remotos ,  contra os 'en
ganadores da população ' - médiuns, cu
randeiros e afins -, com amparo de dois 
expoentes da elite católica conservadora 
brasileira, os jornais O Estado de S. Pau
lo e O Glob o. À cruzada, é verdade, não 
faltam lances prosaicos , como o processo 
movido contra o médico que louvou os pa
jés xinguanos . Se nos remetermos porém 
à ideologia da medicina clínica a respeito 
de sua própria origem, não surpreende que 
a olhos tão positivistas cause horror qual
quer sinal de 'magia' ou 'superst ição ' .  

Por outro lado,  o apoio que prestam à 
pajelança certos médicos 'alternativos ' de
corre dos mesmos parâmetros que susten
tam os argumentos em direção contrária 
aos seus: a validade heurística do empreen
dimento. Neste caso a ortodoxia está mais 
próxima da razão : a cura xamanística é 
mesmo sobrenatural , isto é, extracientífi
ca. O tratamento não se baseia nos princí
pios bioquímicos de determinadas substân
cias, que não raro integram sistemas tera
pêuticos não convencionais. Numa palavra: 
o saber do xamã nada tem a ver com a 'me-
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Raoni proclamou-se pajé para ascender à l iderança pan-indigenista. 

dicina popular ' .  A cura não se dá pelas er
vas , como supõe Rusch i ,  a menos que as 
entendamos como mais um dos elementos 
simbólicos, como o pelam e a pasta verde , 
que participam do ritual . Demonstrar que 
as ervas do pajé não têm propriedades 
fármaco-curat ivas , tarefa à qual se entre
gam alguns homens de ciência, certos de 
que assim ' elucidariam' o caso Ruschi , é 
um t ruísmo. 

Reconheço que é notável a motivação de 
alguns dos cientistas que desqualificam a 
pajelança. Eles têm em vista , afinal , as par
celas menos favorecidas da população . Dig
n ificar e difundir o conhecimento científi 
co, acreditam , é condição para que esses 
segmentos possam exigir atendimento mé
dico adequado e qualificado . Daí a insis
tência em contrastar os fundamentos da te
rapêutica clínica, sempre sujeitos à veri fi
cação experimental , com as 'curas milagro
sas ' ,  inverificáveis por definição. Mas cha
mo a atenção para a freqüência com que 
estas restrições traduzem-se em estigmas e 
sectarismo, enquanto da parte dos pajés há 
tolerância para com os procedimentos te
rapêuticos ocidentais .  Sabem eles distinguir 
com tranqüil idade o que é do que não é 
'doença de índio ' .  O seu saber não se pre
tende hegemônico . 

Certos médicos denunciam um erro de 
diagnóst ico : não é possível ,  dizem , que o 
veneno de sapo continue atuando no orga
nismo de Ruschi .  Brandem os exames em 
que baseiam suas afirmações .  Mas , justa
mente , o diagnóstico dos paj és não requer 
exames , mas decifração . A causa da doen
ça está apenas metonímicamente no corpo , 
como o objeto a ser extraído .  Não é preci-

AMAZÔNIA 

so tocá-lo ou percorrê-lo em minúcia. É o 
transe do xamã que lhe permite vislumbrar 
com exatidão a origem do mal . O transe, 
o acesso à sobrenatureza , é a condição do 
diagnóstico xamanístico . 

Dentro do universo simbólico das socie
dades xinguanas , o transe do pajé nada tem 
de irracional . É absolutamente coerente 
com todo o sistema xamanístico . A cura do 
doente advém exatamente do caráter siste
mático do processo, uma l inguagem que, 
como vimos , supõe a adesão consensual de 
todos os que dela se servem . Resta então 
um problema: como explicar a melhora no 
estado geral de Ruschi após a pajelança? 
Evidentemente não é possível admitir a pre
sença da eficácia simbólica: não só xamã 
e paciente participam de cu lturas inteira
mente heterogêneas , como o cientista ab
solutamente não acredita nos poderes so
brenaturais do pajé .  Auto-sugestão? Ence
nação de quem aproveita a ocasião para 
reafirmar seu ideário naturalista? Interven
ção de algum fator inexplicável pelo ângu
lo que empreguei neste artigo? 

Há outro ponto interessante: a posição 
do pajé  na sociedade alto-xinguana é cen
tral . A partir dele, da sua faculdade divi
natória e de seus veredictos desenharse o 
mapa político da tribo, definem-se alian
ças . Não terá sido o ' caso Ruschi '  uma 
transposição , para o plano das relações in
terétnicas, desta mesma lógica política? Su
giro que Raoni e Sapaim , ao permanece
rem por uma semana em destaque absolu
to na mídia nacional, valorizando imensa
mente a cultura de seu povo e colocando 
à prova seus poderes , atual izaram a alian
ça histórica que as populações indígenas 

"' mantêm , em nível simból ico,  com paree
i las das camadas urbanas bras ileiras . E não 
j se pense que não t inham consciência dis
ã: so: portaram-se todo o tempo como cio-

1 sos representantes de uma outra cultura J "' que, num gesto de profunda boa vontade 
:� e diplomacia, dispunha-se a colaborar pa
:f ra a solução de um problema que, afinal 
J:í de contas, era nosso . Não perderam uma 

única oportunidade de confirmar a valida
de de seus métodos , o que, dentro do qua
dro, era fundamental . 

Na verdade,  não é tão recente assim a 
capacidade que certas populações tribais 
manifestam de manipular as representações 
produzidas pela nossa própria sociedade a 
seu respei to .  O ' valor-natureza ' atribuído 
ao índio , figura genérica à qual ainda as
sociamos virtudes rousseaun ianas , depen
de da ' autenticidade' que os índios de car
ne e osso são capazes de demonstrar . Por 
isso representam para nós , repetidamente, 
e especialmente em Brasília , diante dos sen
sores da mídia, o papel de . . .  índios . Sua 
sobrevivência ,  afinal , está em jogo , e de
pende em grande parte da sensibilização da 
opinão pública para a causa indígena. 

Na mesma linha de raciocínio, a pajelan
ça deve ser entendida como parte de um 
movimento mais amplo ,  em que a manu
tenção das tradições culturais é percebida 
pelas sociedades tribais como ponto fun
damental de uma estratégia definida para 
enfrentar o contato civil izatório .  Terence 
Turner ressalta que o xamanismo kayapó, 
por exemplo, ressurgiu há cerca de dez 
anos,  desde que melhoraram as condições 
de saúde da população (até então depen
dente da medicina ocidental , por causa das 
mazelas da 'pacificação ' ) ,  dentro de um 
quadro de rea firmação do ethos kayapó . 
É bom lembrar, a propósito , que Raoni 
não era até bem pouco tempo um pajé ,  
condição que passou a proclamar exata
mente para poder ascender à condição de 
líder pan-indigenista. Além da posição pri
vilegiada que desempenha nas relações in
tertribais ,  o xamanismo aparece aos olhos 
de determinadas lideranças indígenas como 
parte de um 'nacionalismo cultural ' ,  um sa
ber exclusivo, que reforça a posição das po
pu lações tribais diante da civi lização.  

SUGESTÕES PARA LEITURA 

V I VE I ROS DE CASTRO E . ,  lndivfduo e socie
dade no A lto-Xingu. Tese de mestrado apre
sentada ao M useu Nacional (UFRJ)  em 1977 .  

LÉVI-STRAUSS C. ,  A ntropologia estrutural. 
Rio de Janeiro, Tempo Brasi leiro, 1 968 . 

FOUCAUL T M . ,  Microjt'sica do poder. Rio de 
Janeiro, Graa l ,  1 982. 

TURNER T . ,  From cosmology to ideology: re
sistence, adaptation and social consciousness 
among the Kayapo. Belém , M useu Paraense 
Emílio Goeld i/ABA, 1 987 . 

31 



L ITERATURA ORAL I NDÍGENA : 



O EXE M P LO DESÃNA 

E I R O 

P O L O G I A  

RPRETATIVO DO 

ÂNA, QUE AQUI 

RVE DE EXErvlPl(fO CULTIVO DE UM PÀ"TRlMQ ,, . VE S IM IMADOR DE UM 
� ·  "'• <A'f' 

STIL!) D E  V IDA E COMO TR INCHEHtA DE RES ISTÊNCIA . PRESERVA 
is> "" 

, NTE ESFORÇO,PARA PERMANECER DESÂNA, OS ÍNDIOS PROCURAM TAR A DESINTE-

"GR.l\ÇÃO. DESTA FORMA CONSERVAM INCÓLUMES, DENTRO DO POSSÍVEL, A LÍNGUA E O LEGADO MÍTICO-H ISTÓRICO. POR TER TRA-

BALHADO COM TOLAMÃN KENH IR I  E SEU PAI ,  NA ALDEIA DESÂNA, R EVENDO A REDAÇÃO DOS TEXTOS DA COLETÂNEA DE MITOS 

ANTES O MUNDO NÃO EXISTIA , E POR TER ESCR ITO AS NOTAS DE RODAPÉ DO LIVRO, BERTA G. R I B EIRO FOI CONVIDADA A PARTICI

PAR NA UN IVERS IDADE DE EXTREMADURA, NA ESPANHA, EM 1990, DE UM CONGRESSO DE ESCRITORES, QUE DISCUTIRAM O TEMA 

LO REAL-MARA VILLOSO EN IBEROAMER/CA E SE INTERESSARAM ESPECIALMENTE POR ESSE RELA TO. 



E m 1 980, dois índios, Umúsin Pan
lõn Kumu e seu filho, Tolamãn 

Kenhíri, pertencentes a um clã Desâna do 
rio Tiquié, noroeste do Amazonas, publi
caram uma coletânea de mitos intitulada 
Antes o mundo não existia. O título, que 
corresponde à primeira sentença do mito 
de origem, torna claro que se trata da gê
nese Desâna: a ingente epopéia da criação 
do mundo e da humanidade. O extraordi
nário é terem esses autores índios transpos
to uma narrativa oral sacra para um texto 
escrito secular, ilustrando-o com desenhos 
explicativos . 

Escrito primeiro em desâna, foi vertido 
ao português por Tolamãn Kenhíri, alfa
betizado até a quinta série primária por 
missionários salesianos. Tolamãn (ou Luiz 
Gomes Lana, seu nome cristão), assim co
mo o pai, analfabeto, desejaram perpetuar 
a mitologia ancestral da tribo, tornando-a 
acessível não só à nova geração dos gru
pos indígenas de língua tukâno que con
quistou a escrita, mas também aos bran
cos, como um manancial de lirismo capaz 
de despertar sua admiração. 

O livro de Kumu e Kenhíri foi conside
rado "obra literária do gênero mítico" por 
Angel Rama, eminente crítico literário uru
guaio. Rama não confere os mesmos atri
butos a outros textos mitológicos recolhi
dos por antropólogos porque, a seu ver, 
tais textos "pecan de desatención para los 
aspectos estrictamente literários dei men
saje' '. Comparando os mitos escritos por 
Kumu & Kenhíri com os de Antonio Guz
mán, Desâna da Colômbia, divulgados por 
G .  Reichel-Dolmatoff em 1 968, Rama ava
lia que a cosmogonia narrada pelos primei
ros é mais sutil, complexa e carregada de 
sugestões, enquanto a de Guzmán "pare
ce responder a una racionalización más 
avanzada y a una adaptación más riguro
sa ai modelo ' informe antropológico"' . 

À leitura feita pelos antropólogos dos en
redos míticos, acrescenta-se, portanto, a 
perspectiva literária, que contribui para a 
pesquisa do real-maravilhoso na literatura 
latino-americana. Não cabe dúvida, como 
adverte a bibliografia especializada, de que 
renomados escritores incorporaram temas, 
personagens e nuances narrativas do fol
clore da América Latina. É o que Rama de
nomina "transculturação narrativa" e que 
está presente na obra de José Maria Argue
das, Juan Rulfo, João Guimarães Rosa, 
Gabriel García Marques e vários outros que 
romperam preconceitos e assumiram a cul
tura das camadas subalternas. 

Essa postura representaria um desenvol
vimento paralelo à ' 'transculturação plás
tica", por assim dizer, que teve lugar no 
início do século, quando Picasso, Klee, Van 
Gogh, Mondrian, Miró, Gauguin, Matis
se, Modigliani, inspirados na arte africa
na, melanésia e americana, revolucionaram 
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as artes plásticas do Ocidente. Neste caso, 
a descoberta da arte dos povos ágrafos, 
"povos sem história", veio ao encontro da 
necessidade de criação do artista moderno, 
dotando suas obras de um conteúdo enri
quecedor, embora excêntrico, como obser
va o historiador da arte Robert Goldwater. 

O PODER GERADOR DA PALAVRA 

Embora recheado de imaginário, o ma
terial mítico contém informações de cará
ter histórico e de práticas sociais que vêm 
a ser a matéria-prima explorada pelos et
nólogos. A ênfase, ou a falta dela, sobre 
certos aspectos do passado mítico reflete 
importantes prioridades sociais, políticas e 
ideológicas. 

Na análise estruturalista de Lévi-Strauss, 
as unidades de significado dos mitos são 
os mitemas. Um mitema é como um para
digma: um conjunto segregado de carac
terísticas que contrasta com outro conjun
to, internamente coerente. Muitas vezes 
encontram-se neles símbolos arbitrários, 
que só podem ser decodificados quando se 
conhece a língua nativa, sua fonologia e 
gramática. O mito é visto por Lévi-Strauss, 
em O cru e o cozido, como ' 'matriz de sig
nificações" que remete, incessantemente, 
a outras matrizes. Porém a qualidade mais 
alta do mito é sua função fidejussória, que 
afiança a ordem cósmica e a ordem social, 
como escreve Egon Schaden, em A mito
logia heróica de tribos ind{genas do Brasil: 

A especificidade da função social do mito foi 
posta em relevo pela primeira vez e com a ne
cessária clareza por K.  Th. Preuss, que acentuou 
não haver apenas na narração mítica uma sim
ples intenção explanatória, para mostrar a ori
gem das instit u ições, valores e representações 
existentes na sociedade, mas também uma garan
tia necessária e suficiente da eficácia de ritos e ce
rimônias, da legit imação das instit.u ições e da va
l idade dos valores morais e dos padrões de com
portamento reconhecidos e aceitos pela tribo. 

A mitologia tribal discorre sobre a ori
gem do grupo étnico e a de toda a nature
za. Nesta capacidade, serve aos fins eman
cipadores de uma etnia, assumindo o ca
ráter de pensamento especulativo que com
plementa o saber empírico. Mas por que 
fazê-lo dessa forma, pergunta o antropó
logo, se os índios também estão acostuma
dos a explicações racionais? É que, com o 
mito, tudo se torna possível. Por isso o mi
to é a forma pela qual as sociedades hu
manas podem exprimir desde sentimentos 
universais, como amor, ódio, vingança, até 
explanações para fenômenos meteorológi
cos, astronômicos e semelhantes. 

A narrativa mítica é construída por cor
tes, rupturas e descontinuidades. Seus con-

teúdos históricos são encobertos por um 
manto de explanações alegóricas. Tem tam
bém um conteúdo programático não ex
pressamente perceptível . E, finalmente, 
uma norma de ação, um guia de procedi
mentos éticos, que penetra na consciência 
como o discurso dos heróis civilizadores. 
Sua função é tornar eficaz o controle do 
desvio, reprimindo-o em nome da 'verda
de mítica', e responder a inquietações me
tafísicas, isto é, como surgiu o universo, 
como surgiu a humanidade. 

A narração mítica obedece também a um 
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pendor pela fabulação comum a todos os 
grupos humanos. Mas é preciso diferenciar 
entre mito, lenda, conto e fábula, todos eles 
gêneros da literatura oral . O que distingue 
o mito é que ele narra episódios transcen
dentais, ocorridos numa era que anula o 
tempo, é a-histórica, sem periodizações e, 
portanto, reversível. Esses episódios se ins
crevem num tempo cíclico, que sempre re
torna e é reencenado nos ritos. Por tudo 
isso, as explanações do mito são impreg
nadas de fé e emoção. 

A atitude do antropólogo é de procurar 
entender até que ponto o mito responde à 
experiência do povo que o forjou. Pesqui
sam-se temas e alegorias que expliquem as 
preocupações com determinada problemá
tica e até mesmo com situações concretas 
do cotidiano. Essa concepção desloca o es
tudo da investigação sobre a origem ou a 
pureza da narrativa para a investigação do 
significado da mensagem. 

Estuda-se ainda o valor de atualidade da 
tradição mítica, ' 'tradição atuante, que so
brevive justamente porque se altera" - nas 
palavras de Darcy Ribeiro, em Kadiwéu. 
Ensaios etnológicos sobre o saber, o azar 
e a beleza -,  e por isso habilitada a pres
crever e explicar atitudes, valores e com-
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portamentos . Um exemplo é a explicação 
que os índios Kadiwéu dão ao surgimento 
do dia e da noite. Eles surgiram devido a 
uma recomendação do trickster (persona
gem astuto e mal icioso presente nas mito
logias tribais como companheiro , e às ve
zes conselheiro, dos heróis civilizadores) ao 
Criador, de que "a  lua não devia clarear 
muito , para que os patrões não exploras
sem seus empregados , fazendo-os trabalhar 
à noite" (D.  Ribeiro , op. cit. , p .  43) .  

A circunstância d e  não terem sido o s  Ka
diwéu , como os demais povos,  aquinhoa-

dos por seu Criador com bens territoriais 
e riquezas fez com que este os compensas
se,  dotando-os da facu ldade de guerrear .  
O padrão guerreiro , previsto no relato mí
t ico,  est imulou essa tribo a adotar o cava
lo como montaria ,  a se tornar uma tribo 
de ' índios cavaleiros '  e a expandir seu do
mínio sobre uma vasta área , induzindo tri
bos agricultoras a pagar- lhes tributos . 

As prerrogativas h ierárquicas dos Tukâ
no em relação às demais tribos que falam 
dialetos da mesma língua do alto rio Ne
gro também estão previstas na narrat iva 
mítica. A humanidade surgiu das entranhas 
da terra e da água. Mas foram os Tukâno 
os primeiros a pisar a superfície terrestre 
depois de uma longa viagem subfluvial , no 
bojo de uma gigantesca cobra-canoa, ou 
' canoa transformadora' , durante a qual a 
humanidade se forjou e amadureceu . Cou
be aos Tukâno o privi légio de ocupar as 
melhores terras , as frentes de rio mais' pis
cosas e as cachoeiras . Contrariar essa le
gislação surgida numa era mítica é arros
tar o caos social e cósmico . Obedecer às 
prescrições contribui para preservar o equi
l íbrio e o bem-estar social e ambiental .  

Embora não se possa falar de uma mito
logia indígena genérica, é possível destacar 
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algumas peculiaridades no enredo dos mi
tos . Uma é a presença do trickster, perso
nagem ambíguo que representa o papel de 
mediador entre o bem e o mal , o certo e 
o errado.  No caso de algumas mitologias 
das Américas, a exemplo da dos grupos 
Pueblo da América do Norte, o trickster 
é representado pelo corvo,  que, sendo car
niceiro, é intermediário entre os animais 
herbívoros e carnívoros .  Consome carniça 
mas não mata o que come, constituindo
se numa espécie de mediador entre a vida e 
a morte. São essas mediações que estabele-

cem articulações lógicas entre os termos de 
um enredo mítico , cabendo ao analista des
cobrir o significado de suas metáforas , co
mo observa Lévi-Strauss , no artigo citado . 

No panteão mítico encontramos heróis 
culturais ou civil izadores e personagens se
cundários ou marginais ,  todos eles capa
zes de proezas e façanhas que escapam ao 
poder dos mortais , como a de serem eter
nos, podendo morrer e renascer muitas ve
zes . Entretanto , sujeitam-se às leis do uni
verso que eles próprios criaram. Vivem en
cerrados num corpo humano , estando sub
metidos às leis biológicas , como fome, se
de, dor , fadiga e sono . Participam, como 
os humanos , das relações afetivas e sexuais, 
sendo o sexo para eles um instrumento de 
reprodução e prazer . Têm , finalmente, a 
capacidade de, usando de astúcia e violên
cia, recorrer a uma metamorfose contínua, 
que impede a sua destruição . 

Característica assinalável na mitologia 
indígena é a presença de pares de irmãos 
ou gémeos que ajudam - ou atrapalham 
- o Ser Supremo na tarefa de organiza
ção da vida e da sociedade.  Desde os pri
mórdios , t rava-se entre esses gémeos e o 
Criador um constante jogo de poder, que 
se prolonga até a cessação das causas dos 

confl i tos .  Vulneráveis e diferenciados,  os 
gémeos contrariam sua natureza divina na 
medida em que se humanizam. Humaniza
dos , eles desaparecem . 

Por fim ,  a característica crucial dos rela
tos míticos é a força da palavra e a força do 
nome, parteiras do mito.  A respeito ,  diz 
Ernst Cassirer , em Linguagem e mito: 

Nos relatos da criação de quase todas as gran
des rel igiões culturais, a palavra aparece sempre 
unida ao mais alto deus criador. ( . . .  ) O pensamen
to e sua expressão verbal costumam ser aí conce
bidos como uma coisa só. 

Genericamente falando , na concepção 
indígena , as coisas existem porque têm no
mes . Esses nomes devem ser repetidos e 
lembrados porque , do contrário , as coisas 
que nomeiam deixam de exist i r .  Tudo que 
significa tem nome: ter um nome é ter um 
significado. Como assinala Aracy L .  da Sil
va, referindo-se aos Xavante , "nomear é 
dar existência a alguma coisa. ( . . .  ) A  aqui
sição de distintos nomes pessoais ao longo 
da vida garante o crescimento e a continui
dade de cada ser humano . ( . . .  ) Para o Xa
vante ,  as coisas existem potencialmente, 
mas é a ação humana ou de seres sobrena
turais que as cria' ' . Ela exemplifica esse ra
ciocínio com um trecho do mito Xavante : 

No passado, o povo passava fome. Dois rapa
zes decidiram criar mo 'oni, uma raiz comestí
vel . Quando um deles encontrou a raiz na flores
ta, chamou o outro. 'Olha, existe mo 'oni aqui ' .  
Ao mencionar o nome, a raiz estava criada. 

A palavra-coisa na l íngua quéchua, do 
Peru ,  seria o equivalente à força do nome 
na cultura dos índios Xavante . Em qué
chua, " la palabra es cosa, no meramente 
su significado representado por el sonido" ,  
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observa Angel Rama ao examinar a influência dessa língua e cultura na novelística de José Maria Arguedas. O mesmo autor explica que, por ser uma literatura oral, a narrativa mítica associa o som à palavra, no sentido atribuído ao signo lingüístico por Ferdinand de Saussure. Essa característica e a associação entre palavra e música estão presentes na obra de Arguedas, conforme esclarece Rama em Transc ult u
rac ión narrat iva en Amér ica Lat ina : 

Como además se trata de una palabra dicha 
y no escrita, esta capacidad evocativa se empa
renta con la que tiene la música, aunque, como 
sabemos, ésta ejerce más libremente pues se halla 
desprendida de los significados precisos que com
porta el signo lingüístico. 

Mais adiante, no mesmo contexto, diz Rama: 
La palabra no es vista como escritura, sino 

oída como sonido. En una época en que la poe
sía ya se habia tornado escritura, él (Arguedas) 
siguió percibiendola como fonema, vinculando 
intimamente las palabras con los marcos musi
cales. Huella de su formación en el seno de co
munidades ág-rafas, pasión por el canto donde 
la palabra recupera su plenitud sonora, en Ar
guedas la palabra no se disocia de la voz que la 
emite, entona y musicaliza. Puede por eso de
cirse que su misma narrativa, más que una es
critura, es una dicción. 

A força generativa da palavra explica, talvez, a tendência à repetição enfática da mesma frase vezes seguidas, na narrativa do mito. Não só a repetição confere ênfase e ritmo à alocução, como reforça o poder criativo da palavra. Esta, tornada criação, e o mito, tornado história, atuam como unificadores e mediadores para compor uma totalidade: a sociedade e suas instituições ordenadoras. O mito é, com freqüência, encenado teatralmente nos rituais. Nessas oportunidades, para se tornarem mais atraentes e transmitirem mensagens inteligíveis, são estetizados com cantos, danças, pintura corporal e objetos decorados. O canto é acompanhado de gesticulações, imitações de vozes de bichos, entonações dramáticas ou cômicas que possam tornar a performance dos atores mais comovente e verossímil. O kuarup, rito fúnebre dos índios do alto Xingu, é um dos mais conhecidos, porque filmado e descrito científica e literariamente. Protagonizado durante as exéquias de caciques, reencarna o mito da criação, quando o herói cultural esculpe efígies 
(kuarups) de madeira, que dão origem à humanidade. Rituais como esse só assumem significado cosmogônico, como diz Mircea Eliade em O mito do eterno retor-
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no, ' 'por repetirem deliberadamente esses atos praticados ab orig ine por Deus, heróis ou antepassados' '. Protagonista do rito ou ouvinte do mito, cada participante se sente herdeiro de uma tradição que vem do passado longínquo: a dos ancestrais que criaram o mundo e a humanidade, dotando-a dos conhecimentos para torná-lo habitável. Preencher essas funções sociais não apenas contribui para a perpetuação do corpus mítico como do grupo humano que o criou. Esta é basicamente a característica dos mitos cosmogônicos. Segundo Schaden, eles asseguram a uma sociedade sua especificação como povo, mediante a crença em uma origem e uma destinação comuns. 
O MUNDO MÁGICO DOS DESÃNA 

A análise das 'estórias de antigamente' parte do pressuposto de que, para os índios, elas constituem a mitificação do passado e a ideologia do presente. Nos mitos que relatam a criação do mundo, enfatiza-se que os 'Criadores' impuseram ordem no universo onde antes reinava o caos, e que dotaram suas criaturas de bens culturais para tornar a vida deles possível. Essa 'revolução cultural' produziu-se por meio de ritos protagonizados por heróis civilizadores. Eles estabeleceram uma legislação mítica, que veio a ser um código de regras para a ordenação moral, política e social da sociedade, legislação que vigora até hoje. Nessas condições, o que nós interpretamos como narrativa mítica é, para os índios, como uma dimensão natural que vem da infância da humanidade e prossegue, quase sem modificação, até o presente. Nela não há distinção entre o tempo mítico e o tempo real. O humano e o animal se confundem e interagem continuamente, o que faz dessa ordem prístina, um paraíso utópico e sem pecado. Essa visão exclui a noção de história, tal como a entendemos. Em algumas sociedades tribais, o interesse pela história tende a ser compreendido como evidência de aculturação. No pensamento Desâna, a vida é concebida segundo um modelo haurido no ambiente aquático. Sua autodesignação é 
Emekho mahsá, que significa 'universo, gente', ou 'dia, gente'. Também se dizem 
waí mahsá, que quer dizer 'peixe, gente', e seus heróis culturais, Boléka, da tribo Desâna, e Doé tiró, da tribo Tukâno, têm nomes de peixe: são, respectivamente, o peixe aracu (Lepor inus sp) e o peixe traíra 
(Hopl ias malabar icus). Ao modo de ver dos índios Desâna, existem dois mundos: o visível e o invisível, também real. Ambos se sobrepõem aos seres vivos, inclusive ao homem. Este, para merecer uma qualidade aceitável de vida, deve criar condições para que, além dele, 

subsistam todas as outras criaturas vivas, como assinalou Reichel-Dolmatoff em Cos
mology as ecolog ical analysis: a v ie w  from 
the rainforest ( 1975). O mundo visível, terrestre, tem sua imagem espelhada no mundo subterrâneo (ou subaquático, no caso da Amazônia, onde a água é tão abundante) e outra réplica no espaço sideral. O mito da origem reproduzido em An
tes o mundo não ex ist ia relata a aventura da criação do mundo e da humanidade. Intitula-se Como apareceu Yebá  beló  do 
nada. Yeb á  beló, que quer dizei- 'terra, tataravó', a 'não-criada', cria-se a si mesma, em um quarto subterrâneo de quartzo, de seis coisas invisíveis (figura 1) .  Cria, em seguida, seus cinco irmãos-trovões e pedelhes que povoem a grande esfera, a emek
ho pato/é (universo, barriga), que ela havia produzido com a força do pensamento (figura 2) . Como não souberam fazê-lo, 
Yebá  beló, com a fumaça do cigarro, cria um novo ser, Yeb á  ngoamãn (terra, criador), também chamado Emekho sulan Pan
lãmin (universo, palavra cerimonial intraduzível, bisneto), o qual se desincumbe da tarefa (figura 3). O princípio criador, no caso da versão dos Desâna do Brasil, é feminino; na dos Desâna da Colômbia é masculino. O princípio feminino, solitário e prístino, é contrabalançado pela ordenação masculina da sociedade real; da mesma forma, a ação criadora da tataravó do mundo é complementada pelos heróis culturais masculinos. No plano ideológico, comparecem elementos materiais invisíveis, isto é, com poder mágico, embora presentes no mundo real. Assim, a tataravó do mundo constróise de alimentos do 'espírito': o tabaco e a coca. E, ainda, da tapioca, extraída da raiz da mandioca (Manihot esculenta), alimento do corpo. Para formar a terra, retira do seio esquerdo sementes minúsculas de tabaco e, para adubá-la, verte o leite do seio direito. Aqui, o ato de criação é uma metáfora, talvez da condição feminina: a horticultura que semeia e colhe. Ajudado por um objeto ritual, uma lança-chocalho, também chamada bastão mágico, a criatura de Yebá beló - seu bisneto Y ebá ngoamãn - cria o sol. Dirige-se 
à casa do terceiro trovão, depositário das 'riquezas' potencialmente humanas (porque nesses adornos corporais está embutida a substância de que se fará a humanidade), e o convida a associar-se ao ato de criação (figura 4) . Antes de concordar, o trovão ensina a Yebá Ngoamãn e a seu companheiro, Boléka, chefe de todos os Desâna, a criar do vômito, despejado no rio, as primeiras mulheres. O vômito simboliza o nascimento protagonizado por criadores masculinos. Isso é expresso no texto mítico: "O vômito deles· era como um parto que fez apare-
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cer as primeiras mulheres." Reitera-se nesse episódio o tema mulher-peixe, índios do rio e, talvez, também a alegoria da equivalência entre comer e copular (figura 5). Criada no bojo de uma anaconda (Eu
nectes murinus), também chamada cobracanoa ou canoa transformadora (figura 6), a humanidade vai amadurecendo à medida que desembarca em casas transformadoras. Nelas são realizados ritos para propiciar o crescimento. É manifesta, neste episódio, a analogia entre a maturação do feto e a da humanidade. As 'casas transformadoras', o ventre da cobra-gigantecanoa e a camada subterrânea de quartzo onde apareceu Yebá beló, a 'não-criada' ,  seriam os úteros primígenos. Feto e humanidade desenvolvem-se em ambiente aquoso - a ontogênese repete a filogênese -no pensamento Desâna. Ao mesmo tempo, a lança-chocalho fálica, arrojada do útero prístino subterrâneo, atravessa a grande esfera, a 'barriga do universo' (emekho pa
to /e) criada pela tataravó, segmentando as camadas do cosmo e criando o Sol, considerado o fertilizador da terra e princípio masculino (figura 7). No nome da lança-chocalho - yei wái 
ngoá - (onça ou pajé, peixe, osso) estão contidos os elementos simbólicos mais poderosos, que remetem à força da onça (equivalente à do pajé, no qual ela às vezes se transforma), ao peixe (que seria o protoDesâna), e ao osso, que, do mesmo modo que o quartzo, é transformador e eterno. Os heróis civilizadores são sempre poderosos pajés, têm acesso ao caapi, planta alucinógena (Banisteriopsis caap z), e a eles é atribuída a proeza da criação cultural tal como é hoje conhecida. Diga-se de passagem que, na vida real, as mulheres não consomem alucinógenos - tampouco Y ebá beló - e são alijadas, ou têm participação muito restrita, da vida ritual, sendo mantidas na ignorância quanto a práticas de iniciação masculina. Enquanto ato de criação cósmica, a ascensão dentro da lança-chocalho por Y ebá ngoamãn, para alcançar a casa do terceiro trovão, é vertical, ao passo que o movimento da cobra-canoa - onde amadurece a humanidade - e a localização das 'casas transformadoras' - ato de criação de seres humanos - são horizontal e geograficamente definidos. Na 54� casa, homens e mulheres 'comuns' pisam a terra pela primeira vez (figura 8). Daí por diante se dispersam, atingindo, até o fim da viagem subfluvial e depois terrestre, os lugares que correspondem à localização atual de cada grupo lingüístico. As 1 2  primeiras ainda se situ�m no espaço mítico: o lago e o rio do leite são respectivamente o oceano Atlântico (ou o lago Titicaca) e o rio Amazonas, na concepção de Kenhíri (figura 9). 
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A partir da 1 3  � casa transformadora, a 
localização é mapeada na geografia da re
gião (figura 10) .  Numa dessas casas é es
tabelecida a lei da exogamia. É quando nas
ce Gahpí mahsãn (caapi/pessoa) , que sim
boliza a planta Banisteriopsis caapi, cau
sadora de visões e clarividências (figura 1 1) .  
As visões que  o nascimento deste ser pro
voca confundem os homens .  E da huma
nidade indiferenciada surgem os grupos in
dígenas que atualmente habitam o noroes
te amazônico, cada qual com a língua que 
o identifica e as regras de casamento que 
o unem aos demais. A i ntenção criadora 
expressa por Yebá beló (princípio femini
no) se realiza em atos de criação das cria
turas por ela engendradas (princípio mas
culino), atos que estão pres<mtes no pen
samento indígena e que se misturam aos as
pectos mítico, sexual e factual, na vida real. 

Subsídio à reconstrução etno-histórica é 
o episódio contido na página 102 de Antes 
o mundo não existia, que trata da m igra
ção de dois clãs de baixa hierarquia do rio 
Papuri ao rio Tiquié. No Papuri ficaram 
os de mais alta l inhagem. A migração se 
deu em virtude da notícia obtida por um 
índio ,  em viagem pelo Tiquié, de que as  
duas tribos que aí viviam foram extermi
nadas pelos brancos, estando o rio desabi
tado . O clã dos autores Kumu e Kenhíri , 
que ocupa uma aldeia no Tiquié, teria es
sa origem . O evento histórico , retido na 
memória através da transmissão oral, foi 
incorporado ao acervo mítico . 

Outro mito da coletânea refere-se à ori
gem da pupunheira (Bactris gasipaes) . Tra
ta-se de uma palmeira comum na Amazô
nia, cujos frutos carnudos , com polpa li
geiramente gordurosa, têm gosto agradá
vel e são muito nutritivos . I ntitula-se 'A 
história de Gaín panãn e a origem da pu
punheira' . Gaín panãn, o ancestral antro
pomorfizado dos periquitos (Brotogeris ti-
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rica), casa-se com uma mulher-peixe, filha 
da grande cobra do rio , a sucuri (Eunectes 
murinus) e antes casada com o peixe-pira
nha (Serrassalmus sp) . Esse mito, como vá
rios outros , remete a um tempo primevo, 
em que o humano,  o sobrenatural e o ani
mal estavam ind iferenciados. 

A dificuldade de Gaín panãn em conse
guir uma companheira, tendo de confor
mar-se com uma mulher-peixe prenhada, 
se explicaria pelo fato de viver só , não po
dendo oferecer em troca uma mulher de seu 
grupo, segundo as regras de reciprocidade 
dos clãs . As artimanhas empregadas por 
Gaín panãn para apresar a mulher-peixe e 

obter o timbó (Lonchocarpus sp, veneno 
abortivo que usa para matar os filhotes de 
piranha que estavam no ventre da mulher
peixe , para poder casar-se com ela) lem
bram metaforicamente as técnicas de pes
ca, o tema da origem dos Desâna (também 
designados como wái mahsá - peixe , gen
te) e o mito universal da castração : a vul
va dentada, como observa Ernesta Cerul
li, em estudo de 1 986 (figura 12) .  

É assinalável nesse mito a identificação 
humana ou animal dos personagens segun
do seus hábitos alimentares. Ao lhe ser per
guntado o que comia,  a mulher-peixe res
ponde: "vermes, gafanhotos, daracubis (mi
nhocas) , formigas, maniuáras (térmites) e 
outros insetos" , isto é, comida de certas es
pécies de peixes do alto do rio Negro. 

Essa caracterização da dieta também se 
manifesta quando a filha informa ao pai 
cobra-grande-do-rio, por inquirição dele, 
que seu novo marido "comia a eles mes
mos" ,  isto é ,  os peixes, circunstância que 
não impediu a relagão matrimonial. Cerulli 
vê nisso uma alegoria ao casamento exo
gâmico vigente na região , tanto assim que 
os parentes da mulher-peixe viviam em ma
locas , como os humanos , plantavam man
dioca e ipadu (Erythroxylum coca) em SU'1S 

roças , usavam enfeites corporais e estabe
leciam laços de colaboração e solidarieda
de com os esposos (figura 1 3) .  

Uma metamorfose constante e contínua 
de gente em bicho e vice-versa desenrola
se no mito intitulado 'A estória de Angá 
mahsãn pe (inhambu maior, pessoa, pai), 
seguida da estória dos Diloá (peixinhos no 

J: 
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plural) e dos Koá yeá (cabaças, pajés)' .  O mito explica: 
Depois do surgimento da humanidade, isto é, 

dos pahmelin mahsá (transformação, gente), 
apareceu esse grupo dos Angá mahsan pe. Era 
este o nome do chefe dos inhambus, jacamins, 
jacus, socós, mutuns e outros pássaros que can
tam numa determinada hora (Kumu & Kenhíri, 
1980, p. 161). (figura 14) 

do grupo de procriação. Relata os enfrentamentos entre as avós de Mucura (Oá) e do Inhambu (Angá) para vingar a morte dos respectivos netos. Morto o primeiro pelos acólitos de Angá, a avó recupera seu osso longo, que transforma em gaviões. Estes assassinam Angá, entregando seu cadáver às onças. A avó de Angá vinga a morte do neto e seu marido apodera-se do osso dele. Deste 

maravilhoso. Em que pese a seus antecedentes, na saga e no conto opera-se uma "progressiva dessacralização do mundo mítico", como observa esse autor, em Mito 
e realidade ( 1 972}: 

Ao nível das 'culturas primitivas' , a distância 
que separa os mitos dos contos é menos nítida do 
que nas culturas em que existe um profundo abis
mo entre a classe dos ' letrados' e o 'povo' . 

RGURA 14. Angá mahsãn pê à frente de seu séquito de aves: gar- AGURA 15. As metamorfoses de Angá mahsãn pê (inhambu maior, pessoa, pai) : o seu fêmur transforma-se 
ça real, garça comum, saracura, mutum, jacu, jacamim, ipequi- primeiro em dois peixinhos, os Diloá. Estes se transmudam, sucessivamente, em grilos, meninos gêmeos, 
picapara, uru, martim-pescador e socó. passarinhos e homens adultos. 

Essa caracterização coloca Angá mahsãn pe na categoria de chefe de clã ou fratria, · cujo traço peculiar é ser um fauno-cantor que seduz as mulheres. Ele é fraudado em suas conquistas amorosas pelo também sexualmente voraz Mucura (Oá, em desâna), que é feio e fedorento, e além disso transmitiu seu mau odor às mulheres. No final, Angá e Oá sofrem a morte e a transformação. A chave das transformações é o osso, duro e perene, presente na raiz dos nomes como o do Criador Ngoamãn (ngoá = osso), no das flautas sagradas, que estabeleceram o domínio masculino e as leis da exogamia 
(talósu waí ngoá = caniço, peixe, osso), e no cetro-maracá (yéi waí ngoá = onça ou pajé, peixe, osso), símbolo fálico usado na iniciação dos rapazes e insígnia de 
status hierárquico de chefia. A narrativa flui com coerência e magia, explicitando as oposições homem/ homem, homem/ mulher, mundo natural/ mundo cultural, aquisição/ perda, numa dialética que significa vida, morte e ressurreição'. Trata-se de uma manipulação simbólica que visa a reconstituir a origem de conflitos libidinosos gerados para obter, por meio da força e da astúcia, parceiras sexuais fora 
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surgem então os Diloá, dois peixinhos que se transformam, sucessivamente e por poder próprio, em grilos, meninos gêmeos, passarinhos e homens adultos (figura 1 5) .  O mito narra, com riqueza de pormenores, as façanhas e perigos que os gêmeos enfrentam, bem como o sistema de ritos ligado ao contexto histórico-cultural do alto rio Negro. Relata ainda a invenção dos desenhos de trançado pelos meninos-peixinhos, especialidade artesanal privativa dos Desâna. E a batalha final, durante a qual os Diloá, soltando raios, destróem o grupo das onças. Verificam, então, que haviam destruído também a avó que os criara. Ressuscitam-na. Mas "com ela levantaram-se todos os Koá Yeá (cabaças, onças)", porque essa avó também era Koá Yeá. "Já que é assim - dizem os Diloá -, a nossa avó tem que morrer também" (figura 1 6} .  Das mais belas e completas da coletânea 
Antes o mundo não existia, essa narrativa sugere variadas interpretações, principalmente sobre as relações entre mito e folclore. Configura uma biografia fabulosa de her_óis civilizadores, a qual, na avaliação de Mircea Eliade, aproximaria o mito do pessimismo da saga e do otimismo do conto 

Nestas condições, o aparecimento do conto maravilhoso (não sua origem, mais difícil de pesquisar) interessa ao historiador das religiões e, possivelmente, ao crítico literário e à história da literatura. Os mitógrafos Desâna, como tantos outros, incorporaram ao corpus mítico tribal temas da religião católica - concepção sem contato carnal, ·revelação, vinda do Messias -e personagens cujos nomes foram adaptados à índole da língua: Kiritu para Cristo, kurusa para cruz, Balía pra Maria, Yúse para José. O branco comparece também na mitologia desâna como passageiro da pah
melin gahsilu (transformação, canoa), da qual emerge armado de espingarda. Incapaz de entender as instituições tribais, é enxotado para o sul e advertido pelo Criador: 

Você é o último; dei aos primeiros todos os bens 
que tinha. Como é o último, deve ser uma pessoa 
sem medo. Você deverá fazer a guerra e tirar a ri
queza dos outros. Com isso encontrará dinheiro 
(Antes o mundo não existia, p. 74). (figura 17) 

Tema recorrente na mitologia de diversas tribos, a exemplo da dos Desâna, é que a humanidade atual é de segunda ou ter-
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ceira geração. A anterior (ou anteriores) foi destruída por cataclismas. Antes dessas catástrofes, as pessoas eram 'incultas ' :  não sabiam produzir o fogo, desconheciam as plantas que hoje cultivam e o equipamento que lhes permite agir sobre a natureza. Os heróis culturais criaram o mundo, o homem, ensinando-lhe a prática das técnicas que ele hoje domina e doando 'à sua gente' o equipamento necessário. Esses bens são freqüentemente mencionados na mitologia, o que aumenta sua transcendência, pois os vincula a um tempo primordial e aos ancestrais criadores. 
IMA INÁRIA E ESTéTICA 

Antes o mundo não existia pode ser visto como uma 'transculturação narrativa' ,  no sentido em que Angel Rama usou o termo ao examinar a obra literária indigenista do peruano José Maria Arguedas. Kumu & Kenhíri visaram ao mesmo que Arguedas: resgatar um acervo mítico tratado pela norma culta como "infantil", "primitivo", e "destinado ao total desaparecimento depois que as tribos tivessem se 'civilizado' ' ', como assinala Eliade. 
AMAZÔNIA 

No livro, Kenhíri tratou de transpor ao português a sintaxe de sua língua carente de preposições, cujos adjetivos e verbos são empregados no fim da frase. Diz-se em desâna: "eu dessa tribo cidadão sou", ou "nesse mundo ele fez aparecer disse", ou ainda '' a vida dentro do cigarro nasceu' ' .  Sua narrativa, disciplinada e rítmica, é despojada de retórica, sem ser seca ou lacônica, apesar da economia de palavras. E é rica em imagens. Por exemplo: caracterizando um grupo ancestral, os Yé bolei (onça branca), explica que "não era branca como cal, era branca como o dia" (p. 80). Não contente em processar literariamente a mitologia tribal, concatenando episódios e definindo personagens, Kenhíri quis torná-los visualizáveis. Os 50 desenhos que produziu não são meras ilustrações do livro, e sim a tradução pela imagem do realimaginário. Aqui cabe uma observação sobre a necessidade de distinguir estético e artístico. Por sua natureza, os enredos míticos que relatam a criação do mundo, as provas, obstáculos e façanhas de heróis primordiais, encerram conteúdo mágico-estético. O artístico é construído pelo tradutor, aquele que transcreve, sob forma escrita em outra língua, uma narrativa oral. Angel Rama procurou mostrar que, no afã de independizar-se, a literatura latinoamericana rejeitou suas raízes ibéricas, assim como as matrizes índia e negra. Atitude semelhante foi assumida por parte dos antropólogos na divulgação da literatura oral das tribos por eles estudadas. Neste caso, isso ocorreu devido à preocupação em evitar a 'profanação' de seus escritos por supostos ornamentos artísticos-, que comprometessem a 'pureza' científica. 

É de se convir, porém, que o apuro literário da linguagem dos mitos dos povos ágrafos fará com que o estudo dos antropólogos não se restrinja a sistemas terminológicos formais . Na medida em que os 
corpus míticos, divulgados nas monografias antropológicas, passem a circular fora do âmbito estreito dos especialistas, eles farão despertar o tipo de deslumbramento que provoca o conto maravilhoso. Isso não impedirá que, como criação autônoma e sistema de representação, a mitologia conserve seus símbolos e metáforas, e desempenhe o conseqüente papel sócio-religioso para o grupo humano que a produziu, conferindo-lhe identidade e autenticidade. 
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Dina Czeresnia Costa 
Departamento de Epidemiologia e Métodos Quant i tat ivos, 
Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz 

Os efeitos de uma doença infecciosa qualquer são mais graves em 
populações nunca antes a ela expostas . Por isso , como subproduto de um 
processo extremamente violento e brutal de dominação, a ocorrência de 
epidemias devastadoras entre os grupos indígenas tsm sido um aspecto 

marcante da história dos contatos desses grupos com nossa sociedade . 
Frise-se :  não estamos falando do passado . O processo se renova nas 
atuais fronteiras de ocupação da Amazônia . 

Além das epidemias resultantes dos primeiros contatos , as condições 
de saúde dos grupos indígenas se alteram profundamente ,  em decorrência 
de mudanças culturai s ,  sociais e ecológicas . Novos padrões alimentares e 
novas condições de vida modificam e introduzem diversas patologias ,  
desde cáries dentárias até hipertensão arterial . 

Ao lado de um crescente aumento das preocupações com o meio 
ambiente, amplia-se , entre nós, a discussão sobre os direitos sociais ,  entre 
os quais se insere o da diversidade. A questão indígena continua 
colocada, e um dos seus aspectos diz respeito às políticas de saúde 
dirigidas a esses povos . Há controvérsias . Há pouco , o ministro do 

Exército manifestou um velho ponto de vista : a cultura indígena , 
" inferior" e "pouco respeitável" ,  não precisa ser preservada . 
Não era essa a opinião de outros mil i tares brasilei ros,  
entre eles o marechal Cândido Rondon,  que iniciou uma 
tradição seguida por muitos voluntários . 

Um aspecto pouco conhecido da política indigenista brasileira foi a 
criação , por Noel Nutels , na década de 1 950,  de um serviço estatal de 
assistência à saúde . Nutels foi uma figura singular .  Nascido em Odessa 
(URSS) , aportou em Recife em 1 922 , com nove anos de idade , e anos 
depois adotou a nacionalidade brasilei ra .  Em 1 943 , incorporou-se como 
médico na histórica expedição Roncador-Xingu , e desde então , até o fim 
de sua vida, devotou-se inteiramente aos problemas sanitários do interior 
do nosso país , particularmente das populações indígenas , das quais foi 
um dos mais importantes defensores . Um pouco de sua história é que 
contaremos aqui . 

I lustrações : padrões de pintura corporal Kadiwéu , em desenhos de Anoà ( t rês primeiras), e Kayapó-Mekranot i 
do rio l rir i ,  cuja referência é o desenho hexagonal do casco de tartaruga. 
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A SOC I E DADE 
BRAS I LE I RA 
E O MU N DO 
DOS ÍN DIOS 

---

A colonização do Brasil esteve associada, desde 
o início ,  a um processo de extermínio dos grupos 
indígenas . Em diferentes momentos da nossa his
tória, o impacto produzido pelo contato com a so
ciedade nacional resultou em mudanças sociais ,  
econômicas e demográficas catastróficas para a so
brevivência física e cultural dessas populações na
tivas . A conquista das suas terras - permanente 
objeto de cobiça dos colon izadores - deu-se de 
forma extremamente violenta .  O índio significava 
apenas um obstáculo, não havendo portanto qual
quer razão para que fosse respeitado.  Porém,  esse 
processo de conquista não ocorreu de forma ho
mogênea , em razão de a população indígena ser 
bastante diversi ficada cult ural , étnica e l ingüisti
camente ,  e de seus contatos com a nossa socieda
de não se terem dado da mesma maneira. 

As relações com os índios no período colonial 
e durante o Império foram mediadas principalmen
te por missões religiosas , que tinham uma concep
ção fortemente etnocêntrica sobre as sociedades di
tas 'primitivas ' .  O índio foi considerado um ser 
com característ icas culturais ' heréticas ' a serem er
radicadas ; devia aprender a se vest ir ,  comer, fa
lar, se relacionar e modi ficar suas crenças quanto 
à salvação da alma. O intransigente e fanático tra
balho de catequese desenvolvido pelas antigas mis
sões religiosas levou diversas tribos ao extermínio, 
destruindo a confiança do índio em seus antigos 
valores culturais e dificultando sua luta pela sobre
vivência. 

Nos primeiros anos da República, quando da 
grande expansão de linhas telegráficas e f erroviá
rias para o oeste do país , foram contatados vários 
grupos indígenas , que sofreram extrema violência. 
Os jornais do início do sécu lo registraram impres
sionantes relatos sobre massacres e assassinatos de
correntes do conflito ent re índios e colonos. A dis
cussão se dava entre aqueles que viam os índios co
mo indivíduos host i s ,  que obstruíam o desenvol
vimento e deviam ser exterminados ,  e aqueles que 
se horrorizavam com os massacres , combatendo as 
teorias racistas que sugeriam o extermínio como 
solução para o confli to . O naturalista Hermann 
von lhering, em 'A antropologia do estado de São 
Paulo' (Revista do Museu Paulista n� 7 ,  1 907) ,  afir-

AMAZÔNIA 

- -
IA A SAU 

ma sem rodeios que os índios não representavam 
fator de trabalho e progresso , sendo um empeci
lho para a colonização das regiões do sertão . Para 
ele, não havia outro meio senão exterminá-los . Esta 
profissão de fé genocida, sem escamoteação, sus
citou um grande movimento nacional e internacio
nal de protestos e estimulou as posições intelectuais 
influenciadas pelo positivismo, que defendiam a ne
cessidade de o Estado garantir a proteção aos 
índios . 

O trabalho desenvolvido pelo general Cândido 
Rondon (então chefe da Comissão de Linhas Te
legráficas e Estratégicas de Mato Grosso ao Ama
zonas) teve grande importância, ao demonstrar, na 
prát ica; que era possível contatar os ind ígenas sem 
hosti l izá-los . Rondon trabalhou diretamente com 
tribos Borôro , Paresí e Nanbikuára, estabelecen
do com elas uma relação de respeito e proteção . 
Ao mesmo tempo , relatou a extrema miséria e a 
exploração a que estavam submetidos os ' índios ci
vi lizados' .  

A part ir da repercussão do trabalho político e 
prático de Rondon e de seus colaboradores , garan
tiu-se a criação do Serviço de Proteção ao Índio 
(SPI ) ,  em 1 9 1 0, que marcou importante mudança 
na política indigenista . Formulou-se uma legislação 
que garantia,  aos índios , respeito à sua cultura e 
direito à terra . A criação do SPI não representou , 
contudo, a derrota dos interesses que permeavam 
as posições de indivíduos como von lhering . Ape
sar dos avanços da legislação , na prática os índios 
não deixaram de ser encarados por muitos como 
um 'entrave ao desenvolvimento nacional ' .  

A formulação da nova política indigenista ba
seou-se no evolucionismo humanista elaborado pe
lo positivista Augusto Comte. Segundo Shelton Da
vis ,  em Vltimas do milagre, apesar de hoje a fi lo
sofia comtiana ser considerada ultrapassada, cons
tituiu na época um arcabouço fi losófico favorável 
à defesa de uma polít ica protecionista ,  ao deixar 
de considerar os índios como selvagens ou bárba
ros e passar a vê-los como indivíduos que se en
contravam num dado 'estágio'  do desenvolvimen
to da civi lização . Precisavam ser protegidos , de
vendo ser garantidas as condições necessárias à sua 
sobrevivência.  

Segundo Darcy Ribeiro , em Os lndios e a civili
zação (Vozes ,  1 982) , "a criação de uma institui
ção de imposição da lei , exatamente nos sertões 
mais ermos onde ela jamais pudera imperar" ,  tra
zia d ificuldades muito grandes.  Para se sobrepor 
aos poderes locais ,  era necessário garantir verbas 
suficientes , pessoal altamente quali ficado e auto
ridade.  Nos três primeiros anos do SPI foram ga- ► 
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O SPI viveu 
intensa mente 
a contradição 
entre a acão 
de indivíduos 
motivados pela 
vontade de 
proteger as 
populações 
indígenas e a 
dinâmica de 
uma sociedade 
que produz 
miséria e 
deg radação em 
larga esca la.  
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rantidas as verbas solicitadas; Rondon contou ain
da com a equipe formada durante a construção das 
l inhas telegráficas e com intelectuais que partici
param da luta pela criação do órgão; e a autorida
de foi garantida através do próprio Exérci to,  pois 
o SPI era constituído em sua maioria por oficiais 
militares . 

No entanto, cabe lembrar que a ação do SPI  ga
rant iu que imensas regiões do país fossem ocupa
das pacificamente e que os índios fossem transfe
ridos para postos indígenas , correspondentes a pe
quenas partes dos territórios tribais .  E a visão ' ro
mântica' e equivocada dos positivistas - de que, 
' 'uma vez asseguradas oportunidades de desenvol
vimento, as tribos desabrochariam da condição fe
t ichista para etapas cada vez mais avançadas e se 
integrariam harmonicamente à sociedade nacional" 
- foi desmentida de forma rápida e categórica. 
Além disso , a ação do SPI  não impediu a desagre
gação cultural dos grupos indígenas , nem conse
guiu conter os invasores , pois o Estado não garan
tiu os direitos legais dos índios, dos quais o mais 
importante era a posse da terra necessária à sua so
brevivência. Se por um lado a ação do SPI salvou 
algumas tribos da extinção total , por outro o pro
cesso de "pacificação das tribos hostis ocasionou 
a disseminação da fome, de doenças , da desinte
gração, tornando os índios parte do grupo mais mi
serável dos segmentos marginais da sociedade" 
(Darcy Ribeiro , op . ci t .). 

As avaliações da atuação do SPI revelam, sobre
tudo, as contradições apresentadas pela ação de um 
grupo de ideal istas , diante da lógica brutal e ex
eludente das frentes de expansão da fronteira do 
capitalismo nacional . Darcy Ribeiro destaca que 
"todas as tribos com que se depararam as frentes 
pioneiras da sociedade brasileira foram trazidas ao 
convívio pacífico, sem que um só índio fosse tiro
teado pelas turmas do SP I ,  embora mais de uma 
dezena de servidores tombassem nos t rabalhos de 
pacificação , varados por flechas. E após a queda 
de cada turma outra se levantava para levar adiante 
sua obra. Muito mais que o SPI , estes fatos falam 
das reservas morais do povo brasileiro . Nestes ca
sos , porém , apenas se exigia heroísmo , pert inácia 
e capacidade de sacri fício" . 

Por outro lado , sobressaem as determinações es
truturais que impuseram limites bastante claros às 
possibilidades da ação individual e humanitária. Ao 
longo dos anos , o processo de degenerescência do 
SPI tornou-se bastante pronunciado. Os contatos 
da sociedade nacional com os grupos indígenas 
transformaram-se em um cortejo de chacinas , mas
sacres e violências . 

O di lema básico da trajetória do SPI  é a contra
dição entre a atuação de indivíduos profundamente 
motivados pela vontade de proteger as populações 
- como o caso de Rondon e, depois ,  Noel Nutels 
e seus colaboradores - e a dinâmica estrutural de 
uma sociedade que produz a miséria e a degrada
ção em larga escala. 

NOEL N UTE LS 
E A ASSISTÊNCIA 
À SAÚ D E  DOS 
GRU POS I N DÍGENAS 

Mesmo com a criação do SPI , a assistência à saú
de dos grupos indígenas foi sempre desorganizada 
e esporádica, sem qualquer forma de sistematiza
ção . As informações disponíveis sobre condições 
de saúde provinham de relatos de missionários e 
de médicos participantes de expedições .  

O trabalho de Noel  Nutels junto aos índios teve 
início com sua participação , como médico , na ex
pedição Roncador-Xingu , organizada no governo 
de Getúlio Vargas , durante a Segunda Guerra Mun
dial . Esta expedição , chefiada por João Alberto 
Lins e Barros, ligava-se administrativamente à Fun
dação Brasil Central e tinha como objetivo desbra
var terras ainda desconhecidas entre o Brasil Cen
tral e a Amazônia, criando campos de pouso in
termediários para a construção de uma rota aérea 
que l igasse o Sul e o Norte. 

A Fundáção Brasil Central nunca pertenceu ao 
SPI (era diretamente subordinada à Presidência da 
República), mas o comportamento dos componen
tes da expedição às áreas indígenas foi influencia
do pela proposta de Rondon .  Além de Noel Nu
tels, part iciparam dela os irmãos Cláudio e Orlan
do Vilas Boas . Do trabalho por eles realizado du
rante a expedição - quando entraram em conta
to ,  entre outros , com os índios do Alto Xingu e 
do Araguaia - surgiu a preocupação de criar uma 
infra-estrutura de atendimento à saúde dessas po
pulações . Na região do Araguaia, a tuberculose era 
um dos problemas de saúde mais sérios entre os 
Karayá. 

Para especializar-se no tratamento dessa doen
ça , Nutels fez um curso no Serviço Nacional de Tu
berculose (SNT) , durante o qual levantou a ques
tão indígena. Após o curso , em 1 952,  apresentou 
um projeto de implantação de unidades volantes 
para atendimento à saúde na área indígena, mos
trando que uma ação bem orientada, principalmen
te com relação à prevenção de doenças infeccio
sas, impediria a grande mortalidade que normal
mente se verificava entre os indígenas ao entrarem 
em contato com as frentes de expansão . 

Segundo Nutels, este trabalho deveria centrar
se nas doenças às quais os índios não t inham ad
quirido resistência, sendo necessário criar-se um an
teparo de proteção contra elas: "deste modo esta
beleceremos uma verdadeira cortina sanitária em 
torno da área a ser atingida . N inguém poderá pe
netrar ali sem prévio controle" . Em sua opinião , 
essa medida era, em si mesma, insuficiente: não se
ria possível assistir sat isfatoriamente os índios sem 
um programa simultâneo de proteção das popula
ções próximas a ·eles . Além disso , via seu projeto 
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como um dos aspectos , entre outros, da luta pela 
defesa do índio . Suas palavras soam hoje proféti
cas : "O nosso plano , porém , não terá êxi to ,  esta
mos certos, se outras e fundamentais medidas não 
forem tomadas ( . . .  ) Somente uma reforma de ba
se da estrutura econômica poderá acarretá-las . Nas 
condições atuais em que vive o nosso homem, so
bretudo o homem do campo, a sua resistência é de
plorável .  Enquanto não o fixarmos a uma terra que 
seja sua; enquanto não lhe fornecermos boas se
mentes , máquinas , meios de escoar a produção e 
mercado garantido, as suas resistências serão min
guadas . O vaqueiro invandindo, com o seu mise
rável rebanho,  o território do autóctone em busca 
de novas pastagens e o garimpeiro cavando o seu 
sonho a ponta de picareta estarão levando, para 
o pobre selvagem , suas misérias e suas doenças . "  

Este projeto teve grande repercussão n o  Serviço 
Nacional de Tuberculose, e Noel Nutels conseguiu 
aglutinar em torno dele alguns profissionais. En
tre 1 952 e 1 956, a equipe de voluntários chefiada 
por Nutels, com recursos obtidos através de con
tatos pessoais ,  fez algumas viagens ao Araguaia e 
ao Alto Xingu , realizando abreugrafias e vacina
ções . Mas só em 1 956, no governo Juscelino Ku
bitschek , foi institucionalizado o Serviço de Uni
dades Sanitárias Aéreas (SUSA), através de uma 
portaria baixada pelo então ministro da Saúde, 
Maurício Medeiros , coerente com a polít ica de 'de
senvolvimento e interiorização ' .  

O SUSA foi criado com o objet ivo de prestar ser
viços aos índios e às populações de difícil acesso . 
Apesar de não restringir suas atividades ao controle 
da tuberculose, foi l igado administrativamente ao 
SNT. Contou também, até 1 964 , com o apoio da 
Força Aérea Brasileira, que criou o Correio Aér.eo 
Sanitário (l igado ao Correio Aéreo Nacional) pa
ra o transporte de material e das equipes de saúde. 
Após a criação do SUSA, o trabalho de vacinação , 
ext ração de dentes e cadastro torácico estendeu-se 
aos grupos indígenas do sul  do antigo estado de 
Mato Grosso e da região do rio Negro . 

A perspectiva de trabalho de Noel Nutels na di
reção do SUSA, em relação aos índios, estava in
t imamente articulada com a proposta de trabalho 
dos irmãos Vilas Boas naquele período . A partir 
de uma avaliação crítica do trabalho desenvolvido 
por Rondon no SPI ,  os Vilas Boas constataram que 
embora houvesse certa preservação dos índios nos 
primeiros contatos ,  logo após eles eram varridos 
por interesses econômicos mais póderosos , que se 
expressavam ao longo das fronteiras econômicas 
do Brasi l .  Propuseram então um programa de ces
são , aos índios ,  de uma base territorial, para que 
eles mantivessem seus modos tradicionais de sub
sistência econômica, e também a implantação de 
uma rede permanente de assistência médica con
tra doenças exógenas . A integração com a socie
dade nacional deveria ser muito mais lenta, garan
tindo a sobrevivência, as ident idades étnicas e os 
estilos de vida de cada grupo . 

AMAZÔNIA 

A proposta de criação do Parque Nacional do 
Xingu surgiu a part ir destas questões .  Em 1 946 , 
quando os índios dessa região foram contatados 
pela expedição Roncador-Xingu,  após um longo 
período de isolamento, buscou-se garantir para eles 
uma proteção mais efetiva, que inclu iu ,  por pro
posta de Noel Nutels ,  a imposição de uma quaren
tena sanitária a todos os que entravam na região . 

CONTROLE DA 
TU BERCULOSE NA 
ÁREA INDÍGENA 

A partir de 1 952,  ·através de contatos pessoais 
j unto ao Serviço Nacional de Tuberculose, à For
ça Aérea Brasileira e à Expedição Roncador-Xingu , 
por intermédio de Nutels , foram feitas algumas via
gens nas regiões do Araguaia e Alto Xingu , reali
zando-se cadastro torácico (abreugrafias) e aplican
do-se vacinas de varíola, febre amarela e t ifo .  Nes
sas viagens constatou-se, através do cadastro to
rácico , a inexistência de tuberculose na região do 
Alto Xingu e a alta prevalência entre os índios Ka
rayá , na região do Araguaia . 

Após a criação do SUSA, o trabalho estendeu
se aos grupos indígenas do sul do antigo estado de 
Mato Grosso e da área do rio Negro , alcançando 
também as populações rurais de difícil acesso . Es
tas eram atingidas principalmente em locais de con
centração popular, como as romarias . Por força 
de portaria ministerial ,  qualquer outro setor do Mi
nistério da Saúde podia ser requisitado pelo SUSA 
para atender a necessidades locais .  As equipes não 
eram fixas e dependiam das característ icas da área. 
Porém , em 1 958  já  se t inha equipe própria, com 
médicos , vacinadores , odontólogos e operadores 
de raios X .  Não havia enfermeiras , mas todo o pes
soal fora treinado para executar ações básicas de 
enfermagem . Com a institucionalização do SUSA, 
passou-se a executar também atividades de BCG 
oral e teste tuberculínico, além de tratar de parasi
toses, cl ínica médica, extração dentária, inquéri
tos epidemiológicos e educação sanitária. 

O tratamento da tuberculose era feito apenas 
com a distribuição de hidrazida. No final da década 
de 1 950 já se tinha conhecimento da possibil idade 
de o bacilo desenvolver resistência a uma só dro
ga, mas não havia condições de medicar também 
com P AS (ácido paraaminossalicílico) e estrepto
micina - esquema tríplice uti l izado na época -
porque isto exigiria unidades sanitárias fixas . Na 
época se atribuía extrema importância ao raio X 
como método de diagnóst ico de massa da tuber
cu lose . Este aspecto se reflet iu nas atividades do 
SUSA, que teve como uma das maiores preocupa
ções garantir equipamento adequado e pessoal ca
pacitado à realização de cadastros torácicos .  ► 

1 10 vaqueiro 
invadindo o 
território do 
autóctone em 
busca de novas 
pastagens 
e o garimpeiro 
cavando seu 
sonho a ponta 
de picareta 
levam, para 
o pobre 
selvagem, suas 
misérias e suas 
doenças. 1 1  
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Só na década de 1 960 foi possível realizar um 
tratamento mais sistemático da tuberculose, inicia
do no sul de Mato Grosso entre os índios Terêna, 
Kayoá e Kadiwéu . Foi de fundamental importân
cia o contato com uma missão presbiteriana, pró
ximo a Dourados - a Missão Kayoá -, que criou 
um pavilhão em seu pequeno hospital para t ratar 
os índios tuberculosos . Em 1 96 1  foi feito cadas
tramento torácico em índios de várias aldeias e 
buscou-se garantir o t ratamento,  com o esquema 
t ríplice, de todos os casos suspeitos .  O aconteci
mento mais marcante do ano , no entanto, foi sem 
dúvida a criação oficial do Parque Nacional do 
Xingu , sob a direção de Orlando Vi las Boas . 

Em fins de 1 963 , Noel Nutels foi nomeado dire
tor do SP I ,  que já estava em plena decadência .  
Constatando a impossibil idade de  desenvolver um 
trabalho sério sem uma reestruturação completa da 
instituição , propôs que se fizesse um amplo deba
te sobre a política indigenista, envolvendo , entre 
out ros , antropólogos, sertanistas e pessoal de saú
de.  Mas sua gestão durou apenas seis meses , sen
do abruptamente interrompida pelo golpe mil i tar 
de 1 964 . 

No ano seguinte, a Escola Paulista de Medicina 
passou a prestar assistência médica aos índios do 
Xingu at ravés de convénios com o diretor do par
que. Pouco depois, através de convênio com o SPI , 
obtiveram-se mais recursos para o combate à t u- · 
berculose em várias áreas . O trabalho se ampliou 
para todas as aldeias do sul do antigo estado de 
Mato Grosso e criou-se uma infra-estrutura com 
dois médicos, uma enfermeira, uma auxiliar de en
fermagem, quatro atendentes, um laboratorista e 
50 lei tos, com internação de todos os doentes na 
primeira parte do t ratamento .  O pessoal foi trei
nado nas técnicas padronizadas pela Campanha 
Nacional Contra a Tuberculose (CNCT), que na 
época já enfat izava a importância do teste tuber
cu línico (PPD) e do exame de baciloscopia de es
carro no diagnóstico da doença. 

Periodicamente, uma equipe composta por um 
médico , um bacteriologista, um operador de raio X 
e um atendente percorria a região, procurando 
diagnost icar casos novos, controlar os doentes em 
tratamento e reexaminar os indivíduos considera
dos curados . Nos intervalos dessas visitas um mé
dico voltava à área para fazer supervisão . As in
formações de todos os casos eram anotadas e ar
quivadas . Além do controle da tuberculose, faziam
se principalmente vacinações e remoções de focos 
dentários. 

Nesse período, manteve-se o trabalho junto aos 
índios do X ingu . Na década de 1 950, quatro ca
dastros torácicos haviam sido feitos sem que fos
sem encontrados àoentes de tuberculose. Em 1 960 
fora feito um cadastro tuberculínico em 1 1  grupos 
indígenas , encontrando-se reatores fortes em ape
nas três grupos . Só em 1 966 apareceram os primei
ros tuberculosos nos grupos já infectados (nos gru
pos ainda indenes , só em 1 975  começaram a sur-

gir casos) .  Em 1 968, foi realizada vacinação com 
BCG intradérmico nos índios da região, antes da 
sua implantação no país .  

Em 1 968 o SUSA foi incluído na estrutura do 
Ministério da Saúde como Unidade de Atendimen
to Especial (UAE), órgão de administração dire
ta. O quadro de pessoal foi efetivado no ministé
rio, e a partir de então não houve possibi lidade de 
novas contratações . 

VIOLÊNCIA 
E COBICA: 
S U RGE A FUNAI  

Desde o final da  década de  1 950, a s  denúncias 
das violências contra os índios , inclusive com a co
nivência e part icipação de funcionários do SPI , 
eram crescentes . Segundo Shelton Davis e Patrick 
Menget , em 'Povos primitivos e ideologias civili
zadas no Brasi l '  (A ntropologia e indigenismo na 
A mérica Latina , Cortez, 1 98 1 ) , "uma série de li
vros e declarações públicas falavam da doação , aos 
índios, de cc_:>bertores contaminados por varíola e 
outras doenças ; de incidentes onde napalm era ati
rado de aviões sobre as aldeias ; eram exibidas fo
tografias de aldeias que haviam sido dizimadas, on
de apareciam restos de mulheres e crianças sobre 
o solo árido e carbonizado. A sentença unânime 
da Europa era que o Brasil estava pondo em prát i
ca uma polít ica de genocídio étnico" 

Só em 1 967 o minist ro do I nterior, general Al
buquerque Lima, nomeou uma comissão para in
vestigar as denúncias contra o SPI . Foram confir
madas e provadas as at rocidades e vioíências co
metidas, inclusive a int rodução deliberada de va
ríola, gripe, tuberculose e sarampo entre uibos in
dígenas . Albuquerque Lima extinguiu o SPI e criou 
uma comissão composta por indigenistas, antro
pólogos e profissionais do SUSA para estruturar 
a criação de um órgão substi tuto - a Fundação 
Nacional do Índio (Funai ) .  

Os profissionais do SUSA propuseram a forma
ção de equipes volantes de saúde (EVS) nas dele
gacias regionais da Funai - compostas por um mé
dico , uma enfermeira, um bioquímico e um den
t ista - para a prestação de serviços aos grupos in
dígenas . Assim, o SUSA passou a trabalhar ape
nas com tuberculose , deixando as outras ações à 
Divisão de Saúde da Funai . 

A Funai foi in icialmente presidida por um téc
nico que executava as diretrizes de um conselho di
retor , composto pelos indigenistas que contribuí
ram na sua formação. Porém, com o endurecimen
to do regime mil i tar, a partir de 1 969, ocorreram 
alterações significativas nos rumos da política in
digenista .  O general Albuquerque Lima foi subs
tituído no Ministério do I nterior pelo coronel Costa 
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Cavalcant i ,  e todos os cargos de importância na 
Funai (inclusive o conselho diretor) foram ocupa
dos por militares . A euforia do 'mi lagre' , com slo
gans como 'desenvolvimento e integração nacio
nal ' ,  fortaleceu a velha visão do índio como obs
táculo ao desenvolvimento , especialmente na Ama
zônia.  A const rução da Transamazônica seria ex
pressão maior na nova política de extermínio . Gru
pos que viviam praticamente isolados foram con
tatados de maneira extremamente violenta. 

Em fins de 1 970 foi divulgado o novo Estatuto 
do Índio, aprovado como lei em 1 973 ,  explicitan
do a posição do governo com relação à questão in
dígena. Davis e Menget destacam as graves amea
ças que o estatuto trazia aos direitos dos índios: 
seu dest ino era externamente imposto e determi
nado pelo governo nacional ; instituía-se a ' renda 
indígena ' ,  just ificando-se o uso das riquezas das 
terras dos índios para a manutenção da burocra
cia governamental ; previa-se o deslocamento físi
co de grupos por motivos de 'segurança ' ou de 'de
senvolvimento nacional ' .  

A Funai , agente desta polít ica, ligada ao Minis
tério do I nterior, ficou subordinada à mesma ló
gica dos órgãos de fomento do desenvolvimento 
econômico, que expressavam interesses contrários 
aos dos índios. As terras destes - imprecisamente 
delimitadas e nunca demarcadas - ficaram à dis
posição da Funai , criando situações de conflito e 
violência. No atual estado do Mato Grosso do Sul ,  
as terras dos índios Kadiwéu,  por exemplo , doa
das por dom Pedro I I  como prêmio à participação 
desse grupo na Guerra do Paraguai , foram arren
dadas pela Funai e ocupadas por produtores ru
rais .  Houve também invasões dessas terras ; quan
do a Funai atuou contra elas não estava def enden
do o direito dos índios e sim o arrendamento ali 
realizado . Sem acesso ao espaço vital mínimo pa
ra garantir sua sobrevivência através da caça e da 
pesca , os índios começaram a empregar-se nas fa
zendas arrendadas , que geravam recursos geridos 
por Brasília e gastos na administração da Funai 
(cerca de 80% dos recursos orçamentários e arre
cadados por este órgão eram gastos com sua pró
pria administração) .  

A situação geral da Funai teve reflexos em cada 
um dos seus serviços .  As equipes volantes de saú
de, por exemplo, passaram a cuidar apenas da as
sistência individual . Seus integrantes viviam nas ca
pitais dos estados, nas proximidades das delega
cias regionais ,  e faziam viagens esporádicas para 
prestar atendimento médico simples e remover os 
casos mais sérios para hospitais. A maior parte dos 
recursos dessa área era gasta com salários , trans
porte, diárias, operações de remoção de doentes 
e pagamento de serviços em hospitais existentes nas 
cidades maiores . O trabalho da Unidade de Aten
dimento Especial (UAE), a part ir da década de 
1 970, realizou-se em meio a um processo lento de 
extinção , por falta de recursos e de apoio institu
cional do Min istério da Saúde e da Funai . 

AMAZÔNIA 

CONCLUSÃO 

A trajetória do SUSA/UAE mostra como a aten
ção à saúde dos grupos indígenas dependeu de con
dições muito específicas , especialmente centradas 
no esforço pessoal de profissionais e no carisma 
de Noel Nutels. A institucionalização do trabalho 
não representou o surgimento de uma política es
tatal visando à preservação sanitária dessas popu
lações . O SUSA, por exemplo, apesar de inicial
mente ter trabalhado com vários t ipos de proble
mas de saúde, dirigiu sua ação principalmente ao 
controle da tuberculose , em função da estreita vin
cu lação que mantinha com o Serviço Nacional de 
Tuberculose (posteriormente transformado em 
Campanha Nacional Contra a Tuberculose). A pri
meira lição a tirar é justamente de que a polít ica 
de saúde para as populações indígenas não pode 
restringir-se ao trabalho abnegado de indivíduos 
isolados. 

É importante repensar a ação estatal voltada para 
a saúde dos índios como um aspecto das polít icas 
sociais . I sso nos remete a temas mais vastos e de 
muita atualidade, como o da cidadania, represen
tação política e redefinição dos direitos legais des
ses povos - direito à posse da terra necessária à 
reprodução de sua vida econômica, social e cultu
ral ; direito ao controle das riquezas existentes em 
seus territórios ; direito a uma polít ica social que 
respeite sua identidade. 

O Estado brasileiro deve definir mais claramen
te as bases de sua política global em relação aos 
índios . A postura de Rondon ficou internacional
mente conhecida como um exemplo de respeito e 
solidariedade humana. Suas idéias - é certo - re
presentaram notável avanço em relação à catequese 
das antigas missões religiosas . Mas não é menos 
certo que elas ainda apresentavam fortes conota
ções etnocêntricas . Rondon via os índios "em evo
lução para estágios mais avançados" - estágios 
estes representados , obviamente, por nosso próprio 
est i lo de civilização . 

Observações semelhantes podem ser feitas a res
peito da obra e da prática de indigenistas e de ou
tros técnicos da geração imediatamente posterior 
à de Rondon .  Eles t iveram uma intervenção dedi
cada em favor dos índios , porém seu modo de pen
sar, paternalista e personalista, não rompeu com 
o evolucionismo posit ivista. A emergência do mo
vimento indígena situou em outros termos a ques
tão , tornando impositiva a compreensão de que o 
índio - como outros grupos dotados de identida
de própria - deve ser respeitado em sua diferen
ça . É uma questão que diz respeito a todos nós . 
É o nosso próprio direito à diferença que no fun
do se joga . ■ 

A Funai ficou 
subordi nada 
à lógica dos 
órgãos de 
fomento do 
crescimento 
econôm ico, que 
expressava m 
interesses 
contrários aos 
dos índios.  
A emergência 
do movimento 
indígena 
autônomo torna 
impositiva a 
com preensão de 
que esses povos 
devem ser 
respeitados em 
seu direito à 
d iferença. 
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E N T R E V s T A 

O D R A M A  D O S  Y A N O M A M I  
M A R I A  M A N U E L A  C A R N E I R O  D A  C U N H A  

Uma exp losão de 675 qu ilos de d inamite dest ru iu ,  no d ia pr imeiro de maio , os 60 metros da 
p ista aérea clandest ina do gar impo de Baiano Formiga, a 350 qu i lômetros de Boa Vista . A explo
são levava às páginas da grande imprensa a campanha desencadeada pelo d i retor gera l  da Polícia 
Federa l ,  delegado Romeu Tuma , com o objetivo de dest ru i r ,  até setembro ,  todas as 1 29 pistas 
clandestinas incrustadas no território Yanomami .  A vida se tornava mais difíc i l  para 30 mil garim
peiros que nos ú lt imos cinco anos haviam invadido as reservas indígenas em busca de ou ro .  
Mas ,  apesar do estarda lhaço da imprensa , para os  índ ios Yanomami a vida a inda está longe de 
se tornar menos dolorosa . A destru ição das p istas clandest inas é apenas um dos capítu los de uma 
longa h istória de vitórias e derrotas . Desde 1 975, quando o Projeto Radam-Brasi l  revelou a exis
tência de jazidas de ou ro ,  u rân io , d iamante e cassiterita (matéria-prima do estanho ) ,  os Yanomami 
enfrentam uma luta de vida ou morte contra os garimpei ros e donos de aviões, invasores de suas 
terras, e contra as doenças que estes i nvasores t razem . 

A década .de 1 980 foi marcada por uma l uta incessante dessas comun idades indígenas para ver 
reconhecido , na prática , um d i reito que lhes foi garantido pela Constitu ição Federal - o d i reito 
aos nove mi lhões de hecta res de flo resta contínua que fazem parte do seu territó rio secu lar ,  tradi
ciona l .  Em 1 988, uma portaria intermin isteria l reduziu o territó rio Yanomami a 19 ' i l has ' ,  t rechos 
de terra descontínuos, d ivid idos por 'co rredores' ,  onde se abrigam legalmente os invasores , entre 
um saque e out ro .  Desde então , segundo a Su rvival l nternat iona l ,  entidade mundia l  de defesa às 
popu lações indígenas, cerca de 1 500 Yanomami morreram ,  em combate ou por doenças .  Não 
basta dinamitar as p istas do garimpo .  É preciso respeita r o d i reito constitucio�al do índio à sua 
terra . Este é o a lerta da antropóloga Maria Manuela Carneiro da Cunha .  E o ún ico caminho para 
se chegar ao epílogo de um drama que já não deveria ter lugar no século XX .  

ENTREVISTA CONCEDIDA A CARMEN LÚCIA V ISCONTI WEINGRILL E VERA R ITA COSTA (CIÊNCIA HOJE) 
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- Como você explica a presença do garimpo na área Yano
mami ? Em que medida a legislação pode ter facili tado a invasão ?  

- A presença de garimpeiros em áreas indígenas nunca foi 
legal. As Constituições anteriores, assim como a atual, conside
ram a exploração das riquezas minerais de superfície (.o garimpo 
de ouro, de cassiterita etc.), nessas áreas, exclusividade dos ín
dios. A legislação jamais favoreceu a invasão de garimpeiros ou 
de mineradoras para extrair riquezas da superfície. Costuma-se 
justificar a presença de garimpeiros nas áreas indígenas alegan
do que, em havendo ouro, a invasão torna-se inevitável. Se as
sim fosse, as reservas de ouro do Banco Central não teriam ne
nhuma proteção. O que explica a invasão é o desrespeito ao es
tado de direito, o descumprimento da lei. Em outras palavras, 
o que estou dizendo é que a invasão ocorreu porque se deixou 
que ocorresse. Tanto assim que a primeira entrada de garimpei
ros em 1 985 - singularmente truculenta, já que os garimpeiros 
entraram na área disfarçados de militares - foi desbaratada pe
lo Exército. 

- Mas, com relação aos Yanomami, há uma brecha legal  que 
é jus tamente a indefinição na designação do terri tório ocupado 
por eles . Utiliza-se o termo reserva, área, parque o u  flores ta na
cional, seg undo as conveniências do momento,  não ?  

- De fato, isso acontece. Em 1 985 foi interditada, para efei
to de demarcação pela Funai, a área Yanomami, mas, em vez 
de se progredir para a demarcação das terras, sucessivos dispo
sitivos legais tentaram descaracterizar o território Yanomami. Um 
exemplo disso foi a portaria interministerial n? 1 60, de 1 3/09/88, 
que dividiu o território Yanomami em 1 9  áreas de ocupação dis
persas, e chamou de ' florestas nacionais '  áreas tradicionalmente 
ocupadas pelos índios, cuja posse lhes cabe por direito constitu
cional. Foi reagindo a essa manipulação de conceitos que a Pro
curadoria Geral da República moveu os processos que resulta
ram na decisão judicial de retirada dos garimpeiros da região. 

Agora, para entender a presença de garimpeiros na região, há 
uma pergunta que me parece óbvia: por que não se continuou 
protegendo a área Yanomami? A resposta a essa pergunta só fi
cou clara para mim-quando estive em Roraima, em junho de 1 989, 
representando a SBPC na Comissão Ação pela Cidadania. Perce
bi in loco a existência de interesses diversos que convergiram pa
ra um ponto preciso: a invasão da terra Yanomami. Entre os in
teresses mais evidentes, estão os de todos os que lucram com o 
garimpo, e que não são, senão excepcionalmente, os próprios ga
rimpeiros. Depois, existem os interesses eleitoreiros, como o do 
ex-presidente da Funai (Fundação Nacional do Índio) e ex-gover
nador de Roraima, Romero Jucá Filho, que, na época da pri 
meira invasão, postulava uma cadeira ao Senado. Há também 
da parte das Forças Armadas uma postura diferente, em relação 
aos índios, daquela que prevalecia nos tempos do marechal Ron
don: se antes os índios eram vistos como 'as muralhas do ser
tão', indispensáveis para a manutenção e expansão da fronteira, 
hoje eles são vistos como uma ameaça à soberania nacional. Os 
Yanomami foram, aliás, citados nominalmente no Projeto Ca
lha Norte dentro dessa perspectiva. Acho que está na hora de 
se repensar tudo isso: os primeiros brasileiros não podem ser vis
tos, sem flagrante injustiça·, como inimigos da pátria. É a reedi
ção, a 1 50 anos de distância, da conquista do Oeste norte
americano. 

- Na prática como se artic ulam esses interesses, particular
mente aqueles que visam ao lucro financeiro ? 
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- Foi criada uma rede de serviços em torno do garimpo para 
satisfazer esses interesses, que requer, inclusive, uma infra
estrutura enorme, que não poderia passar despercebida pelas au
toridades. A começar pelos garimpeiros, cuja sobrevivência de
pende exclusivamente de aviões. É através deles que se locomo
vem, recebem alimentos e escoam sua produção. Muitos garim
peiros são, inclusive, empregados de donos de avião. A eles pa
gam 70% do resultado do trabalho mais os gastos de 'aviamen
to' (despesas com víveres, transporte e combustível). Os donos 
de avião, por sua vez, articulam-se aos donos de pistas de pouso 
clandestinas. O tráfego aéreo em Boa Vista é intenso - o aero
porto local ocupava em junho de 1 989 o segundo lugar do país 
em número de operações de pouso e decolagem, aproximadamen
te 300 por dia. Na região, existem apenas três pistas de pouso 
legais, que de maneira alguma absorveriam esse tráfego. Na ho
ra e meia que a Comissão Ação pela Cidadania permaneceu na 
pista de pouso de Paapiú, na região de Surucucus, foi possível 
contar dezenas de aviões e quatro helicópteros estacionados. A 
cada cinco minutos decolava ou aterrissava uma aeronave. 
Sentíamo-nos na guerra do Vietnã. Um dos membros da comis
são comparou a cena ao filme Apocalypse No w. Subiam e des
ciam aviões e helicópteros o tempo todo. Ora, é muito estranho 
que esse movimento nunca tivesse sido notado. Evaristo Miran
da, da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisas Agronômicas), 
fez um trabalho, baseado em imagens de satélite, que mostré! a 
proliferação de pistas de pouso clandestinas na área Yanomami. 
Entre janeiro e dezembro de 1 988, por exemplo, as pistas passa
ram da dezena para a centena. O Ministério da Aeronaútica tem, 
certamente, condições de controle do tráfego aéreo, assim como 
possui meios de apurar e identificar as pistas clandestinas. 

- A pis ta de Paapiú é c landes tina ? 
- Não. As pistas maiores, que serviram de bas� para a cons-

trução de outras pistas clandestinas, foram - segundo nos in
formaram durante a viagem à região - construídas e depois aban
donadas pela Força Aérea. A pista de Paapiú foi construída com 
recursos do Projeto Calha Norte, supostamente para servir de 
apoio à Funai e aos índios. Agora, se a construção da pista visa
va a apoiar a Funai, era de se esperar encontrar na região, pelo 
menos, um representante do órgão: o que encontramos foi um 
posto da Funai completamente abandonado e depredado. O rá
dio de comunicação estava arrebentado e os remédios estavam 
espalhados pelo chão, ao alcance de qualquer pessoa. Os pró
prios documentos do posto estavam abandonados sobre uma me
sa. Além do mais, é curioso construir pistas de pouso para servi
rem de apoio a um órgão que não possui aviões em Roraima. 

- Que benefícios o u  apoio oferecem essas pis tas aos lndios ? 
- Nenhum. Em Surucucus, a aldeia Yanomami, com cerca 

de cem indivíduos, fica numa das extremidades da pista, a me
nos de 50 metros da cabeceira, de tal maneira que o barulho é 
ensurdecedor. Além do mais, a movimentação intensa de aviões 
coloca em risco a própria vida dos índios. De resto, a pista estava 
totalmente ladeada pelas barracas de comércio dos garimpeiros. 

- A que você atribui a exis tência das pis tas c landes tinas ? 
- As pistas são essenciais ao garimpo. O que surpreende é 

que tenham proliferado tão livremente. Os próprios militares da 
região - o comandante do batalhão de fronteira e o comandan
te da região militar que compreende o estado de Roraima - ad
mitiram ser impossível desconhecer a existência das pistas clan-
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FIGURA 1 O aluguei de helicópteros nas terras dos índios 

destinas, as chamadas pistas não homologadas, segundo o eufemismo utilizado. A cinco minutos do destacamento do Exército, em Surucucus, existem pistas clandestinas. O senador Severo Gomes (PMDB}, que liderou a comitiva, perguntou aos militares que providências tomavam quando eram informados da existência dessas pistas . Disseram que, quando tomavam conhecimento de uma pista, transmitiam a informação a seus superiores e que não lhes competia fazer nada a não ser executar ordens. O que fica patente é a impossibilidade de que essas pistas tenham sido ou sejam abertas sem o conhecimento das Forças Armadas. Aparentemente, depois de terem retirado os garimpeiros invasores em 1985 (ver a 'História do conflito'), as Forças Armadas se omitiram, permitindo a entrada maciça de garimpeiros na região. 
- Você acha que a interdição das pistas de pouso seria sufi

ciente para conter o a vanço dos garimpeiros ? - Em parte, sim, já que, como disse anteriormente, os aviões são imprescindíveis para a sua sobrevivência. Conheci alguns que chegaram ao garimpo a pé, mas dificilmente sobreviveriam lá sem o apoio de aviões. Em 1988, uma missão do Ministério da Justiça, na época em que José Fernando Cirne Lima Eichenberg era secretário executivo da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana (criada pela Procuradoria Geral da República), fez um relatório que dizia que, interditados os aeroportos,  o garimpo não se sustentaria. Esta intervenção, porém, esbarrava em dificuldades de ordem política e econômica, no enfrentamento de interesses dominantes na região. É ilusório pensar que quem ganha dinheiro com o garimpo são os garimpeiros. Estes só lucram eventualmente, e poucos de forma duradoura. O dinheiro vai para a mão dos pilotos, dos donos de avião e de pista, dos comerciantes, dos agenciadores de mão-de-obra, dos contrabandistas e outros. Mesmo rec�bendo um ganho superior ao da grande maioria dos trabalhadores do 
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país, os garimpeiros não chegam a lucrar, pois o custo de vida e a especulação na região são altíssimos. O avião é pago em grama de ouro. A alimentação e os hotéis em Boa Vista são caríssimos. A economia da região é movida a ouro. Por outro lado, é bom deixar claro que a maioria do ouro é contrabandeado, sem sofrer tributação alguma que beneficie o país. Segundo declarações do ex-governador do estado, Romero Jucá Filho, a Fazenda Nacional taxa menos de 150Jo da produção de ouro da região, estimada por ele em 3 kg por dia. Politicamente, portanto, não é uma situação simples de ser resolvida. 
- Existem alguns setores da sociedade que consideram a cria

ção de áreas e reser vas indígenas uma atitude paternalista do Es
tado. Qual é a sua opinião ?  - Não acho a legislação paternalista. O que ela reconhece são direitos, e direitos que não advêm do fato de os índios serem mais fracos, mas sim do fato de serem os primeiros habitantes. A Constituição é clara nesse sentido: 'os índios têm direito originário à sua terra ' ,  o que significa que os seus direitos são anteriores à própria Constituição e ao próprio Estado brasileiro. O direito indígena à terra prevalece sobre qualquer outro. Não se pode criar, por exemplo, uma área de preservação ambiental, como uma Floresta Nacional, em terra indígena, porque isso seria uma expropriação. Nem tampouco uma reserva de garimpo. Muita gente acha que esses direitos só são justificáveis enquanto os índios não se integrarem à sociedade nacional, a partir do que se tornariam dispensáveis. Este argumento tem sido utilizado de diversas maneiras, inclusive pelos órgãos oficiais que tentam classificar os índios em aculturados e não aculturados. 

- É comum questionar também o direito dos índios a gran
des extensões de terra, em detrimento dos trabalhadores sem terra . . .  - Muita gente tenta veicular essa idéia, de que as áreas indí-
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FIGURA 2 Pista de Paapiú, que foi tomada pelos garimpeiros. 

genas seriam 'muita terra para pouco índio'. Basta, porém, olhar a distribuição fundiária no Brasil para perceber que a concentração maior de terras não está nas mãos dos índios. Este argumento é faccioso. O problema dos sem-terra existe por falta de uma política fundiária justa, não por culpa dos índios. Certas fazendas são maiores que as reservas indígenas e têm menos gente. 
- O que justifica o tamanho das áreas e reservas indígenas? - Os índios têm um modo de vida particular que pressupõe um território grande e contínuo. Por exemplo, os casamentos e as festas exigem, muitas vezes, que grupos inteiros se desloquem de um lugar para outro; a dieta indígena é muito variada e exige diversos produtos dispersos na floresta (ver 'Modo de vida Yanomami'). Da mesma forma, os seringueiros necessitam de grandes áreas. Estive há pouco tempo na Reserva Extrativistá do vale do Juruá, no Acre, e pude comprovar que, embora a região esteja totalmente povoada, a densidade populacional é baixa. A economia dos índios e seringueiros baseia-se no uso extensivo da floresta, e a forma de ocupação praticada por eles não é predatória, ao contrário, assegura a preservação da floresta e dos seus recursos naturais. Agora, algumas pessoas acham que seria mais fácil os índios plantarem arroz e feijão. Dessa forma, reduzirse-iam as áreas indígenas e, pronto! ,  não se falaria mais nisso. Acho que essa é uma visão limitada do problema. Tal atitude resultaria numa perda inestimável para a humanidade. O conhecimento da natureza que os índios possuem é valiosíssimo. A possibilidade de introdução de novas espécies nos hábitos alimentares ou mesmo a introdução de novos medicamentos são alguns exemplos da importância desse conhecimento. Não se deve restringir o que se tem, mas, ao contrário, preservar e investir na diversidade. Isso é plenamente aceito do ponto de vista biológico: valoriza-se o patrimônio genético como um potencial de diversidade. Do ponto de vista social, vale a mesma coisa. É preci-
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so respeitar as formas diferentes que têm os homens de se organizarem em sociedade. Esse banco de sociabilidades é também uma riqueza da humanidade, a ser conservada para o futuro, uma reserva contra a ameaça de homogeneização global, a ameaça da entropia. A 'sociodiversidade' é tão importante quanto a biodiversidade. 
- Há, portanto, uma relação nítida entre a preservação da 

floresta e a demarcação das áreas indígenas. Isso deveria ser ofi
cializado? Os índios deveriam tornar-se os responsáveis pela pre
servação da floresta ? - Basta você olhar um mapa da Amazônia para ver que nem todas as áreas preservadas são áreas indígenas, mas todas as áreas indígenas são preservadas. Vi fotos de satélites em que era possível distinguir nitidamente as áreas ocupadas pelos índios das ocupadas por outros agrupamentos humanos, principalmente pelo garimpo e pela mineração. Na área ocupada pelos Yanomami, chamava a atenção a diferença de coloração das águas dos rios, causada pela contaminação por mercúrio. A qualidade da água do rio Mucajaí foi alterada a tal ponto pelo garimpo que os índios não podem mais comer os peixes ou beber daquela água. É um problema de saúde pública que afeta, inclusive, as populações não indígenas da região. Atualmente, em Boa Vista, as pessoas têm medo de comer peixe. Você me pergunta se áreas indígenas devem ser oficialmente áreas de preservação ambiental. Na realidade, quase todas elas já o são, com exceção daquelas em que o confinamento territorial degradou as condições de vida dos índios. Nas reservas indígenas preservadas, expressam-se os interesses ambientais preservacionistas da humanidade e os interesses específicos de populações para as quais um meio ambiente não degradado é condição para a reprodução física e cultural. Nesse sentido, é muito significativa a 'Aliança dos povos da floresta' que reúne índios e se-

51 



E N T R E V s T A 

r ingueiros em torno da defesa da floresta amazônica, que é 
também a defesa de sua forma tradicional de viver . Conh�ci em 
Alagoas um grupo indígena , cujo território havia sido reduzido 
a três hectares de terra . Desses míseros três hectares , um e meio 
era preservado - a única mata da região -, simplesmente por
que era necessário que o ritual central do grupo fosse realizado 
na mata. Se aos grupos indígenas for reconhecido o direito à terra 
necessária ao seu modo tradicional de viver, eles se tornarão , de 
fato, os guardiões dessas terras e de seus recursos naturais .  O 
que não quer dizer , no entanto , que, em vez de áreas i ndígenas, 
devam ser decretadas áreas de preservação ambiental, pela boa 
razão de que seriam muito enfraquecidos os direitos dos índios 
que, como já  vimos , são de natureza histórica. 

- Você t oc ou nu m p on t o  in teressan te : a ação pre dat ória do 
gari mp o .  As mineradoras c ostu mam apresen tar -se c omo a alter 
nat iva raci onal ao gari mp o .  Isso é ver dadeir o ?  

- A invasão d e  uma região por milhares d e  pessoas é certa
mente uma coisa gravíssima, com conseqüências imprevistas . Mas 
a atividade das mineradoras , embora elas se apresentem como 
mais civilizadas , pode também ser extremamente predatória. Esses 
argumentos são art ifícios uti lizados pelas mineradoras para ti
rarem os garimpeiros das áreas mais promissoras . As minerado
ras nunca denunciam a ação predatória do garimpo com inten
ção de sustar a extração mineral numa determinada região , mas , 
sim , com a i ntenção de substituí-lo na atividade . Em área indí
gena, é bom esclarecer, o garimpo é i nadmissível, e a mineração 
das riquezas do subsolo exige condições especiais e depende da 
aprovação do Congresso Nacional . É esta a situação legal . Ago
ra, entre a situação legal e a situação de fato existem grandes 
ab i smos . 

- C om que argu men t os foi pr oibido o acesso de an tr op ólo
gos e médic os à área Yan omami ? 

- Alegaram-se ' questões de segurança nacional' e 'defesa do 
território nacional ' .  Esses argumentos me parecem estranhos : 
quando se trata de garimpeiros o acesso é franqueado.  Agora, 
quando são especialistas , em trabalho de campo, o acesso é proi
bido . Mais  espantosa ainda, dadas as condições de saúde da po
pulação Yanomami ,  é a retirada de médicos ! Realmente, não .é 
fáci l  entender a lógica subjacente a essa proibição, a não ser co
mo o desejo de não ter testemunhas . Há um caso que exemplifi 
ca bem essa questão: em 1 986/87 ,  Pierrette Ziegler, geógrafa suíça 
que estava realizando pesquisa na área Yanomami ,  viajou ao Rio 
de Janeiro para apresentar um trabalho no festival i nternacio
nal de filmes etnográficos. Quando quis voltar, foi impedida pe
la  Funai . Só depois de muitos meses e da i ntervenção da Procu
radoria Geral da República, ela conseguiu recuperar seus per
tences e seu material de campo. Assim mesmo, verificou que suas 
coisas haviam sido revistadas. A Procuradoria exigiu explicações 
da Funai e da Polícia Federal . A j ustifi cativa por terem mexido 
nas suas coisas foi a de que, por possuir mapas - e isso era ób
vio que uma geógrafa possuiria -,  poderia estar praticando es
pionagem na região . 
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Apenas recentemente, em novembro de 1 989, atendendo à exi
gência da Procuradoria Geral da República, e depois de um lon
go processo , os médicos puderam visitar o local . O relatório da 
médica Maria Gorete Selau foi dramático . Com base nele , a Pro
curadoria exigiu uma ação médica na área .  A Funai alegou que 
não tinha recursos e pediu auxílio à Comissão pela Criação do 
Parque Yanomami (CCPY) e a outras entidades . Depois voltou 
atrás e acabou enviando o antropólogo Bruce Albert e uma equipe 
de médicos para a área Yanomami .  Até esse momento, Bruce 
A lbert , como antropólogo , estava impedido de entrar na área 
Yanomami . 

- A Pr ocuradoria Geral da Rep úb lica te ve u ma par ticipação efe 
ti va na ten tati va de solu ção do c onfli t o . C omo explicar essa t o
mada de p osi ção p or par te de u m  órgão p úb lic o ?  

- Isso s e  deve ao fato d e  a nova Constituição atribuir 'à Pro
curadoria Geral da República a defesa j udicial dos índios . An
tes, essas funções eram encargos da Funai . Mas a Funai , com 
a estrutura que possu i ,  e estando vinculada ao Ministério do I n
terior , não tomava providências . A Procuradoria, ao contrário, 
assumiu plenamente seu dever constitucional e entrou em juízo 
em defesa dos índios .  I sso mudou qualitativamente a situação 
dos direitos dos índios no Bras i l .  Pudemos constatar, a partir 
deste novo fato ,  uma atitude mais positiva no sentido da defesa 
dos índios, pelo menos quanto às i niciativas judiciais . Ao mes
mo tempo, deve-se assinalar o confronto entre j udiciário e exe
cutivo . Foi o primeiro embate entre os poderes desde a votação 
da nova Constituição. O executivo resistiu o quanto pôde no cum
primento da decisão judicial a favor da retirada dos garimpeiros 
da região . 

- Você acredi ta que o fat o  de o Minist éri o Púb lic o e star en
volvi do na quest ão p ode realmen te significar u ma mai or gar an 
tia para as nações  in d(genas? 

- Eu acredito na lei . Agora, assim como é necessária a exis
tência de leis que contemplem os d ireitos i ndígenas , também é 
preciso a mobil ização da sociedade civ i l ,  através de suas entida
des , para garantir o atendimento a esses direitos . A Ação pela 
Cidadania é isso: um conjunto de entidades que deseja e exig; 
que a lei sej a  cumprida. Nosso objetivo é conseguir  criar e con
solidar neste país uma atitude de cidadania, de respeito à lei . Em 
matéria de legalidade, tornou-se evidente que só há duas opções: 
é tudo ou nada. Transigindo com a legal idade em um canto dis
tante do país, todos os direitos ficam ameaçados .  Em função dis
so ,  acho que a situação do índio j á  mudou substancialmente no 
Bras i l .  Antigamente os problemas dos índios eram 'coisa de an
tropólogo' ,  mas graças à participação das grandes entidades não 
governamentais ,  como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 

a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a pró
pria SBPC , estamos atingindo um novo patamar , em que a opi
nião pública está muito mais presente. I sto é fundamental . Acho 
que a Procuradoria Geral da República está respondendo a esta 
mobil ização com muita eficácia e de uma forma extremamente 
competente.  
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A situação dos índios Yanomami se 
agravou em janeiro de 1 974, com o iní
cio da construção da rodovia Perimetral 
Norte (BR 2 1 0) .  A estrada fazia parte do 
Plano de Integração Nacional , com o 
qual o governo Médici pretendia coloni
zar o 'grande deserto demográfico' repre
sentado pela Amazônia. Interrompidas 
em 1 976, as obras deixaram dezenas de 
mortos entre os índios, vít imas de doen
ças transmitidas pelos peões que trabalha
vam na rodovia. De acordo com um le
vantamento feito pela professora Alei da 
Ramos, do Departamento de Antropolo
gia da Universidade de Brasília, entre es
sas doenças estava o sarampo que, numa 
epidemia em 1977, reduziu à metade a po
pulação de quatro aldeias do vale do rio 
Catrimani .  

A construção da rodovia, porém, não 
foi a única fonte de problemas para os 
Ya�omami .  Em 1 975 ,  antes da interrup
ção da rodovia, o governo havia divul
gado os resultados do Projeto Radam
Brasil ,  tornando pública a existência de 
grande quantidade de urânio, ouro, dia
mante e cassiterita nas terras dos Yano
mami .  Assim, a partir dessa data, os ín
dios viram-se às voltas com sucessivas in
vasões de suas terras, principalmente na 
serra dos Surucucus ,  o coração da nação 
Yanomami ,  área que concentra o maior 
número de aldeias . Se em 1 975 havia oi
to garimpeiros em Surucucus à procura 
de cassi terita, um ano depois esse núme-
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ro saltaria para 500, a maioria interessa
da em ouro. Os conflitos se multiplica
ram e os invasores terminaram expulsos 
em setembro de 1 976. Ainda assim,  no
vas levas de garimpeiros continuaram a 
invadir a reserva e os conflitos logo ga
nharam repercussão internacional . 

Os anos 80 começaram com uma gran
de campanha nacional e internacional em 
favor da demarcação das terras tradicio
nais dos Yanomami .  Finalmente, em ja
neiro de 1 985 ,  a Fundação Nacional do 
Índio (Funai) reconheceu , com a Porta
ria n?  1 8 1 7 ,  o direito dos índios à cria
ção do Parque Yanomami e o direito às 
terras tradicionalmente ocupadas pelos 
indígenas, com 9 4'1 9  108 hectares. A rea
ção dos garimpeiros foi violenta . No dia 
14 de fevereiro daquele ano houve uma 
tentativa de invasão do território Yano
mami. Sob a liderança do atual presidente 
da União Sindical dos Garimpeiros da 
Amazônia Legal , José Altino Machado, 
44 garimpeiros desembarcaram em Suru
cucus depois que uma pequena milícia 
rendeu quatro soldados e um sargento 
que vigiavam a área. No dia seguinte os 
invasores foram expulsos por tropas do 
Exército, das polícias federal e militar, en
quanto a força aérea bloqueava cinco 
aviões que partiriam em direção a Suru
cucus lotados de garimpeiros , além dos 
27 ônibus barrados na rodovia que l iga 
Manaus a Boa Vista . 

Na opinião da antropóloga Alcida Ra-

mos, desde 1 970 os mil itares tinham pla
nos para a região, o que se pode compro
var pela construção da Perimetral Nor
te. Com o Projeto Calha Norte, cujo ob
jetivo básico é a criação de infra-estrutura 
para a ocupação militar e a colonização 
econômica (ver 'Coisa de branco ' ,  em 
Ciência Hoje n? 34, Suplemento da 39� 
Reunião Anual da SBPC) , os militares as
sumiriam o controle efetivo de toda a re
gião Norte do país . No ano seguinte ao 
da expulsão dos garimpeiros , o Ministé
rio da Aeronáutica ampliou a pista de 
pouso de Paapiú , vizinha a Surucucus, 
definindo-se o trecho de cem metros qua
drados em volta da pista como área de se
gurança nacional , destruindo a maloca 
Yanomami .  Dois anos depois, em 1988 ,  
essa mesma área já  se encontrava total
mente ocupada por barracas de comércio 
dos garimpeiros , desta feita protegidos 
pelos interesses militares . 

Os conflitos , portanto , não cessaram 
com a criação do Parque Yanomami. Ao 
contrário, com a entrada dos militares em 
cena, as disputas continuaram marcadas 
pela violência. Em agosto de 1 987,  essa 
violência ganharia as páginas da grande 
imprensa com o assassinato de quatro ín
dios. No mesmo período, as equipes mé
dicas da Comissão pela Criação do Par
que Yanomami (CCPY), a missão católi
ca Catrimani (inicialmente acusada dos 
assassinatos pela Funai) e os pesquisado
res universitários foram expulsos da re-
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g1ao . "Acho que não queriam testemu
nhas do massacre" ,  acusa Alcida, que es
tuda os Yanomami desde 1 968 ,  quando 
viajou pela primeira vez para a região ha
bitada pelos Sanumá (um dos quatro gru
pos Yanomami). Oficialmente, só funcio
nários da Funai e militares do Calha Nor
te entravam na região. Meses depois os 
membros da missão Catrimani receberam 
autorização para voltar, mas , apesar da 
expulsão das equipes médicas , a Funai 
não providenciou assistência aos índios .  
' '  A Funai nos  expulsou e abandonou os  
índios" , comenta a professora da unB .  

O pior, no entanto, ainda estava por 
vir . A expulsão da CCPY seria seguida de 
um dramático retrocesso . no reconheci
mento do direito dos índios às terras . Em 
outubro de 1 988 ,  foi publicada a porta
ria interministerial n? 1 60, criando duas 
florestas nacionais e um parque nacional, 
no interior dos quais deveriam ser demar
cadas 19 áreas indígenas descontínuas . A 
portaria reduziu o território Yanomami 
de terras contínuas em mais de 70% , di
vidindo o restante em ' ilhas '  que somam 
2 435 mil hectares e reconhecendo um di
reito de posse l imitado a outros 5 78 1 mil 
hectares . Os protestos começaram, mas 
um mês depois ,  em novembro, uma no
va portaria (n? 250) revogou a primeira, 
esclarecendo que a posse dos Y anomami 
se restringia às 19 áreas descontínuas de
limitadas. Era flagrante o descumprimen
to do artigo 23 1 da Constituição Federal ,  
que garante aos índios "os direitos origi
nários sobre as terras que tradicionalmen
te ocupam" .  Segundo Alcida Ramos , 
uma das expl icações para esta fragmen
tação do território Yanomami é o temor , 
expresso no Projeto Calha Norte, da cria
ção de um 'estado Yanomami '  unindo 
terras brasileiras e venezuelanas . 

Para o Procurador da Repúbl ica Eu
gênio Aragão, o Projeto Calha Norte ser
ve para escamotear interesses econômicos 
poderosos em torno da exploração do ou
ro . Calcula-se que o número de garimpei
ros i legais na reserva indígena já tenha 
chegado a 40 mil . O garimpo mais inten
so e que mais provocou danos foi insta
lado em Paapiú , onde havia um posto 
abandonado pela Funai . Em outubro de 
1 989, quando uma epidemia de malária 
grassou entre índios e garimpeiros, o juiz 
federal da 7 �  Vara do Distrito Federal, 
Novely Vilanova da Silva Reis ,  concedeu 
liminar à medida cautelar solicitada pelo 
Ministério Público para interdição de to
da a área indígena tradicional . O juiz atri
buiu à Funai a tarefa de retirada dos ga-
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rimpeiros, com o apoio da Polícia Fede
ral . Tanto a Funai quanto a Polícia Fe
deral alegaram não dispor de condições 
para cumprir a determinação judicial e no 
dia 27 de novembro o juiz Novely Vila
nova requisitou as tropas da Aeronáuti
ca e do Exército para garantir o cumpri
mento da liminar. No dia 5 de dezembro, 
o j uiz federal João Baptista Coelho 
Aguiar, da 1 � Vara do Distrito Federa l ,  
concedeu outra l iminar ao Ministério Pú
bl ico , drdenando ao Ministério da Aero
náutica a interdição das pistas das áreas 
indígenas Yanomami para pouso e deco
lagem de vôos civis . 

No mesmo dia o presidente da Funai , 
I ris Pedro de Ol iveira, comunicou ao se
nador Severo Gomes (PMDB-SP) que a 
equipe de saúde que estava sendo mon
tada pela Ação pela Cidadania em con
j unto com o órgão indigenista não faria 
mais a viagem ao território Y anomami em 
8 de dezembro, conforme fora acertado .  
De acordo com Íris Pedro, a equ ipe da  
Ação pela Cidadania poderia prejudicar 
o trabalho das equipes da Funai e do Mi
nistério da Saúde que iriam a Roraima, 
participando da operação Yanomami,  de
sencadeada a partir de 2 de janeiro . A 
operação, que previa a retirada dos ga
rimpeiros,  levou o ex-presidente José Sar
ney a uma cadeia de rádio e televisão no 
dia 29 de janeiro . 

"A operação Yanomami é um dos 
acontecimentos mais importantes que re
gistram o respeito de meu governo aos di
reitos humanos" ,  afirmou o presidente. 
A aparente boa vontade do presidente 
não se traduziu em resultados .  Ao con
trário, Sarney ratificou um acordo firma
do entre representantes dos garimpeiros, 
o diretor geral da Polícia Federal Romeu 
Tuma e o ex-governador de Roraima Ro
mero Jucá Filho, criando, por decreto, as 
três reservas garimpeiras, nas regiões de 
Uraricaá-Santa Rosa (que tem uma fai
xa de intersecção com as terras Yanoma
mi) ,  Catrimani-Couto Magalhães e Ura
ricoera (estas ú lt imas s ituadas dentro do 
território indígena) . No último dia 10 de 
abril ,  o juiz Novely Vilanova determinou 
à Funai que continuasse a retirada dos in
vasores, "desconsiderando as reservas ga-

. r impeiras  cr iadas pelos decretos n�' 
98 959 e 98 960" .  A ordem j udicial se re
feria apenas às duas áreas situadas den
tro do território Yanomani .  

Além de lutar contra os invasores , os  
índios estão às  voltas com sucessivas epi
demias, trazidas pelos brancos .  Em 1 989, 
um grupo da Ação pela Cidadania e ou-

tro chefiado pela médica Maria Gorete 
Selau receberam autorização para visitar 
a reserva . Em Paapiú ,  Maria Gorete en
controu apenas 1 1  índios Yanomami,  vi
vendo numa pequena maloca , a 50 me
tros da cabeceira da pista de pouso usa
da pelos garimpeiros . O quadro sanitá
rio encontrado pelas equipes de saúde de
monstra que o agravamento da saúde da 
população Yanomami é a mais violenta 
conseqüência da exploração clandestina 
do garimpo em Roraima. Vários relató
rios atestam a relação direta entre o au
mento das taxas de morbidade e de mor
talidade entre os índios .  Dados da pró
pria Funai indicam que a parti r  de 1 988 
os Yanomami passaram a adoecer muito 
mais do que todas as outras seis etnias in
dígenas de Roraima j untas . Em 1 987 ,  es
se grupo representava 1 5 %  das interna
ções feitas na Casa do Índio, segundo le
vantamento apresentado pelo médico da 
Funai , Oneron de Abreu Phitan, ao pre
sidente do órgão . Em novembro passa
do, quando a médica Maria Gorete Se
lau esteve na Casa do Índio , atendendo 
à solicitação do M inistério Público , das 
230 pessoas internadas, 1 97 ou 86% eram 
Yanomami .  A maior parte dos pacientes 
era de regiões com intensa atividade ga
rimpeira. Em novembro, 75% dos Yano
mami procediam de Paapiú . 

A malária é a mais freqüente das doen
ças que têm acometido os Y anomami nos 
últimos três anos . A incidência registra
da em 1 989 foi cinco vezes maior que a 
do início de 1 987,  adquirindo caráter epi
dêmico até mesmo em lugares onde a 
doença não exist ia .  A médica Ivone Me
negola, da Ação pela Cidadania, e o an
tropólogo Bruce Albert , da UnB, num le
vantamento realizado de 17 de janeiro a 
1 5  de fevereiro de 1 990, constataram que 
em algumas comunidades Yanomami a 
incidência de malária superou os 90% da 
população. Também têm sido registrados 
casos de doenças sexualmente transmis
síveis - antes inexistentes entre os Ya
nomami .  Estas informações, somadas ao 
quadro desolador que constatou pessoal
mente no ano passado, levam a antropó
loga Alcida Ramos a acreditar que a con
v ivência pacífica entre garimpeiros e Ya
nomami ,  preconizada por algumas auto
ridades, é impossíve l .  "Como pode ha
ver convivência pacífica com esse grau de 
destruição ? " ,  pergunta a pesquisadora. 

M A R G A R E T H  M A R M O R I  

e I Ê N e I A H o J E, B R A s Í L I A 
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o M O D O D E V I  D A  V A N O M A M I  

Não se sabe há quantos séculos os Ya
nomami ocupam o extremo Norte do Bra
sil - numa área que abrange parte de Ro
raima e do Amazonas - e o sul da Ve
nezuela. No Brasil, o território Yanoma
mi é limitado tradicionalmente pela mar
gem esquerda do rio Negro e pela mar
gem direita do rio Branco. Na Venezuela 
eles ocupam aproximadamente dez mi
lhões de hectares. A população Yanoma
mi é estimada em 22 mil pessoas, sendo 
cerca de dez mil no Brasil, distribuídas em 
1 30 aldeias. A nação está dividida em 
quatro grandes grupos - Sanumá, Ya
nomam, Yanomamo e Yanam - que fa
lam línguas diferentes mas inteligíveis en
tre si. Existem também inúmeros diale
tos, fato que é motivo de brincadeira en
tre as crianças, que gostam de imitar o so
taque de indígenas de outras aldeias. 
Estima-se que no Brasil a população Ya
nomami chegue a dez mil índios, que se 
somariam a outros 1 2  mil na Venezuela, 
espalhados em dez milhões de hectares no 
sul daquele país. Como os Yanomami 
têm o hábito de cremar os seus mortos e 
ingerir as cinzas dos ossos carbonizados, 
é difícil reconstruir o passado dessas tri
bos, ainda que haja  indicações de que se 
expandiram a partir da serra do Parima, 
que divide as bacias dos rios Orinoco (na 
Venezuela) e Amazonas. 

A necessidade de uma reserva de ter
reno contínuo para a sobrevivência dos 
Yanomami pode ser mai� bem com
preeendida quando se conhecem alguns 
traços de sua organização. A antropólo
ga Alcida Ramos, da UnB, destaca em 
seu livro Memórias Sanumá - espaço e 
tempo numa sociedade Yanomami (com 
lançamento previsto para os próximos 
meses, numa co-edição da Editora da 
Uns e da Marco Zero) a importância que 
têm os igarapés e as trilhas traçadas pe
los índios - que não conhecem os limi
tes estabelecidos pela portaria interminis
terial n? 250/88 - na transmissão de no
tícias e tradições entre as várias aldeias. 

' 'Nos igarapés está inscrita uma geo
grafia que também é história", relata Al
cida, que há mais de 20 anos estuda a so
ciedade Yanomami. As trilhas partem de 
cada aldeia, formando uma verdadeira 
teia, ligando não só as comunidades en
tre si como também os acampamentos de 
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verão, áreas de caça, as roças recentes e 
as antigas. Trilhas e igarapés cobrerp to
do o território de mais de nove milhões 
de hectares e mantêm a cadeia de relações 
entre as quase 1 50 aldeias Yanomami no 
Brasil. 

Os freqüentes deslocamentos das tribos 
explicam em parte a dificuldade de com
patibilizar a divisão do espaço Yanoma
mi, determinada pelo governo federal, 
com a realidade vivenciada pelos índios. 
Um dos motivos desses deslocamentos é 
o curto período produtivo das roças, on
de são cultivadas espécies como a bana
na, o cará, o inhame, a batata-doce e a 
taioba. Em dois ou três anos a roça tem 
que ser abandonada em virtude do esgo
tamento do solo, inadequado para a agri
cultura convencional. O avanço das er
vas daninhas sobre a roça é o primeiro in
dício de rejuvenescimento da floresta. E 
os Yanomami sabem que chegou a hora 
de fazer outra plantação. "Abandonar a 
roça pode parecer sinal de preguiça, mas 
revela uma sabedoria ecológica incrível", 
comenta Alcida. "Na roça velha, as som
bras de pequenos arbustos espinhosos e, 
depois, de árvores de porte médio prote
gem os brotos das grandes árvores que, 
sem o destacamento até a raiz, conseguem 
se recuperar da coivara e do uso intensi
vo do solo", explica. Por isso, depois de 
algum tempo, é mais fácil abrir outro ro
çado do que limpar a antiga plantação. 

Assim que uma roça começa a perder 
seu vigor, <\ aldeia abre uma outra e há 
ocasiões em que uma mesma comunida
de tem várias plantações em estágios di
ferentes. Chega um momento em que as 
roças mais novas começam a ficar muito 
longe da aldeia. Então é hora de a aldeia 
se mudar. Algumas gerações mais tarde, 
com a floresta e o solo já recuperados, 
os índios podem voltar para os mesmos 
lugares que abandonaram e que não per
deram de vista por causa das trilhas. 

A caça, praticada o ano inteiro indivi
dualmente ou em grupos, dá preferência 
a animais como a paca e a queixada. Du
rante a temporada de caça, os homens de 
uma mesma aldeia se reúnem com seus 
convidados para a cerimônia de homena
gem aos mortos. A floresta garante a co
leta de produtos silvestres como o 'nabi ' ,  
uma larva que cresce nos troncos apodre-

cidos de palmeiras, favos de mel, rãs, fru
tas e nozes. Em razão da distribuição de 
vegetais e animais na floresta amazônica 
(onde a quantidade de espécies é imensa 
mas muito dispersa}, a possibilidade de 
extinção desses recursos alimentares é 
muito alta. 

' 'É preciso manter áreas de refúgio pa
ra os animais, dando oportunidade às es
pécies para recomporem seu equilíbrio de
mográfico", afirma Alcida Ramos no pa
recer 'Terra e sobrevivência da cultura 
Yanomami', preparado sob encomenda 
da Procuradoria Geral da República. Os 
Yanomami, cientes de que a concentra
ção populacional esgota rapidamente os 
recursos da floresta, privilegiam a disper
são territorial no seu sistema político, eco
nômico e social. As aldeias Y anomami 
têm em média de 30 a 1 50 pessoas. 

A paisagem da floresta e a rotina dos 
Yanomami são radicalmente modificadas 
pelas variações climáticas. No período das 
chuvas, de junho a novembro, a mata 
mais parece um imenso aguaceiro, tor
nando quase impossível o deslocamento 
na floresta. A seca, de dezembro a maio, 
transforma completamente a vida dos ín
dios. Nesse período, famílias inteiras vi
sitam outras aldeias, em viagens que são 
comuns, no intuito de dividir com os ami
gos o excesso de produção agrícola. A so
brevivência das tribos indígenas, como se 
vê, está intimamente ligada ao conheci
mento profundo de seu território de ori
gem e do riquíssimo sistema de comuni
cação desenvolvido entre as aldeias. 

A defesa da criação de um parque Ya
nomami com mais de nove milhões de 
hectares de área contínua se baseia em 
evidências de que somente um terreno 
amplo pode garantir a sobrevivência desse 
povo. Mesmo que as áreas das 'ilhas' fos
sem respeitadas, os 'corredores' entre es
ses terrenos impediriam a comunicação 
entre as aldeias e o movimento das comu
nidades. Além disso, segundo a antropó
loga Alcida Ramos, a divisão das 1 9  
'ilhas' foi feita aleatoriamente, uma vez 
que elas sequer correspondiam às áreas 
de concentração dos índios em l 988. Es
te é um exemplo dramático de como o di
vórcio entre a lei e a realidade pode vir 
a provocar o lento extermínio de urna na
ção. (M.M. )  

CIÊNCIA HOJE 





Pedro Ivo Soares Braga Departamento de Botânica do Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Federal de Minas Gerais 
Grande parte da flora amazônica foi 
derivada de outras regiões , através de 
processos que sofreram influência de 
disjunções geológicas e de alterações 

climáticas havidas em passado remoto . 
É fascinante a reconstituição das rotas 
de migração das orquídeas , oriundas 

provavelmente do escudo das Guianas e da 
América Central . Suas sementes , pequenas 

e leves , podem ser levadas por vento 
ou água até locais bem distantes . Muito 

dispersas e quase sempre polinizadas 
de forma cruzada, as espécies pessa 

família acabaram por apresentar 
variação extraordinária .  Podem viver 

entre pedras , sobre rochas ou apoiadas 
em outras plantas para obter mais luz . 
Há ainda as que conseguem enfrentar 

condições extremas , soh sql forte e 
com pouca água.  A atração de"'·insei_os 
e pássaros é garantida pela produção __ ,"' ___ 

de odores e cores , pelo formato elegante 
das flores e por outras estratégias 

que tornam as orquídeas tão especiais . 

ENTRADA E DISPERSÃO 
NA AMAZÓN IA 
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1 0  

N uma área de aproximadamente 370 milhões de hectares - o equivalente a 400/o do território bra- PRINCIPAIS TIPOS DE COMUNIDADE VEGETACIONAL DA AMAZÔNIA BRASILEIRA 

sileiro -, estende-se a bacia amazônica, abrangendo os estados do Amazonas, do Pará , do Acre e de Rondônia , os territórios do Amapá e de Roraima, o noroeste do Maranhão e o norte de Mato Grosso. É cortada pela linha do equador e suas latitudes extremas são 5°6' ao norte e 13° ao sul. A floresta de terra firme, que já cobriu 900/o da Amazônia brasileira , tem tido sua área progressivamente reduzida em decorrência do processo de colonização. Ademais, ela não é inteiramente contínua, mas entremeada por mosaicos de vegetação, arbórea ou não, apresentando interrupções que estão intimamente relacionadas com a história geológica e climatológica da região. Podemos identificar ali diversos subtipos florestais: matas densas (cerca de 306 milhões de hectares); matas de cipó (dez milhões de ha) ; matas abertas de bambu (8 ,5 milhões de ha) ; matas de encosta (um mi-
70 60 

Área florestal 

Floresta de terra firme 
Floresta de várzea e igapó 
Floresta litorânea (mangue) 

Área não florestal 

Vegetação de campo de terra fi rme 
Vegetação serrana baixa 
Vegetação de campina aberta 
Vegetação de restinga l itorânea 
Vegetação de campo de várzea 
Outros t ipos e superfícies de água 

Dados estimados em 1 979. 

lhão de ha) ; campinas sombreadas e altas (três milhões de ha) e matas secas ( 1,5 milhão de ha) . Além desses subtipos de florestas de terra firme, existem outros tipos de comunidade vegetacional (ver tabela acima) . A floresta tropical úmida que ·ocorre nes-
50 
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1-'ig. 1. Subprovíncias geográficas da região amazônica. (1) Costa Atlântica - começa no oeste, 
no delta do rio Orinoco, estendendo-se, através da parte norte das Guianas, até os limites orientais 
da Amazônia e do Maranhão e o oeste do rio Xingu; ( I I )  Jari/Trombetas - demarcada pelo rio 
Jari a leste, pelos limites dos estados do Amazonas e Pará a oeste e pelo rio Amazonas ao sul; 
( I l i )  Xingu/Madeira - delimitada ao norte pelo rio Solimões, ao sul pelo Planalto Central, a leste 
pelo rio Xingu e a oeste pela base do rio Purus; (IV) Roraima/Manaus - é subdividida em duas, 
para distinguir a grande savana de Roraima, que se estende na Guiana: (a) Roraima - delimitada 
ao norte e a leste pela Guiana Inglesa, ao sul pela fronteira norte do estado do Amazonas; a oeste, 
estende-se até as proximidades da fronteira da Venezuela; (b) Manaus - delimitada ao norte por 
uma linha transversal que passa na desembocadura do rio Branco, ao sul pelo rio Solimões, a leste 
pela divisa entre os estados do Amazonas e Pará; a oeste, estende-se até as proximidades de Barce
los; (V) Noroeste/ Alto Rio Negro - formada pelo baixo rio Negro, a oeste de Barcelos; penetra 
nos limites do Brasil com a Colômbia e a Venezuela; (VI) Solimões/ Amazônia Ocidental - base 
dos rios Solimões, Japurá e Putumayo; (VII) Sudeste - inclui o rio Amazonas no Peru, a leste 
dos Andes, o limite superior da base dos rios Juruá e Purus no estado do Acre, e o território de 
Rondônia, a oeste do rio Roosevelt. 
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337.400.000 ha 

330.300.000 ha 
7 .000.000 ha 

100.000 ha 

32.600.000 ha 

1 5.000.000 ha 
2.600.000 ha 
3.400.000 ha 

100.000 ha 
1.500.000 ha 

! 0.000.000 ha 

sa região, denominada "hiléia" por Humboldt e Bonpland, constitui uma província fitogeográfica bem individualizada, com fisionomia típica, grande biomassa, variação estrutural (relativa ao porte e aspecto da vegetação) e heterogeneidade de famílias, gêneros e espécies vegetais. Estas duas últimas características ressaltam quando se comparam regiões distantes entre si. Por província fitogeográfica entende-se uma região provida de, pelo menos, uma comunidade em clímax - aquela que já chegou ao seu ótimo de produção orgânica, é estável e mantém equilíbrio com o meio -, em que ocorram gêneros e espécies endê-
0 micos. No caso de que tratamos, podemse idendficar sete subprovíncias, mostradas na figura 1 . Entre as famílias de magnoliófitas (angiospermas) que ocorrem no conjunto da região, cerca de 130 pertencem às magnoliopsidas (dicotiledôneas) e 31 às liliopsidas (monocotiledôneas). São poucas as famílias confinadas à Amazônia, entre as quais destacamos as dialipetalantáceas, as duckeodendráceas e as rabdodendráceas, 
1 0  todas as três consideradas pequenas. Outras 13 famílias de magnoliopsidas e cinco de liliopsidas são neotropicais , e apenas algumas têm na região seu centro de distribuição (isto é, todos os gêneros e espécies nelas incluídos limitam-se à bacia amazônica). Em relação às orquidáceas que aí ocorrem, cerca de 91 gêneros são neotropicais, sete são pantropicais e apenas um é subtropical. São poucos os gêneros que - como Or leanesia, Duc kee la e Xerorc his -têm seu centro de distribuição na bacia àmazônica, cuja flora deve ter sido amplamente derivada de outras regiões. A área atualmente ocupada pelas várias espécies está intimamente ligada aos .limites de sua adaptabilidade climática e aos meios de expansão disponíveis. Por isso, para entender a distribuição atual das orquídeas é necessário conhecer um pouco da história geográfic·a da região. 
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D eixando de lado a separação entre os continentes americano e l-¼l----------+-----------+-------1 10 africano - pouco importante pa-
o 800km --==--== 

ra explicar o quadro atual da distribuição da família na América do Sul -, três disjunções perceptíveis afetaram a distribuição das orquídeas nas Américas do Sul e Central (figura 2). Na era terciária - quando, provavel-,,,,._�-------1----------' o mente, as orquídeas penetraram na região -, as bacias do Amazonas e do Paraguai, por serem formadas . por terras baixas, estavam praticamente cobertas por grandes extensões de água doce ou salgada (ver quadro na página seguinte). Somente no pleistoceno, primeiro período da era quaternária, foram preenchidas com terra 10 proveniente da erosão da cordilheira dos Andes e dos escudos periféricos. Isso provocou forte disjunção, que separou uma região ao noroeste - toda a América Central e a região andina, desde o oeste da Venezuela até a Bolívia, incluindo os contrafortes cisandinos - e outra ao sudeste, 
�------1 20 formada pelo território dos atuais estados brasileiros de Pernambuco, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Uma disjunção secundária separou, dentro da região noroeste, a maior parte da zona andina, situada ao sul, e a atual Améri-

30 >----+--------li 3o ca Central, ao norte. A linha de separação atravessava o mar das Caraíbas, deixando as Pequenas Antilhas como parte da América do Sul e as Grandes Antilhas, até as Ilhas Virgens, integradas à América Central. É difícil saber o local e o tempo geológico exatos em que surgiu ou desapare-1---+--------+-------+-------+--1 40 ceu a zona de separação, uma vez que fo-

90 80 70 60 50 40 30 20 
Fig. 2. Disjunções intercontinentais na América do Sul (segundo Brieger, Maatsch e Senghas, 197 1 )  
e prováveis vias de migração das orquídeas n o  Brasil (segundo Pabst e Dungs, 1975). Área andina (as áreas mesoandina e mesoamericana superpõem-se na região da Costa Rica) Área do alto Amazonas Área do baixo Amazonas Sudeste e l i toral do Nordeste do Brasi l 
D Áreas pobres em orquídeas --. I ndícios marcantes de migração da famíl ia -+ I ndícios pouco relevantes de migração da famíl ia 
AMAZÓNIA 

. ram várias as interrupções da continuidade continental na América Central e na zona do Caribe, em épocas e regiões diferentes. Uma terceira disjunção separou a América Central (até o sul do México) e as Grandes Antilhas. De novo, torna-se difí-
50 cil fixar o período geológico em que se deram as separações, porque outras ocorreram em épocas diversas. Uma das causas desses processos geológicos foi a flutuação do nível dos oceanos durante o pleistoceno. Nesse período, desapareceram as duas primeiras disjunções mencionadas acima. Surgiu, assim, a possibilidade de regiões antes disjuntas inte_rcambiarem elementos, o que só foi possível neste último milhão de anos. Por outro lado, há fortes evidências de que a história da vegetação amazônica também foi extremamente influenciada por alterações climáticas do passado, quando períodos muito secos acompanharam as glaciações pleistocênicas. Nessa época, ou se-ja, do plioceno superior para o pleistoceno, após a fase principal de soerguimento 
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COLUNA CRONOGEOLÓGICA As setas indicam os principais eventos ocorridos com os vegetais. 

Eras Períodos - sistemas Características Condições físicas e clima da Terra 

Atual Homem Período de clima uniforme 
+ l milhão de anos Quaternário - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Pleistoceno Extinção dos grandes mamíferos 
-----------+--------+-----�-----------------------4 Grande levantamento e glaciação 

Plioceno Desenvolvimento das magnoliófitas 
(plantas floríferas) 

◄ 

�----- -- ----------- ----------------------
Cenozóica 
: 70 milhões de anos 

Terciário Mioceno 
Oligoceno 
Eoceno 
Paleoceno 

Domínio dos grandes mamíferos 
Diferenciação dos moluscos 
Apogeu dos numulites (protozoários) 

Cre,táceo 

Mesozóica . 1 urássico : 1 50 milhões de anos 

Triássico 

Permiano 

Aparecimento dos vegetais floridos 
Domínio dos gimnospermas 
(vegetais com óvulos e sementes a descoberto) 
Surgimento das aves 
Desenvolvimento dos grandes répteis 
Predomínio dos amonites (gênero de moluscos) 

Surgimento dos primeiros répteis 
Extinção dos trilobitas (tipo de artrópodes) 

◄ 

◄ 

◄ 

Clima mais uniforme, continentes 
inundados, separados por épocas 
de levantamentos e perturbações 
geológicas, com climas variados 

Grande levantamento e glaciação 
1-------------'-·- - - - - - - - - - - - - - - - - --· _ .._  ____________ _ 

Carbonífero 

Paleozóica 
: 275 milhões de anos Devoniano 

Siluriano 

Ordoviciano 

Cambriano 

Proteozóica Algonquiano 

Domínio dos anfíbios 
Ocorrência de peixes ósseos 
Domínio dos braquiópodes (parentes dos moluscos) 
Domínio dos pteridófitos (samambaias, ◄ 
avencas e outras plantas sem flores) 
Surgimento dos insetos ◄ 

Ocorrência de peixes cartilaginosos 
Aparecimento da flora terrestre primitiva 
Surgimento dos cefalópodes (moluscos) 
Ocorrência de graptólitos (parentes dos corais) 

Ocorrência de peixes couraçados 
Ocorrência de trilobitas (classe de artrópodes) 
Ocorrência de braquiópodes (moluscos) 
Ocorrência de corais 

Surgimento das algas 

Clima uniforme e continentes 
inundados, separados por épocas 
de levantamentos e perturbações 
geológicas 

: 550 milhões de anos 
Arqueozóica 

1-------------+-----------------------1 Grande levantamento e glaciaç�o 
Arqueano 

dos Andes, as bruscas mudanças dos mo
saicos climáticos e ecológicos provocaram 
alterações na distribuição de floras, a in
tervalos relativamente curtos do ponto de 
vista do tempo geológico . 

Assim, numa mesma região sucederam
se os complexos de distribuição vegetal di
retamente associados às condições ambien
tes, que eram úmidas e quentes nas fases 
interglaciais, secas e frias nas fases glaciais. 
Enquanto duravam estas últimas, a floresta 
de terra firme era drasticamente reduzida 
a ilhas de vegetação florestal que chama
mos de refúgios, envoltas por um mosaico 
de vegetações não florestais, com predomi
nância de savanas. 

Terminadas as glaciações, com o aumen
to da umidade do ar, foi possível às ilhas 
de vegetação, até então disjuntas, expandi
rem-se, ocupando os diversos ecossistemas 
da região e diferenciando-se neles. Ou se
ja, novamente fizeram-se presentes condi-
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Sem fósseis 

ções propícias à hibridação e à divergên
cia, permitindo a formação do complexo 
florestal amazônico e a evolução de sua flo
ra . 

A descrição acima já foi parcialmente 
comprovada por trabalhos multidisciplina
res de palinologia (parte da botânica que 
estuda o pólen) e geomorfologia, que pro
porcionaram informações sobre a variação 
entre períodos úmidos e secos no plioceno 
superior e em toda a era quaternária .  Mes
mo assim, deve-se destacar que, recente
mente, foram levantadas críticas aos crité
rios utilizados para a escolha das áreas de 
refúgio, urna vez que estes se basearam, na 
maioria das vezes, na atual distribuição das 
espécies . Argumentou-se que seria mais 
apropriado chamá-los "centros de ende
mismo" ou "centros de diversidade espe
cifica". Fatores paleoecológicos examina
dos revelaram uma diferenciação limitada 
ao nível de subespécies geográficas, colo-

cando em xeque o fundamento da maioria 
das teorias e controvérsias sobre os ref ú
gios florestais do quaternário na região 
neotropical, uma vez que não teria havido 
especiação em massa. 

Em nossa opinião, embora as críticas te
nham procedência, torna-se premente a 
ampliação desses estudos, no que se refere 
tanto aos vegetais como aos animais, pois 
os primeiros e os segundos podem ter tido 
padrões diversos de diferenciação. Não pa
rece indicado, portanto, relegar a teoria dos 
refúgios a um plano secundário. Assim, 
embora a identificação de refúgios possa 
trazer dados valiosos sobre a evolução de 
sua flora (auxiliando o planejamento de fu
turas reservas florestais), devemos levar em 
conta o fato de que toda a história geoló
gica e climatológica da região teve decisi
va influência na sua biogeografia. Qual
quer análise desse tipo deve ateIJtar para 
essa particularidade. 

CIÊNCIA HpJE 
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Fig. 3. Acima, vegetação de campina aberta em solo do tipo areia quartzosa distrófica, na Amazô
nia central. No chão desenvolvem-se líquens em profusão, o estrato arbóreo é constituído de ar
bustos raquíticos providos de casca rugosa e troncos tortuosos, efeito da baixa fertilidade desse 
solo; a umidade é pouca e a luz, difusa; algumas orquídeas de hábito xerofítico, como Epiden
drum huebneri e Encyclia tarumana, desenvolvem-se aí. Abaixo, vegetação de campina sombrea
da em solo do tipo areia quartzosa distrófica, no rio Cueiras, na Amazônia central. Mostra estrati
ficação vegetacional mais complexa que a da campina aberta, umidade reinante e penetração de 
luz até os estratos inferiores, o que proporciona habitat ideal a grande número de orquídeas epífitas. 

AMAZÔNIA 

R 
etornemos às orquídeas . Suas se
mentes, muito pequenas, podem 
ser transportadas pelos ventos ou 

pela água de uma parte para outra, em 
qualquer época, a despeito da existência de 
barreiras fitogeográficas . É preciso levar 
em conta, no entanto , que tais sementes 
hão têm endospermas e, de modo geral, seu 
período fértil é relativamente curto, o que 
limita a dispersão da família. Mesmo as
sim , podemos inferir dados valiosos acer
ca da diversificação evolutiva que se seguiu 
ao processo de dispersão . 

As áreas de "refúgio floresta l"  (centros 
de endemismo ou de diversidade específi
ca) abrigam, nas diversas subprovíncias, 
grande número de campinas que funcio
nam como i lhas de vegetação não florestal 
(figura 3). Assim como as florestas de vár
zea e de igapó, elas são muito mais ricas 
em espécies de orquídeas,  número de indi
víduos e biomassa que os demais tipos de 
vegetação (figura 4). Observamos recente
mente que, das 500 espécies de orquídeas 

Fig. 4. Acima, Corianthes macrantha, orquídea 
de aspecto exótico que ocorre em florestas de 
várzea. Catasetum pileatum, orquídea muito or
namental coletada num igapó no rio Curicuria
ri, no alto rio Negro. 
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encontradiças na região, a maioria ocorre em campinas, o que reforça a importância dessas áreas para a família (ver "Orquídeas: biologia floral", nesta edição). Há elevada correlação entre as orquídeas de campina e as regiões geomorfológicas o (figura 5), pois as subprovíncias fitogeográficas V e IV B possuem uma extensa área do terciário e do quaternário, onde está compreendida grande parte das campinas da Amazônia e ocorre o maior número de 'espécies' dessas plantas (figura 6). Como mostra a figura 7, . é evidente a correlação entre as áreas de diferenciação climática da região e as subprovíncias fitogeográficas. No caso das orquídeas de campina, as subprovíncias V e IV B são os 

Fig. 5. Regiões geomorfológicas da Amazônia brasileira. 

1 0  maiores centros de endemismo da Amazônia brasileira. A primeira, que apresenta o maior número de orquídeas, tem clima superúmido, sem estação seca, com mais de 2.500 mm de precipitação anual. A subprovíncia IV B, segunda em número de orquídeas, caracteriza-se pelo clima superúmido com subseca (período seco inferior a um mês), e úmido com um a dois meses secos; a precipitação anual supera sempre os 2.000 mm. A subprovíncia I, a terceira em número de orquídeas, tem clima úmido com apenas um a dois meses secos, e úmido com três meses secos; a precipitação varia en-

- Arcos formadores das bacias e sub-bacias (estruturas subsuperficiais do pré-cambriano que se elevaram e delimitaram as áreas geomorfológicas). Pré-cambriano indiviso Paleozóico c:::J Terciário 

Fig. 6. Cattleya eldorado, vulgarmente chama
da "cataléa" , espécie de orquídea ornamental 
com muitas variedades, ocorrendo em sua maio
ria nas campinas da Amazônia central. Caso não 
se tomem medidas para preservá-la, corre risco 
de extinção em seu habitat natural, que tem si
do degradado por queimadas: são áreas areno
sas, onde é comum a retirada da areia para a 
construção civil ou para a adaptação do terreno 
ao plantio do caju. 
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Fig. 7. Diferenciações climáticas na Amazônia brasileira. 
50 - lsoietas anuais (médias dos desvios pluviométricos posit ivos ou negat ivos) - Clima superúmido sem estação seca ] 2 - Clima superúmido com subseca 1 .  . 1 c 1ma quente equatona 3 - Clima úmido com um a dois meses secos 4 - Clima úmido com três meses secos 5 - Clima semiúmido com quatro a cinco meses secos - clima quente tropical 
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tre 1.750 e 3.250 mm. As subprovíncias II e III têm clima úmido com três meses secos, com precipitação anual entre 1. 750 e 2.500 mm, e semi-úmido com quatro a cinco meses secos, com 1.750 mm anuais de precipitação As demais subprovíncias, de clima variado, são pobres em orquídeas. Poucas são as orquídeas endêmicas às campinas, o que se explica, em parte, pela dispersão de sementes promovida pelo vento. Enquanto as ilhas oceânicas e os arquipélagos caracterizam-se pelo isolamento, em áreas continentais as barreiras que impedem a dis·persão dos organismos são menos claramente definíveis. A ocorrência de faixas de contato entre os tipos de vegetação é freqüente, o que permite a mesclagem de seus componentes. Outros fatores e modos de adaptação condicionam a distribuição espJcial das orquídeas em geral, provocando a existência de um gradiente microclimático vertical no interior dos ecossistemas vegetacionais : ali, a intensidade luminosa, a temperatura e a circulação do ar geralmente aumentam no sentido solo-dossel. Tampouco esse fator é constante, variando de um lugar para outro em função da estratificação irregular das árvores e das diferenças na densidade das copas. A interceptação da chuva também varia diretamente com a densidade das copas, dependendo ainda, como é óbvio, do total de precipitação. O elevado grau de afinidade florística entre as orquídeas do escudo das Guianas e as das campinas da Amazônia brasileira reforça a idéia de que derivaram do escudo e sugere a ocorrência de uma conexão no passado. As orquídeas de campina, que penetraram na Amazônia brasileira oriundas do escudo das Guianas ou da América Central, seguiram duas rotas principais de migração: uma que cruza a bacia amazônica e percorre o litoràl, ao longo do Atlântico, através de ecossistemas semelhantes à campina, como a vegetação de restinga e a mata de tabuleiro, ambas em solo de areia branca; a outra foi através do Brasil Central, onde também é grande a ocorrência de vegetação não florestal - o cerrado brasileiro (figura 8) . É importante notar que as espécies que ocorrem no igapó, na vegetação serrana baixa, na várzea e no campo de terra firme são as mesmas que ocorrem na campina aberta e sombreada, e as que ocorrem na floresta de terra firme são igualmente características da campina alta. As vegetações de igapó e serrana baixa também têm muita importância no quadro passado e atual de distribuição de orquídeas, pois ambas, em termos de história geológica, constituem ecossistemas relativamente estáveis. O igapó tem maior importância como via de migração e a vegetação serrana baixa, como centro de evo-
AMAZÓNIA 

Fig. 8. Principais vias de migração das orquidáceas de campina da Amazônia fitogeográfica brasi
leira. (A) migração pelo litoral; (B) migração pelo Brasil Central; (C) ocorrência no escudo das Guianas 
e no norte da América do Sul em ecossistemas semelhantes à campina e ocorrência no escudo das 
Guianas sem indicação de ecossistema; (D) regional/tropical com ocorrência em outros países que 
não os do escudo das Guianas. As porcentagens referem-se a 156 taxa de orquídeas. 

lução e dispersão das orquídeas da Amazônia brasileira. Dada a grande extensão territorial da província fitogeográfica amazônica que permanece despovoada e inexplorada pela botânica, é de esperar que os dados aqui apresentados venham a sofrer alterações à 
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uma árvore domesticada 
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Desde muito antes da chegada dos europeus, os 
ameríndios praticavam uma agricultura migratória 
que se demonstrou muito eficiente na introdução 
de melhorias em certas plantas cultivadas . As roças , 
relativamente isoladas dentro da floresta, recebiam 
poucas sementes, propiciando a fixação dos genes 
responsáveis por caràcterísticas desejadas . Assim, 
diferentes tipos de pupunha foram selecionados , 
tornando a espécie apta para ocupar importante 
lugar na moderna agricultura da região amazônica. 

U 
ma palmeira elegante, que produz frutos de alto valor nutritivo e sabor agradável, está recebendo a atenção de pesquisadores, que a consideram um substituto em potencial para parte das proteínas animais consumidas pela população da Amazônia. É a pupunha 

(Bactris gasipaes), única espécie da família Palmae que foi verdadeiramente domesticada pelos ameríndios, sobrevivendo à maioria desses povos . Os primeiros exploradores europeus já se referiam à importância da pupunha e à sua utilização, que aprenderam com os índios. Observavam que todas as partes da planta podem ser aproveitadas : a raiz como vermicida; o estípite (tronco) como madeira para construção de casas e fortificações, arcos e flechas, arpões e varas de pescar; as flores masculinas, depois de caírem, como tempero; as folhas, na tecedura de cestas, coberturas para as habitações e outros objetos; os caules secundários na alimentação, como palmito. Os frutos, motivo principal da domesticação praticada pelos índios, são comidos cozidos, prestam-

se à extração de óleo ou então servem à produção de uma farinha que pode ser armazenada durante todo o ano. São um alimento quase completo, pois contêm razoável quantidade de proteína, óleo, caroteno (a pró-vitamina A, freqüentemente ausente da dieta tropical) e sobretudo amido. Por todos esses motivos os pesquisadores modernos desejam devolver à pupunha seu lugar de destaque na agricultura de terra firme dos trópicos úmidos, tanto no Brasil como em outros países da América do Sul e da América Central. Em 1976, a Divisão de Fruticultura do INP A passou a considerar a espécie como prioridade, definindo quatro projetos básicos para as pesquisas sobre o melhoramento dos frutos. Pela ordem de importância, eles têm como objetivo o consumo humano direto, o fabrico da farinha, a produção de óleo e a preparação da ração animal. Aparece depois, como quinta prioridade, o estudo da utilização do palmito. É um reconhecimento de que não foi em vão o trabalho de domesticação realizado pelos ameríndios com essa palmeira ao longo de vários séculos. 
À direita , cacho de pupunba com 385 frutos e 21 quilos de peso. Foi encontrado em Yurimaguas 
(Peru) e incluído no Banco de Germoplasma do INPA. Descendentes dessa planta podem ser apro
veitados nos programas de melhoramento de frutos ou de palmito. 
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P almeira multicaule, a pupunha chega a atingir 20 metros de altura. Seu tronco é dividido por anéis 

Q) 

Q) 

a: 
c..i 

com espinhos (os entrenós) e anéis' sem espinhos (os nós), que são cicatrizes deixadas pela queda das folhas. Os espinhos, geralmente largos e negros, aparecem tanto no tronco como no eixo (raque) das folhas e na haste (pecíolo) que as sustenta. Dependendo do clima e do próprio estado fisiológico da planta, ocorrem entre 15 e 25 folhas, que apresentam de 120 a 240 folíolos compridos ao longo da raque e se agrupam no topo da árvore, único ponto de crescimento do tronco. As inflorescências se originam no mesmo local das folhas, no chamado meristema apical, e também compõem-se de uma raque central, com 20 a 60 ramas ou espigas, que portam as flores, todas unissexuadas. As femininas são em número de 20 a mil; as masculinas, de 
Frutos da raça macrocarpa Putumayo, colhidos na região de Benjamin Constant (AM). Observe

. se a grande variação em tamanho, forma e cor (da casca e da polpa) dos frutos. Esta diversidade, 
desenvolvida pelos índios, constitui importante ponto de apoio para os programas de melhora
mento, especialmente no que diz respeito à seleção de frutos para a produção da farinha. 
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rF O fRUTO 
Em toda a Amazônia brasileira, o consumo direto do fruto é praticamente o único uso que se faz da pupunha. O fruto deve ser cozido, ja que, quando cru, apresenta duas substâncias ativas: uma enzima que inibe a digestão de proteínas e um ácido (provavelmente oxálico) que irrita a mucosa da boca. Uma das dificuldades do programa de melhoramento é o hábito alimentar da população, que, na Amazônia brasileira, habita regiões onde predomina a pupunha mais primiti� va, de frutos pequenos, fibrosos, com 10 a 200/o de óleo, algum amido, geralmente bastante caroteno e sabor forte. É ela que tem a preferência regional. Por isso, sua substituição passa também pelo desenvolvimento de outro fruto, que apresente vantagens em tamanho e qualidade, mas preserve sabor, textura e aparência similares. Pesquisa-se hoje com a raça Solimões (mesocarpa), cujos cachos variam de quatro a 15 quilos, com média de 8, 7 quilos. Com base em experiências anteriores, sabemos que se pode plantar 400 palmeiras por hectare, com uma média anual de dez cachos por planta, sobretudo se a adubação for correta. Desta forma, com a Solimões podemos calcular uma produção anual da ordem de 34,8 toneladas por hectare, muito compensadora do ponto de vista econômico. Mas o material genético e as práticas agrícolas hoje disponíveis para os agricultores da região de Manaus raramente permitem que a produção ultrapasse seis a oito toneladas, o que dá bem a idéia do muito que há a fazer. A tabela mostra como variam as qualidades nutritivas da pupunha encontrada na região de Manaus, que devem corresponder às variações apresentadas também pela raça Solimões. Para que o fruto se torne um importante fator na dieta regional, três conquistas são necessárias: aumentar os níveis médios de proteína, fazendo-os coincidir com os atuais níveis máximos; manter os teores de amido e óleo; manter ou aumentar os de caroteno, raro na alimentação regional. Além disso, devemos controlar o crescimento das árvores, para obter plantas menos exuberantes e mais produtivas, com alta eficiência fotossintética, folhas pequenas, tronco 

10.000 a 30.000. As flores masculinas caem depois de liberar 9 pólen, enquanto as femininas desenvolvem-se até se tornarem frutos de coloração vermelha, amarela ou laranja. A palmeira é muito exuberante em termos de ramos laterais (filhos), que crescem a partir da base do tronco, possibilitando a renovação da planta - o que mantém a produtividade - ou fornecendo palmito, quando cortados. tão diversa é a pupunha que os botânicos a descreveram inicialmente com uma série de nomes diferentes. No início do século XIX, os alemães Humboldt, Bonpland e Kunth encontraram-na no rio Magdalena, na Colômbia, e a denominaram Bac
tris gasipaes. Pouco depois, o alemão von Martius, acreditando ter encontrado um gênero novo no Pará (então parte do Maranhão), chamou-a Guilielma speciosa. O francês Orsted, que trabalhou na América Central entre 1825 e 1850, deu-lhe o nome de Guilielma utilis ; o alemão Karsted, ao deparar-se com ela mais ou menos na mesma época, na parte do litoral colombiano banhada pelo oceano Pacífico, batizou-a de Guilielma chontaduro . Só em nosso século reconheceu-se que todos esses nomes diziam respeito à mesma planta. Prevaleceu então Bactris gasipaes, porque o taxón 
Guilielma não é mais aceito na condição de gênero. mais reduzido, sem espinhos, resistentes às pragas e doenças já identificadas . Queremos ainda evitar uma redução drástica da base genética das "cultivares", para que sejam mais resistentes a novas pragas e doenças que venham a aparecer. (Digo "cultivares" entre aspas porque, se conseguirmos manter alta variabilidade, como é desejável, os ti

Composição do mesocarpo (polpa) dos frutos de pupunha da região de Manaus 

Média 
Mínimo 
Máximo -

Umidade 
(%) 

55 ,7  

25,2 

82,2 

Proteina 

6,9 

3 , 1  

1 4,7  

Óleo Amido Fibra 
(% de peso seco) 

23,0 

2,2 

6 1 ,7 

59,5 

1 4,5  

84,8 

9,3 

5 ,2 

1 3 , 8  

Cinzas 

0,9 

0,5 

1 ,8 

Caroteno 
(mg/lOOg de peso fresco) 

o 
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pos melhorados serão tão variáveis que não caberão nos limites deste conceito. ) Fonte: 0.8. Arkcoll e J .P .L. Aguiar, "Peach palm (Bactris ga
sipaes), a new source of vegetable oil from the wet tropics" ,  
J .  Sei. Food Agric. , vol. 35 ,  pp. 520-526, 1984. 

CIÊNCIA HOJE 



A PARIHHA 
Experiências realizadas em Manaus e na Costa Rica indicam ser possível usar 

farinha de pupunha em panificação e pastelaria, em substituição ao milho e ao 
trigo , cereais que a região amazônica importa em grande quantidade. Na fabrica
ção do pão, foi possível usar até 10% de pupunha em lugar do trigo, sem altera
ção significativa do produto, que passou a ter níveis mais altos de caroteno e óleo, 
embora os teores de proteína tenham caído ligeiramente . Cor e sabor ficaram um 
pouco diferentes , mas permaneceram aceitáveis e, segundo alguns depoimentos, 
até preferíveis aos do pão comum. Em pastelaria foi possível usar 100% de pupu
nha em bolos e 25% em panquecas e bolachas . 

O principal problema, neste caso, é a grande quantidade de água no mesocar
po, o que dificulta a obtenção da farinha. Esperamos que as raças macrocarpa 
Putumayo e Uaupés apresentem grau médio de umidade .semelhante ao mínimo 
encontrado nos frutos de Manaus (25%), o que permitiria uma secagem mais eco
nômica. Essas raças serão usadas como base genética para as pesquisas visando 
à produção de farinha. 

Na produção do óleo, a planta precisa investir mais energia do que na do ami
do, de modo que a raça Solimões (mais oleosa) deveria ser menos produtiva do 
que a Putumayo e a Uaupés (mais amidosas). Por isso, foi surpreendente consta
tar que o peso médio dos cachos destas últimas é menor, situando-se em torno 
de 6 ,5  quilos. Há duas explicações possíveis: ou as raças macrocarpa perderam 
produtividade no decorrer da domesticação realizada pelos índios , ou elas produ
zem tanto quanto a Solimões, só que em cachos menores . As pesquisas prosse
guem. Se a primeira hipótese se confirmar, será necessário buscar 
reintroduzir a alta produtividade nas populações que usaremos para 
o melhoramento . Se a segunda hipótese for a correta, não há 
motivos para preocupação. Mas, mesmo admitindo um peso 
médio de 6,5 quilos por cacho, uma taxa de 25% 
de umidade e uma relação semente/fruto de 
cerca de 5 % , podemos esperar uma 
produção de 15 ,7 toneladas de farinha por 
hectare (400 plantas) . É um resultado 
muito bom: o milho rende, no máximo, 
duas toneladas de farinha por hectare 
e a mandioca, que tem pouca proteína, 
entre dez e 20 toneladas. 

te uma viagem ao rio Ucayali, no Peru, ele 
encontrou no meio da floresta uma palmei
ra semelhante, mas não idêntica, à pupu
nha. Como normalmente esta última não 
cresce na selva, concluiu tratar-se de uma 
espécie aparentada com a pupunha culti
vada. Batizou-a de Guilielma m icrocarpa 
e deduziu que características próprias da 
pupunha lhe teriam sido dadas por uma ou
tra espécie - provavelmente a Guilielma 
insignis - descrita no início do século XIX 
por outro pesquisador, o francês Orbigny, 
que trabalhou na Bolívia. 

Setenta e cinco anos depois da publica
ção de Huber, o geneticista costarriquenho 
J .  Mora Urpí, importante pesquisador da 
pupunha, concordou com seu predecessor 
sobre a provável origem híbrida da palmei
ra. Ele sugere, no entanto, que a hibridi
zação não deve ter ocorrido num só te· . 
po e lugar, além de ter sido anterior à e. 
gada dos primeiros habitantes na Améri
ca. Acredita-se que o clima da região ama
zônica era então muito diferente do atual, 

QJ 

QJ 

a: 
u 
B 
.E 

A diversidade genética apareceu duran
te a evolução da espécie, pois a pupunha 
primitiva passou pelo processo de especia
ção, ou seja, surgimento de duas .novas es
pécies a partir de uma só. Normalmente is
so ocorre quando duas populações da mes
ma espécie são separadas por barreiras fí
sicas e continuam sua evolução isoladas 
uma da outra. Um rio pode ser suficiente 
para separar duas populações de pupunha 
e de outras espécies do gênero Bactris, um 
dos mais extensos entre os endêmicos na 
América tropical. Supõe-se que no passa
do, como hoje, a região amazônica era re
cortada por rios, característica geográfica 
que induziu o início da especiação dentro 
do taxón Guilielm a, uma das subdivisões 
do gênero Bactris. Com a formação dos 
Andes, novas barreiras físicas contri.buíram 
para afastar ainda mais as espécies. 

Para fazer bolos e similares, os frutos são separados dos cachos, cozidos, descascados, moídos e mistu
rados com os outros ingredientes. Aqui se observa uma farinha seca e dois tipos de bolo. 

Certamente ainda não foram descritas al
gumas espécies do taxón Guilielma existen
tes ao longo dos Andes. Da Bolívia ao Ca
ribe (do lado oriental dos Andes) e do 
Equador ao Panamá (do lado ocidental), 

AMAZÓNIA 

encontramos membros dessa descendência. 
Algumas são tão semelhantes à pupunha 
que não se sabe mesmo se constituem ou
tra espécie; outras são tão diferentes que 
não dão margem a dúvidas. Acontece que 
nas plantas - e de modo especial nas pal
meiras - as espécies não são tão claramen
te delimitadas como no reino animal. Mui
tas vezes plantas de espécies distintas po
dem cruzar-se, caso sejam similares do pon
to de vista genético. 

J. Huber, pesquisador do Museu Pa
raense Emílio Goeldi, foi o primeiro estu
dioso a formular, em 1904, a hipótese de 
que a pupunha teve origem híbrida. Duran-

tendo variado consideravelmente durante 
o Pleistoceno. A alternância de épocas mais 
secas e mais úmidas provocou alterações na 
distribuição e diversidade da flora e fauna 
regionais. Durante os períodos de seca sub
sistiram refúgios naturais chuvosos - co
mo a região a leste dos Andes -, onde as 
plantas e os animais adaptados às condi
ções tropicais úmidas podiam viver (ver 
"Fitogeografia das orquídeas da Amazô
nia", em C iência Hoje n? 28). De acordo 
com essa hipótese, as regiões secas entre tais 
refúgios teriam constituído barreiras, favo
recendo mais uma vez a especiação. É cer
to que a pupunha e suas espécies afins fi-
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7 O ÓLEO 7 O óleo do mesocarpo da pupunha é rico em ácidos graxos não saturados, de grande aceitação no mercado internacional. As análises indicam variação expressiva nos componentes do óleo, de acordo com as populações examinadas, como mostra a tabela. A produção de óleo de pupunha será um programa de mais longa duração que os demais. Em primeiro lugar, nem sempre os frutos têm alto nível de óleo, pois parece que os índios não tinham esse produto em mente quando selecionaram a pupunha. Altos índices são freqüentes nas raças microcarpa, as mais primitivas. Já nos referimos ao segundo fator: como o óleo requer maior investimento energético da planta, não podemos esperar grandes melhorias no tamanho dos frutos ·e dos cachos. Por isso precisaremos procurar plantas que sejam eficientes do ponto de vista da fotossíntese e que repartam seus componentes fotoassimilados de uma maneira favorável à produção de óleo. Um terceiro fator é que a extração do óleo é mais difícil na pupunha do que em outras plantas oleaginosas, como o dendê. Ele forma uma emulsão com o amido e a água, tornando necessário o emprego de solventes para sua extração, o que encarece o processo. Para calcular a produção de óleo, tomamos como base os seguintes parâme

nando os tipos de árvores que mais lhes interessavam entre os híbridos e/ ou as espécies afins originais. Cada vez que migravam, levavam consigo as sementes das plantas preferidas. As novas populações assim formadas tinham portanto uma base genética muito restrita, o que permitiu a rápida fixação dos genes, tanto por causa da seleção feita pelos índios ( o que faz parte do processo de domesticação) como pela adaptação diferencial das plantas às novas condições ecológicas ( o que pertence ao processo evolutivo de todos os seres vivos). Entre as várias populações de pupunha que se disseminaram verificou-se então o tipo de hibridização denominado introgressão. Neste processo, as ·plantas diferentes se cruzam e depois voltam a se cruzar dentro de um dos dois tipos originais. Em conseqüência, o genótipo original domina o genótipo distinto (figura 2) . tros: cachos pequenos (média 3,5 quilos); frutos pequenos mas muito mais numerosos (razão frutos/cacho de 90%); razão mesocarpo/fruto de 70%; razão água/mesocarpo de 50%; razão óleo/mesocarpo seco de 50%; dez cachos por planta e 400 plantas/hectare. Nessas condições, a expectativa é de 2,2 toneladas de óleo por hectare, o que não é tão mau para uma planta que nunca foi selecionada com essa finalidade. Se conseguirmos aumentar o peso do cacho para 5 kg em média, a razão mesocarpo/fruto para 80%, a razão óleo/mesocarpo seco para 

Ácidos graxos que entram na composição química do óleo da pupunha (em %) 

Cl6  (palmítico) 
C 16: 1 (palmitoléico) 
C 1 8  ( esteárico) 
1 8 : 1 (oléico) 
C1 8:2 (linoléico) 
C 1 8 : 3 {linolênico) 
% insaturação 

Análise I *  

40,2 

53 ,6 
6 ,3 

59,9 

60% e o núinero médio de cachos para 12, podemos esperar uma produção de 5, 1 toneladas/ha. Todas essas melhorias são exeqüíveis, mas para realizá-las necessitámos de germoplasma encontrado principalmente nas raças mais primitivas de pupunha e espécies afins . Para tal, é preciso aumentar a variabilidade genética da coleção especial, mantida pelo Banco Ativo de Germoplasma do INPA. 

caram restritas aos refúgios, como sugere fortemente a distribuição apresentada na figura 1 .  Além disso, parece provável que os ameríndios tenham chegado à região durante ou logo após a última seca e encontrado alguns espécimes híbridos, pertencentes a uma espécie semelhante à Guilielma 
microcarpa, cujos frutos levaram em suas migrações . Sob influência humana a pupunha começou a mudar rapidamente. Diversos grupos indígenas devem ter realizado a domesticação em circunstâncias diferentes, selecio-
Fig. 1. Distribuição das espécies afins da pupu
nha. na América do Sul. As que aparecem nas 
áreas sombreadas são muito próximas da pupu
nha; as demais (áreas apenas delimitadas por li
nhas) são um pouco mais distantes. Observe-se 
que, com exceção das espécies 3 e 13, todas ocor
rem ao longo dos A ndes. (1) Guilielma insignis; 
(2) G. ciliata; (3) G. mattogrossensis; (4) G. mi
crocarpa; (5) G. ssp 1 "chinomato" ; (6) G. ssp 
2 "equador"; (7) G. ssp 3 "tigre"; (8) G. ssp 
4 "narino"; (9) G. ssp 5 "darien"; (10) G. cari
bea; (11) G. granatensis; (12) G. piritu; (13) 
G. maraia. 
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Análise 2** Análise 3*** 

36,8 29,3 
9,3 5 ,3 
0,4 1 traços 

52,4 50,3 
1 ,3 1 2,5 
- 1 ,8 

53 ,7  64,6 

(*) Serruya et ai. , Brasil ( 1 980); (**) Zapata, Colômbia 
( 1 972) ; ( . .  * )  Hammond et ai. , Costa Rica ( 1 982). 

Nota: Os ácidos graxos são cadeias de carbono com
plementadas por hidrogênio e oxigênio. Quando os car
bonos estão unidos por ligações simples (C 1 8 ,  por 
exemplo), a molécula é dita saturada. Em casos de li
gações duplas (C I8 :  1 ) ,  ela é insaturada. 
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Fig. 2. No processo de introgressão, indivíduos de duas populações di
ferentes formam um híbrido, cujos descendentes cruzam, sem exceção, 
com membros de apenas uma das populações originais. Assim, os cro
mossomos do indivíduo minoritário fic�m dispersos na população ma
joritária, havendo uma transferência de genes que não retira as caracte
rísticas originais da população majoritária. Quando ocorre hibridização 
ampla, duas populações se misturam de tal forma que seus descendentes 
passam a ter proporções similares dos dois genótipos. Assim, a nova po
pulação apresenta características intermediárias entre as duas populações 
originais. 

A RAÇAO AHIHAL 
Depois da extração das 2,2 toneladas de  óleo, o mesocarpo deixará, por hectare, 2,2 toneladas de resíduo rico em amido, proteína e fibras . Estas podem ser removidas facilmente para que se obtenha uma torta de alto valor nutritivo, que pode ser usada na alimentação humana e animal, podendo substituir, neste último caso, a ração de milho e soja hoje usada na Amazônia à _custa de vultosas importações. A ração obtida da pupunha pode substituir integralmente o milho, pois suas composições químicas são similares. O melhoramento da pupunha visando à produção de ração animal é mais fácil do que os demais objetivos, porque os tipos farinhentos estão disponíveis nas raças Putumayo, Uaupés e lnirida. Além disso, a aparência do fruto não está em questão, nem o tamanho da semente, que pode ser moída com o mesocarpo e as ramas dos cachos, pois os frutos desse tipo de planta têm pouca fibra . O primeiro problema com que se defronta esse programa é a presença, no fruto, da enzima e do ácido irritante a que nos referimos antes. Pesquisadores costarriquenhos estão tentando desenvolver uma técnica para selecionar plantas que não apresentem essas características. No entanto, falta determinar se a enzima e o ácido constituem uma defesa natural da planta contra pragas e doenças. Se for este o _caso, os dois compostos não deverão ser retirados, mas sim neutralizados através de métodos industriais a serem desenvolvidos. O segundo problema diz respeito à água contida no mesocarpo. A questão é tão crítica neste caso quanto no da farinha, pois o preço da ração animal de pupunha deve ser competitivo com o do mill;10. O terceiro problema é que a pupunha tem menos proteína que o necessário ·para a alimentação animal. Pode-se suprir essa deficiência usando frutos que contenham até 140/o de proteína no mesocarpo e na semente. Para chegar ao nível desejável (de 22 a 240/o) é possível recorrer à complementação com soja ou farinha de peixe, este último um produto local. Para uma estimativa da produção, usaremos as seguintes suposições: cachos pesando em média 6,5 quilos; umidade de 25'0/o tanto no mesocarpo como na semente; razão fruto/cacho de 850/o;  12 cachos/planta/ano; 400 plantas/hectare. Teremos como resultado 19,9 toneladas anuais de ração animal por hectare . Embora a pupunha possa ser melhorada com a finalidade específica de produzir ração animal, o resíduo da extração do óleo, conforme já mencionamos, pode ser empregado com o mesmo fim, co·m a vantagem de apresentar maior teor de proteína . Pesquisas realizadas na Costa Rica demonstraram que a farinha de pupunha, após a remoção da enzima e do ácido citados, constituirá excelente alimento para aves e porcos. Atualmente estuda-se a possibilidade de usá-la também para o gado leiteiro e de corte. 

AMAZÓNIA 

Árvore de pupunha, com os múltiplos troncos 
de uma touceira, copa frondosa e cachos de fru
tos maduros .. 

Aparentemente, o tipo de agricultura migratória empregado pelos índios foi muito eficiente para melhorar as plantas, pois cada roça recebia algumas poucas sementes das árvores selecionadas. Como as roças eram relativamente isoladas dentro da floresta, o fluxo de genes era reduzido, tornando ainda mais completo o processo de fixação dos genes. Foi dessa maneira que cada tribo ou nação desenvolveu dif erentes tipos de pupunha: algumas populações especialmente amidosas, outras mais oleosas ; umas grandes, outras pequenas ;  com muita ou pouca fibra; algumas ricas em caroteno; com ou sem espinhos ;  e assim por diante. Tão importante era a palmeira para os ameríndios que eles saudavam com grandes festas o período de fartura que chegava com cada safra. Ainda hoje os índios que habitam a região do rio Uaupés, na fronteira com a Colômbia, mantêm esses festejos tradicionais, durante os quais, entre cantos e danças, o fruto cozido e uma bebida feita de pupunha fermentada (a chi
cha) são consumidos em quantidade. 
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A té a década de 1960 a pesquisa científica sobre a pupunha, iniciada há 60 anos na Costa Rica, caracterizou-se pela descontinuidade, permanecendo praticamente circunscrita ao Centro Agronômico Tropical de Pesquisa e Ensinamento, órgão do Instituto Internacional de Cooperação Agrícola. Nos anos 70 vertficou-se novo período de estagnação. Então a Universidade da Costa Rica tomou a si a tarefa, transformando-se no principal centro de pesquisa existente no mundo sobre a palmeira. Na Colômbia, o interesse data dos anos 50, com ênfase na história e na etnobotânica da espécie, porém a pesquisa caminha com lentidão. No Brasil, algumas informações valiosas foram colhidas na década de 1950 pelo antigo Instituto Agronômico do Norte - hoje Centro de Pesquisas Agropecuárias do Trópico Úmido, órgão da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) - mas o trabalho sofreu interrupção no final dos anos 50. No início da década de 1980 a coleção de germoplasma da entidade foi parcialmente destruída. Entretanto, desde 1976, quando a Divisão de Fruticultura do INP A passou a considerar a espécie como prioridade, os estudos se expandiram com rapidez, colocando o Brasil como segundo pólo gerador de informações sobre a palmeira. Pesquisadores do Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador e Peru realizaram recen-
Fig. 3. Distribuição atual da pupunha (quase idêntica à distribuição pré-colombiana) e locais apro
ximados das primeiras descrições botânicas sobre a espécie. (1) Humboldt, Bonpland e Kunth; (2) 
Martius; (3) Karsten; (4) Oersted. 

Fig. 4. Distribuição aproximada das raças mesocarpa (áreas com linhas horizontais) e macrocarpa 
0inhas verticais) na Amazônia. Todas elas foram muito selecionadas pelos índios e podem ser uti
lizadas nos programas de melhoramento. (1) Solimões; (2) Inirida; (3) Pastaza; (4) Pampa Dermo
sa; (S) Putumayo; (6) Uaupés. 
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temente quatro expedições para coleta de germoplasma de pupunha e levantamento dos tipos deixados pelos índios, que em algumas tribos ainda estão selecionando ativamente a espécie. Corno resultado dessas expedições, foi possível mapear muitos dos tipos de pupunha que resultaram de seleção indígena durante os últimos séculos. Verificou-se também que a palmeira ainda é encontrada em toda a sua distribuição pré-colombiana, como mostra a figura 3, desde Honduras (ao norte) até a Bolívia (ao sul), e desde São Luís do Maranhão (a leste) ao rio das Esmeraldas, no Equador (a oeste). Os tipos de pupunha encontrados foram agrupados em raças, por sua vez divididas em três grupos - microcarpa, mesocarpa e macrocarpa -, de acordo com o tamanho dos frutos. Não há evidências de que os ameríndios tenham praticado forte seleção no grupo das microcarpa, que inclui as raças de pupunha mais primitivas, cujos frutos variam de dois a 20 gramas e apresentam entre 50 e 800Jo de mesocarpo quando frescos. Já os grupos mesocarpa e macrocarpa manifestam claramente os ef eitos de uma longa seleção. No Brasil a única raça mesocarpa identificada é a que ocorre ao longo do rio Solimões, no estado do Amazonas, aparentemente correia-
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cionada à distribuição pré-colombiana dos índios Omagua (figura 4). Essa pupunha, batizada com o nome de Solimões, é uma das melhores para consumo direto. Varia de 30 a 80 gramas, com 90 a 95% de mesocarpo. Sua textura é agradável e ela contém razoáveis níveis de óleo e caroteno, o que parece contribuir para seu sabor, também forte e agradável. O INP A já está recomendando o plantio desse fruto aos agrícultores da região, pois ele �tende às preferências dos mercados de Belém e Manaus. Outras três raças mesocarpa foram identificadas na Amazônia: Pampa Hermosa, perto de Yurimaguas, no Peru; Pastaza, no sopé dos Andes, no Equador; e lnirida, ao longo do rio do mesmo nome, na Colômbia. A primeira delas é especialmente interessante porque os índios a selecionaram pela qualidade dos frutos e pela ausência de espinhos no tronco, o que facilita seu manejo, sobretudo quando se tem em vista o aproveitamento do palmito. A raça Pastaza parece ser a mais primitiva das mesocarpa, pois ostenta frutos menores e mui-

O PALMITO 
O Brasil é atualmente o maior exportador mundial de palmito, produzido sobretudo na Amazônia, a partir das grandes populações naturais de açaí 

(Euterpe oleracea) que crescem nas várzeas do rio Amazonas e de seus tributários. Outra parte dessa produção vem da juçara (Euterpe edu/is), outrora muito comum no sul do país. Hoje restam poucas populações desta última espécie, 

tos espinhos. A Inirida tem frutos grandes e forma peculiar, mais larga que comprida, como a raça macrocarpa do rio Uaupés. Como vimos na figura 4, a distribuição das duas raças macrocapra identificadas -a Putumayo e a Uaupés - também abrange o Brasil. A primeira é encontrada no alto Solimões, acima de Fonte Boa (entre os rios Jutaí e Japurá), ao longo dos rios Putumayo (lca, no Brasil) e Cáqueta (Japurá), na Colômbia, e Napo, no Peru e Equador. Seus frutos, especialmente amidosos, muito grandes e com freqüência secos, pesam de 50 a 250 gramas, com 95 a 98% de mesocarpo. Parecem ter sido selecionados como fonte de amido, para o fabrico de farinha e chicha. A raça Uaupés aparece no alto rio Negro, no próprio rio Uaupés (Brasil) e nos seus tributários em território colombiano. Como os da raça Putumayo, os frutos da Uaupés são excepcionalmente 

como conseqüência da exploração predatória. Embora não possa competir com o açaí - que produz palmito de qualidade variável porém barato -, a pupunha pode, no sul, substituir a juçara. Esta fornece palmito de excelente qualidade, mas, sendo uma espécie unicaule, deve ser replantada após cada colheita, o que representa uma desvantagem para o produtor. O Instituto Agronômico de Campinas, da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, pretende colaborar com o INPA num programa de melhoramento da pupunha sem espinhos para produção de palmito. Na Costa Rica, as populações naturais de Euterpe já foram devastadas. Os produtores locais aderiram à pupunha, tendo hoje mais de 3.000 hectares plantados e um bom mercado para exportação: Ocorre, porém, que o custo da produção é bem maior do que no Brasil, inclusive por causa do preço da mão-de-obra. Os produtores afirmam que podem obter até três toneladas por hectare, mas com sacrifício da qualidade. A plantação experimental do INPA produziu, por hectare, 1,2 tonelada de palmito de primeira qualidade. Uma vez que o açaí domina o mercado nacional e o internacional, o programa de melhoramento da pupunha para palmito é, como vimos, a última prioridade do INPA. Entretanto, o Banco Ativo de Germoplasma (mantido em colaboração com o Centro Nacional de Recursos Genéticos, órgão da Embrapa) dispõe de uma grande variedade genética que pode ser explorada em curto prazo. Já se tem uma boa idéia dos componentes da produção de palmito, e a avaliação correta das progênies não demanda tantos anos como no caso da melhoria de frutos. Desta forma, o INPA pretende continuar trabalhando no ·programa, para que ·a região tenha uma alternativa ao açaí, caso a produção desta palmeira se debilite. 
AMAZÔNIA 

grandes, amidosos e secos, pesando de 60 a 240 gramas e também com 95 a 98% de mesocarpo. Seu peso médio, no entanto, é mais elevado que o da Putumayo. A principal diferença entre as duas raças é a forma do fruto: na Putumayo ele é ovóide como a pupunha típica; na Uaupés, achatado, mais largo que comprido, parecendo amassado. Essas duas raças, que podem ser consideradas o ponto alto do processo indígena de domesticação, fornecem a base para o trabalho atual de melhoramento da pupunha. Como se vê, na busca de seus próprios caminhos de desenvolvimento, os países tropicais começam a constatar que os índios domesticaram muitas espécies vegetais que podem ser exploradas. Destas, a pupunha surge como uma das mais versáteis, capaz de vir a ocupar importante lugar na moderna agricultura da Amazônia. 

Palmitos de pupunha, que encontram mercado 
favorável no Brasil e no exterior. Note-se a 
diversidade de tamanho da parte aproveitável, 
que contém alto teor de proteína. 
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_____ .,,.., .. ......., partir dos anos 60, 
facilidades de acesso e 

_ __. __ ..._,. acelerado programa de 
assentamento humano atraíram 
para Rondônia milhares de 
imigrantes , vindos de todo 
o Brasil . A contrapartida 
desse intenso crescimento 
populacional foi a derrubada 
e a queima de grandes áreas 
de floresta . A flora desse 
estado, única e ainda muito 
pouco estudada, vai sendo ; 
destruída. A situação é 
crítica : se os atuais moldes 
de colonização persistirem, 
Rondônia estará desprovida 
de florestas já em meados 
da próxima década. Preservar 
a mata nativa que resta e 
formar bancos de germoplasma 
são tarefas inadiáveis . 



A s florestas tropicais de todo o mundo têm sofrido intenso processo de extermínio nas últimas décadas. A Amazônia, conquanto seja a menos perturbada dessas regiões, vem sofrendo esse processo em decorrência de uma ocupação humana desordenada e a implantação de grandes projetos de desen- · volvimento. Em algumas áreas, a interferência no meio ambiente natural tem sido especialmente agressiva. O estado de Rondônia é uma delas. Ali tem lugar um acelerado programa de assentamento humano com forte efeito exterminador sobre uma flora ainda pouco estudada . Com 243 mil km2 de extensão, Rondônia localiza-se no sudoeste amazônico brasileiro. Sua única bacia hidrográfica é formada pelo rio Madeira e seus afluentes. Dadas as peculiaridades geomorfológicas da região, diversas formações botânicas povoam seu solo. Predomina uma floresta alta de terra firme que pode ser densa ou aberta, com cipós, bambus ou palmeiras, assentada sobre um relevo suave e por vezes ondulado. Nas partes mais altas, formadas pelos chapadões areníticos das serras dos Pacaás Novos, Uopione e Pareeis, que podem chegar a mil metros de altura, predomina uma vegetação de pQrte mais raquítico. São formações de campos rupestres (ver "Campos rupestres: paraíso botânico na serra do Cipó", em Ciên
cia Hoje n? 25), campinas, campinaranas e cerrado. No vale dos rios Mamoré-Gua-
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c::::::J floresta tropical aberta . c:::::J floresta tropical densa � cerrado 
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Fonte: Projeto Radam (Brasil, DNPM, 1978 e 1979). 

poré há umà floresta de várzea que sofre alagação periódica e cuja fisionomia lembra o Pantanal mato-grossense. A distribuição fitogeográfica, baseada na classificação elaborada pelo Projeto Radam e sintetizada em grandes grupos, é apresentada no mapa abaixo. Os mapas mais antigos mostram um apêndice de cerrado que liga os cerrados do Brasil Central com os da microrregião de Guajará-Mirim. Na realidade, como o demonstrou o Projeto Radam, isto não ocorre. A área florestal é contínua e as manchas campestres são menos expressivas e disjuntas. Até 1960, o povoamento humano em Rondônia era muito esparso (0,2 indivíduo por km2) ,  concentrado no norte do estado, nos núcleos oriundos da implantação da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, construída no início do século para facilitar o intercâmbio comercial com a Bolívia. A economia do então território do Guaporé fundava-se no extrativismo da borracha e da castanha. Embora as populações explorassem a floresta por meio da caça, da pesca e da coleta de produtos vegetais, faziam-no tão-somente com fins de subsistência, sem afetar o ambiente floresta{. A lavoura itinerante era insignificante. Na década de 1960, o programa de complementação da rodovia BR-364 (Porto Velho-Ariquemes) criou um fluxo migratório que tem levado para o estado milhares de pessoas oriundas de todo o país, sobretudo do Centro-Sul. Esta ocupação ace-
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c:::::J formações pioneiras c::::::J contato cerrado/ outras formações 

ler ada fez-se desorganizadamente até 1967, quando o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) passou a disciplinar a distribuição dos imigrantes (ver "Distribuição de solos pobres na colonização de Rondônia", em Ciência Ho
je n? 33, p. 74). Sob a coordenação do governo do estado, do INCRA e dos programas de desenvolvimento (Polamazônia e Polonoroeste), a colonização de Rondônia vem sendo f eita por milhares de pessoas atraídas para a região pelo seu potencial econômico: terras inexploradas, férteis, disponíveis à agricultura, à agropecuária e à extração madeireira, além da caça e da já tradicional exploração extrativista da borracha, da castanha-do-brasil, sem esquecer a extração de minérios como o ouro e a cassiterita (ver "A atividade madeireira seletiva"). A população do estado cresceu com tendência exponencial a partir da década de 1960. Somando 1 1  mil habitantes em 1970, chegou aos 191.084 em 1975 e superou os 500 mil em 1978. A taxa de crescimento persiste e tende a se elevar com a recente conclusão do asfaltamento da rodovia até Cuiabá. Esse crescimento acelerado faz-se acompanhar de um rápido desmatamento. São constantes as derrubadas e queimadas, destuindo grandes áreas florestais ainda pouco conhecidas. Segundo as projeções de exponenciais do ecologista Philipe M. Fearnside, se persistir o incremento anual da taxa de desmatamento, Rondônia estará " totalmente desmatado nos próximos anos . Essa eliminação acelerada da floresta nativa recomenda não só um estudo botânico na região, cuja flora é muito pouco conhecida, como um intenso programa de reflorestamento. 

A região entre as cidades de li-Paraná e Presidente Médici é uma das que mais têm sofrido os efeitos negativos da ocupação humana em Rondônia. Dada sua localização central e a infra-estrutura que oferece, recebe a preferência dos imigrantes, que ali exercem intensa atividade agropecuária e madeireira. Entre 1980 e o primeiro semestre de 1985, mais de 39 mil imigrantes ali se fixaram (720/o em Ji-Paraná), oriundos principalmente dos estados do Paraná, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. A construção da RO-429 (Presidente Médici-Costa Marques) está atraindo imigrantes para esse local ( cerca de dez mil no primeiro trimestre de 1985), e a floresta à margem da rodovia já foi praticamente extinta. O estudo da flora nas estradas vicinais da BR-364 e da R0-429, em áreas de floresta primária sem perturbação e de vegetação secundária em diferentes fases de regeneração, foi feito nos locais assinalados no ·mapa a seguir. 
CIÊNCIA HOJE 



A atividade madeireira seletiva 
Até 1973, o estado de Rondônia contava apenas 32 serrarias. No decênio subseqüente, a atividade madeireira sofreu um incremento de 800%. Segundo o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), o número se elevara, até 1982, para 250. Em recente levantamento, constatamos que mais de 25 novas serrarias estão em plena atividade somente nos arredores de Alvorada d'Oeste, no km 50 da RO-429 (Presidente MédiciCosta Marques). O crescimento acelerado da extração madeireira já exauriu as florestas remanescentes da região de Ji-Paraná. Até 1978, o município era o primeiro produtor de madeira do estado (29.38 1 m3/ ano). Um levantamento feito pelo IBDF em 1983 mostra que, naquele ano, a pro-

dução de madeira serrada caíra para 29. 1 17 m3 , ao passo que municípios vizinhos, com produção insignificante em anos anteriores, produziram um volume superior ao de Ji-Paraná, que baixara à posição de quarto produtor. Atualmente, os maiores produtores são os municípios de Cacoal (incluindo o novo município de Rolim de Moura) ( 109.796 m3/ ano), Pimenta Bueno (46,29 m3/ano) e Colorado d'Oeste (35,56 m3/ano). Presidente Médici, sem produção até 1978, tem agora uma produção crescente (4.593 m3/ano em 1983), conseqüência da ampliação da RO-429. A madeira oferecida pelas serrarias de JirParaná vem de outros municípios, trazida pelos "puxadores", que transportam toras de locais como Alta Floresta, núcleo a 25 km de Rolim de Moura, e Alvorada d'Oeste, na RO-429. 
AMAZÓNIA 

O número de espécies florestais aproveitadas na região para obtenção de madeira não chega a 15, o que leva a uma grande pressão seletiva sobre elas. Madeiras com grande aproveitamento industrial em outras regiões, como as ucuúbas ( Vi
ro/a spp), não são serradas, porque não têm cotação no mercado local, uma vez que quase inexiste indústria de laminados e compensados nos arredores. Além disso, há abundância de espécies de excelente qualidade comercial para o mercado interno e exportador, como a cerejeira 
(Torresia acreana), o mogno (Swietenia 
macrophylla), a peroba (Aspidosperma), muiracatiara (Astronium lecointe 1), angelim (Hyme/obium sp) e castanheira (Ber
thol /etia excelsa) . A extração seletiva pode causar dois problemas já registrados em outras regiões tropicais: a perda de espécies e a ero-

Acima, transporte de toras de cerejeira. Ao la
do, tora de castanheira serrada. 

são genética. A primeira é freqüente na Amazônia, onde um inventário biológico está longe de ter sido, completado. Plantas desconhecidas da ciência, ou conhecidas, mas com potencialidades econômicas desconhecidas, estão em extinção não só pela eliminação das florestas para a implantação de outras ativid.ades, mas pela própria atividade madeireira. Como o transporte da madeira é terrestre, a predação da floresta é intensa, porque a derrubada e o arraste de toras no interior da mata prejudica a regeneração natural, eliminando plântulas, arbustos, epífitas e árvores em crescimento. Além disso, o corte indiscriminado de espécies como a cerejeira e o mogno, muito procuradas para a fabricação de móveis finos, está dizimando as populações dessas espécies. Hoje, é necessário penetrar em locais longínquos e de difícil acesso para obter essas madeiras. Algumas árvores são encontradas às margens das rodovias ou nas matas que os colonos "pre- · servam", mas são espécimes tortuosos, às vezes com tronco oco, poupados do abate por não terem cotação no mercado. São elas que restam para obtenção de sementes e perpetuação das espécies. Por certo produzirão novas gerações de qualidade biológica inferior. As castanheiras, apesar de protegidas por legislação federal, não são poupadas do abate. As castanheiras vivas, comuns nas margens das estradas, são exemplares que sobreviveram à ação do fogo, mas, isoladas do ambiente florestal, têm produção reduzida ou nula, pela impossibilidade de polinização entomófila. 
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Fl - inventário botânico de um hectare de floresta primária, no km 7 do ramal à esquerda, no km 1 5  do sentido Ji-Paraná-Presidente Médici. 
F2 e F3 - inventários botânicos de dois hectares de floresta primária na RO-429, sendo um hectare no km 1 5  e outro no km' 48, nos arredores de Alvorada d'Oeste. 
Cl, CS, CIO e C15 - locais de inventários botânicos em vegetação secundária (capoeira) de um, cinco, dez e 1 5  anos, respectivamente. 

Na área F l ,  a floresta circunvizinha é do tipo tropical aberta com palmeiras, sobre solo podzólico vermelho-amarelo eutrófico, relevo ondulado. As áreas F2 e F3 são também de floresta tropical aberta; há abundância de bambu em F2, enquanto F3 se caracteriza pela presença de palmeiras. Os solos são dos tipos podzólico vermelhoamarelo eutrófico e álico concrescionário, respectivamente. São áreas de contato com 

com circunferência igual ou superior a 30 cm, medidas à altura do peito, foram contadas e medidas. As árvores com circunferência inferior a 30 cm foram contadas e medidas em subparcelas de 5 x 1 m no interior das parcelas maiores. Nos dois casos, só foram consideradas as árvores que tivessem a altura mínima de 2 m. A oeste da BR-364, em direção a Costa Marques pela RO-429, a floresta é do tipo o cerrado e de relevo ondulado. 

aberto com palmeiras, cipó ou bambu 
(Guadua superba) . No km 15, além do bambu, há uma grande concentração de cacau nativo (Theobroma cacao) ( 142 árvores/hectare), que poderia sofrer manejo para exploração econômica, mas até o momento não houve qualquer incentivo para isso. Nas proximidades de Alvorada d'Oeste o bambu tem presença reduzida. Ali, encraves de vegetação sobre o solo mais argiloso, de fisionomia semelhante ao cerrado amazônico, são comuns, inclusive com flora orquidológica exuberante. A floresta primária mostra acentuada diversidade na sua estrutura e composição florística, mesmo quando se comparam áreas próximas (tabela 1). A densidade na área F l  (2.950 unidades/ha a partir de 15 cm de circunferência à altura do peito) é maior que nas áreas F2 e F3. Além disso, a área basal (m2/ha) também é muito superior (67,75 m2/ha, para árvores com 15 cm ou mais de circunferência à altura do peito). Para árvores com menos çe 15 cm de circunferência a área basal é desprezível, mesmo que se trate de um grande número. A composição florística predominante também é muito diversificada (tabela 2). A floresta F l ,  remanescente a leste da BR-364, e a floresta F3 são as mais ricas floristicamente. Essa grande diversidade se explica pela baixa densidade das espécies na área F l .  Na área F2 , onde algumas espécies apresentam alta densidade, como o cacau e o bambu, a diversidade é menor. Na área F3 o açaí (Euterpe precatoria) também tem maior densidade. Em Fl  é comum a presença da palmeira conhecida como paxiúba-barriguda (lriartea ventricosa), enquanto em F2 - que fica a menos de 30 km de F l  em linha reta - é o bambu, como mencionamos, o elemento diferenciador da fisionomia da mata. Nos arredores de Alvorada d'Oeste (área F3), a mata contém espécies de grande valor comercial no mercado madeireiro ex-

As amostras de vegetação secundária ( ou capoeira) estudadas, indicadas no mapa, representam formações de um, cinco, dez e 15 anos. São formações adjacentes à floresta F l ,  inventariadas com amostragem de 500 m2 (um ano), 2.500 m2 (cinco anos) e 5.000 m2 (dez e 15 anos). A mais antiga capoeira localizada na região tinha 15 anos (a idade das capoeiras foi obtida dos donos dos lotes onde existem). Para todas as amostragens (floresta primária e vegetação secundária), mediu-se a altura do fuste, a parte retilínea do tronco, que vai do solo até o primeiro esgalhamento. 

ESTRUTURA E cqMPOSIÇÃO DAS ÁREAS DE 

No estudo da floresta primária, cada hectare foi dividido em 40 parcelas de 25 x 10 m. Dentro das parcelas, as árvores 
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FLORESTA PRIMARIA (FI ,  F2 e F3) E DE CAPOEIRA (CI ,  CS, CIO e CIS) 
Características Fl F2 F3 CI  cs CIO CIS Número_ de espécies 1 88 1 1 1  164 40 52 78 1 56 Número de gêneros 145 66 106 32 43 55 94 Número de famílias 45 3 1  43 26 30 34 32 Densidade de plantas com 2.950 2.403 2.326 o 2 . 1 68 1 .936 1 .636 circunf. ;;i: 15 cm (unid./ha) Densidade de plantas com 96 88 34 390 1 75 142 1 50 circunf. < 1 5  cm (unid./ 100 m2) Área basal de plantas com 67 ,75 34,60 30,73 o 4,97 1 8 ,00 26,21 circunf. ;;i: 1 5  cm (m2/ha) Área basal de plantas . 0,03 0,03 0,02 0,06 0,01 0,01 0,03 com circunf. < 15 cm (m2/ 100 m2) 

CIÊNCIA HOJE 



2 COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DOMINANTE NAS ÁREAS DE 
FLORESTA PRIMÁRIA (Fl ,  .F2 e F3) 

Espécies Nome vulgar 
Densidade 
(unid ./ha) 

Área basal 
(m2/ha) 

Cedre/a odorata 
Ceiba pentandra 
Couratari guianensis 
Dialium guianense 
Euterpe precatoria 
Franchetella anibif olia 
Gal/esia integrifolia 
Guadua superba 

sumaumeira 
tauari 
jutaí-pororoca 
açaí 

2 
4 

1 3  
49 
6 

2, 1 69 1 00  
1 ,8 1 7 1 56 
0,607068 
0,826559 
1 ,886273 

alho bravo 
taboca 

1 0  
44 

4,85596 

Hevea brasiliensis 2 
lriartea ventricosa 1 8  

1 0  28 
1 3  
1 7  

Pseudolmedia macrophyl/a 
Sclero/obium paraense 
Swietenia macrophylla 

taxi-branco 
mogno 

26 
. 3 1 ,02 1268 

Theobroma s eciosum cacaui 
Torresia acreana cerejeira 8 2,492801 

- F l  F2 F3 

portador, como a cerejeira (Torresia acrea
na) e o mogno (Swietenia macrophylla) ,  que não foram encontradas em F l  e F2. As duas espécies constituem cerca de 15% da área basal da mata inventariada. Tendo a área também um tipo florestal aberto, com palmeiras, é comum a presença do açaí. Não sendo as áreas F l ,  F2 e F3 muito distantes, atribui-se às variações de solo, relevo e dispersão as diferenças constatadas. A isto acrescenta-se o clima: embora muito próximas, as áreas das florestas F l  e F2 pertencem a unidades morfoclimáticas diferentes. A vegetação epifítica é um aspecto muito pouco analisado em estudos florestais, não só pela biomassa desprezível que representa, mas porque em geral esses estudos estão voltados para o valor comercial da floresta. A flora epifítica, entretanto, é muito rica e diversificada, tanto a pertencente a grupos botânicos superiores, como é o caso das orquídeas, como a de grupos botânicos inferiores, caso das pteridófitas e briófitas (tabelas 3 e 4) . Coletas gerais feitas na região mostram grande variedade de briófitas: mais de 40 espécies foram coletadas nos diversos tipos de vegetação natural ao longo das rodovias BR-364 e RO-429, trechos entre Ji-Paraná, Presidente Médici e Alvorada d'Oeste. São 
AMAZÔNIA 

ALGUMAS PTERIDÓFIT AS 
.....--l�i.--. ENCONTRADAS NAS ÁREAS 

DE FLORESTA PRIMÁRIA 
E DE CAPOEIRA 

Espécies 

Adiantum latifolium 

Asf!_/enium auritum 

Lysodium venustum 
Polybotria cf. caudata 

Pteris biaurita 
Sacco/oma inaequale F - C5 CIO  

mais abundantes na floresta de  terra firme, seu hábitat ideal em razão das condições de umidade e diversidade dos substratos. As briófitas estabelecem-se sobretudo em troncos e galhos vivos de árvores e em troncos podres oriundos da morte natural de árvores da floresta. 

O 
estudo da vegetação secundária de diferentes idades em áreas adjacentes é recomendado por Dennis Knight, ecólogo americano, que considera o método adequado desde que se leve em conta que as diferentes idades representam uma cadeia sucessional. Em área de intensa ocupação humana e destruição florestal como o trecho entre Ji-Paraná e Presidente Médici, o método é o mais conveniente, porque não há garantias de preservação de áreas de regeneração para estudos a longo prazo. Para a área C l ,  foram anotadas e medidas as plantas de no mínimo 2 m de altura, numa área de 500 m2 subdividida em 20 parcelas de 5 x 5 m. Na área C5, 2.500 m2 foram divididos em dez parcelas de 25 x 10 m, onde plantas com circunferência igual ou superior a 15 cm foram anotadas e medidas. Abaixo desse valor, foram apenas contados em dez subparcelas de 5 x 1 m. Nas áreas C I O  e C 15, 5 .000 m2 foram divididos em 20 parcelas de 25 x 10 m, onde todas as árvores com circunferência igual ou superior a 15 cm e 2 m de altura foram anotadas e medidas. As plantas com menos de 15 cm de circunferência foram anotadas e medidas em 20 subparcelas de 5 x 1 m delimitadas no interior das parcelas maiores. Os colonos eliminam a floresta para desenvolver a atividade agropecuária. Após quatro anos de cultivo, as áreas de lavoura anual são abandonadas em decorrência da queda acentuada da fertilidade do solo - torna-se então possível a regeneração natural da vegetação. Entretanto, mesmo que esta ocorra nas adjacências de uma floresta primária, ela não se faz com as espécies florestais, que são de crescimento e cujas sementes necessitam de sombra e umidade para germinar. Os animais, que também interferem na composição e manutenção da diversidade da flora, são escassos nos trechos de floresta conservada nos lotes de terra, sobretudo os mamíferos, porque são caçados para alimentação. Assim, as espécies ditas como "pioneiras" estabelecem-se formando uma massa de vegetação que sofre diversas transformações de estrutura e composição até atingir um porte florestal. O fogo representa o meio mais rápido e barato de que dispõe o colono para limpar a área de cultivo. A cada ano, milhares de hectares de terra são queimados na região de Ji-Paraná e de Presidente Médici, nos períodos de estiagem mais rigorosa (julhooutubro ), que antecede as primeiras chuvas. Sob a ação das chuvas, o solo desprotegido perde, por lixiviação, nutrientes liberados pela queima e pela decomposição; perde também a estrutura física em agregados, tornando-se mais compacto. Nas estradas vicinais à BR-364, em função do abandono de lavouras, formam-se 
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BRIÓFITAS ENCONTRADAS NAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO 
PRIMÁRIA E DE CAPOEIRA 

Espécies 

Bryum coronatum 
Callicosta evanescens 
Chei/olejeuna sp 

Crossomitrium sp 

Fissidens guianensis 
Fissidens kege/ianus 
Hookeriopsis parkeriana 
Hypnum pallescens 
lsopterygium sp 

Lejeunea spp 

lejeuneaceae spp 

leucobryum sp 

Leucodontopsis geniculata 
leucomium lignicola 
Lepidoziaceae sp 

lophocolea perissodonta 
Macromitrium sp 

Meteoriopsis patula 
Neckeropsis disticha 
Neckeropsis undulata 
Octob/epharum a/bidum 
Octoblepharum cocuiense 
Pilosium chlorophyllum 
Pilotrichel/a sp 

Pireela poh/ii 
Plagiochila thysanotis 
Plagiochila spp 

Radula sp 

Riccardia sp 

Schizomitrium pallidum 
Schizomitrium sp 

Sematophyllum spp 

Syrrhopodon incompletus 
Taxithelium planum 
Taxithelium sp 

Trichosteleum guianae 
Trichosteleum spp 

Thuidium involvens 
Thuidium sp 

Vesicularia amphibola 

Floresta de 
terra firme 

p 

V 

V 

s 
V 

V 

V 

P,S 

V 

V 

V 

p 

V 

p 

V,P 
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Substratos: V = tronco vivo; P tronco podre; S = solo.  

regenerações de diferentes idades em áreas 
contíguas . Quatro delas , como menciona
mos, foram selecionadas para estudo . 

A tabela 5 mostra a composição florís
tica na vegetação secundária , formada em 
áreas antes cultivadas , onde se percebem 
diferentes estágios de sucessão. Na área C l ,  
predominam Vernonia matogrossensis, So
lanum sp, Eupatorium conyzoides, Spilan
thes sp e Cassia multijuga. Essas espécies , 
muito tolerantes ao sol, são gradativamente 
substituídas, porque são plantas de hábito 
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herbáceo, que declinam após atingir uma 
altura média de três metros .  Isso favorece 
o estabelecimento de novas espécies, carac
terísticas da nova formação botânica que, 
após duas ou três décadas de crescimento , 
se assemelhará à floresta primária,  mas 
apenas na fisionomia, porque a flora per
manecerá modificada . 

A análise da composição e da estrutura 
da área C 10 mostrou que há profundas mo
dificações após a retirada da floresta pri
mária. A biomassa ainda não corresponde 

a 30% da biomassa da floresta adjacente, 
aberta com palmeiras (área F l ) ,  e a diver
sidade de espécies é bem menor .  Predomi
nam Cecropia sciadophi/a , Apeiba a/biflo
ra e Jaracatia spinosa, com área basal de 
1 , 5 ,  0 ,8 e 0,6 respectivamente . 

Na área C 1 5 ,  apesar de sua maior exu
berância, a biomassa não chega a 40% da
quela da floresta primária. A composição 
florística, totalmente diversa da que carac
teriza a mata natural, assemelha-se à da ca
poeira de dez anos . As espécies predomi
nantes são Coch/ospermum orinocense, 
Apeiba albif ora, Cecropia _sciadophila, Sa
pium marmieri e Inga edu/is. Só ocasional
mente algumas espécies da floresta regene
ram, como Cedre/a odora/a . 

A vegetação epifítica é quase nula nas 
matas C l  e C5 e muito pobre nas C I O  e 
C 1 5 .  Algumas briófitas estão presentes em 
troncos vivos, mas geralmente crescem so
bre troncos podres caídos, remanescentes 
da floresta original . Se a limpeza de algu
ma área inclui a retirada de troncos, a ocor
rência certamente diminui . Algumas espé
cies de briófitas , como Thuidium invo/
vens, Trichosteleum sp, Bryum coronatum, 
parecem ser pioneiras em matas em rege
neração. Aparentemente, suportam índices 
de umidade mais baixos que os da flores
ta. O que se conhece das briófitas da Ama
zônia do ponto de vista da ecologia, da fi
togeografia e da taxonomia é ainda pou
co . Estudos realizados em outros países in
dicam que as briófitas podem ser fonte de 
antibióticos - donde a suspeita de que um 
valioso potencial econômico da biaflora 
amazônica está sendo desperdiçado , sem 
que se conheça sua variedade . Ainda que 
sua biomassa não seja representativa se 
comparada à da vegetação arbórea, as brió
fitas constituem um grupo florístico bem 
representado na região de Rondônia. 

As orquídeas e as pteridófitas são tam
bém muito comuns na floresta, por moti
vos similares aos que explicam a presença 
das briófitas (quadro ao lado) . As primei
ras , antes abundantes , vão desaparecendo 
com a mata e quase não ocorrem na vege
tação secundária . Uma única espécie (ter
restre) , Cyrtopodium aff. andersonii, foi 
coletada na capoeira de cinco anos . 

S 
e Rondônia é um dos estados mais 
afetados pelo desmatamento que as
sola a região amazônica, as cerca

nias das cidades de Ji-Paraná e Presidente 
Médici são as áreas mais afeta das do esta
do. O município de J i-Paraná tem uma 
área de 795 mil hectares, dos quais 1 4 1 .950 
compõem as área� urbana e rural , 268 mil 
formam a Reserva Biológica do Jaru e 1 85 
mil ,  a Reserva Indígena de Lourdes . 

O município de Presidente Médici limita
se ao norte com J i-Paraná e ,  até recente
mente, seu território era ocupado por ex-
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tensas florestas naturais. A construção da R0-429, fazendo a ligação leste-oeste do estado, facilitou o acesso à área e o início do abate maciço da floresta da região. Até 1978, o desmatamento de Rondônia, revelado por imagens do satélite Landsat, abrangia uma área de 418.450 hectares. Entre 1978 e 1980, o monitoramento revelou um acréscimo de 339 477 hectares , ou seja, mais de 80% em relação a todo o período anterior, segundo relatório do Ministério da Agricultura. 

A verificação in loco das áreas de floresta nativa mostra que as matas remanescentes estão, em sua quase totalidade, inteiramente perturbadas, e as parcelas de floresta que os colonos deveriam conservar intactas são exploradas para obtenção de renda extra. A conservação dessas parcelas resguardaria o patrimônio genético da flora da região. Entretanto, as espécies que fornecem madeira nobre são cortadas, não só para atender às necessidades locais dos colonos como para comercialização. 

ORQUÍDEAS ENCONTRADAS NAS 
ÁREAS DE FLORESTA PRIMÁRIA 
(Ft , F2 e F3) 

Campilocentrum micranthum 

Catasetum aff. macrocarpum 

Catasetum saccatum 

Catleya violacea 

Dichaea panamensis 

Encyclia frangrans 

Epidendrum rigidum 

Epídendrum strobiliferum 

Lockhartia guianensis 

Lockhartia ludibunda 

Maxil/aría friedrichst halii 

Maxillaria cf. rufescens 

Noty/ia punctata 

Or/eanezia amazoníca 

Orníthocephalus aff. krueg_eri 

· Pleurothallis nanifolia 

Pleurothallis picta 

Polystachya estrellensis 

Polystachya J oliosa 

Rodriguesia cf. lanceolata 

Scaphyglottis ochroleuca 

Stelis endresii 

Trigonidium acuminatum 

Vani/la pompona 

5 COMPOSIÇÃO FLORÍSTICA DOMINANTE NAS ÁREAS DE CAPOEIRA (Cl ,  CS, CIO e CIS) 

Espécie 
Área CI (500 m2) Área C5 (2.500 m2) Área CIO  (5.000 m2) Área C l5 (5.000 m2) 

Dens. . Área basal (m2) Dens. Área basal (m2) Dens. Área basal (m2) Dens. Área basal (m2 

Apeiba a/biflora 2 0,00 1 7  10  0,0922 43 0,8 1 30 48 2,0367 

Cassia lucens 1 0  0,42 1 6  1 6  0,2025 

Cassia multijuga 1 4  0,01 1 3  Í 2  0,003 1 30 0,6356 1 5  0,4 1 97 

Cecropia sciadophi/a 4 0,0063 60 0,5967 38 1 , 5778 3 1  1 ,2596 

Croton salutaria 44 0, 1 9 1 8  2 0,0126 

Cochlospermum orinocense 64 2,6639 

Hieronyma laxiflora 1 3  0,07 1 7  

lnga edulis 4 0,00 1 1 24 0,0278 5 0, 1 3 1 4 77 0,9729 

Jacaratia spinosa 1 0,001 1 1 0  0,0596 1 0  0,6927 1 6  0,9544 

Eupatorium conyzoides 340 0,0353 

Mabea angustifolia 24 0,0665 

Spilanthes sp 65 0,0046 

Piper aduncum l 1 0,00 14  1 92 0,0575 

Poecilanthe e/fusa 1 69 0,0484 10  0,0039 

Sapium marmieri 1 1 4 0,5796 9 0, 1 606 90 0,9940 

Rollinia exsucca 68 0,4498 

Schizo/obium amazonicum 4 0,0023 

Spondias lutea 23 0, 3964 l i  0,084 

Solanum sp 675 0, 1 776 48 0,39 1 2  10  0,0050 

Trema micrantha 4 0,006 1  408 5 ,96 1 1 2 0,09 1 1 5  0,3638 

Urera caracasana 54 0,0 1 86 54 0, 1 834 0,0 1 50 1 8  0,2454 

Vernonia matogrossensis 270 0, 1 396 

Zanthoxyllum regnelianum to 0,0046 2 Q,0091 1 8  0,09768 
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Um de nós (Lisboa) correlacionou os índices de desmatamento levantados por Antonio Tardim e coloboradores com os índices populacionais de Rondônia. O resultado mostrou que o aumento populacional indiscriminado leva ao desmatamento acelerado e mais, que a taxa de desmatamento per capita está se elevando. Em 1975, cerca de 0,4 hectare era desmatado por indivíduo/ ano; atualmente, a taxa se eleva a um hectare por indivíduo/ano. Grande parcela dos 65 mil migrantes que se fixaram em Ji-Paraná e Presidente Médici são oriundos do estado do Paraná. Esses novos colonizadores são em geral pessoas de cútis branca, cabelos louros e olhos azuis ou verdes, de ascendência européia: contrastam com a população nativa da região, com a figura indígena ou a do caboclo. O Boletim de Migração do estado de Rondônia ( 1983) menciona que, nos últimos dez anos, a população do estado foi constituída em cerca de 85,8% por pessoas não nascidas ali . A atividade de cortar e queimar a floresta para implantar a lavoura não tem sido compensadora para os pequenos colonos. Daí por que muitos estão abandonando essa atividade para se instalar nas periferias de li-Paraná e de Presidente Médici. João Murça Pires observa que os colonos desconhecem o uso correto do solo amazônico que, dadas as condições climáticas dos trópicos, está sujeito ao intemperismo e à exaustão de nutrientes. Diante da fragilidade da terra e do alto preço dos fertilizantes, os colonos necessitariam de uma tecnologia mais barata e apropriada, até agora desconhecida, para alcançar êxito na lavoura. Talvez técnicas agroflorestais mais próximas daquelas dos indígenas pudessem ser desenvolvidas para auxiliá-los em suas dificuldades no manejo da terra. Nas imediações de Ji-Paraná e Presidente Médici, o abandono se deve a problemas semelhantes, com alguns agravantes. Não dispondo de capital, o colono trabalha com a mão-de-obra familiar. É ela que limpa o lote, semeia e colhe a safra. Após a colheita, a venda da produção é quase sempre motivo de decepção, diante dos preços irrisórios que são oferecidos. Por exemplo: o produtor que não tem máquina de beneficiamento de arroz troca parte de sua safra (até 60%) pelo uso da mesma. Vê, então, grande parte do seu esforço trocado pelo funcionamento de uma máquina por algumas horas. Além disso, ainda que o governo garanta preços mínimos para a safra, o produtor a vende para particulares, para evitar a burocracia oficial, cuja lentidão o impede de cumprir seus compromissos financeiros. A preferência do produtor que tem recursos é substituir a floresta por pasto, plantando de preferência os capins jaraguá 
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Nova geração de rondonienses com ascendência européia. 

(Hyparrehenia rufa), colonião (Panicum 
maximum) e quicuio (Brachiaria humidi
cola). Anualmente o pasto é tomado por plantas invasoras, como o assa-peixe ( Ver
nonia matogrossensis) ou a malva ( Urera 
caracasana) . Para combatê-las, é feita a queima do pasto, que às primeiras chuvas brota espontaneamente, por causa da facilidade de dispersão das espécies forrageiras. O assa-peixe, em épocas de forte estiagem, é comido pelo gado, mas por se proliferar maciçamente e atingir três metros de altura, impede a sua circulação. O carrapicho (Desmodium sp), outra invasora comum, é de controle mais difícil, porque o gado não o come e a planta tem uma infrutescência cheia de espinhos que arranha o corpo dos animais. 

A situação de Rondônia é grave. O impacto de um programa pobremente planejado de assentamento de colonos é evidente. É quase tarde demais para tentar preservar a flora e a fau-na dessa região, citada como centro de endemismo por um de nós (Prance) e Keith Brown. Entretanto, algumas áreas permanecem intactas, como a parte remanescente da Reserva Biológica do Jaru e algumas das terras altas do estado. Como providência para reduzir a perda de espécies na região, é fortemente recomendável que uma maior atenção seja dada à preservação das áreas de floresta que restam. É também importante realizar coleções de germoplasma de espécies economicamente importantes como a cerejeira e a 

castanha-do-brasil, que estão sendo exterminadas pela superexploração. Nosso estudo do padrão de regeneração tem mostrado que a vegetação secundária é muito diferente da primária nas espécies que a compõem. A única maneira de proteger as espécies da floresta primária consiste em preservar áreas de floresta natural (ver "A necessária diversidade da vida", em Ciência Hoje n? 26, p. 90). Dado o número de produtos úteis que podem ser obtidos dessas espéceis, a preservação da floresta tem significado econômico a longo prazo muito maior que sua destruição, pois em pouco tempo lavouras e pastagens são abandonadas. 
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Quando a natureza está em jogo, . não basta ponderar 
prós e con.tras de ações isoladas . Assim, na região 

amazônica, a exploração seletiva de madeira em base 
rotacional não representa, em sim mesma, . . uma 

ameaça ao meio ambiente. Combinada, porém à 
queima de pastagens adjacentes às matas, ela passa 
a ter efeitos danoso

i
s .  · A floresta explorada torna-se 

muito mais susceptível ao fogo que a mata vjrgem, 
junto à qual este logo se extingue, e, inçendiando-se, 

' perde a. capacidade de regeneração . 

Christopher �hl Departamento de Biologia, Universidade Estadual ga Pensilvânia 
Robert Buschbacher The Conservation Foundation, Washington, D.C. 

ntre as opções de at.ívidade econômica que se oferecem na região Amazônica, ·a exploração seletiva, em base rotacional, de espécies de árvores vaforizadas no mercado é uma das que menos ameaça o meio ambiente. Esse tipo de exploração geralmente cria de três a seis clareiras por hectare, distúrbio semelhante àquele causado pela queda natural das árvores . A regeneração após as quedas naturais é rápiçla. As plantas e árvores novas já existentes (regeneração de avanço) e as árvores pioneiras de crescim�nto rápido ,,..... em geral originárias de sementes enterradas no solo - dominam o repovoamento. Além disso, uma vez que só os troncos, pobres em nutrientes, são retirados (os ramos, folhas e raízes, relativamen(e ricos em nutrientes, permanecem), e que a abertura é rapidamente preenchida, a perda de 9utrientes é provavelmente mínima e sem conseqüências. Entretanto, embora a regeneração seja rápida caso não haja distúrbio adicional, a exploração seletiva de árvores deixa a floresta aberta, e em risco·po(encial de com-. bustão, isto é, sUsceptível a incêndios. Pudemos observar que as queimadas feitas pa.ra · controle das ervas daninhas em pastagens ·degradadas adjacentes a florestas exploradas comumente se alastram por elas e danificam seus mecanismos de regeneração. Ao contrário, quando alcança as bordas de florestas inexploradas, o fogo se extingue rapidamente. A remoção de madeira das florestas e a queima de pastagens ín:-

teragem. portanto, para produzir efeitos mais prejudiciais que os de cada um desses processos considerados em separado� Até 1970, quase toda a exploração de madeira na Amazônia se restringia às florestas localizadas às margens de rios navegáveis . A partir desse ano, porém, o desenvolvimento de uma rede rudimentar de estradas, associado ao incremento da colonização e da criação do gado, vem facilitando a exploração de madeira no interior (ver "Perdendo Rondônia" , em ,Ciência 
Hoje n? 36). O município de Paragominas, no norte do estado do Pará, foi a área que tomamos para o estudo dos efeitos interativos da construção de estradas, da criação de gado e de uma economia decadente so:.. bre a exploração da madeira. Paragominas localiza-se aproximadamente 3° ao sul do equador. 'A precipitação média anual é de J .650 mm, éoin uma estação .seca bem definida, de julho a novem .. bro. Segundo dados da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) sobre á precipitação no local entEe 1973 e 1982, durante o período mais seco a precipitação é de aproximadamente 40 mm/4mês. O terreno é de relevo ondulado, tendo os topos das colinas oxissolos argilosos vermelhoamarelos com concreções ricas em ferro. Os vales têm oxissolos arenosos amarelos. Dois tipos de floresta perene dominam o ambiente: uma floresta densa (de dossel fechado), de 25-30 m de altura e uma floresta rala (de dossel aberto e com muitos cipos)/de 15-20 m de altura. Não há as: 
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sociação definida entre topografia, tipos de 
solo e tipos de floresta .  

A criação de gado começou de fato em 
Paragominas entre meados e o fim da dé
cada de 1 960 . Naquela época, a abertura 
da estrada Belém-Brasília deu acesso à re
gião, onde o preço das terras era bastante 
baixo . Além disso , o governo federal ofe
receu incentivo financeiro a investidores 
potenciais . Condições que lhes permitiam 
fazer deduzir dos impostos a pagar os in
vest imentos feitos em fazendas de gado 
eram comuns, assim como empréstimos 
com juros baixos e longos prazos de paga
mento . Em alguns casos, os incentivos 
eram tão bons que era impossível perder 
dinheiro . Nessas circunstâncias , centenas 
de famílias estabeleceram-se em Paragomi
nas . Como, por lei , a floresta devia ser pre
servada na metade de cada lote, criou-se 
um mosaico de floresta e pastagem , sendo 
a proporção de floresta para pastagem , 
atualmente, de 3 :  J .  

Geralmente , três a quatro anos após o 
estabelecimento das pastagens, as gramí
neas (Panicurn maximum ou Brachiaria 
spp , )  começam a perder vigor em decorrên
cia da infertilidade do solo (o fósforo é um 
elemento potencialmente limitante nas pas
tagens amazônicas) ,  dos ataques de inse
tos (Brachiaria spp . ,  em particular, são sus
ceptíveis a ataques de "cigarrinha" )  e da 
competição com as ervas daninhas. 

Até o final da década de 1 970, a criação 
de gado no norte do Pará em geral ,  e em 
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Paragominas em particular , enfrentava di
fíceis problemas econômicos e ecológicos .  
Uma crise monetária internacional forçou 
o governo e os bancos a reduzirem signifi
cativamente o apoio ao setor pecuário .  Os 
fazendeiros reagiram, reduzindo conside
ravelmente a proporção de derrubada de 
novas florestas (ver a tabela abaixo) . Ar
gumentavam que abrir novas terras era dis
pendioso e que os recursos limitados seriam 
mais bem utilizados na manutenção das ter
ras que já possuíam. Mais significativamen
te, como dispunham de menos capital pa
ra investir nas fazendas, os fazendeiros ten
diam a recorrer com maior intensidade ao 
fogo como maneira econômica de contro
lar ervas daninhas nas pastagens, em de
trimento do corte manual a facão ou de 
pulverizações com herbicidas. Em anos an
teriores , o fogo tinha sido utilizado ocasio-

TAXA DE DESMATAMENTO DE 
FLORESTA TROPICAL ÚMIDA PARA 
FORMAÇÃO ·DE PASTAGENS* 

Antes de 1 973 
Entre 1 973 e 1 978 
Entre 1 979. e 1 984 

Total 

25 .570 
6 .730 

49. 1 90 

9,0 
1 3 ,7 
3,6 

26,3  

% da área total das  fazendas estudadas 
• Cálculos baseados em entrevistas feitas com 30 
fazendeiros em Paragominas (PA), em 1 984. 

nalmente como instrumento regular de ma
nejo ,  mas na década de 1 980 seu uso pare
ce ter se tornado mais intenso . 

Como a rentabilidade da criação do ga
do diminuiu, os fazendeiros começaram a 
explorar seus recursos madeireiros . O prin
cipal pré-requisito para isso era o desenvol
vimento de um sistema de estradas , tanto 
regional ,  para o transporte da madeira ser
rada, como local ,  em especial dentro das 
fazendas, para permitir a remoção dos 

troncos e seu transporte para as serrarias. 
Esse grande investimento de capital foi sub
sidiado como desenvolvimento de pasta
gens .  De fato, a remoção da madeira pro
vavelmente não teria sido um empreendi
mento economicamente possível sem a fa
se anterior de desenvolvimento das pasta
gens .  

s florestas exploradas são geral
mente reservas pertencentes aos 
fazendeiros. Por lei, 500/o de qual-

quer lote na Amazônia brasileira devem ser 
conservados como mata virgem - mesmo 
a retirada seletiva de árvores é proibida . 

. Ocorre que a fiscalização é fraca, e a lei é 
geralmente ignorada. Os fazendeiros, reco
nhecendo o valor de suas florestas virgens, 
rapidamente vendem direito de retirada de 
madeira às serrarias . 

Num levantamento feito em 1 984 jun
to a 30 fazendeiros num raio de 50 km em 
torno de Paragominas, verificamos que 
530/o das fazendas já tinham permitido a 
retirada de madeira , no correspondente a 
5 0/o  da área estudada. Desde 1 975 ,  na me
tade da área aberta para o desenvolvimen
to de novas pastagens, a madeira vinha sen
do explorada; anteriormente, a madeira em 
toda essa área tinha sido queimada.  

Enquanto em 1 975 havia apenas algumas 
serrarias no município de Paragominas, em 
1 984 elas já eram mais de cem . À medida 
que a madeira se torna menos acessível no 
sul do Brasi l ,  muitos donos de serraria es
tão simplesmente transferindo suas opera
ções para a Amazônia. Cerca de 50 espé
cies de árvores florestais estão sendo utili
zadas nas serrarias de Paragominas, que 
trabalham aproximadamente 30 m3 de 
madeira por dia (aproximadamente a quan
tidade de madeira comercial encontrada 
num hectare t ípico de floresta densa na re
gião). Depois de serrada, a maior parte des
sa madeira é transportada para o sul do 
Brasil e utilizada na fabricação de móveis 
e na construção civi l .  

As madeiras mais comuns na região , a 
maçaranduba (Manilkara huben) ,  a tata
juba (Bagassa guianensis) , e o morototó 
(Didymopanax morototom) valem aproxi
madamente 20 dólares por metro cúbico 
antes de serradas. Com estes preços e a bai
xa qualidade das estradas , a maioria dos 
operadores de serraria não vai além de 
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40-50 km de seus estabelecimentos à pro
cura de madeira, a menos que estejam em 
jogo espécies excepcionalmente valiosas. O 
ipê (Tabebuia seratifolia) ,  por exemplo, vale 
cerca de 60 dólares por metro cúbico, e os 
cortadores viajam até 100 km à sua busca . 
Geralmente as fazendas com floresta explo
rada são mais acessíveis à cidade de Para
gominas ou a uma estrada principal do que 
as propriedades sem floresta explorada. 

Em resumo, ocorreu em Paragominas, 
em resposta aos subsídios do governo, um 
desenvolvimento extensivo das pastagens . 
De meados até o final da década de 1970, 
a degradação das pastagens foi dissemina
da e os incentivos fiscais foram bastante re
duzidos. Em conseqüência, o desenvolvi
mento de novas pastagens foi na época bas
tante limitado e a queima passou a ser ca
da vez mais utilizada como uma estratégia 
econômica de manejo de pastagens. Simul
taneamente, os fazendeiros se valeram da 
rede de estradas implantada durante o de
senvolvimento das pastagens e começaram 
a explorar seletivamente as madeiras de 
suas florestas. 

Vimos que, por si só, a exploração sele
tiva de árvores não causa graves distúrbios. 
Na região de Paragominas , porém, vários 
fatores interagem para tornar essa atividade 
muito mais prejudicial ao ecossistema flo-
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restai da região do qüe parece à primeira 
vista. Antes de mais nada, a derrubada de 
árvores não está sendo feita pelos proprie
tários da terra. Os cortadores das serrarias 
não têm interesse em efetuar o trabalho cui
dadosamente. Tipicamente, munidos de 
moto-serras, derrubam todas as árvores po
tencialmente econômicas (e muito mais do 
que as que efetivamente aproveitam). Ope
radores de escavadeira chegam depois e, 
sem cuidado, arrastam troncos não dani
ficados, com boa forma, para pequenas es
tradas (matando assim muitas árvores 
novas). 

Como resultado, milhares de quilôme
tros quadrados de florestas cortadas ficam 
atravessadas por rastros de escavadeiras e 
cheias de fragmentos de árvores (potencial
mente combustíveis) . O dossel da floresta 
densa é comumente reduzido em 40%. Flo
restas com cipó, que já têm dossel aberto 
(cerca de 75% de cobertura de dossel) 1 per
dem quase toda a sua integridade estrutu
ral à medida que unidades inteiras de ár
vores com cipós são derrubadas. 

As aberturas extensivas de dossel e a 
adição de fragmentos no solo da floresta, 
associadas à exploração de florestas, trans
formam um ecossistema normalmente re
sistente ao fogo num ecossistema propen
so ao mesmo. Essa situação interage com 

o uso do fogo para o controle de ervas da
ninhas em pastagens degradadas, de tal 
modo que esse fogo ateado logo se deslo
ca para as florestas exploradas adjacentes. 
Estradas de acesso fornecem uma rota pa
ra a rápida propagação do fogo. 

As queimadas são tão comuns que, em 
1984, poucas vezes encontramos florestas 
exploradas que tivessem escapado delas nos 
anos imediatamente anteriores. Entre os 15 
fazendeiros entrevistados que tinham per
mitido a exploração de suas florestas, oito 
relataram que as mesmas tinham sido quei
madas desde o início da exploração. É crí
tico perceber que, enquanto as florestas ex
ploradas queimam rapidamente, o fogo 
não penetra além de alguns metros na ma
ta virgem. 

O impacto da queima difere em função 
do tipo de floresta (ver tabela na página se
guinte). Numa floresta alta e de dossel f e
chado, com área basal de 43 m2 por hec
tare, o fogo ficou restrito à superfície do 
solo, e nos terrenos que foram queimados, 
matou a maioria dos caules com menos de 
cinco centímetros de diâmetro medidos à 
altura do peito. Cerca de um terço dos cau
les de cinco a dez centímetros de diâmetro 
(medidos da mesma maneira) sobreviveu. 
Visitamos quatro outros locais de flores
tas altas exploradas na região. Todas ti-
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ESTRUTURA DA VEGETAÇÃO ANTES DA QUEIMADA* 

Classe de diâmetro 

1 - 4,9 cm 
5 - 9,9 cm 

lO - 1 9,9 cm 
� 20 cm 

Todas as classes de diâmetro combinadas 

IMPACTO DO FOGO* 

Classe de diâmetro 

l - 4,9 cm 
5 - 9,9 cm 

1 0 - 1 9,9 cm 
� 20 cm 

Todas as classes de diâmetro combinadas 

Densidade de árvores (n� /ha ±. EP) 

4.430 ±. 430 1 .230 ±. 2 10  
470 ±. 90 1 .080 ±. 240 
1 80 ±. 90 500 ±. 80 
280 ±. 30 

5 .360 ±. 472 

OJo de árvores mortas em incêndios 

93 
32 
o 
4 

79 

1 00 
1 00 
95 

1 00 
99 

1 .504 ±. 395 
1 .  750 ±. 393 

683 ±. 1 74 
o 

99 
94 

1 00 

97 

CARACTERÍSTICAS DE REGENERAÇÃO APÓS INCÊNDIOS** 

Formas de vegetação OJo de indivíduos inteiros 

Floresta de árvores primárias 
Árvores de sucessão 
Cipós 
Ervas 
Gramíneas 

27 
57 
4 

1 2  
o 

3 1 
34 27 60 8 
3 6 1  
o 3 

Floresta alta explorada, 
de dos sei fechado 

Floresta baixa explorada, 
de dossel aberto 

l Floresta de segunda geração 
(oito auos) 

* Dados baseados em contagens de todos os indivíduos em quatro a seis parcelas de 10 X 10 m em cada 
local .  Como o fogo da superfície não queimou completamente os caules, foi possível determinar a est ru tura 
anterior à queima. 

* *  Dados baseados em contagens de todos os indivíduos com dois a 200 cm de altura em quatro a seis 
parcelas de 3 x 3 m em cada local ,  cerca de um ano após a queimada. 

EP = Erro padrão, isto é, o desvio padrão divid ido pela raiz quadrada do n� de amostras. 

nham sido submetidas a queimadas recen
tes na superfície do solo , o que tinha im
pedido s�� regeneração , deixando no en
tanto intactas as árvores maiores . 

Comparadas às florestas altas , florestas 
com cipós, de dossel aberto, são muito mais 
inflamáveis após a exploração seletiva. 
Neste caso , o fogo se desloca caracteristi
camente para as copas , o que resulta na 
morte de quase todas as árvores . Florestas 
jovens (de segunda geração no processo su
cessional ) ,  que também tendem a ser aber
tas e a sustentar pesadas cargas de cipós , 
são igualmente propensas a danos extensi
vos causados pelo fogo. Em 1 984, foi-nos 
difícil encontrar , na área de Paragominas , 
floresta de segunda geração que tivesse es
capado da queima nos dois anos anteriores . 

Os modelos de regeneração também di
ferem muito de acordo com o tipo de flo
resta .  Numa floresta virgem , alta, árvores 
primárias contribuíam em 80% para a re
generação da floresta (caules com 2 a 200 
cm de altura). Numa área adjacente, sele
tivamente explorada e submetida à queima 
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na superfície do solo , somente 27% da re
generação devia-se a espécies de árvores 
florestais .  Nas florestas baixas com cipós 
e em locais de segunda geração, as árvores 
eram um fator ainda menor da regenera
ção pós-queimadas. Assim, quanto mais se
veramente estas florestas são queimadas, 
mais complexo e prolongado é o padrão de 
sucessão . 

uando efetuada cuidadosamente, 
a exploração selet iva de árvores 
representa um distúrbio mínimo, 

semelhante ao das quedas naturais .  Práti
cas cuidadosas são entretanto raras nas flo
restas tropicais. Nas florestas de dipterocar
pos do sudeste da Ásia, onde 500/o de ma
dei ra, ou mais ,  são extraídos por hectare , 
as florestas são freqüentemente deixadas 
abertas , devastadas . Wybrand Jonkers e 
Pieter Schmidt relatam que, na floresta do 
Suriname, na Amazônia, a remoção de 
20 m3 de madeira por hectare já causa um 
dano considerável . Nossas observações no 
norte do Pará, da mesma forma, atestam 

que até a exploração de madeira em me
nor escala, se conduzida sem cuidado, 
ameaça drasticamente a integridade da flo
resta e a predispõe a incênd ios. 

O potencial que têm os incêndios natu
rais de causar grandes danos em florestas 
baixas permanentes é ainda pouco reconhe
cido, mas acontecimentos recentes estão 
servindo de alerta .  Em fevereiro e junho 
de 1 983 ,  por exemplo , vários milhares de 
quilômetros quadrados de florestas tropi
cais em Bornéu,  na Indonésia, incendia
ram . Uma seca de dois anos de duração na 
região do Pacífico , que secou as florestas 
de Bornéu , e fragmentos deixados pela ex
ploração de madeira prepararam o terre
no para essa catástrofe .  

A terra baixa da Amazônia, como a de 
Bornéu , é geralmente considerada imune ao 
fogo. Nossa observação mostra , porém , 
que as alterações da cobertura do dossel e 
o material combustível deixado após a re
moção da madeira poderiam também dei
xar a floresta amazônica susceptível a in
cêndios naturais . Os efeitos nocivos do fo
go em florestas exploradas poderiam ser 
minorados pela queima menos freqüente 
das pastagens ou pela preservação de uma 
espécie de tampão de floresta inexplorada 
entre as pastagens ou estradas principais e 
a área de exploração de madeira . 

Num contexto mais amplo, nossa pesqui-
sa mostrou como duas atividades - a quei
ma de pastagens para o controle de ervas 
daninhas e a exploração seletiva de madei-
ra -, aparentemente inofensivas quando 
consideradas em separado , podem ser da
nosas em sua interação . Fica evidente que, 
em qualquer decisão de planejamento, re
lacionada ao uso da terra , é crucial consi
derar o ambiente como um todo e ponde- t 
rar que decisões de caráter econômico to- / 
madas em determinado setor podem cat_1_-
sar a degradação do ecossistema em ouHº ·  

Nota: Esta matéria foi adaptada de artigo pu
blicado pelos autores em Biotropica vol. 17 n? 4 
(1985). 
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INP A: RESISTIR FOI PRECISO 

A transferência do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INP A) do âmbito do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para o do Ministério da Ciência e Tecnologia vem se mostrando benéfica . Pesquisadores, técnicos e funcionários administrativos passaram a receber salários mais justos e condizentes com a realidade regional. A reestruturação das carreiras administrativa e de pesquisa corrigiu distorções existentes. Além disto, uma política de avaliação da produção devolveu aos funcionários uma confiança que certamente redundará em maior produtividade. Mas reestruturação não se limita aos salários. Envolve os planos administrativo e técnico, com o rearranjo dos departamentos e a definição de suas metas básicas, bem como o estímulo a uma maior interação interdepartamental. Inclui, além disto, um processo de informatização que, mal se iniciou, já beneficia a todos. Delineiam-se também melhorias da estrutura física dos departamentos e uma política de atuação mais coordenada nesse sentido. As mudanças se realizaram em meio a amplas discussões - todos que desejavam participar tiveram sua voz garantida. O INP A é responsável por 60% dos cursos de pós-graduação da região Norte do país, sendo a formação de recursos humanos uma de suas maiores preocupações. Além disto, prestando serviços à comunidade regional, o instituto oferece assessoria nas áreas de piscicultura, agricultura, tecnologia da madeira e de alimentos; fornece ainda um sem-número de informações sobre as pesquisas que desenvolve para o público em geral, especialmente alunos de primeiro e segundo graus. 
O utros trabalhos realizados pelo INP A são mais polêmicos, como os convênios com entidades internacionais ou a prestação de serviços a empresas nacionais. A questão é complexa. Por um lado, os convênios com entidades internacionais incrementam a produção científica, o que é positivo; por outro, tornam o instituto mais dependente de recursos estrangeiros, o que é negativo. Mas como sanai- o problema da falta de recursos financeiros nacionais? Fazer pesquisa na Amazônia é, em geral, mais caro que em qualquer outra região do país, não só em razão das distâncias envolvidas como pelo fato de que a política de fomen-
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to é muito influenciada pelos centros desenvolvidos do sul do país. Os trabalhos desenvolvidos em cooperação com entidades estrangeiras podem também apresentar um aspecto positivo na medida em que propiciem o trabalho "ombro a ombro" de pesquisadores brasileiros e estrangeiros - o que, felizmente, tende a ocorrer na maior parte dos convênios firmados pelo INP A. A prestação de serviços a empresas nacionais, como a Eletronorte, teve vários aspectos negativos na medida em que o suprimento de recursos materiais e humanos através desses convênios provocou um esvaziamento ou estagnação gradativa dos recursos próprios do instituto. Ao cabo de algum tempo, verificou-se que este estava carente não só de recursos materiais - tanto para desenvolver pesquisas como para manter e ampliar sua infra-estrutura -, como de pesquisadores. Também a produção científica é prejudicada por esses convênios, sobretudo porque eles tendem a admitir, em maior número, recursos humanos não qualificados. Um dos primeiros itens da reestruturação do INP A foi a regularização dessa situação. Começou-se por arrolar os pesquisadores que vinham contribuindo por meio desses convênios e por procurar atrair recursos humanos mais qualificados para a formação de grupos de pesquisa nas diversas áreas, sob a liderança de doutores. Estes poderão, em curto prazo, enriquecer o instituto com a formação de recursos humanos em cursos de pós-graduação. Atualmente, o INP A atua em várias áreas científicas e tecnológicas: agronomia, 

biologia aquática, ecologia, botânica, entomologia, recursos pesqueiros, piscicultura, doenças endêmicas, fitoquímica, tecnologia da madeira, com pesquisas em produtos florestais e celulose e papel, além de gerar tecnologia na área de pescado e frutas tropicais. É também intenção do instituto desenvolver pesquisas em ciências sociais, voltadas para a inserção do homem na Amazônia. Prevêem-se não só estudos antropológicos, mas também trabalhos sobre o desenvolvimento regional e o papel da ciência e da tecnologia nesse processo. Quando ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Archer, demonstrando sua sensibilidade em relação à Amazônia, atuou decididamente no sentido de fortalecer o 
INP A. Para tanto, criou e presidiu uma comissão constituída por cientistas e dirigentes de agências de desenvolvimento regional que formularam as diretrizes que pautam a reestruturação do instituto. Seus integrantes: Aziz Nacib Ab'Saber, Delile Guerra de Macedo, Heitor Vieira Dourado, Henry Checralla Kayath, José Duarte de Araújo, Lídia Loureiro da Cruz, Marco Antônio Raupp, Paulo Emílio Vanzolini, Warwick Kerr, José Cassiolato e Herbert O. R.. Schubart. Neste momento de crise, quando o país parece ainda não ter acordado para a importância da ciência e da educação, a reestruturação do único instituto de pesquisas tropicais do país não poderia representar uma luz no fim do túnel? 
Vera Maria F. de Almeida e Va! 
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
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O LO G I C A  PA RA O 

David Conway Oren Departamento de Zoologia, Museu Paraense Emílio Goeldi 

O Maranhão é particularmente rico em ecossistemas. Ao longo da costa, estendem-se mangues, du-nas de areia e restingas. As bacias inferiores de seus principais rios formam cadeias de lagoas com extensos pântanos e campos inundados sazonalmente. O sul do estado é coberto por cerrado. Finalmente, a região noroeste é ocupada pela extensão mais oriental das florestas úmidas da bacia amazônic�. substituídas por florestas decíduas ou caducifólias - cujas árvores perdem as folhas durante a estação seca - das regiões leste e central. O oeste do estado constitui uma das áreas menos conhecidas do país em sua biogeografia. Essa ignorância tem diversos motivos. Pesquisas biológicas concentradas em redor de Belém revelavam fauna e flora ricas e distintas; sobre o oeste do Maranhão, faltavam informações. À falta delas, supunha-se que, na "pré-Amazônia maranhense", a biota amazônica típica ia se tornando rarefeita até ser substituída por espécies características do cerrado e do Nordeste. Tal conceito - de uma "escola de pensamento" em biogeografia para a qual a ausência de prova equivale à prova da ausência - abafava o interesse pela pesquisa da área florestada do Maranhão. Tratase de uma região de acesso difícil, distante de São Luís e de Belém, drenada por rios relativamente encachoeirados. Além disso, até recentemente as tentativas de penetração na área foram rechaçadas por índios, empenhados na defesa de suas terras. Mesmo durante a época áurea da borracha, o vale do rio Gurupi, rico em Hevea brasi-
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liensis, permaneceu fora do roteiro dos seringueiros porque quem entrava ali raramente saía vivo. Por tudo isso, as informações sobre a vida silvestre maranhense se restringiam à região costeira e ao curso dos principais rios, como o Parnaíba, o ltapecuru e o Mearim. Para inverter esse quadro, e atendendo à solicitação do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), a Divisão de Ornitologia do Museu Paraense Emílio Goeldi iniciou, em 198 1, uma série de expedições às regiões florestais do Maranhão. O alvo dos estudos foi a ararajuba ou guaruba (Aratinga guarouba),  ave conhecida exclusivamente em matas de determinadas regiões do Pará e do Maranhão e ameaçada de extinção (ver "A guaruba: novo símbolo nacional?", em Ciência Hoje n� 29 p. 76). Os estudos visavam a desvendar aspectos básicos da biologia da ararajuba em estado selvagem - alimentação, reprodução, hábitat, comportamento -, até então completamente desconhecidos. Além desses objetivos específicos, as pesquisas mostraram o quanto a avifauna do Maranhão, em especial, era pouco conhecida (ver "A descoberta de uma avifauna"). O relatório final do Projeto Ararajuba foi submetido ao IBDF em 1984, com forte recomendação de que uma reserva biológica, ou parque nacional, fosse criada numa área do oeste do Maranhão. O relatório ressaltou também a necessidade de estudos suplementares destinados a orientar o desenvolvimento e a conservação do estado. Tais pesquisas foram consideradas extremamente urgentes em razão das ele-

vadas taxas de desmatamento registradas durante as expedições e do pouquíssimo conhecimento acumulado sobre a biota da região. Por isso, encerrado o projeto sobre a ararajuba, o chefe do Departamento de Zoologia do Museu Goeldi, Fernando C. Novaes, aprovou a idéia de concentrar as pesquisas de campo nas partes pouco conhecidas do Maranhão durante os anos seguintes. Foi a participação nesses trabalhos, desenvolvidos entre 198 1 e 1986, que nos permitiu reunir informações inéditas sobre a distribuição de espécies de aves e, por extensão, dos ecossistemas florestais no Maranhão. 

P 
rimitivamente, havia dois tipos distintos de floresta no Maranhão: a floresta úmida, típica da hiléia, e a floresta decídua, ou caducifólia. Ambos já sofreram modificações resultantes da ação do ser humano e sua extensão vem diminuindo rapidamente. Outrora, com efeito, a floresta úmida cobria grande parte do estado do Maranhão: estendia-se desde o rio Gurupi, que forma a fronteira ocidental com o Pará, até pelo menos o rio Mearim, a leste. O limite sul ocorria próximo à latitude 6° S. No entanto, embora a maioria dos autores considere o Mearim o limite oriental da floresta úmida, as coleções ornitológicas reunidas por Ferdinand Schwanda em Miritiba de 1908 a 19 1 1  e enviadas a diversos museus do Brasil e do estrangeiro demonstram, no entanto, que diversas espécies de aves conhecidas apenas nas florestas úmidas apareceram em Miritiba, local 
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a cerca de 1 00 km a leste de São Luís e não 
longe da costa .  São elas o mutum-pinima 
(Craxfasciola ta pinima) ,  o tuipara-de-asa
laranja (Brotogeris chrysopterus) , tuca
no-grande-de-papo-branco (Ramphastos 
tucanus), o araçari-de-pescoço-vermelho 
(Pteroglossus bitorguatus), o papa-formi
gas-do-igarapé (Se/aferia naevia) e o anam
bé-de-rabo-branco (Xipholena /amel/ipen
nis). A ocorrência dessas espécies em Mi
ritiba - hoje denominada Humberto de 
Campos - é uma evidência c lara de que a 
floresta úmida do Maranhão se estendia ao 
leste, em certas áreas, bem além do Mearim. 

Em reconhecimentos aéreos e terrestres 
do distrito de Humberto de Campos , pro
curamos em vão qualquer remanescência 
das matas úmidas que outrora abrigavam 
os tucanos, mutuns e anambés de Miriti
ba.  O projeto Radam classifica hoje essa 
área como de restinga, com predominân
cia de espécies vegetais baixas que crescem 
em solos arenosos . 

Que terá acontecido ali? 
Aparentemente, com a remoção da flo

resta que antigamente cobria o distrito, a 
área sofreu um processo de desertificação . 
Com o desmatamento e a conseqüente re-

A DESCOBERTA DE UMA AVIFAUNA 
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Antes de nossos estudos , as pesquisas 
ornitológicas no Maranhão eram raras e 
concentradas em poucas áreas . Entre as 
mais importantes já real izadas des
tacam-se à excursão empreendida em 
1 8 1 9 por Johann Baptist von Spix , que, 
apesar de doente durante o trecho mara
nhense de sua viagem, descreveu os resul
tados no livro A vium species novae Bra
siliae, publicado em Munique em 1 824 e 
1 825 ; a viagem da Real Academia de Ci
ências de Viena ao Maranhão, Piauí e Ba
hia ,  em 1 903 ; os trabalhos de Emilie 

Snethlage e seu sobrinho Heinrich , que, 
juntos e individualmente, estudaram aves 
no Maranhão e em boa parte do Nordes
te de 1 923 a 1 926, com resu ltados impor
tantíssimos. Sobressaem ainda as coleções 
feitas por Ferdinand Schwanda em São 
Luís e Mirit iba, de 1 905 a 1 9 1 1 ,  e remeti
das a diversos museus do mundo; o ma
terial coletado por E mil Kaempf et em 
1 926, com o financiamento de Elsie 
Naumberger ,  benfeitora do Museu Ame
ricano de H istória Natural de Nova Ior
que (os espécimes depositados nessa ins-

tituição permanecem até h oje em grande 
parte inéditás) ; e as aves coletadas por 
uma excursão do Museu Paulista ao Ma
ranhão em 1 955 . 

As áreas estudadas pelas equipes do 
Museu Goeld i foram selecionadas com o 
propósito de aumentar a cobertura geo
gráfica de pesquisa ornitológica, aprovei
tando novas estradas de acesso. No to
tal , pesquisamos dez local idades (figura 
1 ) , concentrando esforços no oeste do es
tado,  justamente a parte menos conheci
da. Das aproximadamente 500 espécies de 

1 LOCALIDADES PESQUISADAS 2 COMUNIDADES DE AVES DO SUB-.QOSQUE 
E SUA DISTRIBUIÇÃO 

• Localidades de pesquisa 
do Museu Paraense 
Emílio Goeldi ( 1 98 1- 1 986) 

■ Localidades históricas 
de pesquisa 
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velação do solo às investidas do vento e do 
sol, ocorreu uma modificação climática tão 
marcante que hoje,  além da vegetação al
terada ,  encontramos enormes dunas de 
areia solta a mais de 50 km da costa.  Onde 

aves encontradas no período, 70, de 27 
famílias diferentes, foram registradas pela 
primeira vez no Maranhão , representan
do aproximadamente 14% das espécies 
registradas durante os estudos. As demais 
espécies são na maioria amazônicas , o 
que mostra como se conhece pouco o há
bitat de floresta úmida no Maranhão. 

Nosso procedimento nos locais de tra
balho foi sempre o mesmo : procuramos 
trechos de floresta pouco perturbados , 
onde cortamos linhas de transepto (isto 
é, abrimos picadas) para a colocação de 
redes de neblina (redes finas de náilon,  
com 12 m de extensão) na camada infe
rior da vegetação (sub-bosque) , para a 
captura de pássaros . Utilizamos também 
binóculo para observações .  

A figura 2 apresenta os resultados das 
amostragens feitas com redes de neblina. 
Classi ficamos todas as espécies captura
das segundo a distribuição geográfica da 
subespécie representada. Por exemplo, a 
maria-leque (Onchorhynchus coronatus) 
era representada sempre pela forma O. c. 
coronatus, típica da Amazônia. Da mes
ma forma, o arapaçu-grande (Dendroco
laptes certhia ) ,  representado pela raça 
Dendrocolaptes certhia medius, mostra a 
distribuição geográfica da subespécie que 
inclui a Amazônia e o Nordeste . Outras 
aves tinham por representantes subespé
cies classificáveis como de distribuição 
ampla (usualmente de grande alcance·na 
América do Sul), distribuição nordestina 
ou eram formas endêmicas do Maranhão. 

O mapa permite ver que a avifauna do 
sub-bosque é basicamente amazônica nas 
florestas úmidas de . Buriticupu , ! tinga , 
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outrora cresciam matas exuberantes, hoje 
existem dunas e uma vegetação baixa, se
ca e emaranhada. 

A leste e ao sul da floresta úmida do Ma
ranhão encontramos a floresta decídua. Es
ta possui muitos animais endêmicos , como 
o revela a pesquisa ornitológica , entre eles 
o picapauzinho-de-manchas (Picumnus 
pygmaeus) , o arapaçu-de-bigode (Xipho
colaptes falcírostris) , a choquinha-do-ma
ranhão (Herpsilochmus pectoralis) e uma 
forma de tiriba-pérola (Pyrrhura per/a ta 
caerulescens) . Para nossa surpresa, verifi
camos que essa zona tem mais em comum 

Macaca, Pedra Chata, Santa Bárbara e 
Urutawi-Rendá. Em Amarante , Trans
maranhão e Tun-tun, aves de ampla dis
tribuição e do Nordeste são as mais im
portantes - característica típica da com
posição da avifauna nas florestas decí
duas dessas localidades . 

Lago Verde constitui um caso interes
sante , sendo uma região onde toda a flo
resta úmida primitiva já foi substituída 
por babaçu (Orbignya phalerata) .  Não 
conseguimos localizar florestas não per
turbadas al i .  Na capoeira que cresce en
tre os pés de babaçu ainda vivem algumas 
espécies de aves amazônicas,  tais como o 
chupa-dente (Conopophaga roberfl) e o 
pinto-do-mato (Formicarius colma), mas 
essa mata, mais seca e mais baixa , ecolo
gicamente propicia espécies típicas do 
Nordeste. É provável que o perfil da avi
fauna de Lago Verde, antes da destrui
ção de sua floresta úmida, se assemelhasse 
ao de Buriticupu ou de Urutawi-Rendá . 

Com o avanço do desmatamento das 
florestas úmidas do Maranhão, é prová
vel que o padrão encontrado em Lago 
Verde se espalhe: extinção local de mui
tas espécies amazônicas (apenas as mais 
adaptáveis resistindo) , com sua substitui
ção por espécies típicas do Nordeste. De 
fato, parece estar em processo uma "nor
destinização" das matas maranhenses . 

Nossas pesquisas têm mostrado que, 
em vez da fauna rarefeita, o oeste do Ma
ranhão abriga comunidad.es biológicas ri
quíssimas . Além das aves acrescidas à 
fauna maranhense, verificamos o que o 
primatólogo Márcio Ayres constatou em 
1 98 1 :  o macaco cuxiú ( Chiropotes sata
nas), supostamente limitado às partes da 
Amazônia ao oeste do rio Gurupi , é im
portante elemento da fauna de floresta 
úmida maranhense . Animal frugívero, 
provavelmente é importaqte dispersor de 
sementes, com destacado papel na ecolo
gia dessas florestas . A serra de Tiracam
bu ; em especial , mostra características de 
importante centro de endemismo, com 
fauna e flora especialmente exuberantes. 

com a Bahia, do ponto de vista biogeográ
fico ,  do que com Goiás , de que fica mais 
próxima. 

Uma das árvores dominantes nas zonas 
de floresta úmida e decídua é a palmeira 
babaçu (Orbignya phalerata) .  Essa palmei
ra, que requer solos relativamente ricos e 
úmidos e está amplamente representada na 
camada inferior das florestas primárias , 
apresenta um número notável de adapta
ções , que a tornam resistente ao fogo e aos 
predadores. Quando as florestas onde ocor
re são cortadas e queimadas para a agri
cultura, atinge rapidamente a dominância. 
Segundo um relatório do Ministério da In
dústria e Comércio, de 1 982 ,  "os grandes 
babaçuais do Maranhão têm origem secun
dária, sendo conseqüência da destruição , 
pelo homem, das árvores de dossel, que im
pediam o predomínio das pindovas [" filho
tes" de babaçu de pouca altura] do sub
bosque. Como o povoamento luso-brasi
leiro do Maranhão teve início já no século 
XVI I ,  essa alteração fisionômica e fitosso
ciológica das florestas ocorreu ali de ma
neira mais completa que nós demais esta
dos" .  O babaçu é, portanto, um .indicador 
de perturbação na floresta (ver ''A palmeira 
de muitas vidas" ,  em Ciência Hoje n� 20) . 



Conforme dados do Projeto Radam, em 
1972 o Maranhão tinha 123. 595 km2 de 
florestas, sendo 62.730 km2 (50,75%) de 
floresta primária e o restante de floresta se
cundária. Tais dados contrastam frontal
mente com a afirmação do IBDF de que 
somente 4, 145% do Maranhão haviam si
do desmatados até 1980. Mas a extensão 
das florestas maranhenses é uma questão 
polêmica, que não pretendemos resolver 
aqui. O importante é demonstrar que gran
de parte das florestas do estado foi destruí
da e o restante está seriamente ameaçado. 

O s dados do Radam (figura 3) mo_s
tram que, em 1972, as seguintes 
regiões do Maranhão ainda pos-

suíam áreas significativas de florestas em 
estado primário: altos Mearim e Grajaú, 
Baixada Ocidental, Imperatriz, Pindaré e 
Gurupi, além dos municípios de Presiden
te Dutra e Tun-tun. Desde aquele ano, a 
produção de madeira em toras no estado 
tem crescido rapidamente, como o demons
tra o número de serrarias em operação (fi
gura 4) . Mais significativo ainda é o fato 
de que, segundo dados do IBGE, as indús
trias madeireiras, responsáveis em 1975 por 
3,4% da produção industrial no Mara
nhão, já respondiam, em 1980, por 16,8% 
da mesma. É importante lembrar que quase 
toda essa madeira em toras é extraída de 
matas nativas, e a maior parte da floresta 
úmida. 

Das regiões onde ainda há florestas, a 
Baixada Ocidental é a que tem menor pro
porção de floresta primária . Trata-se de 
uma região próxima de São Luís que, além 
de uma longa história de agricultura, tem 
uma densidade demográfica relativamen
te alta . Com insignificante produção de 
madeira em toras antes de 1970, a região 
começou a produzir quantidades expressi
vas desse produto em 1973, alcançando um 
pico de 278. 000 m3 em 1975 (figura 5). 
Desde então, a produção tem caído. Em 
1982, último ano para o qual há dados dis
poníveis, registrou-se na baixada uma pro
dução de 135.000 m3 de madeira em toras. 

Nas regiões dos altos Mearim e Grajaú, 
onde predomina a floresta decídua, a pro
dução em toras cresceu na década de 1970, 
mas vem declinando. Presidente Dutra, mu
nicípio vizinho de tamanho relativamente 
reduzido ( 1.3 1 1  km2) ,  mostra um padrão 
que vem se repetindo no estado: sem o re
plantio, a produção de madeira diminuiu 
de 8 .660 m3 em 1975 para 3. 100 m:3 em 
1982. As serrarias instaladas ali ainda fun
cionam, mas à base de madeira importa
da, principalmente do município de Tun
tun, em cujos 4 .062 km2 de extensão ter
ritorial registrou-se, em 1982, a extração de 
60 .000 m3 de madeira em toras. 

A região de Imperatriz entrou numa nova 
fase de sua história com a construção da ro-
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3 VEGETAÇÃO DO MARANHÃO ( 1972) 

Pará 

fonte: Radam 

dovia Belém-Brasília (BR-0 10) e se desen
volveu de maneira explosiva desde a viabi
lização desta, em 1964 . Em 1965, 97% da 
produção de madeira em toras (761 .500 m3) 

do Maranhão vieram de Imperatriz . A ma
deira, facilmente acessível a partir da rodo
via, foi retirada de maneira predatória, mas 
em 1970 a atividade madeireira entrou em 
colapso no município, que produziu ape
nas 4 .000 m3 • Com o asfaltamento da 
BR-010, completado em 1973, Imperatriz 
·voltou a ser uma importante região produ-
tora de madeira em toras . Estradas laterais 
à rodovia principal se ramificaram, possibi
litando o acesso a novas áreas. A região pro
duziu 640.000 m3 em 1975 e 694.000 m3 

em 1976. Desde então, a produção de ma
deira em toras voltou a declinar e em 1982 
a produção foi de 235.000 m3 • 

Na região de Pindaré, a produção de ma
deira em toras entrou numa fase de cresci-

Oceano Atlântico 

Piauí 

Floresta primária perenifólia 
• Floresta primária decidual 
• Floresta secundária perenifólia 
• Floresta secundária decidual 

Mata litoral secundária 
Contato floresta-cerrado 

• Cerrado 
Campo inundável , mangue e dunas 

mento exponencial com a construção da 
BR-222, que corta a região do sudoeste ao 
nordeste, atravessando a zona de floresta 
úmida do estado. A produção regional de 
toras alcançou um pico de 95.000 m3 em 
1981, com leve declínio em 1982. Logo 
após, iniciou-se a construção da ferrovia 
Carajás-São Luís, criando novo ímpeto 
de desenvolvimento na região. Embora não 
haja dados disponíveis, sem dúvida a pro
dução regional de madeira cresceu rapida
mente em resposta a isso . 

A região do Gurupi começou a produ
zir quantidades significativas de madeira 
em toras a partir de 1974. Daí em diante, 
a produção tem crescido rapidamente, a
tingindo 60.000 m3 em 1982. Os dados do 
IBGE para essa região subestimam a pro
dução efetiva .  Isto ocorre porque grandes 
quantidades de toras são retiradas clandes
tinamente da área ao longo do rio Gurupi 
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(município de Carutapera) e levadas para 
serrarias no Pará, em Paragominas, apare
cendo erroneamente como produção do Pa
rá. Oficialmente, Paragominas produziu a 
extraordinária quantidade de 90 1 .000 m3 

de toras em 1 982.  Uma proporção desco
nhecida desse total proveio, de fato, do oes
te do Maranhão .  

Toras d e  madeira não são o único pro
duto madeireiro oriundo do remanescente 
de florestas do Maranhão . Carvão e lenha 
são também importantes, e uma quantida
de incalculável de madeira é queimada du
rante o desmatamento para pastagens e 
agricultura. Os dados do IBGE sobre a pro
dução de carvão e lenha nas regiões de flo
restas úmida e decídua , em 1 980, são mos-
trados na figura 6 .  Boa parte da madeira extraída das matas nativas tem por destino o s  fornos d e  carvão. 

4 SERRARIAS EM OPERAÇÃO 
NO MARANHÃO 
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A produção de carvão vegetal crescerá 
rapidamente em futuro próximo, como res
posta à instalação de nove fábricas de f er
ro-gusa e ferro-liga ao longo da ferrovia 
Carajás-São Luís, já aprovadas pelo Con
selho Interministerial do Programa Gran
de Carajás. Essas indústrias siderúrgicas 
funcionarão à base de queima de carvão ve
getal, devendo consumir mais de um mi
lhão de toneladas por ano . Estudos em an
damento de avaliação das condições do 
mercado internacional para o consumo de 
carvão vegetal fixaram a meta de exporta
ção em 800.000 t por ano dos portos de São 
Luí s  e Barcarena (este próximo a Belém) .  
Prevê-se também a utilização de carvão ve
getal em fábricas de cimento (a única in
dústria regional que já consome o produ
to) e considera-se a possibil idade de empre
gá-lo em programas de substituição ener
gética. 

AMAZÔNIA 

5 PRODUÇÃO DE MADEIRA 
EM TORAS NO MARANHÃO 
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fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Ademais ,  com a construção da ferro via 
Norte-Sul , Açailândia será o entronca
mento da nova linha com a ferrovia Cara
jás-São Luís. Essa 'vila maranhense já está 
projetada para ter a maior concentração de 
indústrias siderúrgicas da região do Progra
ma Grande Carajás ,  exigindo pelo menos 
430.000 t de carvão vegetal por ano . Se 
todos os projetos consumidores de carvão 
vegetal forem implantados , o consumo de 
carvão no oeste do Maranhão e leste do Pa
rá saltará dos atuais 90 .000 t por ano para 
cerca de 2. 500 .000 t por ano, um aumento 
de mais de 27 vezes . 

Para a demanda prevista, o pesquisador 
Philip M. Fearnside, do Instituto Nacional 
de Pesquisas da Amazônia (lnpa) , em Ma
naus,  calcula que seria necessário plantar 
espécies de rápido crescimento (como o eu
calipto) numa extensão 1 5  vezes maior que 
a do gigantesco Projeto Jari . Mas até 1 984 
o total de plantio de eucalipto no Mara
nhão era de 1 6 .094 ha, o su ficiente para 
atender apenas à demanda de no máximo 
três meses. Resultado: fatalmente boa parte 
do carvão para as indústrias siderúrgicas 
que estão sendo implantadas sairá do res
tante das matas nativas da região. 

Além de Açailândia, projetam-se cinco 
centros de produção carvoeira: três no Pará 
(Marabá, Barcarena e Tucuruí) e outros 
dois no Maranhão ( Imperatriz e Santa 
Inês) . O aumento previsto da demanda de 
carvão dessa área terá conseqüências gra
ves para o restante das florestas nativas do 
oeste do Maranhão . 

6 PRODUÇÃO DE CARVÃO E LENHA EM REGIÕES DE FLORESTAS 
ÚMIDA E DECÍDUA DO MARANHÃO ( 1 980) 

Região 
Baixada Ocidental 
Imperatriz 
Pindaré 
Gurupi 
Altos Mearim e Grajaú 
fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

Carvão (t) 
1 3 .989 
1 5 .269 
1 2 .262 
6 .552 
3 .050 

Lenha (m3) 
982 .95 1 
6 14 .700 
46 1 .265 
1 39.200 
108 .200 
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O crescimento da indústria madeireira no 
estado reflete-se no crescimento demográ
fico . A densidade demográfica no oeste do 
Maranhão, segundo o censo de 1 980, é re
lativamente baixa na região de Gurupi , par
te de P indaré e altos Mearim e Grajaú,  e 
alta em Imperatriz e Baixada Ocidental . 
Em todas as regiões, a população está cres
cendo rapidamente . Somente em dois mu
nicípios da zona de floresta úmida, Bom 
Jardim e Carutapera, ainda há menos de 
cinco pessoas por km2 • Esses municípios 
possuem algumas das florestas mais exten
sas e ricas do estado e constituem o ponto 
ideal para o estabelecimento de uma reser
va biológica. De fato,  uma reserva flores
tal foi criada por decreto nessa região em 
1 96 1 ,  mas o projeto não foi efetivado até 
hoje ,  embora finalmente, em janeiro de 
1 988 ,  tenha havido progresso marcante, 
com a decretação de parte dessa área co
mo Reserva Biológica do Gurupi . O obje
tivo é proteger a fauna e a flora, que re
presentam recursos genéticos únicos e uma 
das maiores preciosidades naturais do Bra
s i l .  Um exame detalhado das condições da 
região pode oferecer elementos para uma 
avaliação das perspectivas para a conser
vação da natureza no oeste do Maranhão . 

E 
m 25 de agosto de 1 96 1  o então 
presidente Jânio Quadros assinou 
o decreto n�  5 1 .026 criando a Re-

serva Florestal de Gurupi , com aproxima
damente 1 .674 .000 ha (figura 7) .  As terras, 
a flora e a fauna deveriam ser protegidas, 
a reserva seria estudada, as terras indíge
nas seriam demarcadas e o que pertences
se a particulares sofreria desapropriação . 
Dessas diretrizes ,  até janeiro de 1 988 ,  só 
foi realizada a demarcação de parte das ter
ras indígenas . Essa reserva florestal , jun
tamente com outras oito criadas sob o Có
digo Florestal de 1 934, ficou sem definição 
quando, em 1 965 , se estabeleceu o novo có
digo florestal (lei n� 4 .77 1 /65) .  Este defi
ne parques nacionais ,  reservas biológicas 
e florestas nacionais (as ú ltimas para ex
ploração econômica), mas não menciona 
"reservas florestais" . Quando o I BDF foi 
criado, em 1967, substituindo o Serviço Flo
restal ( decreto n � 288/ 67) ,  as reservas flo
restais ficaram novamente sem definição . 

A falta de definição da Reserva Flores
tal de Gurupi resultou em anos de omissão 
do IBDF. Ao invés de desapropriar as ter
ras de particulares, conforme previa o de
creto de 1 96 1 , o estado do Maranhão emi
tiu um número indeterminado de títulos de
finitivos de propriedade, sem nenhuma rea
ção do IBDF até 1 984. Naquele ano ,  o ins
tituto finalmente pediu ao estado que pa
rasse de emitir títulos de terrenos na área 
da reserva . Ao mesmo tempo, iniciaram
se estudos para determinar o que fazer com 
aquelas terras . 
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1 RESERVA FLORESTAL DE GURUPI,  CRIADA EM 196 1 

A figura 8 mostra detalhes da região da 
Reserva Florestal de Gurupi na época de 
sua criação , em 1 96 1 . Três reservas indí
genas foram delineadas até 1 985 ,  incluin
do as terras especificadas pelo decreto de 
1 96 1 : Reserva do Alto Turiaçu (índios Uru
bu-kaapor , Tembé e Guajá) ,  Reserva Caru 
(índios Guajajara e Guajá) e Reserva Pin
daré (índios Guajajara e Timbira) . Uma pe
quena parte da reserva florestal foi incor
porada ao projeto de colonização da Com
panhia de Colonização do Nordeste (Co
lone) . Esta iniciou seu plano de coloniza
ção no oeste do Maranhão em 1 962 e tem 
recebido cons iderável apoio internacional 
através de empréstimos do Banco Mundial . 

• Reserva Florestal de Gurupi 
• Reserva i ndígena 

A entidade de colonização do Maranhão 
(Comarco) tem projetos ao nordeste da 
área da Colone e ao sul da Reserva Flores
tal de Gurupi . Já se propôs que 726.000 ha 
desta última área fossem uti l izados como 
floresta de rendimento para a produção 
sustentável de madeira, idéia que já foi 
abandonada pois o desmatamento predató
rio acabou com os recursos madeireiros da 
área . A ferrovia Carajás-São Luís é para
lela à fronteira sudeste da reserva florestal . 

Os esquemas de colonização da Colone 
e Comarco sempre incluem reservas flores
tais na metade da área do lote destinado 
ao colono. Essa diretriz ("regra dos 50% ") 
figura no Código Florestal Brasileiro e apli-
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ca-se à região amazônica e ao Nordeste. Na 
prática, porém, isto não tem funcionado 
em nenhum lugar do oeste maranhense pa
ra lotes com menos de 1 00 ha e em muitos 
lugares onde lotes maiores são colonizados. 
Constatamos que, em programas de colo
nização nessa área, a extensão total do lo
te é indevidamente desmatada ou sua "re
serva" fica seriamente danificada por quei
madas . Por isso , o impacto dos programas 
de colonização na região florestal do oeste 
do Maranhão tem sido devastador. 

Em 1 98 1 ,  a seca foi especialmente seve
ra no oeste do Maranhão . Fogos ateados 
em roças invad iram as matas que ainda 
existiam no mosaico de lotes da área da Co
lone, eliminando toda a vegetação do sub
bosque e aproximadamente um terço das 
árvores . Dezenas de qui lômetros quadra
dos foram afetados . As queimadas só pa
raram quando atingiram as fronteiras da 
Reserva Indígena do Alto Turi, onde as flo
restas intactas parecem ter retido mais umi
dade . Esses fogos descontrolados são co
muns em áreas abertas por colonos . Como 
em geral metade ou até dois terços das ár
vores sobrevivem à queima,  técnicas de sen
soriamento remoto não detectam a altera
ção ambiental causada pelo fogo. Entretan
to, além de poderem danificar seriamente 
as comunidades naturais ,  essas queimadas 
têm sido a causa da extinção local da maio
ria das aves terrestres , além de muitas do 
sub-bosque na área da Colone. Teorica
mente, 500/o desta constituem reserva per
manente, mas o que a consulta a imagens 
de satélite mostra é que 80 a 900/o da área 
meridional de atuação da Colone já tinham 
sido desmatados até agosto de 1 985 ,  sem 
contar a parte danificada por incêndios no 
sub-bosque. Tragicamente, 500/o de reser
va não passam de mera referência no papel .  

Como mostra o mapa, o destino de vir
tualmente todo o oeste do Maranhão já  es
tá traçado , embora ele não inclua os mi
lhares de posseiros da área. A própria aber
tura da fronteira amazônica no oeste ma
ranhense aliada às severas secas do Nordes
te nos anos 1 983-86 aumentaram as migra
ções de flagelados à procura de um peda
ço de terra.  Ondas de migrantes foram pa
ra o oeste do Maranhão com a construção 
da BR-3 1 6  e da BR-222, e esse número au
mentou quando a Companhia Vale do Rio 
Doce construiu a ferrovia Carajás-São 
Luís . A invasão por colonos tem sido um 
problema especialmente grave nas áreas cu
jo  acesso ficou assim faci litado . 

Recentemente , os garimpas de ouro exis
tentes em diversos lugares ao norte do pa
ralelo 3 ° S tornaram-se importante fator 
de atração de migrantes. Essas jazidas, jun
tamente com o desmatamento , têm causa
do severo impacto nos sistemas pluviais do 
noroeste do Maranhão. Os rios Maracaçu
mé e Paruá, antes perenes , agora não cor-

AMAZONIA 

rem mais de agosto a outubro, durante as 
secas anuais .  Somente o rio Turiaçu , com 
suas cabeceiras protegidas na Reserva I n
dígena do Alto Turi , mantém seu curso du
rante a seca nessa regiã.o . 

As terras das reservas indígenas foram 
formalmente transferidas do I BDF para a 
Fundação Nacional do Índio (Funai) . Com 
isto, aproximadamente 900.000 ha das ter
ras designadas pelo decreto original de 1 96 1  
poderiam ser utilizadas para a conservação 
da natureza. Com base em sobrevôos, con
sultas a imagens de satélite e reconhecimen
to de solo, podemos afirmar, no entanto, 
que o terço oriental da Reserva Florestal 
de Gurupi - incluindo 950/o da Reserva In
dígena Pindaré - está completamente des-

pido de sua mata original , possuindo ago
ra extensos babaçuais . Há pouca uti lidade 
em incluir esse segmento degradado numa 
reserva biológica, e melhor seria que fosse 
l iberado para outros fins. A implantação 
de sistemas agroflorestais torna-se especial
mente adequada nessa área. Nas partes cen
tral e oeste da "reserva" original de 1 96 1  
ainda existem áreas significativas de  flores
ta,  e é nesse local que foi decretado o esta
belecimento de uma reserva biológica per
manente em 1 2  de janeiro de 1 988 ,  j unto 
com uma nova reserva indígena para os ín
dios Guajá. Os dois decretos assinados pelo 
presidente José Sarney representam impor
tantíssimo avanço na política de conserva
ção da natureza da região. 

8 SITUAÇÃO DA RESERVA FLORESTAL DE GURUPI  
COMO DECRETADA EM 196 1  

\� 2 
• Reserva Florestal 

Colone 
Comarco 
' Floresta de rendimento' 
proposta pela Sudam 

• Terras indígenas 
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A 
proteção efetiva da Reserva B�o
lógica do Gurupi, que no papel 
abrange cerca de 34 1.000 ha no 

oeste do Maranhão, é essencial para garan
tir a sobrevivência dos recursos biológicos 
das florestas úmidas do estado . Um traba
lho feito em 1986 pQr William Balée junto 
aos índios Urubu-kaapor, na Reserva Al
to Turi, dá uma idéia da extensão desses 
recursos. O pesquisador constatou que 
100% das árvores de um quadrado de 100 
m2 de mata sob estudo dentro da reserva 
tinham pelo menos utilidade reconhecida 
pelos índios, como fonte de alimento, re
médio, material de construção e outras. 
Muitas espécies de árvores tinham duas, 
três ou mais utilidades. Se a reserva bioló
gica não for de fato protegida, o Maranhão 
pode perder pelo menos 21 espécies de aves 
e quatro de mamíferos de sua fauna até 
1995 (figura 9). A_lém das espécies conhe-
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9 ANIMAI� AMEJ�ÇADOS DE 
EXTINÇAO A TE 1995 

Aves: 
Azulona ( Tinamus tao) 
l nhambu-ga l inha ( Tinamus guttatus) 
l nhambu-preto (Crypturellus cinereus) 
Chororão (Crypturellus variegatus) 
Gavião-real (Harpia harpyja)* 
Gavião-de-penacho (Morphnus guianensis)* 
Jacu-de-cocuruto-branco ( Penelope pi/eata) 
Mutum-cavalo (Mitu mitu) 
Mut um-pinima (Crax fasciolata pinima)* 
Jacamim-de-costas-verdes (Psophia viridis) 
Araracanga (Ara macao) 
Ararajuba (Aratinga guarouba)* 
Jacu-queixada (Neomorphus geoffroy1) 
Tucano-grande-de-papo-branco (Ramphastos 
tucanus) 
Raio-do-sol (Phoenicircus carnifex) 
Anambé-de-rabo-branco (Xipho/ena /amellipennis) 
Ariramba-do-paraíso (Ga/bu/a dea) 
Ariramba-grande-da-mata-virgem (Jacamerops 
aurea) 
Pat inho-de-píleo-branco (Platyrinchus 
p/atyrhynchos) 
Uirapuru-veado (Microcerculus marginatus) 
Bicudo-encarnado (Periporphyrus erythromelas) 

Mamíferos: 
Cuxiú (Chiropotes satanas) 
Onça-pintada (Felis onca)* 
Anta ( Tapirus terrestris) 
Queixada ( Tayassu pecart) 

• Animais considerados ameaçados de extinção pelo IBDF 

cidas, relacionadas na figura, seria extinto 
um número incalculável de espécies de in
setos, plantas e outras formas de vida, mui
tas de valor econômico potencial. 

Por que uma área tão grande para uma 
reserva biológica? É que só essa extensão 
permitiria conservar os elementos de fau
na e flora mais ameaçados, como a onça
pintada, o gavião-real e a ararajuba, espé
cies florestais que exigem extensas áreas pa
ra sobreviver. Por outro lado, é claro que, 
com todas as forças econômicas em ação 
no oeste do estado, o que não for explici
tamente preservado será desmatado . 

É importante ressaltar que não se pode 
contar com as reservas indígenas como uni
dades de conservação. Além de caçar em 
suas terras e derrubar a mata para roças, 
os índios têm o direito de arrendar as ma
tas sob seu controle a interesses madeirei
ros. E a pressão econômica sobre as fio-

restas em reservas indígenas vem aumen
tando à medida que as outras áreas flores
tadas no Maranhão sucumbem à ação da 
moto-serra. 

Foram delineadas as fronteiras da reser
va biológica com base nos seguintes crité
rios: 

1) perturbação relativamente pequena da 
cobertura florestal; 

2) presença de espécies ameaçadas de ex-
tinção; 

3) poucos proprietários instalados; 
4) diversidade de hábitat; e 
5) ausência de jazidas minerais. 
A figura 1 O mostra as terras incluídas pe

lo decreto de 12/0 1/88 na Reserva Bioló
gica do Gurupi .  A área delimitada contém 
alguns afluentes da margem direita do rio 
Gurupi, um trecho de afluentes da margem 
esquerda do rio Pindaré e uma extensão das 
terras mais altas da serra de Tiracambu, 
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com altitudes superiores a 300 m .  Por seu 
terreno bastante acidentado, a serra de Ti
racambu é inadequada para agricultura ou 
pastagens e, de qualquer maneira, precisa 
ser protegida contra a erosão. A inclusão 
de afluentes do Gurupi e do Pindaré é es
sencial para a conservação das espécies que 
exigem hábitat de mata sazonalmente inun
dada . Nossas pesquisas revelaram que os 
elementos mais ameaçados de extinção no 
Maranhão ainda existem na área. 

A Companhia Vale do Rio Doce, respon
sável pela ferrovia Carajás-São Luís, é de
tentora dos direitos de mineração de gran
des depósitos de bauxita em Paragominas 
(PA) e no Maranhão , no sudoeste da Re
serva Florestal de Gurupi . Havia um pro
jeto para o estabelecimento de uma liga
ção ferroviária entre os depósitos de bau
xita de Paragominas e a ferro via já exis
tente, que passaria entre as reservas indíge
nas do Alto Turiaçu e de Caru , justamente 
na área das novas reservas biológica e in
dígena. Tal rota para a nova ferrovia seria 
desastrosa tanto para os índios como para 
a vida selvagem no oeste do Maranhão : 
abriria o último remanescente de floresta Trecho de mata virgem no i nterior da. Reserva Biológica do Gurupi. 
à invasão espontânea incontrolável , como 
aconteceu ao longo da ferrovia Carajás
São Luís . Fel izmente, com a recente des
coberta de bauxita com alto teor de miné
rio de primeiríssima qualidade na serra de 
Tiracambu (MA), o trajeto do ramal da 
ferrovia será desviado para o sul, a fim de 
atingir primeiro a j azida maranhense, e só 
numa segunda etapa chegará até os depó
sitos de Paragominas . Para evitar confli
tos entre a reserva biológica e a mineração, 
as fronteiras da área foram traçadas de mo
do a deixar o depósito de minério fora da 
reserva. 

O estado do Maranhão emitiu um sem
número de títulos definitivos de proprieda
de dentro da área da reserva biológica. 
Com base em imagens de satélite e sobre
vôos, foi constatado que o desmatamento 
promovido por esses proprietários foi tão 
extenso ao longo de certo trecho do Guru
pi que convinha excluir essa faixa do pro
jeto de reserva, reduzindo-se assim o mon
tante necessário para as desapropriações . 
Dentro das fronteiras traçadas, porém, ain
da existem diversos proprietários que terão 
de ser indenizados para que o IBDF possa 
integrar suas terras à área protegida. Há 
boas estradas particulares de Paragominas 
até a parte ocidental da reserva e algumas 
pontes em excelentes condições sobre o rio 
Gurupi . Os proprietários da área da faixa 
ao longo do Gurupi excluída da proposta 
extraíram quantidade incalculável de ma
deira em toras,  mas sua presença ajuda a 
controlar a invasão. A infra-estrutura que 
implantaram poderia servir de apoio logís
tico, ajudando o IBDF a ganhar acesso à 
reserva e exercer a fiscalização . 

AMAZÓNIA 

A 
implementação efetiva da Reser
va Biológica do Gurupi é urgen
te. Pontes e balsas dão acesso à 

área, partindo de Paragominas e Açailân
dia, e a extração seletiva de toras está es
gotando os recursos madeireiros . Diversas 
fazendas para criação de gado e cavalos fo
ram instaladas . Estradas para o transpor
te de madeira em toras se ramificam por 
toda a região e quantidades imponderáveis 
de cedro, maçaranduba e ipê são retiradas 
da área o ano todo, principalmente na es
tação seca, sem guias do IBDF. Grupos ar
redios de índios que ainda perambulam por 
ali têm entrado em conflito com os "civi
lizados" .  Há denúncias de atividade ma
deireira redobrada nas terras abrangidas 
pelos novos decretos desde sua edição . 

O Banco Mundial, através dos emprés
timos à Colone e à Vale do Rio Doce, tem 
desempenhado um papel importante na 
aceleração do desenvolvimento do oeste do 
Maranhão . A Reserva Biológica do Guru
pi é intercalada por esses dois projetos .  
Existe o argumento de que o banco deve
ria auxiliar a implementação da reserva, in
clusive financiando o IBDF para as desa
propriações . Parte do projeto da Colone 
incluía uma reserva florestal de 25 .000 ha 
próxima de Nova Olinda, na BR-3 1 6. Es
sa reserva, que seria pequena para compen
sar as centenas de milhares de hectares de 
floresta úmida destruídas ali, nem existe 
mais: foi invadida em 1 984 e está agora in
teiramente ocupada, com grande parte de 
sua vegetação reduzida à capoeira. 

A demarcação formal e a proteção' ef e
tiva da Reserva Biológica do Gurupi deve 

ser considerada prioridade absoluta nos 
planos de desenvolvimento da região orien
tal da Amazônia brasileira. A região ao les
te do Tocantins , reconhecida há séculos co
mo uma das mais ricas da Amazônia em 
recursos biológicos, não contava com um 
hectare sequer em parque nacional ou re
serva b iológica até o decreto de j aneiro de 
1 988, embora seja "prioridade um" do 
IBDF desde 1 976. Os problemas de meio 
ambiente nessa área rivalizam com os de 
Rondônia, que têm recebido muito mais 
atenção. Mesmo os especialistas em desen
volvimento madeireiro , normalmente oti
mistas , afirmam que a madeira nativa em 
toras do Maranhão acabará dentro de seis 
anos . Algumas das indústrias que funcio
narão à base de carvão vegetal já estão em 
operação, outras em construção. Os vas
tos recursos biológicos representados pelas 
florestas dessa região acham-se próximos 
da exaustão . Há que escolher : mais alguns 
anos de extrativismo predatório ou uma 
ação rápida de salvamento de parte do pou
co que resta dessa herança natural . 

[[] SUGESTÕES PARA LEITURA 

BALÉE W. ,  "Análise preliminar de um inven
tário florestal e a etnobotânica Ka'apor (Ma
ranhão), Boletim do Museu Paraense Emllio 
Goeldi, ser. Boi. , vol . 2, n? 2, 1986. 

DROULERS M .  e MAURY P . ,  "A coloniza
ção da Amazônia maranhense",  Ciência e 
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dificam no oco das árvores e palmeiras. Os tucanos, voadores de curta distância, exploram as árvores altas, emergentes , alimentando-se basicamente de frutas , apesar de não desprezarem insetos, aranhas , ovos e filhotes de outras aves. O pavimento intermediário é habitado por mutuns , jacus ,  aracuãs , ciganas , gaviões , corujas e centenas de pequenas aves. No estrato terrestre há inhambus , jacamins , jabutis, antas , pacas, cutias , queixadas , catetos . Os mamíferos que forrageiam no chão se aproveitam da produtividade sazonal e rítmica de alimentos ,  como os frutos caídos das árvores .  Esses animais, por sua vez, servem de alimento para os grandes felinos e para as cobras de grande porte. Mas os mamíferos se encontram ainda em outros estratos da floresta. As preguiças e os guaribas alimentam-se de brotos de dezenas de árvores , e à procura de insetos, frutos e outros itens de alimentação estão os coatás ,  cuxiús, macacos-prego e coendus. No entanto, nosso visitante desavisado, entrando na mata com o facão na mão, fazendo barulho, pensa que a floresta primária está deserta. Pura ilusão! 
À direita, área inundada por reservatório da bar
ragem da usina hidrelétrica de Tucuruí. Colhi
dos pela água, milhares.de animais, expulsos de 
seus hábitats, são surpreendidos nadando no lago 
que se forma sobre a mata. Abaixo, a floresta 
amazônica, complexa homeostase ecológica. 
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E cólogos e biólogos têm procurado compreender o funcionamento de comunidades complexas em que há muitas espécies interagindo, como nas florestas tropicais úmidas. De que forma os membros dessa comunidade se mantêm no mesmo hábitat e se inter-relacionam? A questão parece simples, mas se trata de enorme desafio. Como o clima e a umida<le <la florest<l , a lém de outros fatores físicos , afetam a relação entre a vegetação e sua produtividade , seus consumidores primários e os predadores? E como essa interação afeta, enfim, a regulação das populações animais? A floresta amazônica evoluiu nos últimos milhões de anos para atingir a maturidade de seus ecossistemas naturais ,  tendo passado, no entanto, por períodos de mudanças climáticas drásticas durante e após o Pleistoceno (a época dos grandes dilúvios e glaciações ,  entre 2 ,5 milhões e dez mil anos atrás) . A grande diversidade de espécies , a composição das comunidades ecológicas, a interação de componentes ambientais ,  incluindo o refinado sistema de dependência entre plantas e animais ,  e destes com os ciclos oriundos de fatores ambientais ,  são o resultado de uma complexa homeostase ec0lógica (equilíbrio e estabilidade) que o longo período de evolução desse biorna elaborou. 
CIÊNCIA HOJE 



Os fatores abióticos influenciam na pro
dutividade de flores, frutas e folhas novas 
das árvores em épocas certas do ano. O rit
mo sazonal da floresta cria uma enorme de
pendência para os animais que vivem em 
função desse recurso cíclico. Qualquer 
anormalidade nesse ritmo de produtivida
de se reflete na flutuação das populações 
animais. 

O regime de chuva constitui um dos ele
mentos mais importantes na produtivida
de da floresta. Fatores climáticos como pre
cipitação, temperatura, umidade, radiação 
solar e vento afetam tanto a estrutura do 
chão florestal (através do teor de água na 
camada de húmus do solo) quanto os fe
nômenos de periodicidade em plantas. A 
ocorrência desses f enômenos é chamada de 
fenologia. Conquanto a diversidade de ár
vores numa porção da mata amazônica de 
terra firme seja extremamente grande, ca
da espécie parece ter seu ritmo fenológico 
próprio. Esse ritmo alternado de recursos, 
implicando a disponibilidade de folhas no
vas, flores e frutos, altera a estratégia de 
forrageamento (comportamento alimentar) 
de folívoros - as preguiças e os macacos 
guaribas, por exemplo - e de frugívoros 
terrestres - pacas, cutias, catetos, queixa
das, jabutis e outros. 

Numa floresta úmida, as formigas-cor
tadeiras consomem indiretamente mais fo
lhas que qualquer outra espécie de folívo
ro. Também se beneficiam da fenologia cí
clica outros insetos folívoros, que, por sua 
vez, servem de presas para animais de re
gime insetívoro. 

Os diferentes regimes sazonais das flo
ra das atraem polinizadores também dife
rentes, especializados ou não, como artró
podes, beija-flores, morcegos e marsupiais. 
Quanto mais especializada a relação plan
ta/polinizador, mais dependente do animal 
a planta se torna. E há ainda os disperso
res, como os esquilinhos chamados quati
purus, que apanham castanhas dos ouriços 
abertos por outros roedores e as armaze
nam em vários lugares. Algumas, ficando 
esquecidas, acabam germinando e ajudam 
a dispersão. Como os quatipurus, há outras 
espécies que dependem de folhas novas, 
flores, frutos e sementes como alimento. 

Além de depender de fatores abióticos 
sazonais, a oscilação na oferta de alimen
to na floresta varia de hábitat para hábi
tat. Na época da cheia, o Amazonas e seus 
tributários inundam uma grande área em 
suas margens por meses seguidos. Depois, 
na vazante, as águas retornam aos leitos 
dos rios. Esse processo anual cria condi
ções para hábitats diferentes, mesmo den
tro de regiões com a mesma característica 
de vegetação. Assim, os trechos de igapó 
compreendem florestas permanentemente 
inundadas, enquanto as várzeas são áreas 
sazonalmente inundadas. 

AMAZÓNIA 

Na mata de terra firme, árvores de até dez metros de circunferência de tronco. 

I gapó e várzea podem variar em estru
tura de hábitats, dependendo da qua
lidade da água. Quando é clara ou 

barrenta, como no rio Tapajós e em parte 
do Amazonas (o Solimões), a água carre
ga mais nutrientes e, por isso, os hábitats 
de várzea são mais luxuriantes. Já os iga
pós, menos luxurian.tes, têm a água escu
ra, com inundação permanente. 

A terra firme tem hábitats diferentes, co
brindo áreas mais altas, livres de inunda
ção sa:z;onal. Enquanto nas várzeas o dos
sei da floresta é mais aberto, o da mata de 
terra firme é mais fechado, permitindo me
nor penetração de luz. A elevada taxa de 
umidade, calor e luz favorece um segundo 
pavimento fechado na mata de várzea, de 
formação arbustiva e herbácea, o que tor
na quase impossível uma pessoa caminhar 
por entre a vegetação. Há ainda árvores 

imensas, como a sumauma (Ceiba pentan
dra), o cedro (Cetrela) e virola ou bicuíba 
( Viro/a surinamensis) . Muitas palmeiras, 
como bacabas (Oenocarp us sp), açaí (Eu
terpe oleraceá), imiriti ou buriti (Mauritia 
Alexnosa), camona (lriartea exortriza), airi 
ou brejeúba (Astrocaryon sp) e acuri (At
talea), atraem roedores, primatas, aves (pa
pagaios, araras, tucanos) e outros animais 
durante a estação de frutas. Viro/a surina
mensis, por exemplo, é dispersada por tu
canos, araçaris e outras aves que ingerem 
a polpa das frutas e regurgitam as semen
tes, uma a uma, pela floresta. 

Na terra firme as árvores são maiores, 
como as espécies gigantes de Leguminosae, 
Moraceae, Sapotaceae e ainda Lecythida
ceae (exemplo é a imensa castanha-do-pará, 
Bertholettia excelsa) ; podem.atingir até dez 
metros de circunferência de tronco. Gra-
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ças ao dossel fechado, que dificulta a penetração de luz, pode-se caminhar mais facilmente, pois não há um segundo pavimento herbáceo tão cerrado. Existem, contudo, árvores menores, como o cacaueiro 
(Theobroma), nativo da floresta, hoje cultivado em outros países para fabricação de chocolate. Na mata de terra firme ainda se vê a ararajuba ou guaruba (Aratinga gua
rouba), pequena arara verde e amarela já ameaçada de extinção, que só ocorre no 
Ao lado, ouriço ou porco-espinho (Coendou sp) 
resgatado em Tucuruí. Abaixo, cachorro-do
mato-vinagre (Speothos venaticus), espécie 
ameaçada de extinção. 

Brasil. O ornitologista Helmut Sick sugere adotá-la como nossa ave nacional (ver 'A guaruba: novo símbolo nacional? ' ,  em 
C iência Hoje, n? 29) . A fenologia das árvores, nos diverso� hábitats florestais, depende de fatores ambientais abióticos. Se o período de seca é mais severo ou o período de chuva mais úmido, muitas plantas são afetadas na fenologia, apresentando folhas na floração. Outras não frutificam, ocasionando fome 

e impacto na população animal que depende desse recurso para sua alimentação. Estudos recentes feitos na floresta de Barro Colorado, no Panamá, mostram que algumas populações de aves estão precisamente ajustadas à taxa de suprimento de frutos durante a estação de seca, havendo espécies que não se reproduzem quando há escassez. Igualmente, o hábito alimentar muda em populações de pacas e cutias, roedores terrestres que se alimentam de fru-

tas e sementes caídas durante a estação da seca e escassez de alimento . As pacas passam a comer mais sementes em germinação e vegetação e as cutias a desenterrar as sementes que armazenaram na estação de fartura. Havendo pouco alimento, os animais mostram-se famintos; verifica-se baixa reprodução e elevada mortalidade. O mesmo padrão se dá com esquilos e outros pequenos mamíferos, como também com catetos, queixadas e algumas espécies de primatas. Os macacos guaribas (Alouatta spp) ilustram bem a dependência delicada em relação aos recursos da floresta, os quais, por seu turno, dependem de fatores ambientais cíclicos. Em tese recentemente defendida na Universidade de Brasília sobre uma população do primata monocarvoeiro· (Brachyteles 
arachnoides) que vive em fragmento da floresta atlântica, a pesquisadora Rosa M. L. de Sá concluiu que cada grupo desses monos investe 18% do tempo disponível em atividade de forrageamento.  Sua dieta é composta de 50,56% de folhas novas, 28,24% de flores, 18,49% de frutos e sementes e 2,69% de outros itens. Outra tese feita em mata atlântica com Brachyte
/es, elaborada por Karen Barbara Strier, mostra que esses primatas têm atividade sa

Ninho de inhambu-azulona (Tinanus tao), com seus ovos enormes em relação ao tamanho da ave. zonal, preferindo floresta primária. A área 
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estabelecida pelo grupo está fortemente correlacionada à disponibilidade fenológica de alimentos preferidos, para os quais são bastante seletivos. Os guaribas habitam o estrato superior da floresta, alimentando-se de brotos, folhas novas, frutas e flores. São animais sociais; vivem em grupo e apresentam forte vocalização, característica da espécie. São abundantes nas matas de terra firme da Amazônia. No entanto, o tamanho do grupo social, a relação numérica entre os sexos, a proporção de jovens e o estado físico dos animais refletem a diversidade do alimento ao qual a tropa tem acesso. Da mesma forma, outras espécies de folívoros, como as preguiças, e de herbívoros generalistas, como os veados, dependem da oferta de recursos sazonais. Os quatis (Nasua nasua) vivem em grupos e se reproduzem sincronicamente. A variação sazonal de disponibilidade de alimento afeta a época exata da reprodução. A diferença de ano para ano em disponi-

bilidade de alimento tem forte influência na idade da primeira reprodução dos grupos de quatis, afetando ainda o tamanho da população e o potencial de crescimento dos animais. Tudo indica que as densidades e outros parâmetros de população dependem desses recursos cíclicos disponíveis na floresta. A vida dos insetívoros pode variar entre a abundante oferta de insetos grandes, que aparecem logo após o início da estação de chuva, e o número mais ou menos estável ao longo das estações de pequenos insetos. Contudo, o tamanho não é o único parâmetro que muda de estação para estação. Há insetos voadores que são mais abundantes em certas épocas do ano, favorecendo os morcegos e aves, cuja estratégia alimentar se concentra em capturar a presa em pleno vôo. 
AMAZÓNIA 

Estima-se que três 
milhões de hectares 
são desmatados anu
almente na Amazô
nia. A remoção da 
exuberante cobertura 
vegetal vem transfor
mando em terra nua 
enormes áreas. O des
matamento reduz a 
diversidade biológica 
na região. 

A s grandes obras de engenharia construídas na Amazônia - as usinas hidrelétricas, por exemplo - mostram que, quando se enchem os reservatórios, afundando a floresta, milhares de animais são expulsos de seus hábitats. Colhidos pela água que sobe com a barragem, são surpreendidos nadando no lago que se vai formando sobre a floresta ou isolados nos galhos das árvores parcialmente afundadas. Em Tucuruí, o resgate dos animais na área inundada foi chamado de Operação Curupira. Durante os sete meses de enchimento deste reservatório capturou-se um número impressionante de animais. Segundo relatório da Eletronorte sobre o trabalho da Operação Curupira, foram salvos inicialmente: 19.652 macacos guaribas (Alouatta be/zebu/), 28.925 preguiças 

comuns (Bradypus tridactylus), 11.935 preguiças-reais (Choloepus didactylus), 9.731 tatus-galinha (Dasypus no vemcinctus), 9.343 ouriços (Coendou spp), 6.075 cutias 
(Dasyprocta sp), 843 cobras combóia 
(Bothrops sp), 172 corais verdadeiras (Mi
crurus sp), 773 jibóias (Boa constrictor), 49.426 jabutis (Chelonoides sp), 21.599 iguanas (Iguana sp). Além desses, foram resgatadas algumas aves que não são voadoras eficientes: 1.422 ciganas (Opisthoco
mus hoazin), 752 aracuãs (Ortalis sp), 305 inhambus-azulonas (Tinamus tao) .  O relatório registrava, ainda, 36.224 aranhas-caranguejeiras. Em resumo, salvaram-se em Tucuruí 102.370 mamíferos, 99.519 répteis, 4.032 aves e 61.743 aracnídeos. Total: 282.192 animais. É claro que, malgrado o esforço da Eletronorte, nem todos os animais habitantes dos 2.430 km2 da área de inundação puderam sobreviver. É preciso ressaltar ainda que a área inundada, em muitos pontos, já apresentava uma fauna depauperada por diversas atividades humanas antes mesmo do enchimento. Todavia, os números acima ilustram bem como é rica e abundante a fauna da floresta. No caso de algumas espécies, como o ouriço, o relatório apontou uma abundância que não aparecia com clareza nos censos feitos por amostragem. 
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Ti\QTL\QUGL\: 
Umas�stão de manejo sustentado 

As tartarugas vivem nos lagos e desovam nos tabuleiros dos rios. 

No passado, o consumo de carne de tartaruga e a utilização industrial de seus ovos na Amazônia eram significativos. Entre 1885 e 1894 entraram oficialmente em Belém 123 toneladas de manteiga oriunda de ovos de tartaruga. Mas, recentemente, em razão da pesada exploração, houve uma mudança relevante na utilização desses quelônios. O uso industrial de produtos foi reduzido à pequena confecção de remédios caseiros. O consumo de carne deixou de constituir parte da dieta 
f reqüentemente o homem tem provocado o deseçuilíbrio da natureza. O desmatamento drástico da Ama-zônia, com remoção da exuberante cobertura vegetal de aproximadamente quinhentas toneladas por hectare, vem transformando em terra nua enormes áreas. Estima-se que três milhões de hectares são desmatados anualmente. Entre as implicações disso, notam-se efeitos nas frações de radiação solar refletidas e absorvidas pela área desmatada; redução de evaporação, mudando o balanço de energia na superfície; alteração do ciclo hidrológico e, principalmente, redução da diversidade biológica, com a extinção de espécies. Mas o que muitas vezes esquecemos é que podemos também exercer influência positiva: o manejo biológico é a interferên-
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do homem modesto da Amazônia para tornar-se prato refinado da classe alta das grandes cidades da região. Mais que um simples meio de obter proteína, comer tartaruga virou um estilo de vida ligado à cultura local. Assim, a exploração, o comércio ilegal e o consumo de tartarugas são socialmente importantes para a classe alta e economicamente importantes para a classe baixa . Os caboclos são estimulados a capturar esses animais e a apanhar seus ovos 
eia inteligente do homem no sistema natural, ajustando-o às suas necessidades, sem que haja prejuízo para a natureza. Por causa de seu solo geralmente pobre em nutrientes (ver 'Uma floresta sobre solos pobres', em Ciência Hoje, n? 10), apenas uma percentagem pequena da Amazônia se presta à exploração agropecuária. A manutenção da floresta é essencial para a reciclagem de nutrientes que se acumulam principalmente nas folhas e na casca das plantas. A retirada total da biomassa - pela queimada, por exemplo - torna o ambiente improdutivo em pouco tempo. Assim, o manejo florestal, no sentido mais amplo, é um conjunto de técnicas que visam a tornar possível o caráter produtivo (econômico) da floresta, mantendo contudo o fluxo ecossistêmico essencial, como a reciclagem de nutrientes 

para suprir a demanda da classe alta, que paga o preço do mercado. Como não existe criação ou manejo de tartarugas, o suprimento do mercado se faz através da subtração de espécimes das populações naturais. Podocnemis e Kinosternon são os gêneros mais explorados na Amazônia brasileira, principalmente a tartarugaverdadeira (Podocnemis expansa), o tracajá (Podocnemis unifilis) e o muçuã (Ki
nosternon  scorpioides). Também os quelônios da floresta, como os jabutis (gê-
e a proteção do solo contra a erosão e a lixiviação ( 'lavagem' do solo). No simpósio 'Alternativas ao desmatamento da Amazônia', realizado em janeiro último, em Belém, dentro do XXXIX Congresso Nacional de Botânica, houve unanimidade quanto à necessidade de se deter o atual nível de desmatamento na região e de se implementarem técnicas de manejo florestal. Em relação à fauna, há muitas espécies da Amazônia passíveis de manejo. O pesquisador encarregado dessa tarefa estará comprometido com o trinômio homemhábitat-animal. O sucesso da interferência nesse sistema vai depender fundamentalmente do conhecimento prévio dos requisitos de vida da espécie animal em questão, ou seja, de sua ecologia. Exemplo disso é 
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nero Chelonoides), são intensamente caçados. Como as populações naturais de tartarugas continuam a declinar, não apenas pela pressão de caça e captura de ovos, mas também pelas modificações e perturbações ambientais, que degradam os hábitats alimentares e reprodutivos, um programa de manejo deve ser posto em prática. A idéia central do manejo é restaurar as populações naturais e satisfazer a demanda para consumo da carne. Nossa proposta se apóia na utilização racional da tartaruga com base em seu ciclo de vida. A média de ovos postos por animal é de 9 1,5. No entanto, presumivelmente menos de 200Jo das tartaruguinhas eclodidas retornam às praias de desova como adultos. A taxa de predação é alta, o que acarreta perda de recursos ecológicos e econômicos. A proposta de manejo resume-se em tomar uma percentagem desses filhotes e criá-los em tanques próprios durante oito anos - prazo que permite à tartaruga atingir a maturidade e, a partir daí, proporcionar lucros ao investidor. Numa coorte de, por exemplo, cinco mil filhotes, ao final de cada ano se sol-
Segundo o programa de manejo, a cada ano 
lOOJo das tartaruguinhas eclodidas seriam sol
tas na natureza. O saldo restante, ao fim de 
oito anos, se destinaria ao consumo. 

a tartaruga, objeto de nossas pesquisas durante cinco anos na Amazônia (ver 'Tartaruga: uma sugestão de manejo sustentado'), cuja biologia e ecologia já estão relativamente bem estudadas, principalmente de Podocnemis expansa . Nosso conhecimento presente sobre a fantástica inter-relação de fatores ecológicos na Amazônia, ainda fragmentário e ini-
AMAZÔNIA 

tariam l OOJo dos animais na natureza, ou seja, 475 tartaruguinhas, subtraindo-se as 250 (no máximo 50Jo) que morrem naturalmente. Tal medida beneficiaria a conservação·da espécie, através da melhoria do recrutamento das populações naturais. Nessa idade, as tartaruguinhas são menos suscetíveis à predação natural por piranhas, aruanãs, tucunarés e outros predadores. Restariam, nesse primeiro ano, 4.750 animais. No segundo ano, ficaria um saldo de 4.038 animais, pois 237 teriam sido perdidos por morte e 403 soltos no ambiente natural. E assim sucessivamente. Os experimentos mostraram que a tartaruga da Amazônia é facilmente criada em sistema intensivo, apresentando baixa taxa de mortalidade. No final de cada ciclo de oito anos, se o ciclo começar com cinco mil filhotes, o criador poderá ter mais de 1.500 animais adultos para comercializar, com a devolução anual de lOOJo destes à natureza. A liberação desses l OOJo resultará no aumento da natalidade nos tabuleiros de reprodução. Como medida complementar do manejo, os hábitats reprodutivos e alimentares devem ser protegidos. Com o programa em ação e vários criadores registrados, haverá uma produção significativa de tartarugas para o mercado ao fim de cada ciclo. Dessa forma, o programa de criação, com uma coorte anual de tartaruguinhas, poderá prover o incentivo econômico para proteger as populações naturais, inclusive recolonizando áreas hoje inteiramente despovoadas de animais. Esses programas necessitam de total controle por parte do serviço oficial encarregado da conservação da natureza. Antes que os benefícios e riscos possam ser inteiramente avaliados, tornam-se necessários o estabelecimento 
cial, mostra que os ecossistemas são muito suscetíveis à ação do homem. Esse conhecimento, no entanto, tem sido seriamente ameaçado pelo alto grau de declínio e degradação ambientais impostos às nossas florestas. A harmonia, popularmente conhecida como 'equilíbrio ecológico', está sendo destruída. Movido pela ânsia de desenvolvimento do homem, avança celeremente o processo de modificação do ambiente natural. Os cientistas não têm tido chance de acompanhar essa corrida e aumentar seus conhecimentos. Plantas e animais vão desaparecendo sem sequer deixar registrada para a ciência sua existência como espécies. Apesar dos muitos benefícios trazidos pelos recursos naturais renováveis da floresta, nossa relação com eles tem sido dramaticamente destrutiva. 

dos tamanhos mínimo e máximo de cada operação de criação; a continuação de pesquisas a fim de prover informações detalhadas sobre ecologia de populações e comportamento; e o melhoramento da educação ambiental, com a organização de ações políticas e promoção de campanhas de esclarecimento ao público. 

A pesquisa constatou um alto potencial repro
dutivo nas praias de desova protegidas. O ob
jetivo do manejo é o restabelecimento das po
pulações naturais e o suprimento da demanda 
do mercado consumidor. 

Esse plano de manejo poderia ser adaptado para o tracajá, principalmente nos grandes lagos formados pelas barragens de hidrelétricas na Amazônia. Desde que moldado à ecologia da espécie, plano semelhante poderia ser também aplicado aos jabutis que vivem nas matas de terra firme. 
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stamos em Paragominas , município 

paraense que , em 1 987 , já abrigava mais de 

400 serrarias . Pratica-se ali , intensamente , a 

extração seletiva ,  atividade muito rentável , 

mas irracional e sem futuro . Em cinco 

anos , pouco restará das madeiras nobres da 

região . A remoção sistemática das árvores 

que ostentam determinadas características 

tende a causar gradativo empobrecimento 

no patrimônio genético das espécies 

madeireiras . Mas não é só : todas as 

florestas do Pará poderão esgotar-se em 

duas ou três gerações . Nosso governo é 

cúmplice desse processo : os incentivos 

oficiais destinam-se mais a promover as 

atividades extrativas do que a estimular a 

implantação de formas racionais de manejo .  

Christopher Uhl 
Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido, Embrapa, 
Departamento de Biologia, Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA) 

lma Célia Guimarães Vieira 
Departamento de Botânica, Museu Paraense Emílio Goeldi 

Troncos no chão, mas o trabalho não pára. O pioneiro de uma equipe de 
madeireiros penetra mais . fundo na mata para localizar as árvores nobres. 
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1 extração de madeira vem sendo 
praticada na Amazônia há mais 
de 300 anos . Durante a maior 

parte desse período,  foi realizada manual
mente e limitou-se às florestas inundadas 
- as várzeas -, de acesso relativamente 
fáci l .  Em tempos mais recentes , a constru
ção de estradas, como a Belém-Brasília 
( 1 960) e a Transamazônica ( 1 970) , permi
tiu aos madeireiros chegar às florestas in
terfluviais. Com a redução das matas na
t ivas do Sul do país e os incentivos ofere
cidos pela Superintendência do Desenvol
vimento da Amazônia (Sudam) ,  o cresci
mento da extração de madeira na região 
tornou-se extremamente preocupante . Em 
1976 se extraíram ali 4,5 milhões de metros 
cúbicos ( 1 4% do total do Brasil) ; dez anos 
depois o corte foi de 17 ,4 milhões de me
tros cúbicos (44% do total) ,  segundo da
dos da Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (FIBGE) . 

Até a metade deste século, 89% da ma
deira extraída da Amazônia vinham de um 
seleto grupo de seis espécies. Hoje, mais de 
200 espécies de árvores são abatidas com 
fins comerciais. Dez entre elas representam 
60% de toda a produção de madeira ser
rada e laminada no país , como registrou 
em 1 979 a Food and Agric ulture Organi 
zati on (FAO) , órgão das Nações Unidas. 

J I 
Brasília 

O operador da moto-serra e seu auxiliar descansam depois do corte de uma árvore selecionada. 

Esse tipo de exploração ocorre sobretudo 
nos estados de Rondônia e Pará, onde a ex
tração parece ter alcançado crescimento ex
ponencial . 

Em contraste com as operações tradicio
nais , altamente seletivas e manuais , os ma-
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Maranhão 

deireiros util izam hoje equipamentos mo
dernos em sua atividade , arcando inclusi
ve com um custo considerável em termos 
de trabalho humano e uso de máquinas . A 
extração é feita por grupos de cinco a seis 
pessoas : um operador de trator (freqüen
temente um DC-4) abre estradas e arrasta 
toras para fora da floresta; um assistente 
amarra, com um cabo de aço, o tronco der
rubado ao trator ; um operador de moto
serra, geralmente com um auxiliar, ajuda 
a localizar as árvores desejadas e l impa o 
local antes de fazer o corte; um ajudante 
cozinha, providencia água e remove a cas
ca da parte central do tronco cortado, o que 
facilita a medição do diâmetro da tora . De
pois, todas as árvores são arrastadas da flo
resta e uma carregadeira leva os troncos até 
o caminhão madeireiro. 

Que danos causa ao meio ambiente uma 
típica operação moderna de extração ma
deireira? Para responder , acompanhamos 
de perto este trabalho no município de Pa
ragominas, no norte do Pará, a três graus 
ao sul do Equador (figura 1 ) .  Ali, a plu
viosidade anual é de 1 .  700 milímetros , e 
uma acentuada estação seca se prolonga de 
julho a novembro . O principal tipo de so
lo é oxisol ,  com 80% de caolinita e 20% 
de gibsita. A vegetação é de floresta sem
pre verde, de 25 a 35 m de altura, com uma 
área basal de 30 m2 e uma biomassa aci
ma do solo de 300 toneladas por hectare. 
A diversidade é grande: encontram-se, em 
média ,  em cada porção de cem metros qua
drados de floresta, 25 diferentes espécies 
de árvores com mais de dez centímetros de 
'diâmetro à altura do peito' (DAP) .  

Fig. 1 .  A abertura da Belém-Brasília ( 1960) tornou Paragominas um pólo madeireiro no Pará. 

A colonização de Paragominas foi ini
ciada por fazendeiros em meado,s da déca
da de 1 960, em conseqüência da abertura 
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Área desmatada Área não desmatada 
flg. 2. Em 1986, segundo o Centro de Senso
reamento Remoto da Amazônia, aproximada
mente 24% da cobertura florestal primária do 
município de Paragominas já estavam alterados. 
O desmatamento continua. 

da estrada Belém-Brasília. O preço da ter
ra era então baratíssimo: poucos cruzeiros 
(velhos) compravam um hectare. As pas
tagens de gramíneas, plantadas pelos co
lonizadores, começaram a perder o vigor 
ao fim de três ou quatro anos. No final da 
década de 1970 a pecuária do norte do Pa
rá começou a enfrentar sérias dificuldades, 
tanto ecológicas como econômicas, o que 
levou fazendeiros e outros ocupantes à ex
ploração das florestas remanescentes na re
gião . O número de serrarias cresceu rapi
damente: de algumas poucas em 1975 ,  já 
eram mais de 400 (só no município de Pa
ragominas) em 1987 , conforme registros da 
Delegacia Regional da Fazenda Estadual. 
Hoje, para cada caminhão que sai do mu
nicípio com gado, dúzias deles saem car
regados de madeira. Um levantamento do 
Centro de Sensoreamento Remoto da Ama
zônia (CSRA) mostrou, em 1986, que 24% 
da cobertura florestal primária já se encon
travam alterados na região (figura 2). 

Estudamos os efeitos da extração da ma
deira em dois trechos de floresta de uma 
fazenda de criação de gado, sete quilôme-

Fig. 3. Localização das árvores mortas ou danifi
cadas como resultado da extração seletiva de ma
deira ao longo das faixas de 50 metros que acom
panham a estrada de exploração de um dos casos 
estudados. Note-se como é pequeno o número 
de toras efetivamente removidas e como é ampla 
a área de cobertura vegetal (dossel) atingida. 
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tros a noroeste de Paragominas. A primeira 
área foi explorada em janeiro de 1987 . Nós 
a visitamos em julho do mesmo ano e ava
liamos a situação nas faixas de 50 metros 
de largura, situadas de cada lado de 700 
metros de 'estradas de exploração' abertas 
pelos tratores. Geralmente a derrubada da 
madeira se restringe a faixas dessa largu
ra. Ali, numa área total de 6,8 hectares, 
medimos o diâmetro de todas as árvores 
com mais de dez centímetros de DAP, ano
tando quantas haviam sido mortas ou da
nificadas como resultado da exploração (fi
gura 3). Estimamos ainda a porcentagem 
de perda de dossel ( o somatório das copas 
das árvores) durante a extração. Em janeiro 
de 1988, quando o segundo trecho da flo
resta (de 52 hectares) foi explorado, medi
mos o comprimento, largura e orientação 
de todas as 'estradas de exploração' e de
pois mapeamos, identificamos e medimos 
o diâmetro da tora e o volume do fuste 
(tronco principal) de todas as árvores ex
traídas. Constatamos então, com muita ela- . 
reza, que os efeitos dessa atividade não se 
restringem à vegetação efetivamente derru
bada (ver ' Insensatez lucrativa'). 
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1 mbora à primeira vista a extração 
seletiva de madeira possa parecer 
um uso adequado da terra, uma 

inspeção mais profunda revela o erro des
sa avaliação. Primeiro, porque remove sis
tematicamente os indivíduos que ostentam 
as características mais desejáveis das espé
cies madeireiras, as quais correm o risco de 
experimentar, com o tempo, notável em
pobrecimento em seu patrimônio genético; 
segundo, porque algumas das espécies mais 
procuradas são importantes para a alimen
tação de animais silvestres, como é o caso 
da maçaranduba, cujos frutos são consu
midos por papagaios, macacos, coatis, vea
dos e tartarugas. A perda da fonte de ali
mento pode reduzir a produtividade secun
dária da floresta, causar a extinção local 
de algumas espécies animais e o compro
metimento da regeneração florestal. 

A extração seletiva perturba a paisagem 
de uma maneira muito localizada. Certas 
áreas da floresta, com densidade relativa
mente alta de espécies cobiçadas, tiveram 
mais de 20% da superfície marcados por 
estradas de exploração e sofreram perda 
completa da cobe'rtura. Outras, desprovi
das daquelas espécies, ficaram virtualmente 
intocadas . Com respeito a esse padrão, a 
extração seletiva produz uma paisagem do
minada por hábitats perturbados, forne
cendo, portanto, condições para uma for
te proliferação de plantas pioneiras. 

Não é fácil imaginar como se processa
rá a futura regeneração das áreas explora
das. Por um lado, os efeitos da extração 
assemelham-se às perturbações naturais 

112 

� causadas pela queda de árvores: a recupe
] ração, nesses casos, é rápida, em virtude 
� da presença, no sub-bosque, de inúmeras 
6 brotações e plântulas, que emergem em res
º posta ao aumento de luminosidade e de nu
.É trientes nas clareiras abertas. Por outro la-

do, as florestas amazônicas normalmente 
têm apenas 1 O a 20% de sua área abertos 
durante determinado tempo, e não os 50% 
- ou mais - característicos das áreas ex
ploradas. Como a floresta é deixada em es
tado aberto, fragmentado, mesmo as árvo
res não danificadas podem morrer, por fi
carem mais expostas ao vento. Além dis
so, a luminosidade excessiva, decorrente da 
derrubada, e a abundância de detritos nes-

sas grandes 'clareiras' parecem favorecer 
o rápido crescimento de cipós. 

Como conseqüência, as florestas explo
radas seletivamente tornam-se mais vulne
ráveis a incêndios. O material orgânico de
positado no solo aumenta a carga de com
bustível e a abertura do dossel permite 
maior passagem de radiação, o que reduz 
a umidade relativa. Assim, o combustível 
chega mais depressa ao ponto de ignição. 
O ecossistema, antes resistente ao fogo, 
torna-se altamente vulnerável, inclusive 
porque, como foi dito, em vez da volta ao 
estado original a floresta explorada tende 
desenvolver um emaranhado de cipós 
impenetráveis. 

I N � I N �Ar n Z 1U [ RAf I VA 
Ao longo dos 700 metros de estrada 

que pesquisamos em detalhe, somente 
1 ,7% das árvores com diâmetro maior do 
que dez centímetros foi extraído. No en
tanto, das remanescentes, 12% perderam 
suas copas, 1 1  OJo foram arrancadas pelos 
tratores e 3, 1 OJo sofreram danos na cas
ca, freqüentemente fatais. Primeira con
clusão: para extrair tão baixa porcenta
gem da madeira local, matam-se ou 
danificam-se 26% das árvores. Natural
mente, as árvores derrubadas para apro
veitamento come�cial eram as maiores, de 
modo que 1 6% da área basal total foram 
extraídos e 28% destruídos ou danifica
dos. Os estragos podem ser expressos em 
termos de perda de cobertura do dossel. 
Nas duas seções das 'estradas de expio-

70,5% 

Número de indivíduos 

• Árvores na floresta remanescente 

Árvores que sofreram danos na casca 

Árvores que perderam suas copas 

ração' essa cobertura era de 43%, en
quanto nas florestas não exploradas é de 
80% (figura 4). 

No mesmo período de janeiro de 1 988, 
222 exemplares de cerca de 30 espécies fo
ram extraídos nos 52 hectares de floresta 
explorados, o que corresponde a 4,3 ár
vores por hectare, ou 3 1  m3 por hectare. 
Mas muitas manchas de um hectare de 
floresta não tinham árvores aproveitáveis, 
enquanto outras tinham mais de 1 5  (fi
gura 5). O diâmetro médio das árvores ex
traídas era de 87 centímetros à altura do 
peito (7 1 OJo tinham de 60 a 1 00 cm, 25% 
mais de 1 00 cm e 4% menos de 60 cm). 
A mais fina tinha 48 cm e a mais grossa, 
1 59 centímetros. Cinco espécies contribuí
ram com 60% do total e uma delas, a ma-

55 ,20/o 

Área basal 

- Árvores arrancadas pelo trator 

- Árvores cortadas e não removidas 

- Árvores cortadas e removidas 

Fig. 4. Porcentagem de árvores e da área basal atingidas no processo de extração de ínfima 
quantidade de madeira da área estudada. 
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1 tipo �e explon�ção que descreve
mos e um f enomeno recente na 
Amazônia. Há dez ou 15 anos, 

mesmo em Paragominas os tratores eram 
raros: os madeireiros serravam manual
mente as árvores escolhidas e então leva
vam os caminhões até as toras, para guin
chá-las. Os danos eram relativamente me
nores, porque a extração era altamente se
letiva (restringia-se a muito poucas espé
cies) e os operadores de caminhões procu
ravam caminhos de menor dificuldade atra
vés da floresta. Extraída a madeira, eles a 
vendiam à serraria mais próxima. 

Entrevistas informais com operadores de 
moto-serra em Paragominas mostram que 

çaranduba (Manilkara huben), represen
tou 30% do volume extraído dos 52 hec
tares. Entre as madeiras mais valiosas, es
tavam árvores como o ipê (Tabebuia se
ratifolia) ,  vendida geralmente por 40 dó
lares o metro cúbico, e entre as de menor 
valor, maçaranduba, jatobá (Hymenaea 
courbari[) , piquiá (Caryocar sp) e tataju
ba (Bagassa guianense), que alcançam en
tre sete e 15 dólares o metro cúbico. 

Para que se realizasse a extração com
pleta, foram necessários 2 1  dias, o que 
equivale a cerca de mil horas de trabalho, 
ou 9,5 horas diárias de cada um dos cinco 
trabalhadores envolvidos. Com a moto
serra, os custos de operação foram de 
17 ,5 dólares por dia ou um total de 368 
dólares durante 2 1  dias de trabalho (in
cluindo o salário do operador). Com a 
maquinaria mais pesada, os gastos, in
cluindo operador e combustível, foram 
equivalentes a 20 dólares por hora. Os sa
lários dos ajudantes gerais foram de 30 
dólares cada. Assim, no total foram gas
tos 3.750 dólares, e a venda da madeira 
obtida apenas nessa empreitada rendeu 
12.900 dólares. O lucro líquido, para o 
fazendeiro, foi de 9 . 150 dólares em 21  
dias de atividades de  uma só equipe . 

Os dados preliminares colhidos em Pa-_ 
ragominas permitem ensaiar uma proje
ção do tempo necessário para que todo 
o estado do Pará, com seus 1,227 milhão 
de quilômetros quadrados, seja explora
do. O resultado não é rigoroso, mas vale 
como referência, principalmente em ter
mos de ordem de grandeza. 

Considerando-se que 30% do estado já 
foram desmatados ou possuem vegetação 
sem interesse para os madeireiros, e que 
a produção de madeira serrada por hec
tare é de 15 metros cúbicos, o Pará apre
senta um volume de madeiras potencial
mente aproveitável da ordem de 1,289 bi
lhão de metros cúbicos. Se as três mil ser
rarias existentes no estado operarem 22 
dias por mês, produzindo 20 metros cú-
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hoje o processo é bem diferente . A maio
ria dos donos de serrarias e fazendeiros vem 
investindo capital em equipamentos pesa
dos, particularmente os DC-4, carregadei
ras e caminhões. Muitos atuam em 'ope
rações integradas': após adquirirem os di
reitos de exploração dos fazendeiros, con
duzem diretamente as operações de extra
ção e transporte, excluindo intermediários. 
Eles argumentam que este método 'é mais 
rápido e eficiente'. Tendo em vista que a 
terra ainda é barata (os direitos à explora
ção são vendidos por 15 a 30 dólares o hec
tare, dependendo da qualidade da floresta 
e da proximidade das estradas), visa-se ao 
lucro maior e mais rápido. Por outro la-

./ • • 
• • • 

? • 

do, alguns fazendeiros têm se integrado ca
da vez mais na atividade madeireira, na me
dida em que participam diretamente da ex
tração da madeira de suas terras, utilizan
do equipamentos pesados de aluguei ou 
mesmo adquirindo-os através de compra. 

Decerto, todos os madeireiros prevêem 
sua mudança de Paragominas nos próxi
mos cinco a dez anos, quando as florestas 
mais próximas, num raio de cem quilôme
tros da cidade, estarão exauridas, o que pa
rece inevitável. Que será da região quando 
as serrarias se mudarem? Alguns fazendei
ros esperam usar o lucro obtido com a ven
da da madeira para reformar pastagens de
gradadas, mas este projeto não parece en-

, . 
.. • • •• • ... • 

• •• • • • • • • : ·., 
• • 

1. � • • • • Estrada primária .• ..,... : • 
Estrada secundária , I,. 

• !ti • Estrada terciária 
/ . 

• Árvores removidas 

Fig. 5. Nessa área, de 52 hectares, foram extraídas em média 4,2 árvores por hectare, distribuí
das no entanto de maneira muito desigual. A malha de estradas e caminhos foi construída sem 
que se tentasse minimizar os danos desnecessários à floresta como um todo. 

bicos de madeira serrada por dia (capa
cidade de uma serraria de porte médio), 
então a cada ano 15,8 milhões de metros 
cúbicos poderã9 ser produzidos. Assim, 
toda a madeira existente no Pará estará 
esgotada em 80 anos (1 .289/ 15,8 = 82). 
Note-se que este resultado pressupõe que 

todos os parâmetros permaneçam fixos, 
o que, nas condições atuais, é exagerada
mente otimista. Se, por exemplo, o nú
mero de serrarias duplicar na próxima dé
cada, a (ainda) imensa floresta regional 
poderá ser totalmente explorada em 40 ou 
50 anos - o que é dramático. 
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A equipe continua em ação, iniciando novo corte mais adiante. 

corajador do ponto de vista econômico: gastam-se 150 dólares para cultivar, f ertilizar e replantar um hectare de pastagem. Os fazendeiros, que recebem dos madeireiro� cerca de 25 dólares por hectare, precisariam vender os direitos de seis hectares de florestas para reformar um hectare de pasto . Mesmo assim, as pastagens se degradarão após seis a oito anos e precisarão ser de novo reformadas. Quando os fazendeiros realizam sua própria extração, ganham 175 dólares por hectare . Neste caso precisariam explorar cerca de um hectare de floresta para reformar um hectare de pastagem. Assim, se justifica a participação cada vez maior dos fazendeiros no processo de extração da madeira de suas fazendas. Uma previsão mais favorável para os fazendeiros é extrair a madeira residual da floresta explorada para produzir carvão. A demanda de carvão vegetal de Carajás (cerca de 400 quilômetros ao sul) para a fundição de minério de ferro é enorme, e as florestas já exploradas da região serão a fonte natural desse combustível . Phil l ip Fearnside estima que um patrimônio florestal 20 vezes maior que o gigantesco Projeto J ari seria necessário para alimentar as fundições (ver 'O carvão do Carajás' ,  em 
Ciência Hoje n? 48, p. 17) .  Quando toda a madeira for removida, os imigrantes sem terra, que forneceram a mão-de-obra para explorar esse ecossistema, irão 'aproveitar' as sobras, isto é, os carvoados remanescentes. Mesmo que essa previsão não se confirme, permanece o perigo real de que as florestas exploradas da região venham a se converter em cinzas e carvão, simplesmente pela ação do fogo. 
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É importante distinguir a extração seletiva do manejo seletivo, que leva em conta o nível de redução da densidade dos povoamentos vegetais por ocasião do corte e, desta forma, extrai a madeira de acordo com um planejamento do manejo policíclico para as florestas densas. A extração seletiva é, como vimos, uma exploração predatória, que retira as árvores mais valiosas e pretende deixar o resto da floresta intacto, o que de fato não acontece . Inúmeros esforços para manejar a floresta tropical têm falhado em decorrência de di ficuldades, tais como o baixo volume 

de madeiras comerciais viável por unidade de área; os altos custos da extração; a fal ta de conhecimentos sobre regeneração, ecologia e si lvicultura das espécies; as políticas governamentais (que tornam não atrativa a produção economicamente sustentada da floresta); e a atuação dos órgãos florestais (que não regulam as práticas). Este conjunto de fatores induz os profissionais florestais, as agências de desenvolvimento e o público a acreditar que, do ponto de vista da economia e da ecologia, é impossível manejar as florestas tropicais . Duas demonstrações de campo desafiam tal crença : a primeira, desenvolvida por N .  R .  de Graaf e colaboradores, que no início dos anos 80 trabalharam no Suriname; a segunda, realizada no Peru por G. S .  Hartshorn e equipe. De Graaf observa que as florestas tropicais são compostas por muitas espécies com árvores de todos os tamanhos . Quando essas florestas são exploradas seletivamente e se permite que a regeneração ocorra naturalmente, as árvores crescem fracas, a mortal idade é alta e as madeiras de valor acumulam-se lentamente . Isso ocorre porque a extração é feita sem cuidados, com muitos danos desnecessários , e a regeneração é dominada por cipós e espécies arbóreas não econômicas. Esses problemas podem ser combatidos - assinala De Graaf - por práticas cuidadosas, reduzindo-se a competição de espécies sem valor. Por exemplo, se as áreas são demarcadas antes da exploração, de forma que as características do terreno e a localização das árvo-
As manobras do trator aumentam os danos à 
mala, destruindo árvores não selecionadas. 
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res sejam conhecidas , a derrubada pode ser 
feita direcionadamente e as picadas do tra
tor podem ser planejadas para minimizar 
os danos . Para favorecer as espécies valio
sas , as árvores próximas , sem valor comer
cial, podem ser mortas vagarosamente , por 
meio de envenenamento ou por anelamen
to, o que as faz perder as folhas aos pou
cos . Assim, as árvores novas das espécies 
valiosas experimentarão aumento gradual 
de luminosidade e de aporte de nutrientes. 
Esse processo, que torna possíveis as ex
trações de 20 metros cúbicos em interva
los de 20 anos , é economicamente viável , 
afirma De Graaf. 

Outro tipo interessante de manejo  alter
nativo é proposto por G .S .  Hartshorn e co
laboradores, com base na rápida renova
ção da floresta, onde a queda natural das 
grandes árvores é seguida de sua substitui
ção por outras mais jovens e de crescimento 
mais rápido . Esta renovação da floresta, 
através da 'dinâmica de clareiras ' ,  é a cha
ve do plano de manejo que Hartshorn ex
perimentou nas florestas pluviais do vale 
do rio Palcazu , no Peru .  Ali , a exploração 
madeireira é limitada a cortes em clareiras 
compridas e estreitas, chamadas ' faixas de 
colheita ' ,  que têm de 20 a 50 metros de lar
gura e são orientadas de acordo com a to
pografia. Limitando-se de cada lado por 
floresta intacta, nela encontram uma fon
te de sementes para regeneração natural das 
árvores. A regeneração que se segue ao cor
te é vigorosa . 

Inventários realizados nas florestas do 
vale do Palcazu indicam a existência de 
uma média de 1 50 metros cúbicos por hec
tare de madeira para toras e mais de 90 
m3/ha de madeira para estacas e postes . 
Após os cortes em faixas, animais de tra
ção removem as toras e a madeira para le
nha, que são levadas para centros de pro
cessamento organizados em cooperativas , 
de forma a assegurar que o lucro perma
neça nas mãos dos cooperados . Em cada 
conjunto de 40 hectares, um razoável lu
cro pode ser obtido a partir do primeiro 
ano e continuar em bases permanentes com 
um ciclo de rotação de 30 a 40 anos . 

Uma característica interessante neste 
projeto é a integração dos· princípios bio
lógicos (regeneração da floresta) , das preo
cupações sociais (garantia do domínio da 
terra) e do retorno financeiro . Como ob
serva Wyatt-Smith em recente trabalho, 
"as técnicas de manejo natural da floresta 
são amplamente conhecidas ou podem ser 
modificadas de maneira a se adequarem a 
muitas, se não à maioria, das condições lo
cais ( . . .  ) Sua implementação não se tem efe
tuado por razões essencialmente políticas 
e sociais" .  Para cada hectare de floresta 
úmida na América tropical submetida a in
tenso manejo ,  existem hoje 35 mil hecta
res que não são manejados. 
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Fim da jornada: caminhões conduzem para as serrarias as madeiras nobres da floresta amazônica. 
Nenhuma preocupação se manifesta a respeito de um manejo racional. Até quando? 1 ara impedir a utilização predatória 

dos recursos florestais da Amazô
nia brasileira são necessárias refor-

mas estruturais drásticas . O governo tem 
sido cúmplice da exploração descontrola
da, ao fragmentar a responsabilidade pela 
regulamentação florestal entre muitos ór
gãos,  nenhum ·deles com número suficien
te de funcionários . Hoje, por exemplo , em 
todos os parques e reservas espalhados pe
los 1 ,6 milhão de quilômetros quadrados 
do estado do Amazonas dispõem-se de oi
to a dez guardas , encarregados de todas as 
operações florestais . Uma só agência go
vernamental, dotada de grande autorida
de legal e capacidade operacional, deveria 
supervisionar todos os aspectos do mane
jo florestal ,  contando para tal com orça
mento adequado e um regulamento seve
ro , capaz de garantir penalização efetiva 
dos responsáveis por danos causados com 
a extração de madeira (remoção de árvo
res com diâmetro abaixo do especificado, 
remoção de florestas secundárias , uso ina
dequado do fogo, destruição da vida sel
vagem e assim por diante) . 

O sistema atual de incentivos à ativida
de madeireira deveria também ser modifi
cado .  Até agora , os incentivos da Sudam 
destinam-se mais a promover a extração da 
floresta do que a estimular atividades ino
vadoras em manejo florestal . Este é que se
ria seu objetivo original . 

Finàlmente, as leis de reflorestamento 
deveriam ser reconsiderada_s .  Sob a legis
lação atual , os madeireiros podem comprar 

'cert ificados de reflorestameilto' de tercei
ros, em vez de replantar , eles mesmos, as 
áreas de floresta que derrubaram . Os ma
deireiros deveriam ser levados a assumir a 
responsabilidade pelo reflorestamento, e 
uma maneira de torná-los responsáveis se
ria proibir os donos de serraria de restabe
lecer suas atividades em outros locais , ga
rantindo-lhes uma l icença para explorar 
áreas específicas indefinidamente, caso fos
sem manejadas na forma adequada. 

Quaisquer que sejam as soluções , uma 
coisa é certa : elas não são de fácil imple
mentação . Mas a alternativa é a degrada
ção inexorável da floresta, com b�nefícios 
para poucos e esgotáveis em curto prazo . 
Esta situação é inaceitável . 
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A ESCALADA DO DESMATAMENTO 
Uma vez que os dados fornecidos pe

los diferentes satélites são muitas vezes in
congruentes , é essencial identi ficar as in
formações mais confiáveis e submetê-las 
às correções necessárias se quisermos che
gar a uma estimativa adequada do des
matamento que ocorre em Rondônia. Se
j am quais forem , no entanto,  os dados 
considerados, a conclusão é sempre assus
tadora: as áreas desmatadas crescem ver
t iginosamente. 

Um relatório feito pela Diretoria de 
Sensoreamento Remoto do I nstituto de 
Pesquisas Espaciais ( lnpe) como contri
buição ao Programa Nossa Natureza , do 
governo federal , indica que, até 1 988 ,  ti
nham sido desmatados 30.046 km2 de 
florestas em Rondônia. Se somamos a es
se valor um desmatamento proporcional 
nas áreas de cerrado , chegamos a um to
tal de 3 1 .623 km2 ( 1 3 %  do estado). Es
sa correção pressupõe que apenas 25% da 
área de savana indicada no mapa do l n
pe estejam expostos ao desmatamento ,  
uma  vez que  o restante localiza-se em 
duas reservas indígenas (os desmatamen
tos i legais já registrados em terras indí
genas l imitam-se a áreas de floresta) . O 
valor a qúe chegamos para a área de cer
rado que teria sido desmatada (989 km2

, 

com um ajuste para a área do estado usa
da no estudo do I npe) é conservador, da
da a conversão generalizada desse tipo de 
vegetação em pastagens e plantações de 
soja na área de Vilhena, na parte orien
tal de Rondônia. Os técnicos do Inpe se 
basearam , em seu estudo, em dados for
necidos pelo satélite LANDSA T. 

Ocorre, entretanto, que a estimativa do 
l npe não é compatível com as informa
ções oriundas do sensor A VHRR,  apare
lho carregado no satélite meteorológico 
NOAA-9. Embora melhores fatores de 
correção possam, futuramente , esclarecer 
essa discrepância, não temos ainda meios 
para explicá-la. Os dados do A VHRR -
interpretados por J . -P. Malingreau e C.U.  
Tucker , da Administração Nacional da 
Aeronáutica e Espaço (NASA), dos EUA -
indicaram que 39 mil km2 ( 1 5 , 1  % da 
área de Rondônia) já  teriam sido desma
tados até 1 987 .  Uma imagem de 1 985 in
terpretada pelos mesmos pesquisadores já 
indicara a devastação de 27 .658 km2

• 

Uma projeção l inear a partir das estima
tivas do A VHRR para 1 985 e 1 987 indi
ca que , até 1 988 ,  4 1 . 52 1 km2 ( 1 7 , 1 % do 
estado) teriam sido desmatados até 1 988 .  

Como o A VHRR apresenta imagens 
com 1 ,  1 km de resolução, muito menos 
precisas que as do LANDSA T, cuja re-

solução é de 30 m, as estimativas basea
das em suas informações tornam-se me
nos confiáveis e é possível que a diferen
ça nos resultados resulte dessa diferença 
entre os sensores . 

O lnpe apresenta , como reforço de sua 
aval iação mais otimista, uma estimativa 
feita pelo I nstituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Renováveis 
( lbama) segundo a qual o desmatamento 
teria alcançado ,  em 1986, 22 .9 1 3 km2 • 
Este dado, segundo Roberto Pereira da 
Cunha, chefe da equipe do l npe que ela
borou o estudo , lhe teria sido fornecido 
por Fernando César Mesquita, diretor do 
Ibama. Posteriormente , um relatório téc
nico do mesmo órgão esclareceu que o da
do se referia às imagens do LANDSAT 
em 1 987 , e não 1 986, o que tornou ainda 
maior a discrepância com os resultados 
baseados nos dados do AVHRR.  

Como se vê , os dados sobre o desma
tamento em Rondônia são, no mínimo, 
confusos . Parte da discrepância entre os 
diferentes estudos pode ser atribuída a su
per ou subestimativas inerentes às técni
cas uti lizadas em cada um. Num estudo 

feito em 1 986, G . M .  Woodwell e colabo
radores , do I nstituto de Pesquisas de 
Woods Hole,  nos EUA,  concluíram que 
os dados do A V H RR ,  em razão de seu 
baixo grau de resolução , teriam subesti
mado o desmatamento em Rondônia de 
dois a 18 % . Posteriormente, incertezas 
quanto aos ajustes feitos na comparação 
de imagens fornecidas pelo LANDSA T e 
o A VHRR em anos diferentes levaram os 
mesmos autores a concluir que um fator 
de correção de 1 ,0 (que deixa os resulta
dos inalterados) seria o apropriado .  Esse 
grupo de pesquisa continuou a encontrar 
bom grau de concordância entre os da
dos do LANDSA T e do A VHRR ,  mas 
atualmente acredita que o A VHRR supe
restima o desmatamento .  

Malingreau,  Tucker e colaboradores ,  
que têm publicado várias estimativas pa
ra Rondônia baseadas em informações do 
A VHRR ,  consideram que não há neces
s idade de um fator de correção . Em con
trapartida, um estudo feito por David 
Skole,  da Universidade de New Hamps
hi l e ,  nos EUA, calculou em 1 8% o fator 
de correção necessário para compensar a 

Fig. I. O gráfico à direita mostra a extensão das áreas desmatadas em Rondônia segundo esti
mativas baseadas em informações fornecidas pelo sensor A VHRR (corrigidas) e o satélite LAND
SAT. À esquerda, são mostradas as taxas anuais de desmatamento est imadas a partir das mes
mas fontes. 
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superestimativa resultante do uso dos da
dos do AVHRR. Para simular o nível de 
detalhe alcançado pelo A VHRR, ele com
para dados de imagens com l O m de re
solução fornecidas pelo satélite francês 
SPOT com dados das mesmas imagens 
com sua resolução degradada até l ,  l .  

A superestimativa ocasionada pelo , 
AVHRR seria maior em Rondônia que 
em outros estados, como Mato Grosso, 
em que nas áreas desmatadas predomi
nam grandes fazendas. As faixas compri
das e estreitas de desmatamento que ca
racterizam o padrão de 'espinho de pei
xe', comuns nas áreas de assentamento 
ocupadas por pequenos agricultores em 
Rondônia, distorceriam os resultados . Os 
desmatamentos com esse padrão têm lar
gura menor que a resolução do sensor, 
mas não grande o suficiente para desper
tar na imagem a quadrícula (ou pixel) in
teira que cobre essa clareira. 

Os estudos sobre Rondônia feitos a 
partir de dados fornecidos pelo LAND
SA T em 1 975, 1 978, 1 980, 1 983 e 1 988 
também conduziram a resultados vicia
dos, porém na direção oposta. Em vez da 
análise de fitas digitais em computador, 
todas essas estimativas baseavam-se na in
terpretação manual de produtos fotográ
ficos em papel. Esse método levava à su
bestimação de pequenos desmatamentos 
e os erros cresciam quanto maior era a es
cala das imagens. Os estudos com ima
gens de 1 975 e 1 978 utilizaram escala de 
1 : 500 mil enquanto os mais recentes uti
lizam escala de l :250 mil. Não dispomos, 
até o momento, de meios de corrigir os 
vícios acarretados pelo método manual . 
Finalmente, a resolução dos sensores tam
bém varia: as estimativas referentes a 
1 983 utilizaram o perscrutador multies
pectral (MSS) com resolução de 80 m, ao 
passo que as estimativas mais recentes fa
zem uso do mapeador temático (TM) ,  
com resolução de  30 m. 

Os gráficos apresentados na figura 1 
permitem a comparação entre as estima
tivas do desmatamento e sua taxa de cres
cimento em Rondônia feiras com base nos 
dados do satélite LANDSA T e  do sensor 
A VH RR. Mais informações serão neces
sárias para se poder analisar a discrepân
cia entre a estimativa feita pelo Inpe, aque
la baseada para a área desmatada até 1 988 
e aquela baseada nos dados do AVHRR. 
Com relação à taxa de desmatamento, 
porém, o valor de 4.042 km2/ ano deri
vado dos últimos dados fornecidos pelo 
A VHRR é o mais congruente com a ten
dência geral. Admitindo isto, podemos es
timar que a área desmatada estará por vol
ta de 35.700 km2 em 1989, o que repre
senta 14,7% do estado. 

AMAZÓNIA 

Fig. 2. Crescimento da população e da área desmatada em Rondônia: a derrubada está se expan
dindo em ritmo mais acelerado que a população. A l inha tracejada até o ano 1 988 representa uma 
projeção l inear feita com base nos últ imos dados disponíveis. 

m meio às discrepâncias entre da
dos e interpretações é bastante ins
trutivo analisar a relação entre a 

progressão do desmatamento e a da popu
lação em Rondônia. O que s� constata, co
mo já observamos, é que a primeira vem 
aumentando mais rapidamente que a se
gunda: entre 1 980 e 1 985, enquanto a po
pulação do estado cresceu a uma taxa ex
ponencial de 1 4,8% ao ano, o desmatamen
to aumentou à taxa bem mais elevada de 
24,8% ao ano (figura 2). 

Outra verificação bastante grave, feita 
por J . -P. Malingreau, da Administração 
Nacional da Aeronáutica e Espaço (NA
SA), dos Estados Unidos, a partir das ima
gens fornecidas pelo A VHRR já em 1 987, 
é a de que o desmatamento começa a se 
alastrar, já se tendo iniciado ao longo da 
rodovia BR-429, que vai até Costa Mar
ques, na fronteira com a Bolívia (o traça
do dessa rodovia pode ser visto no mapa 
da figura 3). Até então, a derrubada da ma
ta no estado concentrava-se ao longo da ro
dovia BR-364 (Cuiabá-Porto Velho) e das 
estradas que fazem a ligação entre esta e 
Guajará Mirim e Colorado. O vale do rio 
Guaporé - que corresponde, aproximada
mente, à metade de Rondônia - perma
necia praticamente intocado. A abertura 

Fig. 3. Mapa de Rondônia, com a delimitação 
de um quadrado ( 1/4° de latitude x 1 /4° de lon
gitude) na área de Cacoal : de colonização mais 
antiga, a região vem sendo desmatada em ritmo 
menos intenso que o observado no conjunto do 
estado. 

dessa vasta área à migração e ao desmata
mento é muito mais grave que a derruba
da da mesma extensão de mata nas áreas 
ocupadas ao longo da rodovia BR-364, pois 
pode ser o prenúncio da ampliação explo
siva e incontrolada do processo ao restan
te do estado. 
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O 
diagnóstico , e a prescrição de me
didas , no caso de Rondônia pode 
ser ainda bastante apurado a par

tir da veri ficação de que o desmatamento 
não obedece a um padrão un iforme, nem 
mesmo nas regiões cobertas pelos projetos 
de colonização . De fato,  em certas áreas 
circunscritas dentro desses projetos - mais 
precisamente, aquelas de implantação mais 
antiga -,  o desmatamento prossegue a rit
mos bem mais lentos , que se afastam bas
tante do padrão exponencial evidente quan
do se considera o conjunto do estado.  

Um exemplo dessas áreas é a que está 
destacada no mapa apresentado na figura 
3. Delimitamos ali um quadrado de 1 /4 de 
grau de lat i tude por 1 / 4 de grau de longi
tude na área de Cacoal . Na figura 4 ,  po
demos observar a extensão das áreas des
matadas nesse quadrado de 1 973 a 1 980. 
As faixas verticais paralelas representam 
áreas desmatadas ao longo das estradas vi
cinais ( ' l inhas' ou estradas laterais) que, 
afastadas 5 km umas das outras , dão aces
so aos lotes de 1 00 ha dos colonos . A zona 
curva de derrubada que vemos no canto in
ferior esquerdo dos quadrados correspon
de às margens da rodovia BR-364 .  

Por  que o crescimento do desmate nesse 
quadrado que destacamos - embora ex
tremamente rápido - escapa à tendência 
exponencial observável no conjunto do es
tado? A razão está no fato que toda essa 
área já estava distribuída em lotes de colo
nização em 1 973 ,  quando começou a ser es
tabelecida a série temporal que apresenta
mos . Portanto, as medições feitas refletem 
o compqrtamento de c9lonos já estabele
cidos com o passar dos anos , e não o efei
to  da chegada de migrantes a uma área vir
gem para estabelecer novas propriedades . 

Se aproximarmos ainda mais o nosso fo
co e, em vez de uma área dentro de um pro
j eto ,  considerarmos lotes individuais , ve
remos que as derrubadas apresentam ain
da um outro padrão . Entrevistas que fize
mos no projeto de colonização de Ouro 
Preto, onde o governo instalou colonos em 
lotes de 1 00 ha,  revelaram um fenômeno 
interessante. Naqueles lotes que tinham si
do ocupados por um único proprietário por 
um período de dez anos , as áreas derruba
das tinham tido um aumento linear nos pri
meiros seis anos . A partir do sexto ano , no 
entanto - como mostra a figura 5 -, o 
que se observa é que a derrubada prosse
guiu , mas muito mais lentamente, configu
rando um platô . 

Neste caso,  foi considerada uma amos
tra de 18 lotes . Numa amostra maior - de 
30 lotes - pudemos observar essa mesma 
tendência dos proprietários originais à der
rubada cumulativa até o nono ano de ocu
pação . 

E o que se passa quando os lotes passam 
para outras mãos? Nas áreas já servidas por 
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Fig. 4. A série dos desmatamentos realizados no quadrado de 1/4° x 1 /4° (del imitado na área 
de Cacoal) de 1 973 a 1 980 mostra que nessa área, já d istribuída em lotes quando do início dos 
levantamentos, a derrubada de matas, embora extremamente rápida, não apresenta a tendência 
exponencial exibida pelos dados referentes ao conjunto do estado. 

estradas vicinais ,  quando um lote é vendi
do, a ação do novo dono em seus primei
ros anos de ocupação é geralmente seme
lhante à de seu antecessor ao ocupar um 
lote virgem : com maiores recursos finan
ceiros e antecedentes culturais diferentes , 
esses segundos proprietários passam a der
rubar, por ano , aproximadamente o dobro 

que os colonos originais , estabelecidos há 
muito tempo em seus lotes (figura 6). Con
seqüentemente, o ciclo se repete:  durante 
alguns anos há um rápido aumento l inear 
da área derrubada , seguido mais uma vez 
por um platô. 

Há ainda outros fatores que intensificam 
o desmatamento praticado pelos colonos . 
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Um deles é a facil itação do acesso aos lo
tes ,  seja pela abertura ou pela melhoria de 
uma estrada. Assim os lotes sofrem súbita 
valorização , o que encoraja a sua venda, 
com as conseqüências que acabamos de 
apontar. No entanto, mesmo que não ven
da seu lote, o colono muda de comporta
mento a partir da melhoria do acesso.  A 
possibi lidade de escoar com mais faci l ida
de seus produtos torna a atividade agríco
la mais lucrativa e ele passa a desmatar sua 
terra em ritmo bem mais acelerado.  

A abertura ou melhoria das estradas faz 
crescer o desmate também por tornar mais 
interessante a formação de pastos, como 
forma tanto de aumentar o valor de reven
da do lote como de assegurar os direitos de 
posse da terra contra posseiros invasores . 

e hoje o aumento das derrubadas no 
conjunto do estado parece basica
mente determinado pela imigração , 

reforçada por fatores como a valorização 
das terras pela melhoria do acesso , no fu
turo o comportamento da população já es
tabelecida na região deverá assumir maior 
importância relativa. Há outras razões para 
uma futura diminuição (mas não interrup
ção) da derrubada, como a pior qualidade 
dos solos disponíveis, o acesso difícil ou im
possível às terras desocupadas remanescen
tes e a capacidade fin i ta que têm as áreas 
de origem dos migrantes de expulsar po
pulação em ritmo sempre crescente. Cabe 
ainda considerar o decréscimo da atrat iv i -

dade relativa da Amazônia depois que es
sa fronteira de terras sem dono se ' fechar ' ,  
bem como o limite do  capital , do  petróleo 
e de outros insumos que seriam necessários 
se as taxas de derrubada continuassem au
mentando muito.  

Difici lmente, porém , o desmatamento 
será sustado antes da completa derrubada 
das florestas da região, senão por efeito de 
um programa de governo abrangente ,  em
basado em conhecimento do que se passa 
e firmemente implementado. 

O curso cada vez mais veloz do desma
tamento não pode ser adequadamente ex
presso por nenhuma fórmula algébrica sim
ples , como uma equação exponencial . 
Tampouco se pode esperar que sua even
tual desaceleração siga uma trajetória suave 
e s imétrica, própria de um crescimento lo
gístico (ou seja ,  em forma de S) .  Ú a s imu
lação por computador que melhor permi
t ir ia uma análise da complexa interação dos 
fatores que pesam sobre o processo .  

Para ter uma idéia de quais são os fato
res envolvidos e como se relacionam, é pre
ciso examinar mais de perto algumas cau
sas do desmatamento que vem ocorrendo 
na Amazônia. 

As causas primeiras do f enômeno devem 
ser buscadas bem longe da Amazônia. De 
fato,  mudanças nos padrões agrícolas ocor
ridas no Sul  do Brasil nos ú lt imos 20 anos 
refletiram-se pesadamente na forma assu
mida pela ocupação da Amazónia .  Com a 
expansão da cul tura de soja ,  em l 2  traba-

Fig. 5. Desmatamento observado numa amostra de 18  lotes ocupados pelos donos origi nais. 
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Fig. 6. Efei to do rodízio de colonos sobre as ta
xas de desmatamento. 

lhadores agrícolas, 1 1  se viram desalojados, 
não encontrando t rabalho no novo siste
ma de produção . A intensificação da plan
tação de cana-de-açúcar, encorajada pelo 
governo para produção de álcool , veio tam
bém expulsar de suas terras pequenos la
vradores . A subst i tu ição de cafezais ,  que 
fazem uso intensivo de mão-de-obra, por 
culturas mecanizadas como a do trigo -
determinada tanto por prejuízos decorren
tes de geadas como pelos preços relativa
mente desfavoráveis do café frente aos da 
soja e outras culturas - engrossou ainda 
mais as fileiras dos que migraram para a 
Amazônia. 

Na própria Amazônia, as forças mais 
evidentes são as da especulação com terra , 
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a ampliação dos efeitos do aumento popu
lacional mediante as aberturas de pasta
gens e o processo de retroal imentação po
sitiva entre a construção de estradas e cres
cimento da população (ver 'A floresta po
de acabar? ' ,  em Ciência Hoje n? 1 0) .  

O s  lucros d a  venda d a  produção agríco
la, somados aos ganhos especulativos e aos 
advindos de diversas formas de subsídio go
vernamental tornam as derrubadas finan
ceiramente muito atraentes . Muitos peque
nos produtores vêm para a região com a 
intenção de fazer fortuna como agriculto
res comerciais .  Gradualmente, porém , 
constatam que a especulação proporciona 
lucros· bem maiores e ,  a exemp,lo de seus 
vizinhos , vendem seus lotes de terra por 
preços que excedem o retorno obtido em 
anos de trabalho árduo.  A agricultura re
duz-se , ass im,  a um meio de fazer face às 
despesas do dia-a-dia enquanto se aguar
da a oportunidade para vender a terra com 
bom lucro e partir para uma fronteira mais 
distante. 

Em geral , os colonos encaram tais ven
das mais como uma recompensa pelas 'ben
feitorias ' que fizeram na terra do que co
mo uma especulação . Operadores maiores 
provavelmente já começam suas atividades 
na região com a especulação em mente . 
Mas também eles tendem a se definir co
mo ' produtores ' ,  e não como meros espe
culadores. 

Como mencionamos, o desmatamento é 
al imentado também por processos de re
troalimentação positiva - círculos vicio
sos que conduzem a mudanças exponen
ciais . A construção de estradas , por exem
plo , está int imamente l igada à taxa de mi
gração : mais e melhores estradas atraem 
mais migrantes enquanto, por outro lado, 
o aumento da população justi fica a cons
trução de outras novas e melhores estradas. 

Essas relações podem ser representadas 
pelo diagrama de alças causais apresenta
do na figura 7, em que as setas indicam a 
influência de cada item sobre os demais .  
Como se observa a l i ,  as estradas represen
tam um item chave, tanto por sua interli
gação com o crescimento da população 
quanto por sua influência sobre a área que 
cada colono derruba . No diagrama,  'des
matamento' seria obtido pela multiplicação 
da 'área derrubada por cada colono' pelo 
tamanho da 'população ' ,  isto é, o número 
de colonos . 

O papel chave da abertura e da melho
ria de estradas indica que este seria o pon
to mais sensível , sobre o qual se deveriam 
concentrar os esforços destinados a frear 
o desmatamento. E esse fator , que tem ta
manho impacto sobre a taxa de desmata
mento , é de controle relativamente fáci l :  
depende exclusivamente de  decisões do go
verno, ao contrário das mi lhares de deci
sões individuais de colonos , posseiros e es-
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Fig. 7. Diagrama de alças causais da relação entre a construção de estradas e o desmatamento. 
Os sinais ao lado das pontas das setas indicam a direção de mudança que resultaria caso a quanti
dade na cauda da seta fosse aumentada.  Os sinais (positivo ou negativo) na extremidade das setas 
indicam a direção da mudança esperável no item por elas indicado caso o item que fica na cauda 
das mesmas se intensifique. As alças de retroalimentação - como a alça positiva entre estradas 
e população - são indicadas por sinais entre parênteses. 

peculadores que determinarão o destino da 
mata depois que uma estrada foi aberta ou 
asfaltada. 

O curso futuro da derrubada da flores
ta úmida depende de um complexo siste
ma de fatores em interação . Pode-se espe
rar que forças como a relação de retroali
mentação positiva que se estabeleceu entre 
a construção de estradas e a derrubada da 
floresta estimulem o desmatamento , en
quanto fatores tais como a crescente im
portância da população residente em rela
ção ao fluxo de migrantes contribuirão pro
vavelmente para atenuar o processo , em
bora não sejam capazes de detê-lo . Ao que 
tudo indica, o desmatamento permanece
rá acelerado nos próximos anos. 

A péssima qualidade do solo nas áreas 
de floresta remanescentes em Rondônia 
fornece, por s i  só , ampla just ificativa pa
ra a não-abertura de mais estradas (ver 
'Distribuição de solos pobres na coloniza
ção de Rondônia' , em Ciência Hoje n? 33) .  
O plano de asfaltamento da rodovia 
BR-429 no vale do rio Guaporé , se posto 
em prática, desencadearia um desmatamen
to de difíci l  controle numa área sem poten
cial agrícola .  Um bom começo para uma 
política de preservação do que resta de ma
ta em Rondônia seria ,  portanto , a susta
ção desses planos, cuja implementação car-

rearia fluxos migratórios para o infértil vale 
do rio Guaporé . É difíci l aquilatar os mui
tos e diversos custos de semelhante obra. 
E quem ganha com ela? 
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A G U A S N E G R A 

L U I Z  R E N A T O  C A L D A S  I N S T I T U T O  D E  B I O F I S I C  

U N I V E R S I D A D E  F E D E R A L  D O  R I O  D E  J A N E I R  



Quem não ouviu falar da cor escura das 

águas do rio Negro, na Amazônia? Pois foi 

em busca de uma expl icação para essa es

tranha coloração que uma equipe do I nsti

tuto de Biofísica da UFRJ iniciou suas pes

quisas com amostras das águas do Negro .  

As primeiras anál ises revelaram a presen

ça maciça de um microrganismo, a Chro

mobacterium violaceum, que produz um 

pigmento chamado violaceína. Levantou-se 

então a hipótese de que a cor negra estaria 

relacionada com a grande quantidade des

sas bactérias nas águas. Em combinação 

com a luz solar, a violaceína poderia agir co

mo um sensibi l izador fotodinâmico. 

Esta primeira h ipótese, no entanto, não 

foi comprovada . Os testes rea l izados com 

l inhagens de Escherichia coli, i luminadas 

com lâmpadas de amplo espectro, mostra

ram que as águas do rio Negro não pos

suíam propriedades fotodinâmicas. Surgiu, 

em seguida, uma nova hipótese: estaria a 

presença da Chromobacterium violaceum 

relacionada com a escassez de microflora 

e microfauna nos rios de águas negras, 

ameaçando, conseqüentemente, a sobrevi

vência dos peixes? 

Constatou-se, então, que o pigmento vio

laceína possui uma ação antibiótica . Seu 

efeito sobre a microfauna torna escassos os 

al imentos dos peixes, afugentando os car

dumes e dificultando a atividade pesquei

ra das popu lações ribeirinhas . O rio Negro 

é conhecido internacionalmente pelo ape

l ido de hungry river , rio da fome, que es

panta os pescadores de suas margens. A 

biomassa do rio Negro chega a ser 200 ve

zes menor do que a do rio Amazonas. 
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A ocorrência de grandes quantidades 
desta bactéria Gram-positiva cha

mada C hr om obac terium vi o laceum nas 
águas do rio Negro está atualmente bem es
tabelecida.  A primeira amostra para aná
l ise bacteriológica constatou a presença de 
500 colônias de C. vi olaceum por mil i l i tro 
d ' água e foi colhida a uma profundidade 
de 30 metros, em frente a uma estação de 
tratamento de água em Manaus ,  em abril 
de 1 976. O sedimento dessa amostra, es
palhado em p lacas de Petri com meio trip
tonado, mostrou dois tipos diferentes de 
colônias bacterianas: colônias brancas e co
lônias violeta, estas últ imas ident ificadas 
por Wilson Chagas de Araújo ,  do I nstitu
to  de Microbiologia da UFRJ , como sendo 
C hr om obac terium vi o laceum (Baci llus  
vi olaceus). 

Até então , esse microrganismo não ha
via sido isolado e estudado no Brasi l .  Mes
mo o Instituto Oswaldo Cruz, que mantém 
a maior coleção de bactérias de origem bra
si leira, não t inha notícia a seu respeito em 
seus arquivos. Uma pesquisa posterior, rea
l izada pelo I nstituto de Pesquisas da Ama
zônia, envolvendo mais cem amostras co
letadas na bacia do médio Amazonas ( em 
lagos ,  córregos e rios tributários do Ama
zonas), confirmou uma forte correlação en
tre águas negras e esse microrganismo . A 
Chr om obac terium vi olaceum (figura 1 )  está 
presente sistematicamente nas águas negras 
da Amazônia,  embora não se saiba se as 
águas são negras em virtude de sua presen
ça ou se a bactéria se desenvolve graças a 
propriedades específicas das águas negras . 

Depois de ident ificada a bactéria, a equi-

• • • • ._ • 

pe defrontou com outro problema: como 
age a C hr om obac terium vi olaceum ? Para 
responder a essa pergunta é preciso ter em 
conta a ação fotodinâmica, mediada pela 
violaceína. Sabemos que muitos processos 
químicos que envolvem a luz são necessá
rios para o funcionamento normal e para 
a sobrevivência de organismos vivos . Es
tas reações são sensibil izadas por p igmen
tos especializados, uma vez que grande par
te das moléculas que constituem matéria vi
va (entre elas , carboidratos, gorduras, pro
teínas , ácidos nucleicos , sais , água) não ab
sorvem luz eficientemente. Basta citar o 
exemplo da clorofi la, indispensável à ab-· 
sorção da luz na fotossín tese , e dos com
plexos carotenoídicos, que absorvem a luz 
necessária à visão dos animais .  

A ação fotodinâmica, no entanto ,  nem 
sempre é benéfica. Em contraste com os 
processos fotobiológicos citados, os siste
mas biológicos podem ser danificados ou 
destruídos por reações não fisiológicas fo
tossensibil izadas (ou seja ,  reações não fi
siológicas entre componentes celulares que, 
anormalmente, acontecem em presença de 
luz e de um corante sensibi l izador, danifi 
cando as células) . Esses sensibilizadores 
tanto podem derivar do meio ambiente 
(sensibilizadores exógenos) quanto podem, 
em alguns casos, ser sintet izados pelos pró
prios organismos (sensibil izadores endóge
nos), como ocorre normalmente em algas , 
bactérias pigmentadas ou,  em determina
das condições , em células húmanas. 

Os primeiros estudos sobre reações fo
tobiológicas sensibi l izadas artificialmente 
foram realizados pelo pesquisador alemão 

.. . . , .. . , .. 
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Oscar Raab, em 1900 . Nessas experiências 
pioneiras , ficou demonstrado que baixas 
concentrações dos corantes acridina e eo
sina não produziam efeito químico no es
curo , e quando i luminados tais corantes 
provocavam a morte rápida do protozoá
rio paramécio . Mais tarde, novas experiên
cias comprovaram que certas enzimas po
diam ser inativas no escuro e que algumas 
espécies de microrganismos são muito sen
síveis à presença da luz.  

Atualmente sabemos que muitas varie
dades de moléculas (além de certos vírus , 
células e até mesmo plantas e animais) po
dem ser totalmente danificadas ou mesmo 
inativadas pelo efeito da luz. Basta que es
tejam na presença de sensibilizadores apro
priados . A maioria das reações requer a 
presença de oxigênio molecular . A tal pon
to que se chama especificamente de efeito 
fotodinâmico a ação fotossensibilizadora 
de corantes especiais em presença de oxi
gênio molecular . 

No caso da C hr om obac terium vi o la
ceum , os estudos começaram pelos méto
dos de isolamento do seu mais importante 
subproduto : o pigmento violaceína. No 
I nstituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, 
com a colaboração da professora Aída 
Hasson Voloch, conseguimos a cristaliza
ção do pigmento. O peso molecular da 
substância (343) foi determinado por espec
trografia de massa, no Núcleo de Pesqui
sas de Produtos Naturais {NPPN) , do I ns
tituto de Ciências B iomédicas da UFRJ . 

Uma vez isolada a v iolaceína, estava 
aberto o caminho para se comprovar se esse 
corante executa uma ação fotobiológica. 
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FIGURA 2 Efeito da violaceína numa l inhagem 
W 5 de Staphylococcus epidermidis. Os pontos 
retangulares mostram o comportamento de 
uma cu ltura exponencial, de cerca de 2 x 108 

células por mi l i l itro, pré-exposta à luz de uma 
lâmpada GE-H 6 por 15 minutos. E os pontos re
dondos mostram o comportamento da mesma 
colônia sem pré-exposição à luz .  
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Nesse sentido, foram realizadas experiên
cias sobre o efeito da violaceína em proto
zoários como o Te trahyme na pyr iformis e 
o Trypanosoma cruzi .  Uma vez exposto ao 
corante, a letalidade produzida em T. pyri 
formis  é dramática. Concentrações de vio
laceína tão baixas quanto as de um micro
grama/mili l itro são capazes de matar cem 
por cento das células na fase exponencial 
de crescimento em apenas dez minutos . O 
mesmo se aplica ao T. cruzi suspenso em 
PBS (solução salina tamponada com fosfa
to) . No caso do T. cruzi , as concentrações 
de v iolaceína necessárias para produzir a 
morte em poucos minutos são mais altas 
(75 microgramas/mili l i tro) . 

Para demonstrar a ação fotobiológica 
sobre bactérias , l inhagens de Stap hyloc oc 
cus epi dermi dis, a saber ,  P {w) e W5 ,  fo
ram submetidas à ação da violaceína .  O ví
rus bacteriano (w) , que está contido no 
ADN do S. epi dermidis, era induzido quan
do se adicionava violaceína (dez microgra
mas/mil il itro) à cultura em fase exponen
cial de crescimento (2 x 1 08 células/mili l i
tro em meio triptonado) . Como se pode 
acompanhar pela figura 2 ,  a cultura de S. 
epi dermidis, tratada com v iolaceína, se 
comportou de forma diferente da cultura 
de controle, demonstrando uma sobrevi
vência de cem por cento à luz . 

Uma nova experiência foi realizada com 
uma cultura exponencial de S. epidermidis, 
tratada com violaceína, no primeiro caso 
preaquecida e no segundo caso sem qual
quer preaquecimento, demonstrando uma 
sobrevivência de 90% ao calor .  Como se 
pode ver na figura 3, a l ise, com produção 
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FIGURA 3 Efeito da violaceína sobre a l inhagem 
W 5 de Staphylococcus epidermidis. Os pontos 
retangulares mostram o comportamento de 
uma colônia de cerca de 2 x 108 célu las por mi
l i l itro , tratada com dez microgramas de viola
ceína por m il i l itro , com preaquecimento a 52 
graus centígrados por dez minutos . A sobrevi
vência ao calor foi inferior a 90%. A incubação 
da violaceína foi real izada a 37 graus centígra
dos. A l inha de pontos redondos mostra o com
portamento da mesma colônia , sem o preaque
cimento . 

de fagos , se completa após a incubação 
com a violaceína realizada a 37 graus centí
grados. As linhagens de Stap hyloc occus são 
inativadas pela violaceína e o efeito varia 
em função da concentração do pigmento .  

Alguns pré-tratamentos das células bac
terianas podem aumentar a ação da viola
ceína. É o caso registrado na figura 4 ,  que 
mostra o efeito da violaceína e do calor so
bre E. c oli AB 1 1 57 .  Na primeira experiên
cia, a E. c oli foi tratada apenas com calor,  
numa temperatura de 52 graus centígrados. 
Na segunda experiência, acrescentou-se ao 
calor a ação da v iolaceína (dez microgra
mas por mil i l i tro) . 

A observação das mudanças de compor
tamento das bactérias sob o efeito da vio
laceína está apenas no começo . Ainda há 
muito a se descobrir sobre a ecologia da C. 
vi olaceum na bacia amazônica e principal
mente sobre os efeitos desse corante na bai
xa fert i lidade das águas negras . 
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F IGURA 4 Efeito da violaceína e do ca lor em Es
cherichia coli AB 1 157. A l inha de pontos redon
dos mostra uma cultura de 2 x 108 células por 
mi l i litro, tratada com calor (a 52 graus centígra
dos) . A l inha de pontos retangulares mostra a 
mesma colônia tratada com calor e com a pre
sença de violaceína (dez microgramas por mi
l il itro) .  
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V I O L A C E Í N A :  A D E S C O B E R T A  D E  U M  A N T I B I Ó T I C O  
N E L S O N D U R A N I N S T I  TU T O  D E Q U Í M I C A U N I V E R S I  D A  D E E S T A D U A L  D E C A M  P I  N A S  

As pesquisas sobre a C hr omobac ter iu m 
violaceu m encontrada no rio Negro permi
tiram novas aplicações para a violaceína .  
Este pigmento apresenta uma ação antibió
t ica contra bactérias Oram-positivas e 
Oram-negativas, concentrando-se princi
palmente no ataque a Stap hyloc occus au 
reus e Bac illus sub tilis, bactérias patogêni
cas , próprias de infecções hospitalares, co
mo se pode observar na figura 1 .  Além dis
to,  a violaceína possui propriedades foto
terápicas significativas . Os resultados de 
uma experiência de fotoxigenação realiza
da em nosso laboratório revelam que, na 
faixa de 500 a 550 nanômetros (milionési
mos de milímetros) , a violaceína apresen
ta propriedades similares à violeta gencia
na, o que indica que ambos os compostos 
oxidam rapidamente substâncias orgânicas, 
na presença de oxigênio e luz. Acima de 6 10  
nanômetros , e l a  se comporta como a he
matoporfirina, um fototerápico amplamen
te utilizado na medicina, sobretudo no tra
tamento de tumores e de algumas formas 
de herpes (figura 2) . 

No próprio rio Negro desenvolvem-se di
versos processos fotoquímicos, nos quais 
a v iolaceína se decompõe em produtos co
loridos que também apresentam atividades 
antibióticas, como por exemplo os compos
tos I I ,  de cor amarela, e I I I ,  de tonalidade 
preta, que se encontram detalhados na fi
gura 3 .  Esse fenômeno tem sido mimetiza
do em laboratório, por meio da fotólise da 
violaceína. As experiências de fotoxigena
ção mostraram que, além da atividade an
tibiótica, a violaceína poderia ser utiliza
da também como um fototerápico de me
nor toxicidade do que alguns compostos 
comerciais ( como a violeta genciana e a he
matoporfirina) .  Há ainda outros derivados 
sintéticos , como os compostos IV, v, VI ,  
VI I ,  que poderiam diminuir a citotoxicida
de da violaceína e aumentar a sua dissolu
ção em água (figura 4) . A professora Mar
cela Haun,  da Unicamp, comprovou que 
o composto v é levemente tóxico a cultu
ras de células de hamster chinês V-79 e tem 
ação comparável à do Nifurtimox, droga 
comercial letal aos tripanossomatídeos. Re
sultados semelhantes foram obtidos nos es
tudos sobre genotoxicidade (efeito sobre a 
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CONCENTRAÇÕES INIBITÓRIAS MÍNIMAS (MIC) DE VIOLACEÍNA PARA VÁRIOS 
MICRORGANISMOS 

MICRORGANISMOS MIC (µ.g/mll  
Enterobacter aerogenes ATCC 10006 > 1 00 
Escherichia coli ATCC 25922 > 100 
Providencia sp 50 
Klebsiella pneumoniae ATCC 3383 50 
Proteus vu/garis 25 
Salmonella typhi 50 
Staphylococcus aureus 6 
Bacillus subtilis 6 
Saccharomyces cerevisiae 25 

FIGURA 1 Como se pode ver na tabela, a ação antibiótica da violaceína se concentra no ataque a Staphy
lococcus aureus e Bacillus subtilis. 

VELOCIDADES RELATIVAS DE FOTOXIGENAÇÃO DE ACETATO DE ETIL-ALFA-FORMIL
ALFA-FENILA 

FAIXA EOSINA HEMATOPORFIRINA VIOLACEÍNA VIOLETA- AZUL-DE-
IRRADIAÇÃO GENCIANA METILENO 

500 nm 1 ,2 0,26 0, 10  O ,  1 5  1 ,0 
550 nm 0,26 0, 10  0 , 12  1 ,0 
610 nm 0, 13  0,07 0,08 1 ,0 

FIGURA 2 Acima de 610 nanômetros, a violaceína se comporta como a hematoporfirina, um fototerápi
co amplamente usado na medicina. 
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FIGURA 3 Fórmulas químicas dos compostos 1 , l i  e I l i , derivados da violaceína. 
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FIGURA 4 Derivados sintéticos como os compostos IV, V, VI e VII aumentam a dissolução da violaceína 
em água . 

CITOTOXICIDADE DE NIFURTIMOX E VIOLACEÍNA E DERIVADOS SOBRE CÉLULAS 
FIBROELÁSTICAS DE HAMSTER V-79 

COMPOSTO 
1 
I l i  
V 
IV 

N IFURTIMOX 

ID
50 

(µ,M) (a) 
12,5 ± 0,7 
20,0 ± 0,5 
20,0 ± 0,7 
13,0 ± 0,9 
não tóxico até 30 µ,M 

(a)  Sobrevivência (b) Inibição de 50% da síntese do ADN 

D
50

(µ,M) (bl 
1 13, 1 ± 1 1 ,8 
não determinado 
450,0 ± 35,0 
48,0 ± 8,5 
450,0 ± 45,0 

FIGURA 5 O composto V apresenta uma ação comparável ao Nifurtimox, droga comercial letal aos tri
panossomatídeos. 

PERCENTAGEM DE MOBILIDADE DE TRYPANOSOMA CRUZ/ (EPIMASTIGOTAS) APÓS 
INIBIÇÃO COM OS DERIVADOS DA VIOLACEÍNA (a) 

c o M p o s T o s 
DOSE (µ,g/mll CONTROLE Ili VI V IV 

o 95% 
10 86% 86% 95% 86% 86% 
20 86% 70% 80% o 80% 
40 80% 30% 76% o 50% 

(a) a 48 h de interação 

FIGURA 6 O composto V se mostrou o mais eficiente na imobi l ização do Trypanosoma cruzi. 

INIBIÇÃO DO CRESCIMEN'fO DE TRYPANOSOMA CRUZ/ PELOS DERIVADOS DE VIOLACEÍNA 

c o M p o s T o s 

DOSE (µ,g/mll Ili VI V IV 
10 23% 23% 23% 23% 23% 
20 38% 50% 23% 100% 40% 
40 45% 100% 23% 100% 100% 

FIGURA 7 As propriedades do composto V podem ser muito eficazes no tratamento da doença de 
Chagas. 

AMAZÓNIA 

síntese de ADN) feitos com as mesmas li
nhagens de células (figura 5). 

O composto v foi o mais eficiente na 
imobilização do Trypan osoma cruzi (cepa 
Tulahuen chilena, epimastigotas) .  Concen
trações de 20 microgramas/mililitro deste 
composto podem causar cem por cento de 
imobilização (figura 6) . Ao cabo de algu
mas poucas horas, o composto provoca 
não apenas a perda do flagelo mas também 
outras modificações estruturais no T. cr u
zi . As experiências mostraram que as pro
priedades do composto v - sobretudo sua 
baixa toxicidade, sua solubilidade em água 
e a ação similar ao Nifurtimox in vi tr o -
podem ser muito eficazes no tratamento da 
doença de Chagas (figura 7) . 

Entretanto, os tripanocidas atuam de di
ferentes formas sobre a parasitemia (pre
sença do parasita no sangue do animal), de
pendendo da linhagem. Em conseqüência 
disso, novas experiências foram realizadas 
com o intuito de estabelecer as sensibilida
des das diferentes linhagens e aumentar a 
eficácia do tripanocida sobre aquelas cepas 
existentes na América Latina, onde o pro
blema da doença de Chagas é bastante sé
rio (ver 'Trypan osoma cruzi :  retrato de um 
invasor' , em Ciên cia Hoje n? 4). 

A professora Solange Lisboa de Castro, 
do Instituto Oswaldo Cruz (Fiocruz, RJ),  

fez estudos com o composto v em linha
gens mais infecciosas de T. cru zi .  Estes es
tudos revelaram que uma concentração de 
75 micromolares é capaz de produzir uma 
taxa de inibição (ro) de 50%, após 24 ho
ras com epimastigotas (forma básica do T. 
cruzi ,  que tem grande potencial de divisão 
num hospedeiro invertebrado como o bar
beiro, mas é incapaz de infectar o hospe
deiro vertebrado). E revelaram que 500 mi
cromolares apresentavam uma taxa de ini
bição de 50% (ro 50), após 48 horas com 
amastigotas (forma arredondada do T. cru 
zi , com pouca mobilidade, forma caracte
rística do hospedeiro vertebrado, e um alto 
potencial de divisão celular) .  Analisando o 
efeito sobre tripomastigotas (forma do T. 
cruzi ,  incapaz de se dividir e altamente es
pecializada em infectar as células do hospe
deiro vertebrado) no sangue de camundon
gos, observou-se a lise total (destruição) do 
protozoário somente em concentrações de 
7 50 micromolares, após 24 horas . 

Os resultados obtidos por L. de Souza 
Filardi, no Centro de Pesquisas René Ra
chou (Fiocruz, MG) , em experiências in vi 
vo, com ratos infectados (5 x 104 tripo
mastigotas sangüíneas da cepa Y de T. cru
zl) foram diferentes. Revelaram apenas 
quatro a seis por cento de supressão da pa
rasitemia do camundongo. Isto indica que 
se a violaceína e derivados se mostraram 
altamente eficientes contra a cepa Tulahuen 
chilena, o mesmo não aconteceu com a ce-
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FIGURA 8 A Chromobacterium violaceum, além da violaceína, produz um grande número de metaból itos do aminoácido triptofano. 

pa Y brasileira, que ofereceu maior resis
tência. Na Unicamp, estamos empenhados, 
neste momento, em estudar variações es
truturais da violaceína que superem a re
sistência da cepa Y brasileira. 

A C. v iolaceum produz,  além da viola
ceína, um grande número de metabólitos 
do aminoácido triptofano. Entre eles , es
tão 5-hidroxitriptofano, 6-hidroxitriptofa
no, os ácidos indol-2-carboxílico, p irrol -
3 -acético, indolpirúvico e indol-3-acético . 
O triptofano tem um papel importante na 
biossíntese da violaceína, como se  pode ve
rificar pela ação de metabólitos como o 
ácido-3-acético , a isatina e a 5-hidroxitrip
tamina. Fizemos experimentos com ácido 
indol-3-acético , marcado isotopicamente 
no carbono 1 e no carbono 2 ,  que nos le
varam à conclusão de que o carbono car
boxílico não é eliminado e que a molécula 
de ácido indol-3-acético é incorporada na 
íntegra à v iolaceína. Na biossíntese da vio
laceína, estaria envolvido, como interme
diário, o metabólito N-etil-(5-hidroxi-indol-
3-i l)-2-indoliletilamida (figura 8) .  
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Por outro lado, é importante ressaltar o 
grande potencial da Chromobacter ium v io
laceum na síntese de outros antibióticos. Já  
se  sabe que de suas cepas incolores podem 
ser isolados antibióticos monobactâmicos , 
como por exemplo SQ-26 1 80.  Outras espé
cies de antibióticos têm sido encontradas 
em cepas BMF-EG2 de C. v iolaceum, co
mo por exemplo o 3 ,6-diidroxiindoxazeno 
(também chamado Y-TO678H ou Bactropo
ne). Da cepa ATCC 3 1 532 ,  já foi possível 
isolar gl icopeptídeos (SQ-28 , 504 e SQ-28, 
546) , que são substâncias que aumentam a 
atividade das penicil inas básicas (ou beta
lactamas) . Recentemente dois novos anti
bióticos foram isolados, na cepa ATCC 
5343 , o Aerocianidin e o Aerocavin ,  já  
mencionados na figura 8 .  

O estudo da  química das bactérias pos
sibi l ita um trabalho multidisciplinar com 
grandes aplicações em biotecnologia. Na li
teratura especial izada internacional, a C. 
v iolaceum já  foi descrita como patogêni
ca. Mas no Bras i l  ainda não se tem regis
tro de qualquer caso de infecção por este 

microrganismo . A pesquisa de novos anti
bióticos a partir das cepas brasileiras de C. 
v iolaceum é ,  portanto, um campo aberto 
que se promete bastante férti l .  
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P irarucu ,  palavra de origem tupi , é 
a associação de pira , que significa 

peixe, com urucu , que quer dizer verme
lho, cor característ ica da semente de uru
cu, ou urucum (Bixa or eflana). A cor aver
melhada do animal, dada pelas escamas 
dos flancos , do ventre e da cauda, é o que 
primeiro chama a atenção do observador . 

O peixe ocorre na Amazônia .  Vive nas 
águas dos lagos da região, mas pode tam
bém ser encontrado em rios com baixa cor
renteza, margeados por mata espessa . Os 
dados da l i teratura sugerem que o animal 
atinge a maturidade sexual após o quinto 
ano de vida, quando constrói ninhos de 
aproximadamente um metro de diâmetro 
para depositar os ovos .  Os machos perma
necem próximo ao ninho, cujo arejamen
to  asseguram por meio de contínuo agitar 
das nadadeiras . 

O número de ovos por postura, na espé
cie,  ainda é matéria de controvérsia: as es
t imativas variam de dois mil a mais de cem 
mil .  Seja como for ,  parece ser papel do ma
cho proteger a prole, que nada sempre em 
torno de sua cabeça, próximo à superfície. 

Segundo Rui Simões de Menezes , foi o 
padre José Monteiro de Noronha quem pri
meiro escreveu sobre o pirarucu , no seu 
Roteir o de viagem , de 1 768, incluído na 
obra Mem órias para a hi stória e geografia 
das nações u ltramarinas .. Desde então , ob
servações interessantes têm sido feitas .  

Em 1 784, Alexandre Rodriguez Ferrei
ra escrevia: "Uma observação curiosa é a 
que fazem os pescadores do Peixe Piraru
cu, e dizem os índios que o mesmo obser
vam no Bagre, no Tucunaré, no Uirit inga: 
t razem os filhos por onde que vão sempre 
à roda da cabeça, do mesmo modo que os 
pintos à roda da galinha; em persistindo 
qualquer movimento na água, de repente 
abre a mãe os opérculos das guelras , e cor
rem os fi lhos a esconder-se dentro delas ; 
de modo que pescando-se às vezes os Pira
rucus a arpão , que é como se pescam , à 
proporção que se lhes vão dando pancadas 
na cabeça, para morrerem, vão saltando os 
fi lhos de dentro para fora . "  

No início deste século,  e m  1 907 , Clara 
Mesquita Pinheiro observava: "O piraru
cu (Arapaima gigas, Vastr es gigas, Sudis  
gigas) - belo e grande peixe da  bacia ama
zônica , considerado o 'gigante das águas 
doces ' ,  é o único representante vivo da re
mota e singular família Arapaimidae ( . . .  ) 
Sua pesca e conservação, por processos ru
dimentares , deixam muito a desejar .  Peno
sos e demorados meios de pesca , grandes 
desperdícios de material para simples sal
ga e excitação solar , urge modificar a roti
na por métodos modernos de colheita e 
conservação . ' '  

N a  literatura recente, a família dos os
teoglossídeos é considerada primitiva. Ne-
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la ocorrem somente dois gêneros:  Osteo
glossum (com duas espécies , O. bicirr ho
sum e O. ferr eirat) e Arapaima (com uma 
única espécie, A. gigas). Ambos os gêne
ros só ocorrem na Amazônia e estão rela
cionados aos gêneros Sc ler opages, que 
ocorre na Austrália, e Heter otis, que ocorre 
na África. O pirarucu (Arapaima gigas Cu
vier , 1 8 1 7) é a maior espécie da família, al
cançando até três metros de comprimento 
e podendo pesar 200 quilos . 

A espécie já foi abundante nas cercanias 
de Manaus , mas sua intensa procura, de
terminada por seu alto valor comercial , tem 
estimulado a captura de exemplares jovens, 
conhecidos vulgarmente por 'bodecos ' ,  
prejudicando o estoque natural . Nos últi
mos anos, a produção de pirarucu no es
tado do Amazonas sofreu grande baixa. Se
gundo a Superintendência do Desenvolvi
mento da Pesca do Amazonas (Sude
pe/ AM), passou de 1 . 75 1 toneladas em 
1 984 para 3 1 0 toneladas em 1 988 .  Estes da
dos oficiais ,  porém, são controversos. Ao 
que parece , a produção vem sendo subes
t imada: sendo proibida a comercialização 
de animais com comprimento inferior a um 
metro e meio, as 'mantas' da carne de ani
mais com comprimento inferior não seriam 
registradas . De quaJquer modo, não é pos
sível afirmar que está ocorrendo a extin
ção do pirarucu .  

Peixe de respiração aérea obrigatória, 
o pirarucu usa sua bexiga natatória modi
ficada como se fosse um pulmão; a inter
valos regulares de tempo, emerge para res
pirar . Desse hábito se valem os pescadores 

para capturá-lo .  A postos em suas canoas 
de madeira, munidos de arpão , ou fisga, 
aguardam que o peixe venha à tona. Ar
poado, o animal se debate até se cansar , 
quando é puxado e embarcado na canoa. 
O método do curral, também ut i lizado, 
apesar de proibido , consiste em fechar um 
igarapé com madeira de tal forma que o 
peixe que nele entra não mais consegue sair .  
É também uti l izada a captura com malha
deiras , que afogam o animal rapidamen
te,  pois ,  uma vez malhado , ele não conse
gue emergir e morre asfixiado .  

O pirarucu é comercializado principal
mente na forma de mantas congeladas , sal
gadas , ou mesmo frescas , mas são as man
tas salgadas o principal meio de preserva
ção e comercialização do produto. Na ver
dade, o que se constata é que nada ou pou
co mudou nesse intervalo de mais de 80 
anos t ranscorrido desde as observações de 
Clara P inheiro, alertando para as condi
ções impróprias do preparo da carne do pi
rarucu . Com exceção de grandes empresas 
que se dedicam à exportação do peixe e 
mantêm o controle de qual idade do pro
duto salgado, não há maiores preocupações 
com o processo adotado na · salga . 

Além da deliciosa carne,  praticamente 
desprovida de espinhas , que permite o pre
paro de diversos e saborosos pratos regio
nais - entre eles , é famoso o 'pirarucu de 
casaca' -, aproveitam-se ainda do animal 
as escamas , usadas como lixa de unha ou 
na confecção artesanal de ornamentos t í
picos , e até a língua, que, óssea e áspera , 
é largamente uti l izada para ralar o guara
ná em bastão . Os ovos das fêmeas também 
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são consumidos . A pele do peixe vem sen
do objeto de intensos estudos que visam à 
sua utilização na produção de sapatos , bol
sas e vestimentas . 

A criação do pirarucu em cativeiro tem 
sido objeto de controvérsia ,  em razão de 
duas características da espécie: possui um 
ciclo de v ida longo , só se  reproduzindo 
após o quinto ano , e é carnívora, não con
sumindo adequadamente alimentos artifi
ciai s .  Sua criação em diversas estações de 
piscicultura no Nordeste, no entanto, tem 
revelado tratar-se de um animal com gran
de potencial para cultivo. 

Interessados em estudar aspectos da fi
siologia da respiração de A rapaima gigas, 
iniciamos a criação de aproximadamente 
300 alevinos dessa espécie .  O processo que 
uti l izamos para apanhá-los consistiu em 
deixar um exemplar adulto, recém-captu
rado , com a cauda dentro d 'água; os ale
vinos iam então se j untando em torno de
la  e eram colhidos com uma rede de filó .  

Ao chegarem ao laboratório, os animais 
mediam pouco mais de 12 centímetros e pe
savam, em média ,  30 gramas . Foram dis
tribuídos em tanques de cimento amianto, 
de mil litros , e em dois viveiros cavados na 
terra, com lados de cinco metros e cerca de 
um metro de profundidade. 

A alimentação inicial dos alevinos con
sistiu em pequenos peixes forrageiros e 
camarão-d 'água-doce. Observamos, nessa 
fase, que diversos animais morriam ao ten
tar engolir presas demasiado grandes , que 
ficavam entaladas em suas bocas. Para cap
turar a presa , o pirarucu persegue-a e ,  
quando próximo dela, 'chupa-a' para den
tro da boca , com grande quantidade de 
água, produzindo um ruído característico . 

Na fase seguinte, quando já aclimatados 
às condições descritas , os pirarucus passa
ram a ser alimentados com carne de peixe, 
de baixo valor comercial, picada: cubos de 
um centímetro cúbico , colocados nos tan
ques e nos viveiros , sempre no mesmo lo
cal e no mesmo horário ,  eram vorazmente 
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devorados .  Pudemos ainda observar que, 
uma vez acostumados ao sistema de ali
mentação (horário e local) ,  os peixes en
travam em intensa movimentação quando 
ocorria qualquer atividade nas proximida
des do viveiro , na expectativa de alimen
to. Quando livre de restrições , o pirarucu 
consome em média, diariamente, seis por 
cento de seu peso em alimento.  

Mensalmente, 30 animais eram pesados 
e medidos, e deles obtínhamos razoável 
quantidade de sangue para a análise dos pa
râmetros hematológicos, de vários metabó
litos intermediários , dos fostatos intra
eritrocitários , da concentração de amônia 
e nitrito e outras . 

O crescimento e o ganho de peso do pi
rarucu em cativeiro podem ser constatados 
de uma semana para outra, mesmo sem uso 
de balanças ou ictiômetros . Criados nas 
condições descritas, podem, ao fim de um 

ano, apresentar um incremento de peso da 
ordem de dez mil por cento e de compri
mento da ordem de 500 por cento. Isto sig
n ifica que um animal com peso inicial de 
40 gramas estará, ao cabo de 1 2  meses, com 
quatro quilos ! A figura 1 ilustra essas ob
servações, refletindo os dados obtidos men
salmente. Há referências a outras condições 
de cultivo, em que os peixes chegam a ga
nhar nada menos que dez quilos por ano . 
Por força desses dados impressionantes , 
vários interessados vêm cultivando o pira
rucu , com sucesso , em alguns estados do 
Norte e do Nordeste e outros tantos estão 
se preparando para isso. 

Embora os pirarucus tenham respira
ção aérea, é necessário controlar a quali
dade da água em que são imersos . Em tan
ques de piscicultura, quando a água não é 
renovada, ocorre o acúmulo do ânion ni-

O G A N H O  D E  P E S O  N A  C R .I A Ç Ã O  E M  C A T I V E I R O  

FIGURA 1 Criado em cativeiro, o pirarucu apresenta rendimento muito maior que o de outras espécies. Embo
ra seja carnívoro, sua taxa de conversão alimentar foi, em nosso estudo, de 3,01 em média. No primeiro mês, 
os peixes passaram do peso inicial de 40 g para 128 g ;  no segundo, chegaram a 246 g ;  no 12� mês de cultivo, 
alguns exemplares pesavam mais de 4,750 kg. 
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trito (No2) ,  que é formado a partir da 
amônia - principal produto nitrogenado 
de excreção dos peixes -, por meio da ati
vidade metabólica de microrganismos . Ab
sorvido pela pele dos peixes, o nitrito é alta
mente específico na conversão da hemoglo
bina - proteína carreadora de oxigênio -
em metaemoglobina, que é uma forma não 
funcional da proteína ,  incapaz de se ligar 
reversivelmente com o oxigênio . Dessa for
ma, o nitrito pode levar o animal a um es
tado hipóxico , isto é, de baixa oxigenação 
corporal . Os dados têm revelado uma rela
ção direta entre a concentração de amônia 
na água e de nitrito no plasma do pirarucu . 

Experimentos conduzidos em aquários 
com controle da atmosfera acima da linha 
d 'água têm revelado que o pirarucu é in
capaz de oxigenar seu sangue a partir do 
oxigênio dissolvido na água, mesmo em 
condições extremas.  Em atmosfera com
posta por cem por cento de nitrogênio ga
soso, os animais morrem num intervalo de 
cinco e dez minutos. A análise espectrofo-

FIGURA 2 No homem, a oxiemoglobina (forma oxige
nada da hemoglobina) tem um espectro de absorção 
característico entre500e600 nm (o nanômetro é a bi l io
nésima parte do milímetro). Em peixes, os picos de ab
sorção podem estar levemente deslocados, mas o as
pecto geral dos espectros é praticamente o mesmo. 
O sangue retirado de exemplares de pirarucu subme
tidos a uma atmosfera constituída por 100% de nitro
gênio exibe um comportamento espectral ( - )  carac
terístico da desoxiemoglobina (forma desoxigenada 
da hémoglobina); o mesmo sangue, quando agitado 
em contato com ar, sofre oxigenação e exibe a se
guir o comportamento espectral ( - - - ) caracterís
tico da oxiemoglobina. 
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tométrica do sangue revela que, nessa con
dição , suas hemoglobinas estão cem por 
cento desoxigenadas (figura 2) . I sto de
monstra que, se impedido de subir à super
fície da água para respirar ou submetido 
a uma atmosfera anóxica, o animal morre 
por não conseguir oxigenar seus tecidos. 

Durante uma expedição científica feita 
pelo navio A lpha Helix à Amazônia em 
1 976, dois pesquisadores , simultaneamen
te, registraram a presença,  em Arapaima 
gigas, do pentafosfato de inositol ( IP5) ,  

um composto orgânico encontrado nos gló
bulos vermelhos do sangue (eritrócitos) de 
aves , onde atua como modulador da afi
n idade da hemoglobina com o oxigênio .  

O achado foi tão inesperado que Grant 
Bartlet t ,  um dos pesquisadores , comentou 
mais tarde : "Quando uma assistente me 
mostrou as primeiras análises dos fosfatos 
das células vermelhas em A rapaima gigas, 
fiquei convencido de que, inadvertidamen
te, ela as substituíra pelas células verme
lhas de patos ,  que estávamos estudando ao 

eritrocitários de Arapaima gigas confirma
ram a presença entre eles do inositol pen
tafosfato (figura 3). Com isto , foi-nos pos
sível comprovar também a hipótese da exis
tência desse composto num animal filoge
neticamente mais primitivo que os répteis . 

Estudos sobre o papel fisiológico do IP5 
em Arapaima gigas deverão ser implemen
tados , fundamentalmente para investigar 
se, nesse animal , ele é capaz de modular a 
afinidade da hemoglobina com o oxigênio , 
como o fazem outros fosfatos intra
eritrocitários, como o trifosfato de adeno
sina (ATP) e o trifosfato de guanosina 
(GTP), em relação às hemoglobinas da 
grande maioria das espécies de peixes. 

Com suas surpreendentes características, 
sua origem primitiva, sua localização tão 
circunscrita, e seu considerável valor eco
nômico, o pirarucu permanece pouco co
nhecido e mal explorado . Continua sendo, 
em suma, o que dele disseram Eigenmann 
e Allen em 1 942, '' . . .  um fértil assunto de 
estudos , à espera de um investigador" . 

FOSFATOS ERITROCJTÁR10S NO PIRARUCU 

FIGURA 3 Perfi l cromatográfico dos fosfatos presentes nos g lóbulos vermelhos (eritrócitos) do sangue dos 
p i rarucus, com as quantidades, em m icromoles por mi l i l itro. Surpreendentemente, a concentração de IP

5 
encontrada é semelhante à presente nos eritrócitos das aves. 
Pi , fosfato inorgânico; ADP, difosfato de adenosina; GTP, trifosfato de guanosina; Fe-GTP, trifosfato de gua
nosina l igado a ferro; HCI, ácido clorídrico; I P

5
, pentafosfato de inositol .  

mesmo tempo . "  Isto dá uma boa idéia da 
semelhança entre o perfi l  cromatográfico 
dos fosfatos eritrocitários do pirarucu e das 
aves . De fato ,  nos eri t rócitos destas, o IP5 
ocorre em concentrações que variam de dez 
a 20 micromoles por mililitro .  Está também 
presente nos eri t rócitos de algumas espé
cies de répteis, porém em concentrações re
lativamente baixas , e ausente em outras 
mais especializadas . 

Como esses pesquisadores estudaram 
animais pequenos,  restava confirmar a pre
sença desse composto em animais adultos, 
bem como investigar sua evolução ontoge
nét ica. Nossos estudos dos fosfatos intra-
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p E s e  A R ,  p E s a u I _ S A R  

Além de doutores, mestres e estagiários 
de ciências biológicas, o Departamento de 
Biologia Aquática do lnpa tem em seus 
quadros um grupo de funcionários mui
to importantes, mas que nunca estiveram 
sentados em bancos universitários: na 
maior parte, nem sequer concluíram o 
primeiro grau. São os 14 pescadores que 
fazem parte da equipe de apoio e que con
tribuem para o êxito das pesquisas âca
dêmicas-com seu conhecimento empírico 

mas bastante preciso sobre as migrações, 
os hábitos alim.entares, a reprodução dos 
peixes, épocas e locais de desova e outras 
informações sobre o comportamento dà 
fauna aquática, que complementam os li
vros ou até mesmo preenchem as lacunas 
deixadas pelos autores. 

Na maioria, são nativos da região, do
tados de excepcional habilidade, tanto na 
captura como na identificação das espé
cies, e se movimentam com singular de
senvoltura pelos rios, lagos, igapós e iga
rapés da bacia amazónica. Graças à tra
dição oral e aos ensinamentos colhidos na 
observação diária dos mais velhos, des
de a infância aprenderam a lidar com os 
recursos naturais da região. Um deles é 
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João de Souza Pena, há dez anos funcio
nário do lnpa, filho e neto de pescador. 
Ele diz: "Como o pesquisador sentou no 
banco de aula para aprender, assim o pes
cador sentou na proa de uma canoa, pa
ra colocar em prática a capacidade de ob
servar e criar suas técnicas." 

Jansen Suanon, assistente de pesquisa 
e aluno de pós-graduação do curso de 
Biologia de Água Doce e Pesca Interior, 
considera que o apoio dos pescadores é 
fundamental para o seu trabalho, sobre
tudo porque, vindo de São Paulo, foi 
criado numa realidade totalmente dif eren
te: "Se eu fosse realizar sozinho o traba
lho de coleta, ao invés de um ano, teria 
que organizar tudo em três, sendo dois 
só para me familiarizar com as espécies, 
para depois, então, selecionar as varieda
des que me interessam." Outra pesquisa
dora, Vera Maria Val, da Divisão de Ic
tiologia e Mamíferos Aquáticos, acha que 
os conhecimentos dos pescadores repre
sentam 'uma ciência à parte'. E Adalber
to Luís Val, coordenador de pós-gradua
ção, afirma: "A conversa com os pesca
dores durante as nossas excursões faz sur
girem hipóteses de trabalho para as quais 
tentamos depois encontrar uma explica
ção científica. ' '  

"Quando eu estava preparando a mi
nha tese", acrescenta Adalberto Vàl, "es
tudava a produção de um composto no 
sangue dos peixes. Este composto é .mais 
concentrado quando o organismo está 
submetido a maior estresse. Tratava-se de 
um grupo de peixes de tipo migrador, que 
nadavam grandes distâncias. Coletei vá
rios exemplares em dois locais diferentes 
e num dos grupos encontrei grande quan
tidade do composto, mas no outro gru
po a quantidade encontrada era muito pe
quena, e eu não atinava qual a razão." 

Mais tarde, conversando com um pes
cador, Adalberto soube que entre os pei
xes que estudava havia uma espécie não 
migradora: "Era um peixe que eles cha
mam de morador, porque não deixa seu 
hábitat nem mesmo para se alimentar ou 
reproduzir. Fiz novas coletas dos peixes 
que apresentavam pequena quantidade d.o 
composto no sangue e comprovei que eles 
não migram: são e_ndêmicos da região." 

Mas será que os pescadores também 
aprendem com os pesquisadores? Carlos 
Sotero da Silva, o 'Carlitos', diz que sim: 
"Aprendi, por exemplo, os nomes cien
tíficos dos peixes, a distinguir o macho 
da fêmea, e a saber quando certos tipos 
de peixe estão ovados. ' '  Alguns pescado-

res, antes de ingressarem no lnpa, haviam 
trabalhado na pesca comercial e estavam 
habituados a capturar cardumes de até 
dez mil peixes, como conta ' João Pena: 
' '  A gente pegava peixe até na desova. De
pois senti re,norso, porque os pescadores 
têm alternativas, podem pescar outras 
qualidades em outros locais do rio." No 
caso desses pescadores, o convívio com 
os pesquisadores contribuiu para o desen
volvimento da consciência ecológica. Eles 
valorizam também a possibilidade que se 
abre, com o trabalho científico, de cria
ção de certas espécies em cativeiro. 

Como qualquer profissional, os pesca
dores desejam ver seu trabalho mais bem 
remunerado e reconhecido - o que às ve
zes significa apenas a menção de seus no
mes nas pesquisas de que participam. Ma
nifestam também o desejo de conhecer 
melhor o trabalho do pesquisador, 'não 
somente durante a coleta, mas também 
os resultados. Tudo isso contribui para 
um relacionamento que facilita o traba
lho de pesquisa: " Há, por exemplo, ex
perimentos em que é necessário coletar 
peixe de duas em duas horas, inclusive à 
noite", comenta Vera Vai. "Sabendo o 
motivo do trabalho, eles se mostram mais 
solidários, mais amigos." 

No entanto, nem tudo é fácil ou se pas
sa sem tropeços. Mas como é das dific.ul
dades que surgem as soluções, e�se con
tato, às vezes amistoso e solidário, às ve
zes tortuoso e distanciado, leva muitos 
pesquisadores ao reconhecimento da pró
pria dificuldade que têm para explicar seu 
trabalho. A superação dessa deficiência, · 
com a conquista de uma forma de expres
são mais clara e objetiva, também enri
quece seu trabalho científico. Ao mesmo . 
tempo, surgem sugestões, como as de Jan
sen: "Deveríamos organizar aqui um trei
namento especial para os pescadores, 
mostrando, por exemplo, por que é im
portante estudar o conteúdo estomacal do 
peixe, conhecer o que ele come, suas pe
culiaridades ... Deveria haver uma forma 
de transmitir es·se conhecimento gerado 
aqui através de uma linguagem mais fá
cil, mais acessível, uma forma de comu
nicação mais popular! "  

V E R A  R Ó L I M  S A L L E S  
D E PA RTAM E NTO D E  ECON O M I A  R U R A L  
U N I V E R S I D A D E  E S T. D O  M A R A N H Ã O  
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O R N A L 
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"""' .Allllllll 

CENARIOS DA AMAZONIA 

Este a rtigo procura sintetizar as 

teses e conclusões científicas 

dos 
1
Macrocenários da Amazônia 

- Cenários a lternativos e 

cenário normativo da Amazônia 

no horizonte do ano 2010', 

trabalho elaborado em conjunto 

pela SU DAM (Superintendência 

do Desenvolvimento da 

Amazônia ) ,  BASA ( Banco da 

Amazônia SI A) e SU FRAMA 

(Superintendência da Zona 

Franca de Manaus),  com apoio 

do PNUD ( Programa das Nações 

U nidas para o Desenvolvimento ) .  
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A 
Amazônia é o espaço do futuro: tem 
diante de si um amplo leque de alter
nativas de desenvolvimento que per

mitem prever diferentes horizontes e perspecti
vas para as próximas décadas e gerações. Esses 
futuros prováveis dependerão tanto de circuns
tâncias externas à região como de suas poten
cialidades e limitações. Em suma, o futuro de
penderá da forma pela qual os componentes po
líticos, econômicos, sociais e ambientais, den
tro e fora da Amazônia, vão se articular nas pró-· 
ximas décadas, abrindo oportunidades ou crian
do dificuldades para a região. 

Os poss 'veis cenários aqui apresentados para 
a Amazônia foram elaborados com base na aná
lise das diferentes combinações dos comporta
mentos prováveis desses fatores, sejam eles os 
condicionantes internacionais e nacionais ou as 
potencialidades e especificidades da região. O 
cenáriô normativo - ou desejado - confron
ta as aspirações e os sonhos dos 'atores regio
nais ' com circunstâncias reais, oportunidades e 
desafios extra-regionais .  Como alternativa plau
sível, ele constitui a referência para um 'Proje
to para a Amazônia' negociado no processo po
lítico que construirá o futuro da região. 

1 .  Rio Negro 
2. Rio Solimões 
3. Manaus 
4. Encontro das águas 

( Rio Amazonas) 
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Oportu nidades e desafios futuros 

Profundas transformações em curso no qua
dro mundial e na realidade sociopolítica e eco
nômica nacional fazem prever alterações nas 
condições de desenvolvimento da Amazônia, 
com diferentes impactos sobre seu futuro. No
vos desafios, oportunidades e obstáculos estão 
sendo gestados num contexto mundial e numa 
realidade brasileira ainda marcados por incer
tezas e redefinições. 

No panorama internacional, fatores gerais de 
instabilidade se fazem sentir, como por exem
plo: a desorganização do sistema monetário e 
financeiro internacional; a despolarização da es
trutura de poder em nível mundial; a abertura 
econômica e política dos países socialistas; e a 
formação de grandes blocos econômicos . Ao 
mesmo terhpo, amadurecem fatores de dinami
zação e transformação, dos quais dois devem 
ter impactos diretos sobre o destino da Ama
zônia: a revolução científica e tecnológica e o 
desenvolvimento da consciência ecológica. 

A curto prazo, os elementos de instabilidade 
tendem a se manter no contexto internacional, 
devendo atuar como moderadores e reorienta
dores daqueles fatores de transformação. De
pendendo de como se combinem entre si e com 
um conjunto de outros fatores de tensão e es
trangulamento, esses germes centrais de trans
formação darão origem a futuros distintos, ou 
seja, a cenários internacionais alternativos. De 
qualquer forma, é razoável supor que a conver
gência dos fatores de transformação, mesmo in
fluenciada pelas tensões decorrentes de eventos 
críticos, ac.abe por configurar uma retomada do 
ciclo expansivo mundial com base num novo pa
radigma tecnológico. 

Nos últimos anos, a economia mundial volta 
a apresentar taxas razoáveis de crescimento, de 
forma muito lenta e irregular, à medida que pas
sa por importante processo de reorganização . 
Com diferentes nuances e prazos de maturação, 
acelera-se a revolução científica e tecnológica; 
a acumulação de capital nos países desenvolvi
dos se dinamiza; redefinem-se mercados inter
nacionais, padrões monetários e sistemas insti
tucionais. No bojo desse processo, redesenha
se também a divisão internacional do trabalho. 
Acelera-se, particularmente, a formação de gran
des blocos supranacionais em torno dos Esta
dos Unidos, Alemanha e Japão. 

Para os países menos desenvolvidos, a natu
reza desse novo modelo de organização da eco
nomia mundial tende a criar mais dificuldades 
e isolamento do que a facilitar o acesso ao no
vo paradigma tecnológico. No entanto, países 
com as condições do Brasil têm possibilidades 
de transformar os desafios externos em opor
tunidades para construção de seu próprio futu
ro . A Amazônia, particularmente, se vê diante 
de uma oportunidade imp<1 ·.1 anti=:, em virtude 
do crescimento da consciên1.,Ja ecológica mun
dial e nacional. 

AMAZÓNIA 

No contexto da transformação econômica e 
sociopolítica, o Brasil apresenta seus próprios 
fatores internos de mudança e conservação, suas 
dificuldades e potencialidades, que também so
frem diferentes impactos do cenário mundial. 
Destacam-se: ( 1 )  a instabilidade política decor
rente das dificuldades encontradas pelo atual go
verno para compor uma base de sustentação só
lida, que prepare as condições para construção 
de um projeto hegemônico; (2) a crise do Esta
do, resultante das fortes pressões do déficit pú
blico, da elevação da dívida interna e das resis
tências políticas e sociais às mais drásticas me
didas de redefinição do seu papel; (3) a crise 
econômica e a permanência das pressões infla
cionárias; (4) o estrangulamento da infra-estru
tura econômica e a carência de recursos tecno
lógicos e humanos, como conseqüência da fal
ta de investimento, da degradação do sistema 
de ensino básico e superior e da deficiência do 
sistema de ciência e tecnologia nacional; e (5) 
o estrangulamento externo decorrente do eleva
do endividamento. 

Esses fatores acentuam a fragilidade do país 
aos impactos externos e dificultam o aprovei
tamento das oportunidades abertas pelo cená
rio mundial em construção. Mas o Brasil tam
bém apresenta potencialidades que lhe permi
tem implementar mudanças e qualificar-se pa
ra ocupar espaços internacionais: reservas de re
cursos naturais importantes e estratégicas para 
o novo paradigma tecnológico mundial; relati
va base tecnológica e nível de industrialização 
seletivo e diferenciado; elevado potencial de 
mercado interno. 

A definição do futuro do Brasil - decorren
te da interação dessas potencialidades com os 
impactos prováveis do contexto mundial - de
pende então, em primeiro lugar, da instauração 
de um projeto social dominante, que se apro
prie dos instrumentos de poder do Estado bra
sileiro. Em segundo lugar, depende dos desdo
bramentos de medidas econômicas, tais como 
a desindexação da economia, a reforma do sis
tema financeiro, o congelamento de preços e sa
lários, o programa de privatização e a abertura 
externa da economia, com vistas ao estancamen
to do processo inflacionário. 

Dependendo da forma pela qual o governo 
do presidente Fernando Collor se articule para 
compor um projeto politicamente sustentável, 
que enfrente as restrições de curto prazo e os 
condicionantes antes analisados, três cenários 
podem ser definidos para o futuro do Brasil: 

Cenário 1 - Estagnação e instabilidade política 
O Brasil entra num longo período de estag

nação, com crescimento econômico baixo e ir
regular, marcado por grande instabilidade po
lítica e decadência de sua posição na economia 
mundial. Resulta do insucesso do governo em 
controlar a crise econômico-financeira e deter 
a inflação. Isso impede a construção de um pac
to de sustentação política para medidas de aus
teridade e abertura econômica, que reanimariam 

DOCUMENTO 

A Amazônia se encontra 

hoje diante de uma 

oportunidade 

impo.rtante, que decorre 

do crescimento da 

consciência ecológica 

no país e no mundo. 

Países com as condições 

do Brasil têm 

possibilidades de 

transformar os desafios 

externos em 

oportunidades para 

construir seu futuro. 
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DOCU 

Quadro 1 

Crescimento 
econômico 

Progresso 
técnico 

Inserção 
mundial 

Estrutura 
produtiva 

Situação 
social 

Divisão 
regional do 
trabalho 

Cenários nacionais 

CENÁRIO 1 CENÁRIO 2 CENÁRIO 3 

Estagnação e Neoliberal Modelo social-
instabilidade modernizante reformista 

Reduzido. Moderado.  Moderado. 

Defasagem mundia l  D i m i n u i  defasagem Moderada difusão com 
crescente e baixa difu- com intensa difusão e elevada capacitação in-
são .  moderada capacitação terna . 

interna . 

Descola do ciclo ex- I ntegração competitiva 
pansivo mundial e per- com intensificação co
de espaço no comér- mercial e de capita l .  
cio. 

Clara reorientação pa
ra o mercado interno 
com manutenção sele
tiva de espaço no co
mércio mundial .  

Leve declínio da indús- Crescimento da indús- Crescimento equi l ibra
tria e pequena a ltera- tria e do terciário, com do do tu rismo, da agri
ção do perfi l .  ligeiro declínio d o  setor cultura e d a  indústria 

primário. com redefinição dos 
ramos. 

Alta concentração de Concentràção de ren
renda, pobreza elevada da,  elevação da renda 
e g randes délicits so- per capita e oferta alta 
ciais. de emprego.  

Reconcentração eco- Desconcentração fra
nômica reg ional, com ca, com alta expansão 
m é d i a  e x p a n s ã o  da da fronteira .  
fronteira . 

Redução rápida da mi
séria absoluta e pobre
za, com aumento do 
emprego e desconcen
tração da renda . 

Desconcentração mo
derada, com média ex
pansão da fronteira . 

Meio ambiente Estaciona a polu ição Elevação de polu ição 
industrial e aumentam industria l e u rbana se
os problemas de sa- letiva e concentrada. 
neamento. 

D im inu i  a po lu ição 
industria l ,  urbana e ru
ral ,  e melhora o sanea
mento. 
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a confiança dos agentes econômicos no futuro do país. Tensões sociais, desemprego e aumento da pobreza contrastam com a concentração de renda, acirrando a desagregação social. 
Cenário 2 - Neoliberal m odernizante O Brasil se integra fortemente à economia mundial em expansão. Internalizando seu dinamismo e a renovação científica e tecnológica, retoma com vigor o crescimento econômico e moderniza seu parque industrial. É uma conseqüência da capacidade política do governo em adotar medidas de estabilização e uma estratégia de integração competitiva no contexto mundial, apoiado num pacto hegemônico que lhe dá sustentação político-parlamentar. Verificase elevação do produto, do emprego e da renda 

per capita, embora persistam a desigualdade e a pobreza, decorrentes da alta concentração de renda. 
Cenário 3 - Modelo social-reformista Registra-se no Brasil amplo processo de desenvolvimento econômico. O crescimento e a distribuição de renda progridem em ritmo ele-

vado, dinamizando o mercado interno, elevando a qualidade de vida e reduzindo as desigualdades. É o resultado de uma renegociação das bases do projeto do governo com segmentos reformistas, que lhe dão apoio em troca de reformas sociais capazes de redefinir o padrão de desen vo l vimen to, incluindo a inserção na economia mundial, mas dando destaque ao mercado interno, à preservação de mecanismos moderados de protecionismo e à intervenção do Estado na economia. Os cenários nacionais são apresentados (Quadro 1) como configurações dominantes nas próximas duas décadas, sem que sejam explicitadas as suas trajetórias .  Os três são considerados, em geral, como igualmente plausíveis, dependendo das combinações específicas dos fatores exógenos e endógenos vistos antes. Entretanto, procura-se construir a trajetórta mais provável, presumindo-se sua viabilidade econômica e política em diferentes momentos das duas décadas . Segundo essa trajetória mais provável, o Brasil vive nos primeiros anos desta década uma situação de instabilidade e estagnação econômica . Passados alguns anos de dificuldades e desorganização, decorrentes das políticas de estabilização e abertura econômica, sobrevêm taxas elevadas de crescimento e acelera-se a modernização tecnológica. O país então encontra espaço para inserir-se na economia mundial e experimenta uma evolução socioeconômica compatível com o cenário neoliberal modernizante. Uma vez que a recuperação da economia facilita a construção de um pacto hegemônico, assegura a estabilidade econômica e a elevação geral da renda, esta etapa da trajetória deve dominar por um período mais longo, provavelmente até a virada do século. No entanto, o próprio sucesso do modelo neoliberal prepara mudanças de peso no projeto de desenvolvimento nacional: acelera o crescimento, amplia os segmentos assalariados, promove a urbanização. Mesmo que as desigualdades sociais e a concentração de renda ainda se mantenham, a modernização da economia se aprofunda, criam-se condições políticas para reverter, já nesta década é à medida que se aproxima o ano 2000, as bases do modelo nacional de desenvolvimento. Estas irão se consolidando, lenta mas consistentemente, enquanto se intensifica o processo de crescimento e modernização. Assim, na virada do século, a trajetória deve registrar uma inflexão, a partir de uma nova estratégia que promove a recomposição do tecido social do Brasil, com ampla e abrangente redistribuição dos benefícios do desenvolvimento. Nos termos dessa trajetória mais provável, aqui apresentada de forma simplificada, a realidade brasileira vai incorporando, nesta e na próxima década, características que podem ser 
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agrupadas em três configurações distintas, que chamamos de 'cenas do provável futuro do Brasil ' ,  entendidas como cortes temporais capazes de destacar as inflexões no caminho histórico (Quadro 2) . 
Cenários a lternativos da Amazônia 

Os futuros prováveis da Amazônia resultam, como vimos, da influência combinada dos cenários nacionais e mundiais em confronto com as potencialidades e limitações endógenas à própria região, e da mediação dos atores regionais no processo político. Dependendo de como o Brasil se articule no contexto mundial em transformação, a Amazônia se defrontará com diferentes oportunidades e desafios exógenos. As reservas de recursos naturais, renováveis e não renováveis, nas quais reside a grande potencialidade da Amazônia, constituem também, e paradoxalmente, a maior fragilidade da região. Isto porque estão inseridas num ecossistema muito vulnerável, que é alvo de cobiça e de ações predatórias generalizadas . Esta fragilidade se aguça quando se considera que as amplas possibilidades de aproveitamento econômico racional ainda não encontram respaldo tecnológico adequado no atual desenvolvimento das formas de produção. Além disso, por ser uma região de dimensões continentais, fronteira recente de ocupação pelo capital , a Amazônia é foco de conflitos sociais e socioculturais, resultantes, sobretudo, da disputa pelo acesso a seus recursos naturais, à riqueza e à terra. Com o processo muito rápido de reconstrução do espaço, acentuam-se as diferenciações socioeconômicas e culturais, o que gera um mosaico complexo de distintos padrões de produção, organização econômica e relações sociais. Uma análise de conjunto dos elementos determinantes do futuro da Amazônia permite construir quatro cenários alternativos (Quadro 3). 
Cenário 1 - Periferia exportadora A Amazônia mantém o seu papel de 'almoxarifado' da economia nacional e mundial, reforçando sua posição de exportadora de matérias-primas e recursos naturais. Cresce sua integração econômica e comercial com o resto do país e com o exterior; sua elevada taxa de crescimento é estimulada externamente pela demanda de recursos naturais e importantes investimentos de capital . No entanto, esses recursos são explorados de forma intensa e pouco internalizada, com fracos resultados em termos de riqueza e verticalização da produção, e com forte degradação do seu potencial. Este cenário decorre da combinação de um contexto mundial de retomada de crescimento com um cenário nacional neoliberalizante. 
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Cenário 2 - Crescimento com internalização 
da renda A Amazônia registra taxas altas de crescimento e se articula às economias nacional e mundial . Verifica-se um importante processo de internalização da renda e verticalização da produção regional . Sua pauta de exportação e comércio se diversifica, abrangendo insumos básicos e semi-elaborados. Como conseqüência, elevam-se a renda per capita da região e sua participação no PIB. Por outro lado, os eixos dinâmicos regionais tendem a propagar seus efeitos para espaços mais amplos da Amazônia, e novos pólos se formam, incluindo a produção de insumos bióticos, que começa a ganhar peso na economia nacional . 

Quadro 2 

Crescimento 
econômico 

Inserção 
mundial 

Progresso 
técnico 

Papel do 
Estado 

Sistema 
político 

Relações de 
trabalho 

Estrutura 
produtiva 

Mercado 
interno 

Situação 
social 

Trajetória nacional mais provável 

CENA 1 
1991-1993 

Baixo. 

I ntegração moderada 
com ligeira retração. 

Defasagem mundia l  
com baixa difusão. 

CENA 2 
1994-2000 

Médio a alto. 

Integração competitiva 
com aumento da aber
tura e do comércio. 

CENA 3 
2001-2010 

Alto . 

I ntegração competitiva 
e estabil ização da par
ticipação no comércio 
mundia l .  

Modernização tecnoló- Avanço de c&t com 
gica acelerada e sele- capacitação in.terna e 
tiva . d ifusão abrangente . 

Privatização/ desregu- Estado mínimo. 
lamentação e sanea-

Estado-previdência e 
regulador. 

mento . 

Presidencialismo com Consolidação de parti- Fortalecimento da es
personalismo e domí- dos com fortalecimen- trutura partidária com 
nio parlamentar .  to do centro- l iberal e participação da socie-

democracia l ibera l .  dade civi l .  

Precárias e tradicionais. Dual ismo com moder- Modernas e socialmen-

Estacionada . 

Restrito. 

Desemprego elevado, 
pobreza, concentração 
de renda . 

nização . te avançadas. 

Reestruturação com Ligeira recuperação da 
industrial ização e ter- agricu ltura e emergên-
ciarização. eia do quaternário. 

Dinamismo moderado Ampl iação com dina-
e muito seletivo. mismo abrangente. 

Elevação do emprego e 
da renda, e concentra
ção desta . 

Desconcentração e 
distribu ição da renda, 
oferta de intra-estrutu
ra social e previdência . 

Meio ambiente Estacionamento da po
lu ição industrial com 
aumento dos proble
mas de saneamento. 

Degradação ambienta l Recuperação parcial 
localizada e moderada. do meio ambiente e da 

qualidade de vida . 

Divisão 
regional do 
trabalho 

Reconcentração mo
derada. 

Cor:icentração com au- Desconcentração par
mento da desconcen- cial e seletiva, prefe
tração para fronteira . rencialmente para re-

gião de fronteira .  
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DOCUMENTO 

Quadro 3 

PIB (crescimento) 

lnternalização 
da renda 

Articulação 
e orientação 
do mercado 

Progresso 
técnico 

Estrutura 
produtiva 

Organização 
do espaço 

Meio ambiente 

População 

Pan-amazonismo 

1 38  

CENÁRIO 1 

Periferia 
exportadora 

Médio/ Alto . 

Cenários alternativos da Amazônia 

CENÁRIO 2 

Crescimento com 
internalização da renda 

Alto. 

CENÁRIO 3 

Desenvolvimento 
endógeno 

Médio . 

CENÁRIO 4 

Internacionalização 
seletiva 

Baixo a médio.  

Fraca internalização da renda 
e l imitada verticalização da 
produção. 

Forte internal ização da renda 
com vert ical ização/  a rt icu
lação setoria l .  

Elevada retenção de renda re
giona l .  

Fraca internalização e limitada 
verticalização da produção.  

Forte integração nacional e ar
ticulação econômico-comer
cial externa .  

Articulação nacional /  mundial 
em novas bases produtivas, 
com ampliação do mercado 
reg ional .  

Moderada articulação nacio
nal e baixa articulação mun
dial . 

Forte articulação mundial com 
baixa integrafão com a eco
nomia naciona l .  

Difusão muito elevada com 
baixa transferência . 

D ifusão rápida com parcial 
transferência . 

Moderada difusão com adap
tações e geração de tecnolo
g ias apropriadas. 

Difusão acelerada e seletiva 
sem transferência . 

Elevação da indústria com 
pouca diversificação e declí
nio do extrativismo e da agri
cu ltura . 

D iversificação com cresci
mento da indústria de bens de 
consumo, biotecnologia e tu
rismo ecológico. 

Moderada diversificação com 
crescimento do setor de bens 
de consumo, agricultura e ex
trativismo . 

Baixa diversificação com cres
cimento relativo do extrativis
mo, dos recursos bióticos e 
produtos tropica is. 

Concentração nos pólos com 
moderada irradiação . 

I rradiação/ propagação dos 
pólos e formação de rede de 
cidades. 

Pouca irradiação dos núcleos 
dinâmicos e dispersão espa
cia l .  

Estancamento dos enclaves 
com relocalização de núcleos 
extrativistas no espaço. 

Moderada degradação, polui
ção e desmatamento. 

Preservação moderada com 
redução dos impactos am
bientais. 

Recomposição e auto-sus
tentação do ecossistema . 

Pouco impacto ambiental  lo
cal izado e seletivo. 

Crescimento alto com discreta Crescimento moderado, com Baixo crescimento com forte Crescimento baixo com redu-
redução da taxa migratória . redução moderada na taxa queda da taxa migratória .  ção da taxa migratória . 

migratória . 

Moderado com destaque pa- Articulação dinâmica e abran
ra infra-estrutura e preserva- gente . 
ção das fronteiras. 

Moderado e voltado para edu
cação, cu ltura, turismo e pre
servação das fronteiras. 

Moderado, mas desarticulado 
e descontínuo .  

Este cenário resulta da combinação de um processo mundial de retomada de crescimento com um projeto nacional social-reformista, que contempla políticas regionais de fomento e diversificação da economia das regiões perif éricas, implementa ações de controle ambiental e regulamenta a exploração do potencial amazônico. 
Cenário 3 - Desenvolvimento endógeno O processo de desenvolvimento da Amazônia se orienta fortemente para necessidades e potencialidades regionais, com tímida articulação econômica externa e moderadas taxas de crescimento. A difusão de tecnologias de ponta é limitada, há pouca absorção dos avanços científicos mundiais, mas a "região desenvolve padrões tecnológicos alternativos, adequados às condições ecológicas e às demandas sociais. Este cenário tem como moldura uma forte restrição exógena ao crescimento econômico da Amazônia, decorrente de uma situação mundial de instabilidade política e crescimento modera-

do, que limita o ritmo da revolução tecnológica. No Brasil, domina um pacto social-reformista fortemente orientado para o desenvolvimento nacional endógeno. 
Cenário 4 - Internacionalização seletiva A Amazônia descola parcialmente do progresso econômico nacionai ,  intensificando sua articulação mundial, graças a grandes investimentos externos e elevada exportação de recursos naturais para o mundo desenvolvido. Sua taxa de crescimento, bem superior à do país, embora moderada, é estimulada pela dinâmica do novo ciclo expansivo mundial e pela dema.nda de recursos naturais. A região se transforma, assim, numa nova fronteira e periferia exportadora. Como conseqüência, diversifica a pauta de produtos de exportação, com a inclusão crescente de insumos bióticos. Desta forma, apesar de um ritmo ainda elevado de exploração dos recursos naturais, o processo de degradação do meio ambiente tende a diminuir, uma vez que a exploração da biodiversidade é com-
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patível com a conservação ambiental. A persistência da crise econômica e da instabilidade política no contexto nacional, num cenário mundial de retomada do crescimento e consolidação do novo paradigma tecnológico, favorece a penetração econômica das grandes potências e conglomerados internacionais na Amazônia e a implementação desse novo padrão de exploração dos recursos naturais. Estes quatro cenários podem ser considerados como alternativas igualmente plausíveis para o futuro da Amazônia. Entretanto, comparando-se as circunstâncias mundiais e nacionais mais prováveis com as potencialidades e restrições da região, identificam-se três pontos de inflexão, que permitem delimitar a trajetória em três cenas assim resumidas: a primeira, de 199 1  a 1993 , é dominada por instabilidade e restrições do contexto; a segunda, condicionada por transformações importantes nos planos nacional e internacional, sustenta um quadro relativamente estável entre 1 994 e 2000; a terceira abrange a primeira década do século XXI, quando novas condições acentuam consideravelmente as potencialidades regionais (Quadro 4). 
Cenário desejado e plausível 

O cenário normativo é o desejado e o possível para a Amazônia. Sua construção metodológica parte dos anseios dos atores regionais (recolhidos através de uma ampla consulta aos diferentes segmentos sociais da Amazônia) e de circunstâncias dadas pela realidade. É, portanto, um futuro viável e um cenário estratégico, politicamente sustentado. A originalidade desse projeto possível consiste na definição da região como uma sociedade coerente com sua base sociocultural e ecológica, mas também moderna e aberta ao mundo, que garante seu espaço de autonomia e de assimilação dos avanços científicos e tecnológicos em favor de seu próprio desenvolvimento, centrado no potencial de recursos naturais, sobretudo na biodiversidade. De acordo com o cenário normativo, a Amazônia registra nas próximas décadas um processo crescente de internalização da renda, através da verticalização e diversificação da estrutura produtiva. Amplia-se o mercado interno regional e eleva-se a oferta de bens duráveis. Ao mesmo tempo, é reforçada a produção industrial para exportação, especialmente da nova indústria montada sobre a biotecnologia e a química de recursos naturais : insumos bióticos, fármacos, cosméticos, produtos agroindustriais tropicais, com alto valor agregado e elevado coeficiente científico. . A viabilidade técnica e política deste cenário normativo depende da capacidade de influência dos atores regionais sobre o contexto nacio-
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Quadro 4 Trajetória mais provável da Amazônia 

PIB 

População 

CENA 1 

Médio. 

Estabi l ização migrató
ria . 

Articulação Média l igação com o 
interna e Brasil, alta com o exte-
pan-amazônica rior e fraca articu lação 

Estrutura 
produtiva 

pan-amazônica . 

Pouco diversificada e 
articulada, médio cres
cimento agropecuário 
( pecuária, grãos, extra
tivismo vegetal) e in
dustrial (eletroeletrôni
ca, minerometalúrgica) .  

Mercado interno Pouco dinamismo, fra
x lnternaciona- ca internal ização . 
lização da renda 

Progresso 
técnico 

Lenta difusão/tecnolo
gia tradicional e/ pouca 
transferência . 

Relação com o I ntensa e trad iciona l .  
meio ambiente 
(exploração de 
recursos 
naturais) 

Organização do Baixa irradiação e arti-
espaço cu lação dos pólos. 

Situação 
indígena 

Continua ameaça e de
gradação cultura l ,  e a 
depopulação pela inva
são de terras e avanço 
da sociedade envol
vente, s/  garantias de 
política indigenista or
denada e participativa . 

Situação social Desemprego e concen
tração de renda com 
altos déficits sociais . 

Qualidade do R itmo estacionado de 
meio ambiente desmatamento e de

gradação ambienta l .  

CENA 2 

Alto . 

Crescimento migrató
rio moderado.  

Forte l igação tradicio
nal com o Brasil, média 
ligação externa seletiva 
e pouca a rticulação 
amazônica . 

Moderadamente diver
sificada com pouca ar
ticulação: intenso cres
cimento da agropecuá
ria ( pecuária, grãos e 
outras culturas alimen
tares) e industrial (ele
troeletrônica , minero
metalúrgica ) .  

Moderado dinamismo/ 
fraca internal ização . 

Rápida difusão e / pou
ca transferência tecno
lóg ica trad ic iona l  e 
avançada.  

I ntensa, com uso de 
tecnolog ia.  

Moderado crescimento 
e irradiação dos pólos, 
baixa articu lação . 

Continua ameaça mo
derada à depopulação 
e degradação cultura l .  

Geração de emprego e 
renda e/ concentração 
e altos déficits sociais. 

Redução da degrada
ção ambiental e des
matamento . 

CENA 3 

Alto. 

Estabi l ização do pro
cesso migratório.  

Média ligação com tec
nologia intermediária 
com o Brasil, média li
gação externa seletiva 
e moderada articulação 
amazôn ica . 

Diversificada com mo
derada articu lação se
toria l ;  intenso cresci
mento setorial :  agrope
cuária ( pecuária, grãos 
e outros bióticos) ,  in
dústria ( metal-mecâni
ca, minerometalúrgica, 
bens de consumo du
ráveis, novos produtos 
industria is/fá rmacos/ 
qu ímica ) ,  terciário (tu
rismo ecológico ) .  

Dinâmico / forte inter
nal ização. 

Moderada difusão e/ 
transferência tecnoló
g ica avançada.  

I ntensa e seletiva (tec
nologia avançada ) .  

R eo r ientada ,  com 
crescimento e integra
ção, e surgimento de 
frentes internas aos 
pólos, e novas, l igadas 
aos recursos bióticos . 

Baixa depopulação,  
aculturação moderada 
e/ política indigen ista 
definida e implementa
da no campo do res
peito aos valores cultu
rais, e preservação das 
reservas. 

Elevada geração de 
emprego e renda e dis
tr ibu ição e / redução 
moderada dos déficits 
socia is. 

Conservação ambien
tal com recuperação 
do meio ambiente. 
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Quadro 5 Trajetória do cenário normativo 

População 

Articulação e 

CENA 1 
1991-1993 

Estabi l ização migrató
ria . 

Média articu lação na-
pan-amazonismo cional e mu ndial ,  tími

da a rt iculação pan
amazônica . 

Estrutura 
produtiva 

Mercado 
interno/ 
lnternalização 
da renda 

Processo 
tecnológico 

Exploração de 
recursos natu
rais e controle 
ambiental 

Pouco diversificada e 
articu lada com médio 
crescimento agrope
cuário e industria l .  

Pouco d inâmico com 
fraca internal ização.  

Lenta difusão, modes
ta transferência e es
forço em c&t.  

I ntensa e tradicional ,  
com moderado contro
le .  

Organização do Baixa irradiação e arti-
espaço cu lação dos pólos. 

Situação 
indígena 

Ocupação parcial de 
terras indígenas, confli
t o s  e d e p o p u l a ç ã o ,  
com conquistas cu ltu
ra is reduzidas. 

Situação social Desemprego e concen
tração de renda com 
a ltos déficits sociais. 

Qualidade do Baixa deg radação e 
meio ambiente desmatamento contro

lado. 

Situação 
institucional 
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Reestruturação dos ór
gãos estatais e / recu
peração parcial do pla
nejamento, moderniza
ção e qua lificação. 

CENA 2 
1994-2000 

Estabi l ização migrató
ria com pequeno cres
cimento . 

Forte l igação tradicio
nal e seletiva com Bra
si l e exterior, e mode
rada articulação pan
amazônica . 

Moderada diversifica
ção e articulação, cres
cimento do extrativis
mo, agroindústria e do 
turismo, com emer
gência da nova indús
tria biotecnológica . 

Moderado d inamismo 
com moderada articu
lação.  

D ifusão rápida com 
transferência modera
da e elevada pesquisa 
interna. 

I ntensa, com modera
do controle e tecnolo
gia intermediária . 

Moderado crescimen
to, i rradiação e articu
lação dos pólos, e 
emergência de novos 
centros. 

Redução dos confl itos 
e contenção do pro
cesso de depopulação, 
com modestas con
quistas cu lturais. 

Geração de emprego e 
renda com moderada 
concentração e redu
ção dos déficits sociais. 

Conservação modera
da com baixo impacto 
na devastação ambien
tal .  

Reestrutu ração do Es
tado, reforço do seu 
papel regu lador e q ua
l ificação das organ iza
ções não governamen
tais. 

CENA 3 
2001 -2010 

Declínio do proce:;so 
migratório .  

Forte l igação com tec
nologia avançada e se
letiva , e ampla articu
lação pan-amazônica . 

I ntensa diversificação e 
art iculação com forte 
crescimento da nova 
indústria biotecnológi
ca,  do extrativismo 
avançado, da agroin
dústria e do tu rismo 
ecológico . 

Dinamismo elevado e 
forte internal ização.  

D ifusão  moderada  
com elevada transfe
rência e alta capacita
ção e inovação endó
gena seletiva . 

I ntensa e seletiva com 
tecnologia avançada e 
forte controle ambien
ta l .  

Crescimento e articula
ção/ irradiação dos pó
los em eixos, com for
mação de núcleos de 
extrativismo elevado 
da biotecnolog ia . 

Conquistas cu lturais/ 
sociais importa ntes, 
voltadas para a auto
nomia das nações indí
genas. 

E levada geração de 
emprego e renda com 
d istribu ição de renda e 
elevados investimentos 
em infra-estrutura eco
nômica e socia l .  

Recu peração e auto
reprodução do sistema 
ecológico . 

Consol idação e demo
cratização do Estado e 
forta lecimento das or
ganizações não gover
namentais. 

nal , para introdução de variantes políticas na dimensão regional, ambiental , científica e tecnológica. Conquistas tímidas nos primeiros anos de restrição econômica - e mesmo em toda a década de 1 990, em vista da orientação liberalmodernizante do pacto hegemônico nacional -tendem a preparar o terreno para mudanças fundamentais na região, favorecendo o aproveitamento dos seus recursos naturais com o máximo de internalização de renda e de conhecimento científico e tecnológico. Como resultado dessas condições políticas e de fatores inerciais de atratividade, a Amazônia recebe então importantes investimentos privados e públicos, nacionais e internacionais, mesmo nos anos de restrições nacionais. Os investimentos se elevam com a recuperação da economia brasileira, o que estimula a elevação do PIB regional no período analisado. Estes investimentos tendem a se voltar para setores de alto valor agregado, que aproveitam amplamente os recursos naturais num processo altamente seletivo, intensivo e de alta produtividade. As inovações tecnológicas permitem à região reformular sua tradição extrativista, combinando novas formas de extrativismo avançado com o desenvolvimento de novos segmentos industriais modernos. Com isso, consegue aumentar significativamente a produção sem comprometer as condições de reprodução do sistema ecológico. A evolução no comportamento dos principais indicadores e variáveis do cenário norm�tivo segue uma trajetória construída por comparação como a mais provável e parte da análise da maturação dos processos e da antecipação de tendências. O Quadro 5 apresenta essa evolução com informações qualitativas das tendências de comportamento das variáveis centrais, enquanto o Quadro 6 mostra resultados quantitativos da trajetória do cenário normativo comparada com a trajetória mais provável. Durante as duas próximas décadas, segundo o cenário normativo, o PIB da Amazônia crescerá em média 10% ao ano, pulando de cerca de 22,3 bilhões de dólares em 1 991  (início da cena 
1 )  para algo próximo a 1 27,4 bilhões de dólares em 201 0. Como resultado do ritmo acelerado de crescimento econômico da região, sua p_articipação no PIB nacional aumentará dos atuais 6% (também início da cena 1) para cerca de 1 1 ,8% , quase 20% acima da participação alcançada pela trajetória mais provável (cerca de 10,0%). Isto porque a Amazônia apresentará, durante todo o período 199 1 -20 10, taxas de crescimento de, em média, 10% ao ano, bem superiores aos 5-6% ao ano previstos para o Brasil nessas duas décadas pela trajetória nacional mais provável. A população amazônica tende a crescer de forma moderada nas duas décadas do cenário: a projeção é de que, dos atuais 16 milhões de 
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habitantes, chegue a 25,8 milhões no ano 20 1 0, 
ou seja, aumente 62% em 20 anos. Essa evolu
ção é ligeiramente inferior à da trajetória mais 
provável, mas ainda assim superior à taxa de 

' crescimento nacional. Disto resulta que a par
ticipação da população amazônica no conjun
to de habitantes do país passará dos atuais 
1 1 ,4% para cerca de 1 3 % .  

A moderada elevação demográfica decorrerá 
da urbanização e da modernização da vida so
cial e familiar, fatores de decréscimo da taxa de 
fecundidade. Além disso, com um crescimento 
econômico caracterizado pela tecnologia avan
çada, a região tenderá a tornar-se menos atra
tiva para a imigração de mão-de-obra não es
pecializada, principal fator q.e sua expansão po
pulacional, o que compensará a elevação na ex
pectativa de vida e a queda da mortalidade in
fantil. 

A ação combinada do rápido crescimento do 
PIB regional com a moderada elevação popu
lacional promove substancial aumento da ren
da per capita da Amazônia que, com base nes
sas hipóteses, salta dos cerca de l .27 1 dólares 
atuais (início da cena 1 )  para 4.934 dólares no 
ano 20 10 ,  um crescimento de mais de quatro ve
zes em 20 anos. Em relação à renda per capita 
nacional - que também crescerá nesse perío
do -, a renda per capita amazônica passará dos 
atuais 5 1 , 5% para 88,8%, o que representa um 
avanço significativo, uma vez que o Brasil tam
bém estará, no mesmo período, aumentando a 
sua renda per capita. 

A redução na taxa de crescimento populacio
nal tende a se estender também à população eco
nomicamente ativa da Amazônia, embora com 
menor impacto, em vista dos reajustamentos na 
pirâmide etária. Essa demanda de emprego cres
ce em ritmo inferior às oportunidades geradas 
pelo crescimento econômico, apesar do conco
mitante aumento da produtividade no trabalho, 
conseqüêncía do progresso técnico. Assim, mais 
do que a trajetória mais provável, o cenário nor
mativo mostra significativo declínio, nas próxi
mas décadas, dos índices de desemprego e su
bemprego na região. 

O intercâmbio social, cultural, científico e tec
nológico da Amazônia com o resto do país e 
com o exterior também será consolidado no pe
ríodo analisado. A região estreitará seus laços 
com a América Latina - especialmente com ós 
· países da Pan-Amazônia - mas também se ar
ticulará em nível mundial, em benefício de seu 
comércio externo e do intercâmbio científico. 

À mudança da pauta do comércio externo 
corresponde,. como vimos, uma alteração im
portante na estrutura produtiva regional. As
sim, durante os 20 anos do cenário desejado e 
plausível, a estrutura produtiva da Amazônia 
passa por uma profunda transformação dos se
tores e ramos dinamizadores: a eletrônica e a 
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Quadro 6 Cenário normativo - Indicadores centrais 

CENA 1 CENA 2 CENA 3 
1991-1993 1994-2000 2001-2010 

Crescimento PIB (média) % 6,5 9,9 1 0, 1  

PIB US$ bi (final da cena) 25, 1 48,8 1 27,4 

População /milhões 1 7 ,9 2 1 ,4 25,8 
(final da cena) 

Desemprego/Suemp (*) 5 1 ,3 36, 1 24,8 
(% PEA) 

Renda per capita US$ 1 .400 2 .280,3 4 .934,8 
(final da cena) 

Participação PIB nacional % 6,4 8,6 1 1 ,8 
(final da cena) 

Participação renda per capita 54,9 68,3 88,8 
nacional % AM/BR (final da cena) 

( * )  Nesse indicador, atividades econômicas características da PEA amazônica, a exemplo do extrativismo e da 
pequena produção, tendem a reforçar sua presença no cenário normativo, com mudança de perfil e parcial 'for
malização'. O garimpo tende a declinar de importância relativa na absorção da força de trabalho. Por hipótese, 
cai dos cerca de 10% atuais da PEA para 8%, 6% e 4% no final das cenas 1, 2 e 3, respectivamente. 

minerometalurgia vão perdendo importância re
lativa à medida que se consolida a nova indús
tria de alta tecnologia em recursos bióticos. 
Cresce também nessas duas décadas a impor
tância relativa da agricultura e das atividades 
silvipastoris, especialmente associadas ao extra
tivismo avançado, com repercussões positivas 
sobre a agroindústria. Assim, o eixo da econo
mia amazônica se desloca lentamente para os 
novos produtos derivados da biotecnologia e 
vinculados ao extrativismo avançado: insumos 
bióticos , fármacos, cosméticos e química fina. 

Na agricultura, também se registra uma di
versificação estrutural , graças à incorporação 
de várzeas e cerrados, ao aproveitamento de 
áreas devastadas, à domesticaçãc de culturas ex
trativistas, à estabilização do extrativismo tra
dicional e à ascensão dos recursos bióticos, ne
les incluindo-se a pesca. A agroindústria se ocu
pa do beneficiamento dos produtos vegetais, 
desde a industrialização de frutos tropicais até 
o processamento e tratamento industrial da ma
deira e produtos animais. No setor terciário, o 
turismo ecológico torna-se fonte importante de 
renda e de geração de empregos, preservando, 
ao mesmo tempo, o meio ambiente amazônico. 

Pelo fato de se basear nos recursos naturais, 
o crescimento da Amazônia nas duas décadas 
do cenário permite que no ano 201 0  o estoque 
desses recursos se mantenha e reproduza, oti
mizando seu aproveitamento econômico. Da 
mesma forma, as áreas anteriormente devasta
das tendem a se recompor. Embora lenta nos 
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DOCUMENTO 

A maioria das variáveis-

chaves para redefinição 

da trajetória futura da 

Amazônia tem prazos 

lentos de maturação e 

enfrenta grandes 

resistências inerciais, 

além da competição 

interregional pelos 

recursos a serem 

aplicados. 
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primeiros anos, essa recuperação se acelera com a difusão de novas tecnologias e a implementação de políticas de controle ambiental. A dimensão ecológica do desenvolvimento favorece a liberdade e a qualidade de vida dos índios - graças à demarcação de suas terras -e dos grupos sociais extrativistas, bem como a convivência entre esses dois segmentos. Ambos passam a dispor de um leque de oportunidades que vão desde a articulação do extrativismo com a moderna indústria de biotecnologia, química e fármacos, até a opção voluntária por novas formas de produção mais rentáveis e geradoras de um salto qualitativo em seus padrões de vida. A base tecnológica na Amazônia evolui até o ano 20 1 0  para parâmetros médios e avança- · dos, assimilando importantes avanços científicos mundiais, que se combinam às tecnologias tradicionais amazônicas. Desta combinação resulta um razoável nível de heterogeneidade tecnológica, que articula, de forma diferenciada no sistema produtivo, a difusão do paradigma tecnológico mundial com a cultura tecnológica da região, e com os avanços realizados no processo de adaptação tecnológica. Além do significativo crescimento do produto e da renda per capita, a Amazônia alcança, nessas décadas, um razoável nível de internalização da renda, reduzindo os vazamentos decorrentes da falta de articulação da cadeia produtiva e da propriedade externa do capital. Tanto o empresariado regional amplia seu espaço no capital instalado na Amazônia, como aumenta a participação do salário no produto regional, o que é acompanhado de elevação da produtividade, qualificação e politização da mão-de-obra regional. Esse quadro também começa de forma lenta no segundo qüinqüênio desta década, acelerando-se na próxima década, graças ao pacto social-reformista dominante em nível nacional. Um dos resultados deste processo é a expansão do mercado consumidor interno da Amaiônia. A renda de seus 26 milhões de habitantes no ano 201 0  será relativamente bem distribuída entre os diferentes segmeritos sociais, o que elevará a demanda de bens de consumo duráveis e estimulará a instalação de novos ramos produtivos. A distribuição das atividades econômicas por t'odo o território faz com que o espaço amazônico se reorganize. Até 2010,  constitui-se uma rede urbana com hierarquia mais equilibrada no tamanho das cidades, um reflexo da desconcentração das capitais, do fortalecimento de cidades de pequeno e médio porte, e da minimização das práticas anárquicas de ocupação. A formação de eixos produtivos e as preocupações ecológicas norteiam a organização do espaço, que é servido por uma rede de transportes com 

várias opções e saídas para os oceanos Atlântico e Pacífico. Cinco fatores básicos se combinam para assegurar à Amazônia do ano 20 1 0  um padrão de médio a alto de qualidade de vida, segurança pública, nível educacional e cultural: ( 1 )  avanços significativos no processo de organização e participação social, reforçando a pressão social sobre o Estado e as políticas públicas; (2) elevação e melhor distribuição da renda regional, permitindo o acesso da população como um todo a recursos que assegurem melhor padrão alimentar e melhores condições habitacionais, sanitárias e educacionais; (3) investimentos municipais, estaduais e federais em infra-estrutura social, modestos nos primeiros anos, mas tendentes a crescer a partir de 1 995 e sobretudo depois do ano 2000; (4) melhoria significativa da qualidade do meio ambiente, na água, no ar e nos sistemas de saneamento, graças ao modelo de exploração dos recursos naturais e do padrão tecnológico; e (5) alternativas institucionais, organizacionais e tecnológicas de produção, voltadas para o atendimento às necessidades coletivas, e capazes de cobrir amplas clientelas com baixo custo. Esses fatores se manifestam, combinam-se e amadurecem de forma desigual no tempo e no espaço amazônico até o ano 201 0. Mas, apesar da não-sintonia dos resultados sociais nas subregiões, uma perspectiva global da região levaria a uma redução significativa dos déficits sociais registrados hoJe em educação, saneamento, habitação, nutrição, saúde e segurança, elevando a participação da população na construção do seu destino. A maioria das variáveis-chaves para a redefinição da trajetória futura da Amazônia tem prazos lentos de maturação e enfrenta grandes resistências inerciais, além da competição interregional pelos recursos a serem aplicados. O desenho da sociedade desejada se afasta da trajetória mais provável de forma lenta nos primeiros anos, mas a partir da cena 2, e principalmente da cena 3, de forma mais rápida. Na cena 1 ,  que representa o intervalo 1 99 1 -
1 993, o quadro da  Amazônia não difere em termos efetivos da trajetória mais provável. Algumas retificações da política nacional devem ser incorporadas nessa etapa, para que aquele afastamento se concretize. Distinguem-se, em especial, alguns elementos de política regional, um maior controle ambiental e um programa de desconcentração da capacitação científica e tecnológica nacional . As forças de inércia são poderosas, diante das medidas fortes de liberalização da economia nacional, da pouca atenção às ações estratégicas regionais e da necessidade de saneamento financeiro nos estados. Na cena 2, relativa a 1 994-2000, algumas iniciativas já terão maturado e haverá novas con-
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<lições econômicas e financeiras no país. O contexto é favorável a novos ajustamentos da política nacional ao cenário normativo. Além disso, como a cena 2 conta com sete anos de relativa estabilidade, algumas variáveis importantes, relativas a instrumentos regionais, terão tempo para amadurecer. Mesmo que o esforço em pesquisa e desenvolvimento não seja prioritário no modelo nacional dominante, por privilegiar a modernização e a difusão de tecnologia, os atores regionais podem influenciar a promoção de orientações especiais para as áreas de seu maior interesse e vocação. \ Se tais medidas forem implementadas, a Amazônia entrará no século XXI (e na cena 3) em condições favoráveis e diferenciadas das apresentadas pela trajetória mais provável. No plano internacional, a revolução científica e tecnológica atinge níveis elevados, com destaque para a biotecnologia e seu interesse pela biodiversidade da Amazônia, cuja área desmatada se reduz agora a 50Jo,  menos de metade do índice atual de 1 0- 120Jo . Ao mesmo tempo, um pacto social-reformista cria no país condições para implantação de estratégias de interesse regional: regulação das relações econômicas com as regiões; maior controle da transferência de tecnologia e ênfase na capacitação científica e tecnológica; políticas de controle ambiental rigoroso, distribuição de renda, investimento em infra-estrutura social e desconcentração econômica regional. Por tudo isso, a primeira década do século XXI registra a acelaração de transformações econômicas e sociais que viabilizam até 20 1 0  o modelo de desenvolvimento ecologicamente sustentado capaz de dar à Amazônia uma alta qualidade de vida e elevado padrão tecnológico. 
A viabi l idade do cenário normativo 

Três variáveis exógenas tornam viável o cenário normativo da Amazônia: ( 1 )  aceleração da revolução científica e tecnológica mundial, valorizando a biodiversidade e os recursos miP�rais da região; (2) consolidação e intensificação da pressão ecológica mundial e da consciência ambientalista no Brasil; (3) retomada do crescimento da economia nacional no primeiro qüinqüênio desta década, associada ao saneamento do Estado e grandes investimentos em infra-estrutura. Submetido a teste de consistência econômica e financeira, com base em um modelo de simulação macroeconômica e social atualízado em março de 1 99 1 , o cenário normativo mostrouse viável. Como é natural na técnica de cenários, os resultados espelham uma visão prospectiva fundada no presente, que deve servir como referencial para o ponto de partida. Uma 
AMAZÓNIA 

permanente monitoração permitirá captar mudanças resultantes de inovações nas formas de desempenho das ações socioeconômicas que possam advir. A simulação mostrou que a implementação do cenário normativo deve requerer um investimento bruto da ordem de 320,63 bilhões de dólares em 20 anos, equivalente a 900Jo do PIB nacional de apenas um ano. Isso representa uma média anual de cerca de 1 6,00 bilhões de dólares, obviamente distribuída de forma desigual no tempo, e que tende a crescer bastante na medida em que se avança em direção ao final do século e, sobretudo, ao ano 201 0. Essa média corresponde, em bilhões de dólares, a 6,8 (cena 1 ) ,  1 2,9 (cena 2) e 25,6 (cena 3). A participação do investimento na Amazônia no total nacional será respectivamente de cerca de 1 0,60Jo , 
l l ,40Jo e 1 20Jo na média das três cenas. Por sua vez, a taxa de investimento regional parte de 
300Jo - um índice alto, pois sua base é um patamar de produção relativamente baixo -,  eleva-se a 350Jo , devido à retomada da capacidade de investimento, e decresce para 25,1 OJo na cen� 3, quando a região já tem como base um produto razoavelmente superior. A proposta contida no cenário normativo, embora ambiciosa e abrangente, não constitui mera fantasia, e sim uma oportunidade histórica baseada nas potencialidades da Amazônia. Falta, entretanto, tratar do aspecto mais essencial: a viabilidade política, a possibilidade de pôr em prática esse processo de construção social. Ele só se efetivará se os atores regionais o absorverem e conseguirem influenciar as decisões do governo brasileiro, a ponto de estabelecer-se um grande esforço coletivo de mobilização de recursos e instrumentos institucionais, financeiros, tecnológicos e políticos, que espelhe uma coalizão de crescimento e desenvolvimento em torno da Amazônia. Negociações, alianças intra e extra-regionais e o alinhamento com aliados externos em pontos estratégicos - informação, cooperação técnica, financeira e tecnológica - são ações de claro conteúdo político a serem tomadas de imediato pelos atores regionais. Eles se defrontarão, de início, com as restrições, a inércia, a rigidez, as dificuldades para implementar as mudanças. Entretanto, com o passar do tempo, irão aumentando as oportunidades para a realização do modelo de sociedade expresso pelo cenário normativo. Portanto, a concretização desse projeto depende fundamentalmente da ação de um agente catalisador que articule e mobilize as forças políticas da região. 

SUPERINTENDÊNCIA DO 

DESENVOL VIMENTO DA AMAZÔNIA 

A proposta contida no 

cenário normativo, 

embora ambiciosa e 

abrangente, não constitui 

mera fantasia, e sim uma 

oportunidade histórica 

baseada nas 

potencialidades da 

Amazônia. 
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A ANATOMIA 

DA MADEI RA 
PEDRO L. B.  LI SBOA 

Departamento de Botânica, 
Museu Paraense Emílio . Goeldi 

A floresta amazônica, nos seus 260 milhões de hectares, guarda 
mais de 2.300• espécies vegetais, distribuídas em cerca de 700 gê
neros e 1 20 famílias. A grande maioria dessas espécies é produto
ra de madeira. Em meio à vastidão das terras e à heterogeneidade 
das espécies, um problema continua a desafiar os cientistas: dian
te da quantidade de madeiras muito semelhantes, como obter um 
processo seguro de identificação? 

A maior parcela do potencial brasileiro florestal se situa na região amazônica, cujas florestas revestem 260 milhões de hectares de área geográfica. Mais de 900/o dessa área estão ocupados por matas de terra firme e várzea, ricamente povoadas por espécies vegetais produtoras de madeira. E, uma vez que a heterogeneidade é característica marcante das regiões tropicais, essas florestas são naturalmente povoadas por madeiras muito semelhantes do ponto de vista organoléptico (isto é, das propriedades que impressionam os sentidos). Tal semelhança tem comprometido a atividade de exploração comercial, porque as madeiras de lei são trocadas por outras, semelhantes, mas com propriedades mecânicas, físicas e biológicas inferiores para o mercado. As explorações madeireiras na Amazôpia se utilizam quase sempre de nomes vulgares. Só que, com freqüência, o mesmo nome vulgar é usado para identificar madeiras de espécies diferentes. E não 

raro o nome vulgar de determinada madeira varia de uma área para outra. Os registros de catalogação de espécies fornecedoras de madeiras da região amazônica - que se encontram na xiloteca ( coleção de madeiras) dd Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), do Museu Paraense Emílio Goeldi e do Centro de Pesquisa Agropecuária do Trópico Úmido - dão conta de mais de 2.300 espécies, distribuídas em mais de 700 gêneros e 1 20 famílias. Assim, há necessidade de um método que imprima precisão científica à identificação da madeira. O processo mais seguro de identificação da madeira se faz com base na comparação entre suas características anatômicas e organolépticas. Diversos anatomistas, visando a aprimorar a metodologia de identificação das madeiras, elaboraram chaves dicotômicas de identificação (isto é: os caracteres anatômicos diferenciais das madeiras vão se desdobrando, sempre em duas 



opções, até que se alcance a identificação de família, gênero e/ou espécie). Tal metodologia reduziu o tempo despendido nessa tarefa e ainda melhorou o nível das identificações. Mais recentemente, com o advento do uso dos cartões perfurados e da informática, surgiram outros métodos ainda mais aperfeiçoados. O estudo anatômico da madeira pode ser feito macroscopicamente, por meio de uma lupa entomológica ou com uma lupa do tipo conta-fios, geralmente com até dez vezes de aumento. Por esse processo, um anatomista experiente pode determinar, no campo, qual a espécie da madeira que está examinando ou realizar o trabalho de identificação, comparando um fragmento da madeira com amostras-padrão existentes nas xilotecas. A desvantagem desse método é que a oferta de detalhes anatôrnicos (figura 1) é a mais limitada, se comparada àquela fornecida pelo estudo microscópico. Para esse estudo, são necessários cortes histológicos nos sentidos transversal, tangencial e radial (figura 2), em que podem ser vistos os principais elementos constituintes da madeira. Esses cortes histológicos apresentam maiores possibilidades de aumento microscópico (figura 3) . O material, dissociado por solução macerante, também contribui para maior eficiência do processo. Em ambos os casos, a identificação da madeira se baseia nas diferenças morfológicas das estruturas anatômicas do lenho secundário (xilema secundário). Lenho (ou 
FIGURA 1. Fotomacrografia da superfície transversal de madeiras (aumentada dez vezes), mostrando diferentes padrões ana
tômicos: (A) Nectandra amazonum (louro), de parênquima axial ausente ou invisível; (B) lryanthera ulei (ucuubarana), com 
parênquima axial em linhas e poros diminutos; (C) Brosimum utile (amapá), com parênquima axial aliforme simples e con
fluente, aletas finas, poros solitários predominantes; e (D) Bowdickia nitida (sucupira preta), com parênquima axial simples 
e confluente, com aletas grossas, poros médios e grandes, solitários e múltiplos. 

pa 

FIQURA2. Perspectiva dos três planos de corte de uma madera. st = superfície transversal; sr = superfície radial; stg = superfície tangencial; po = poros (vasos); r = parênquima radial 
(raios); pa = parênquima axial; lv = linhas vasculares; f = fibras; v = vasos. 
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FIGURA 3. Fotomicrografias de madeiras amazônicas, com diferentes padrões anatômicos. As fotq_s A, B, e e D mostram su
perfícies transversais, com aumento de 50 vezes. As fotos E e F mostram superfícies tangenciais (aumento de 50 vezes na 
foto E e de 120 vezes na foto F). (A) Viro/a Calophylla - vasos solitários e germinados, parênquima paratraqueal escasso 
e apotraqueal ausente; ( B )  Chrysophyllum gonocarpum - parênquima apotraqueal reticulado e vasos em longas cadeias 
radiais; (C) lryanthera polyneura - parênquima apotraqueal em linhas marginais, paratraqueal escasso e vasos múltiplos 
e solitários; (D) Qualea paraensis - parênquima paratraqueal aliforme simples e confluente, vasos grandes e solitários; (E )  
lryanthera grandis - raios bi e trissecados; e (F )  lryanthera elliptica - pontuações intervasculares de tipo oposto. 

xilema) secundário é a massa compacta de células originadas do câmbio vascular (camada que fica entre a casca e a madeira), arranjadas de tal modo que originam dois sistemas de orientação: um sistema longitudinal (vertical) e outro transversal (chamado sistema radial) . As células que constituem o tecido lenhoso, a princípio, são muito semelhantes. Com o crescimento, porém, as células ad-
AMAZÔNIA 

quirem formas especializadas. Passam a ser as células dos parênquimas axial e radial, as de fibras, as células de elementos de vaso etc. Cada uma delas apresenta atividade mecânica e/ ou fisiológica específica. As fibras participam do mecanismo de sustentação da planta e as células dos parênquimas têm funções diversas, sendo uma das principais o armazenamento de substâncias nutritivas . É importante lembrar que atra-
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FIGURA 4. (A) Parte de um vaso com três elementos: (A1 ) pla
ca de perfuração simples; (B) elemento de vaso: ( B1 ,  B2) pla
cas de perfuração simples, ( B3) pontuações intervasculares; (C) 
elemento de vaso: (C1, C2) placas de perfuração escalarifor
mes; (D1 )  placa de perfuração escalariforme, (D2) pontua
ções intervasculares do tipo escalariforme; (E1 )  placa de perfu
ração simples, (E2) pontuações intervasculares escalariformes. 

vés.dos vasos do xilema se movimenta a seiva bruta, aquela formada por água e sais minerais, retirada do solo com os pêlos absorventes da raiz. Assim, para cada espécie determinada, a madeira é sempre constituída por células morfologicamente semelhantes. Mais recentemente, um novo enfoque tem sido dado ao estudo do lenho secundário. A influência dos fatores ambientais na determinação do padrão morfológico das estruturas anatômicas da madeira tem sido fartamente demonstrada, sobretudo com relação aos elementos de vaso. Elemento de vaso é a unidade celular que constitui um vaso. O vaso, então, é formado por uma série de células superpostas axialmente. As paredes finais de cont;ito entre os vasos são perfuradas, permitindo a passagem de água (figura 4) . Resultados de 
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pesquisas revelam que as placas de perfu
ração escalariformes são mais comuns em 
ambientes frios e temperados, enquanto 
que p lacas de perfuração simples ocorrem 
com maior freqüência em ambientes secos. 
Esse tema é um campo aberto à pesquisa 
no Brasil ,  onde há grande variação climá
tica. 

Dentro do contexto do desenvolvimento 
da anatomia vegetal , a anatomia da madei
ra já alcançou o sta tus de disciplina pró
pria. A sua importância na identificação de 
madeiras comerciais e o seu emprego no es
tudo da tecnologia - quando se pode es
tabelecer correlação entre as estrutur·as ana
tômicas e as propriedades físicas da madei
ra - foram os principais fatores que de
terminaram o afastamento da linha de pes
quisa fundamental para a aplicada. Con
tudo, como observa o anatomista inglês C. 
Metcalfe ,  há uma tendência a que essas 
duas linhas sejam combinadas , uma vez 
que a anatomia da madeira cada vez mais 

serve de subsídio aos estudos de taxonomia 
e filogenia botânica e ,  mais recentemente, 
à ecologia comparativa de plantas . 

TAXONOMIA E FI LOGENIA 

O estudo microscópico de  um fragmen
to de madeira é feito por meio de cortes his
tológicos obtidos em micrótomos apropria
dos e com estruturas anatômicas dissocia
das por meio de um processo conhecido co
mo maceração de madeiras . Micrótomos 
são aparelhos equipados com navalhas es
peciais ,  destinadas à confecção de cortes 
histológicos de tecidos biológicos ; e mace
ração , como veremos adiante , é a dissocia
ção das estruturas celulares que compõem 
a madeira pela ação de substâncias quími
cas . Esse estudo microscópico tem aberto 
um fascinante caminho para o entendimen
to das relações sistemáticas e filogenéticas 
das plantas . Hoje,  a utilização da anato
mia para este fim tem sido o objetivo da 

pesquisa de inúmeros anatomistas em to
do o mundo (ver 'Os diferentes estudos 
anatômicos ' ) .  

As especializações das estruturas lenho
sas comprovam que as plantas , em busca 
de maior eficiência biológica, se adaptaram 
a novas condições mésicas graças a modi
ficações em sua morfologia .  O exemplo 
mais claro do processo evolutivo ocorreu 
por meio do sistema de absorção de água .  
Sendo as  plantas originadas do meio aquá
tico, a água não representava nos primór
dios um fator limitante para a sua sobre
vivência, pois envolvia todo o corpo da 
planta, não sendo, portanto, necessário o 
desenvolvimento de estruturas especializa
das como os atuais elementos de vasos, 
com a função da distribuição interna da 
água .  

A colonização do ambiente terrestre pe
los vegetais só foi possível pelo aparecimen
to e especialização dos elementos traqueais 
(as principais células condutoras de água 

OS DI FERENTES ESTUDOS ANATÔMI COS 
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A anatomia da madeira é o es
tudo das estruturas de plantas 
que desenvolvem, a partir da zo
na cambial, um crescimento se
cundário. Trata-se de um ramo 
de estudos bem antigo da anato
mia vegetal. O italiano Marcelo 
Malpighi ( 1628-1694) e o inglês 
Nehemiah Grew ( 164 1-17 12) são 
considerados os grandes pionei
ros da anatomia das plantas, ain
da que tenham produzido traba
lhos posteriores ao clássico Mi
crografia , publicado em 1695 por 
Robert Hooke (1605-1703), um 
pesquisador de interesse apenas 
eventual pelo tema. 
A obra mais importante de Mal
pighi é Anatomia plantarum , pu
blicada em 1675 . As pesquisas de 
Grew deram origem a três livros, 
editados a partir de 1672, que 
culminaram na edição de The 

Anatomy of plants, em que ele 
relata, pela primeira vez, a exis
tência de vasos, fibras e parên
quimas em madeira, confirman
do a estrutura celular das plan
tas e revelando que elas podiam 
ser identificadas por essas dife
renças estruturais. 
Um pouco antes da publicação 
de The Anatomy of plants, um 

holandês de nome Anton van 
Leeuwenhoek (1632-1723) havia 
desenvolvido um microscópio sim
ples. Com ele, Leeuwenhoek rea
lizaria estudos detalhados de 
anatomia da madeira e da casca, 
chegando a elaborar uma descri-

�ção anatômica da parte lenhosa 
da raiz de Myristicaceae, em cor
tes nos planos transversal, tan
gencial e radial. Entretanto, esta 
descrição permaneceu longo tem
po ignorada. E só muito recen
temente, em 1982, seria reconhe
cida a posição de pioneiro de es
tudos anatômicos para Leeuwe
nhoek, quando os anatomistas 
Pieter Baas e Brian J. Ford, es
tudando farta documentação da 
correspondência mantida entre o 
pesquisador holandês e ,_a Real 
Sociedade de Londres, tomaram 
conhecimento detalhado dos inú
meros resultados obtidos pelo 
holandês, ·que não haviam sido 
publicados. 
O valor dos caracteres anatômi
cos do xilema secundário (madei
ra) para auxiliar na solução de 
problemas taxonômicos é reéo
nhec.ido desde 1818, data em que 
o botânico suíço Angustio P. de 
Candolle ( 1778-1841) empregou a 

diferenciação entre presença ou 
ausência de vasos na classifica
ção botânica. A partir daí, outros 
taxonomistas reconheceram o va
lor do caráter anatômico, empre
gando-o sistematicamente em es
tudos comparativos. Os moder
nos sistemas de classificação ela
borados pelos botânicos A. Cron
quist (em 1968), R. F. Thorne 
(em 1976), R. Dahalgren (em 
1980) e A. Takhtajan (em 1980) 
empregaram caracteres �natômi
cos da madeira. 
Com relação aos estudos filoge
néticos, a utilização de caracte
res anatômicos teve início no co
meço do século XX, quando pes
quisadores estabeleceram liga
ções morfológicas numa mesma 
unidade anatômica constituinte 
do lenho de diversos grupos ve
getais, bem como entre as dife
rentes unidades anatômicas. Es
sas ligações, como viria a ser far
tamente comprovado no decor
rer desse século, representavam 
os diferentes níveis de especiali
zação dos caracteres anatômicos, 
permitindo aos anatomistas co
nhecer os caminhos evolutivos no 
reino vegetal. 
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no xilema), uma vez que, frente a essa no
va situação, as plantas necessitavam de um 
mecanismo eficiente para o transporte in
terno de água. Para se estabelecerem no so
lo, os vegetais puderam contar com outra 
estrutura, mais aprimorada, para a função 
de sustentação. De início apareceram as 
traqueídes, que evoluíram em dois sentidos: 
originando as fibrotraqueídes, para aten
der a necessidade de um mecanismo mais 
forte de sustentação, e os elementos de va
so, para a função de transporte de água. 

Os primeiros anatomistas a perceber que 
a variação morfológica dos elementos de 
vaso, notadamente na região da placa de 
perfuração, era o resultado de um proces
so de especialização foram W. P. Thomp
son, 1. W. Bailey e W. W. Tupper, em 
19 1 8 .  Eles observaram que as angiospermas 
primitivas, dotadas de traqueíde com pon
tuação escalariforme, originaram os ele
mentos de vaso com placas de perfuração 
escalariformes. As teorias destes autores, 
inicialmente combatidas, foram confirma
das pelas pesquisas que as sucederam. co
mo as de F. H. Frost, no início da década 
de 1 930. O entendimento das relações filo
genéticas no reino vegetal seria consolida
do com o estudo das outras estruturas da 
madeira, como os parênquimas axial e ra
dial, os elementos fibrosos etc. 

AS MADEI RAS AMAZÔNI CAS 

A família Myristicaceae constitui um dos 
mais interessantes grupos de plantas que 
produzem madeira na Amazônia. Apresen
ta variações morfológicas que trazem mui
tos subsídios para o entendimento das re
lações filogenéticas nas plantas. Os seus ele
mentos de vaso, por meio de sucessivas mo
dificações, alcançaram o nível máximo de 
especialização, que se caracteriza pela pre
sença de placas de perfuração simples, re
dução do comprimento e aumento de diâ
metro. Essa seqüência evolutiva revela di
versos níveis de especialização, usados pe
los anatomistas como parâmetro válido pa
ra esclarecer a filogenia e a taxonomia de 
grupos botânicos. 

As Myristicaceae, largamente distribuí
das nas regiões tropicais, são representa
das no continente americano por cinco gê
neros ( Compsoneura, lryanthera, Os teo 
phloeum, Otoba e Viro/a) e 8 4  espécies, das 
quais 55 se concentram na floresta amazô
nica. Há botânicos (como Adolfo Ducke, 
já falecido, e William A. Rodrigues) que 
consideram a Amazônia o centro de distri
buição dessa família nas Américas. Na 
Amazônia brasileira, as espécies de Myris
ticaceae estão distribuídas da seguinte ma
neira: cinco de Compsoneura, 1 9  de lryan
thera, uma de Osteophloeum , uma de Oto
ba e 29 de Viro/a . 

AMAZÓNIA 

Para estudar os elementos de vaso, foi 
utilizado o método da maceração com 
amostras de 4 1  espécies, das 55 que ocor
rem na região. Do gênero Compsoneura ,  
somente a madeira de C .  ule i  foi examina
da, devido à inexistência de amostras de 
exemplares de outras espécies, que são ra
ros. Os espécimes examinados foram obti
dos das coleções de madeira do Instituto 
Nacional de Pesquisas da Amazônia (IN
PA), em Manaus; do Centro de Pesquisa 
Agropecuária do Trópico Úmido e do Mu
seu Paraense Emílio Goeldi, em Belém; da 
Universidade de Utrecht, Holanda; e do 
Laboratório de Produtos Florestais e da 
Coleção Samuel Record, em Madison, Wis
consin, nos Estados Unidos. 

A maceração com amostras de madeiras 
foi feita com a retirada de lascas longitu
dinais de cada espécime estudado . As 
amostras foram maceradas numa solução 
contendo quantidades iguais de ácido acé
tico e água oxigenada ( 1 20 volumes) a 60 
graus centígrados, por 24 horas. Em segui
da, as amostras foram lavadas em água 
corrente e acondicionadas em vidros com 
água e algumas gotas de formaldeído a 2%. 
Para a preparação de lâminas, cada amos
tra foi corada com algumas gotas de safra
nina numa solução aquosa de etanol, e de
pois montada em lâminas . Um mínimo de 
25 elementos de vaso foram examinados 
por amostra . 

Na figura 5, encontram-se resumidas as 
características morfológicas dos elementos 
de vaso dos cinco gêneros de Myristicaceae 
examinados neste estudo. A morfologia re
vela uma variação de forma extremamen
te ampla, incluindo o comprimento e a lar-

gura dos vasos. As placas de perfuração 
aparecem em diversos pontos ao longo das 
paredes dos vasos, com sua orientação va
riando de suavemente inclinada (quase ho
rizontal) até vertical . As placas de perfu
ração também têm formas variadas. Pla
cas do tipo simples, quer escalariforme 
quer reticulado, são as mais comuns. Ocor
rem, porém, formas atípicas, que parecem 
ser mistura das formas escalariforme e re
ticulada, aqui denominadas de placas semi
escalariformes. 

A despeito da grande variedade morfo
lógica das placas de perfuração em cada gê
nero, foi possível discernir um tipo domi
nante para cada um deles . As placas esca
lariformes são comuns em todos os gêne
ros estudados, mas predominam apenas em 
Compsoneura e Otoba (figura 6) e nas es
pécies /. coria ceae , I. el/iptica , I. juruen
s is, I. lae v is, !. lancifolia , I. olaco ides , /. 
paradoxa, I. polyneura, !. sago tiana, !. 
tessmannii e I. tricanis . Nos outros gêne
ros, Viro/a e Os teophloe um, foram encon
tradas placas escalariformes, mas não há 
predominância. 

O número de barras por placas do tipo 
escalariforme é mais alto em Compso ne u
ra . Nos outros gêneros examinados, encon
tram-se numerosas placas, mas o número 
médio não é alto como em fryanthera (fi -
gura 7). As placas podem ser regulares ou 
altamente irregulares e ramificadas. As lar
guras das barras podem ser finas ou espes
sas . Barras ramificadas são muito comuns 
em lryanthera . Uma excessiva ramificação 
resulta num tipo de placa intermediário en 
tre escalariforme e reticulado. Esse tipo f ) ,  
chamado de semi-escalariforme. 

i ...... ,;a 
F IGURA 5. CARACTERES DOS ELEMENTOS DE  VASO 

( FAMÍLIA MYRISTICACEAE/  AMAZÔNIA)  

GÊNEROS COMPRIMENTO 
(µm)  

Compsoneura (400) 1 .078 ( 1 ,700) 

lryanthera (320) 1 . 188 ( 1 . 990) 

Osteophloeum (800) 1 .407 (2,400) 

Otoba (1 .000) 1 .394 ( 1 .750) 
Viro/a (480) 1 .070 (1 ,980) 

PLACAS PLACAS PLACAS 
SIMPLES RETICULADAS ESCALARIFORMES E SEMI-

(o/ol (%) ESCALARIFORMES (%)  

0,9 99,9 

3, 1 32,4 64,5 

90,3 0,7 8,8 

16,6 83,3 

85,5 0,05 13,6 

Os números entre parênteses representam os valores mínimo e máximo de cada caráter. 

DIÂMETRO 
TANGENCIAL (µm ) 

(20) 39 (60) 
(40) 90 ( 190) 
(60) 148 (240) 
(90) 152 (200) 
(40) 109 ( 190) 

N?  DE BARRAS 
NAS PLACAS 

ESCALARIFORMES 
(4) 10,8 (24) 
( 1 )  5 ( 16) 
(O) 
(2) 
( 1 )  

3,9 
4,6 
3,6 

( 1 1 )  
(7) 

(22) 
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FIGURA 6. Elementos de vaso de Compsoneura e Otoba. Os desenhos numerados de um a cinco são de Compsoneura ulei e os de seis a 14 são de Otoba parvifolia. 
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FIGURA 7. Elementos de vaso de lryanthera: ( 1 )  /. sagotiana; (2) /. macrophyl/a; (3) e ( 10) /. polyneura; (4) /. tricornis; 
(5) e (7) /. grandis; (6) /. /aevis; (8) e (9) /. campinae; ( 1 1 ) ,  ( 12) e ( 15) /. longiflora; ( 13) /. juruensis; ( 14) e ( 16) /. paradoxa; 
( 17) e ( 18) /. paraensis. 
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As placas de perfuração do tipo reticulado são mais freqüentes em lryanthera, mas somente predominam em /. crassif o
lia, I. hostmannii, I. macrophyl/a, I. pa
raensis e I. u/ei . Essas placas estão presentes também em Osteophloeum, Otoba e Vi
ro/a, mas não foram observadas no material de Compsoneura que examinamos para este estudo. As placas simples são características dos gêneros Viro/a e Osteo
phloeum (figura 8). No primeiro gênero, as placas simples predominam em todas as espécies. Em Osteophloeum, um gênero monoespecífico, as placas simples estão presentes em todos os espécimes, com uma freqüência superior a 80%. Em lryanthera, as placas simples predominam somente em I. 
grandis, uma condição atípica no gênero, enquanto que as placas escalariformes ou reticuladas são mais comuns. Em Comp
soneura, a ocorrência de placas simples é insignificante e em Otoba parecem estar ausentes. É possível distinguir os cinco grandes gêneros amazônicos de Myristicaceae, com base nas diferenças entre placas de perfuração, apesar da presença de placas escalariformes em todos eles. Este estudo revelou que, com raras exceções, um determinado tipo de placa predomina em praticamente todas as espécies e exemplares de cada gênero, apesar de existir grande variedade dentro da família. 

lryanthera grandis foi a única espécie, entre as 41 estudadas, que divergiu consistentemente dos caracteres predominantes no gênero. A ausência ou a raridade de placas de perfurações simples em todas as outras espécies e espécimes de Iryanthera parece indicar que /. grandis pertence a outro gênero, talvez Viro/a. A predominância de placas escalariformes em Compso
neura, lryanthera e Otoba, e de placas sim-
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pies em Osteophloeum e Viro/a demonstra 
a existência de vários níveis de especializa
ção nos vasos do xilema secundário. 

Em 1930, o anatomista F. H. Frost de-
, monstrou que o desenvolvimento de linhas 
evolutivas de placas de perfuração se fez 
originalmente com placas de perfuração ex
clusivamente escalariformes com numero
sas barras . A estas se seguiram as placas 
de perfuração escalariformes com poucas 
barras. Depois apareceram placas de per
furação escalariformes e simples, até fica
rem somente as placas de perfuração sim
ples, que representam a condição mais evo
luída (conforme a série de um a 1 5  já apre
sentada na figura 8) . 

As placas do tipo escalariforme estão 
presentes em todos os espécimes examina: 
dos nos cinco gêneros amazônicos e pare
cem constituir um caráter ancestral comum 
para todas as Myristicaceae. A freqüência 
de placas escalariformes é relativamente 
baixa nos gêneros Qsteophloeum e Viro/a, 
alta em Compsoneura e intermediária em 

lryanthera . Nesse sentido, a quase exclu
siva ocorrência de placas escalariformes 
com número de barras excepcionalmente 
alto indica que, do ponto de vista da evo
lução dos vasos do xilema secundário, 
Compsoneura e Otoba são os gêneros mais 
primitivos das Myristicaceae amazônicas. 
Entre esses dois gêneros, os elementos de 
vaso são consideravelmente mais largos em 
relação ao diâmetro em Compsoneura, o 
que sugere que este gênero pode ser o mais 
primitivo do grupo. O diâmetro tangencial 
é medido no corte histológico transversal, 
em microscópio óptico equipado com es
cala micrometrada. 

lryanthera é o único gênero que não 
apresenta um único tipo predominante de 
placa de perfuração. A despeito da alta fre
qüência das placas escalariformes no gêne
ro, as placas reticuladas estão bem repre
sentadas em todas as espécies examinadas. 
Por isto, em termos de evolução, a posi
ção de lryanthera parece ser intermediária 
em relação aos outros gêneros regionais, 

FIGURA 8. Elementos de vaso de Viro/a e Osteophloeum. Os desenhos numerados de um a 11 são de Viro/a e de 12 a 
15 são de Osteophloeum. ( 1 ) ,  (7), (8) e (9) V. michelii; (2) e (3) V. elongata; (4) e ( 1 1 )  V. coelhoi; (5) V. caducifolia; (6) 
V. guggenheimii; ( 10) V. sebifera; ( 12), ( 13), ( 14) e ( 15) Osteoph/oeum p/atyspermum. 
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ainda que com uma predominância de ca
racteres primitivos (indicada pelo total de 
placas escalariformes e reticuladas) . A 
ocorrência freqüente de placas semi-escala
riformes, que representam uma transição 
morfológica entre os tipos escalariforme e 
reticulado, é outro indicador do estado evo
lucionário intermediário desse gênero. 

Viro/a e Osteophloeum exibem uma po
sição mais evoluída, a contar por suas pla
cas de perfuração, que são do tipo simples. 
Muitas espécies de Viro/a também exibem 
placas escalariformes e reticuladas, mas em 
freqüências relativamente baixas. O mo
noespecífico Osteophloeum parece ser o gê
nero mais evoluído do grupo, não só em 

· razão da freqüência relativamente alta de 
placas simples, mas também porque seus 
elementos de vaso são mais largos, se com
parados com os dos demais gêneros (o diâ
metro é proporcionalmente maior, em re
lação ao comprimento) . 

Para se determinar a posição evolucio
nária precisa dos cinco gêneros examina
dos neste estudo é preciso uma análise 
completa de todos os caracteres morfoló
gicos. Em 1937, uma análise de pólens rea
lizada pelos pesquisadores americanos A. 
Smith e Wodehouse, num estudo monográ
fico das Myristicaceae neotropicais, indi
cou a seguinte seqüência de especialização: 
Otoba - Viro/a - Osteophloeum 
- Compsoneura - Iryanthera . Nes-
te estudo, a seqüência de especialização do 
xilema, proposta com base na morfologia da 
placa de perfuração, é bastante diferente: 
Compsoneura - Otoba - Iryanthera 
- Viro/a - Osteophloeum. 

Apesar dessa discordância, A. Smith e 
Wodehouse já observaram que ' 'a distribui
ção dos caracteres essenciais entre os gêne
ros americanos de Myristicaceae é tal que um 
único caráter é suficiente para designar um 
gênero primitivo" .  Nisso eles têm razão . 

SUGESTÕES PARA LEITURA 

BAAS P . ,  'Systematic, phylogenetic and ecologi
cal wood anatomy. History and perspectives', 
in BAAS P. (org.), New perspectives in wood 
anatomy, Amsterdam, Martins Nijhoff/Dr. 
W. Junk' Publishers, 1982 . 

CARLQUIST s. ,  Comparative p/ant anatomy, No
va York, Holt, Rinehart and Winston, 1961 . 

GARRAT O.A. ,  'Systematic anatomy of the 
woods of the Myristicaceae', in Tropical 
woods n? 35, 1933 .  

METCALFE C.R. & CHALK L. ,  Anatomy of the di
cotiledons, Oxford, Claredon Press, vol. II , 
1983 . 

RODRIGUES W.A.,  'Myristicaceae de uso em me
dicina popular - Botânica sistemática das 
Myristicaceae do Brasil (V Simpósio de plan
tas medicinais do Brasil)', in Ciência e Cultu
ra n? 32, 1978 . 

EDIÇÃO DE TEXTO MARILIA MARTINS 

151 



É BOM SABER 

O PINCEL MÁGICO DE 
MARGARET MEE 

A primeira década de nosso século re
servou para os brasileiros-um valioso 

presente : o nascimento de uma artista que 
resolveu desvendar com o seu pincel os mis
teriosos segredos da floresta amazônica. 
Margaret Mee, de origem inglesa, chegou 
ao Brasil em 1952 e apaixonou-se de ime
diato pela flora de nosso país. Após tra
balhar como desenhista de bromélias du-

rante três anos no Instituto Botânico de São 
Paulo, resolveu seguir sua vocação de na
turalista, partindo, aos 47 anos, para a sua 
primeira excursão à Amazônia. A idade 
não lhe roubara o fôlego. Pelo contrário 
As viagens àquela região - uma série d 
1 5  excursões - só teriam fim quando já 
completara 79 anos. 

Conta seu marido, Greville Mee, que nos 
primeiros anos em que aqui viveu Marga
ret gostava muito de viajar para a serra do 
Mar, acompanhada sempre de seus papéis, 
tintas e pincéis, para registrar detalhes da 
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exuberante floresta ainda virgem naquela 
época. O casal Mee costumava passar os 
fins de semana numa estação biológica per
to de Cubatão (SP) .  Margaret conhecia 
muito pouco do mundo botânico, mas o 
desejo de representar com o pincel as inú
meras plantas que descobria, tornaram-na, 
com o passar dos anos, uma entendida no 
assunto. Hoje, grande parte da mata atlân
tica foi destruída e algumas espécies extin
tas só se encontram representadas na sua 
coleção de aquarelas da serra do Mar. 

Quem conheceu a senhora Mee pôde ad
mirar, por trás de uma aparente fragilida
de, seu espírito aventureiro e sua resistên
cia física. Suas excursões à Amazônia o 
comprovam. Atravessou situações como 
um naufrágio, ameaças de caboclos e ga
rimpeiros hostis, de revólver em punho, 
doenças como malária e hepatite, jacarés, 
cobras e insetos. Essa mulher de olhos cla
ros e cabelos louros, quase brancos, cos
tumava esconder a idade. Não por orgu
lho, mas porque os empresários que finan
ciavam algumas de suas viagens não po
diam acreditar que uma lady com mais de 
70 anos pudesse adentrar a Amazônia à 
procura de flores. 

esquerda, Heterostemon mimosoides, arbus
to da família das leguminosas, nativo dos iga
pós do alto rio Negro. A aguarela foi pintada 
no local, pois as flores murcham logo após co
lhidas. Acima, Scuticaria steelii, orquídea per
fumada, cujas folhas cilíndricas atingem um me
tro de comprimento, encontrada no Brasil, Guia
nas e Venezuela. À direita, bromeliácea com 
mais de 70 cm, endêmica do Amazonas, da re
gião dos índios Tucano, classificada pelos bo
tânicos Reitz e Pereira, que a batizaram Achmea 
meeana em homenagem à artista inglesa. 
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Após morar 1 6  anos em São Paulo, co
nheceu o Rio de Janeiro , em 1 968, graças 
ao convite de seu amigo Roberto ·Burle 
Marx . Encantou-se com a cidade à primeira 
vista, a ponto de, no dia seguinte à sua che
gada, comprar uma casa no bairro de Santa 
Teresa ,  onde morou com Greville até no
vembro de 1 988 ,  ano de sua morte. Nessa 
data, o casal Mee encontrava-se na Ingla
terra , para assist ir o lançamento do tercei
ro livro da pintora e a exposição de suas 
60 aquarelas sobre a mais recente excursão 
amazônica. A caminho da casa de amigos, 
Margaret faleceu num acidente automobi
lístico em Leicester .  

A 
artista inglesa realizou suas longas 
viagens pelos igarapés do alto rio Ne

gro e lagoas do baixo Amazonas às vezes 
sozinha, às vezes acompanhada por índios 
ou caboclos . Quando resolvia desenhar 
uma planta, colhia apenas um exemplar e 
um pouco de terra num saco plástico para 
mantê-lo vivo por mais algumas horas até 
chegar a local seguro. Muitas flores , con
tudo, não suportavam o transporte. Por is
so , não foram raros os casos em que teve 
que iniciar seus esboços ao balanço da ca
noa. O seu grande fascínio foram as orquí
deas , as bromélias e as helicôn ias .  

Margaret e sua preciosa carga de flores. 

Na 1 5  � e última excursão à Amazônia , 
.realizada em meados do ano passado, a 
obstinada paixão da pintora inglesa levou-a 
ao encontro da flor-da-lua, uma espécie de 
cacto que procurara durante anos . O Stro
phocactus wittii é uma planta cuja flor de
sabrocha uma vez por ano, à noite, para 
morrer na manhã seguinte. A flor, que lem
bra um crisântemo branco de pétalas finas , 
teve que ser pintada à luz da lanterna do 
barqueiro , que pacientemente a acompa
nhou durante horas . 

O interesse pela flora brasi leira levou 
Margaret a descobrir espécies nunca antes 
mencionadas na literatura especializada.  
Algumas delas foram batizadas com o seu 
nome, como Sobra/ia margaretae, Aech
mea meeana, Neoregelia margaretae e Neo
regelia meeana . Uma bromeliácea por ela 
descoberta recebeu o nome de seu grande 
amigo Rino Levi ,  a Neoregelia leviana . Em 
retribuição à sua incansável luta em def e
sa da natureza, o governo brasileiro lhe ou
torgou a condecoração da Ordem do Cru
zeiro do Sul e a rainha Elizabeth ,  da I n
glaterra , lhe deu o título de member of the 
British Empire. 

As aquarelas de Margaret Mee foram pu
bl icadas em três livros : Flowers of the Bra
zi/ian fores! ( l  968) ,  Flowers of the A ma
zon ( 1 980) e ln search of flo wers of the 
A mazon fores! ( 1 988) .  Nos seus diários , a 

. senhora Mee registrou os caminhos que a 
levavam até cada flor : "A mata cedeu em 

Accallis cyanea pendiam dos caules das ár
vores cobertas de musgo . Vi com grande 
alegria que a arácea que eu procurava exis
tia ali , agarrada às árvores delgadas dos 
igarapés. Atravessamos o rio de águas trans
parentes e a beleza que havia em tudo à vol
ta nos encantou . "  

Muitas das espécies recolhidas pela se
nhora Mee em suas expedições foram ce
didas ao Jardim Botânico do Rio de Janei
ro e à coleção de Roberto Burle Marx . O 

Aechmea rodriguesiana, epífito das florestas 
escuras do baixo Amazonas e Negro. 

talento dessa artista veio resgatar uma ati
vidade interrompida quando começou a 
época da fotografia ,  em meados do século 
XIX:  a pintura em aquarela ,  até então lar
gamente usada pelos paisagistas ingleses . 
A observação arguta da naturalista e o fir
me traço de seu pincel permitiram que parte 
do valioso patrimônio vegetal do Brasil se 
perpetuasse nos seus quadros . Margaret 
Mee é considerada pelus seus pares uma das 
maiores especialistas em i lustração cientí
fica de nosso país . 

direção ao rio e lá se instalou uma caatin- Alicia lvanissevich 
ga com muitas orquídeas azuis .  Algumas Ciência Hoje, Rio de Janeiro 
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Floresta amazônica contínua, no estado 
de Rondônia, um dos mais atingidos pe
las queimadas durante o ano passado. 
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KENTON MILLER 

O 
futuro da Amazônia não é mais uma questão que se res
tringe a um reduzido círculo de conservacionistas e espe
cialistas em problemas ambientais .  Hoje o mundo intei

ro está preocupado com os destinos da região, pois, embora reú
na o maior estoque de espécies animais e vegetais do planeta, vai 
sendo gradativa e indiscriminadamente destruída. Já não se ad

mite mais a ação corro
siva de moto-serras nos 
troncos de suas árvores 
nem os incêndios crimi
nosos que engolem 
anualmente fatias ex
pressivas de suas flores
tas. Com o assassinato 
em dezembro de 1 988 do 
seringueira e sindicalis
ta . Chico Mendes, o 
mundo tomou conheci
mento de uma outra es
pécie de violência que se 
pratica contra a Amazô
nia: a eliminação sumá
ria daqueles que se dis

põem a defendê-la. ' 'O futuro da floresta Amazônica é tão preo
cupante quanto a ameaça de um desastre nuclear ' ' , compara o 
cientista norte-americano Kenton Miller, coordenador de um pro
grama global de conservação de biodiversidade - denominado 
'Uma Oferta para o Futuro' -, cujo lançamento está previsto 
para o princípio da próxima década. Aos 49 anos, Miller acumu
la uma experiência que o capacita a dirigir um projeto de tal mag
nitude: foi professor de manejo de áreas silvestres da Universi
dade de Michigan, trabalhou em projetos de treinamento de pes
soal e manejo de áreas silvestres da Organização de Agricultura 
e Alimentos (FAO-ONU), na América Latina, dirigiu a União In
ternacional para Conservação da Natureza (UICN), na Suíça, e 
atualmente preside o programa 'Florestas e Biodiversidade',  do 
Instituto de Recursos Mundiais ( IRM),  sediado em Washington . 
Nesta entrevista, concedida durante o 'I Simpósio sobre Conser
vação de Biodiversidade no Brasil' ,  realizado na Universidade Fe
deral de Minas Gerais, em Belo Horizonte, Kenton Miller anun
cia as metas e as prioridades do plano global e analisa as condi
ções de conservação dos recursos bióticos nos diversos países. Às 
acusações de que o socorro à Amazônia encobriria interesses in
ternacionais escusos, Miller rebate: "Por mais que eu tenha an
dado pelo mundo, jamais ouvi qualquer menção a essa palavra. "  
Segundo ele, o projeto que dirige nada tem a ver com questões 
relacionadas à soberania. ► 

Entrevista concedida a Gustavo A .  B .  da Fonseca ( Instituto de Ciências 
Biológicas da U FMG) e Marise Muniz (Ciência Hoje) 
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- Com o surgiu se u inte resse pe la c onse rvação da b iodive rsi
dade ? 

- Eu me interesso pelo assunto desde muito jovem . Quando 
estava na universidade, procurava sempre trabalho em parques 
nacionais durante as férias de verão . Como estivesse interessado 
em colaborar para a criação de reservas biológicas e áreas prote
gidas , dedicava-me com afinco aos estudos relacionados à con
servação da biodiversidade . 

- Por que o m undo hoje está tão pre oc upado c om a c onse r
vação da b iodive rsidade ? Qual a dife re nça e ntre esse conce itó 
e o que se usa va ante riorme nte ,  de prese rvação da nature za ?  

- Trabalhos e m  prol d a  conservação d a  natureza vêm sendo 
feitos há muito tempo . A diferença é que agora vivemos um mo
mento de grandes mudanças a nível global :  alterações climáti
cas , aumento da poluição , contaminação de águas subterrâneas, 
das águas do mar, perda de solos, de florestas . Estamos portan
to conscientes da necessidade de mudar o enfoque desses traba
lhos . Se anteriormente falávamos em cem ou 200 espécies em vias 
de extinção , agora temos uma perspectiva diferente: temos cons
ciência de que sequer sabemos, com segurança, qual o número 
real de espécies existentes no planeta. A proporção entre espé
cies conhecidas e desconhecidas é de um para cinco ou um para 
dez. Sabemos que é preciso trabalhar em torno de certas espé
cies em via de extinção , mas isso não é su ficiente. Temos que 
tratar de milhões de espécies ao mesmo tempo , e a maioria delas 
não conhecemos .  É preciso então mudar a metodologia , a estra
tégia e o ritmo do trabalho . Não podemos trabalhar com uma 
espécie ou uma área apenas . Temos que atuar em regiões intei
ras , com probabilidade de conter grande variedade de espécies . 
Esse é o primeiro princípio da nova metodologia . 

Devemos pensar em áreas suficientemente grandes para con
ter populações de numerosas espécies , capazes de sobreviver _por 

Parque Estadual Floresta do Rio Doce, um dos últ imos remanescen
tes de mata atlântica em Minas Gerais .  
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longo tempo quando estiverem cercadas por culturas como o ar
roz e a soja .  Também falamos em biodiversidade e não em natu
reza - um conceito a meu ver muito genérico - porque quere
mos enfatizar não apenas a espécie mas todos os membros do 
grupo, que não são todos iguais . A variabilidade genética é mui
to importante: as diferentes variedades é que dão potência e for
ça a espécies como o trigo, o milho e a soja ,  por exemplo . Não 
falamos apenas do trigo, mas da variedade do trigo . Como sal
var então essa variedade? Em alguns casos ,  isso se faz em labo
ratórios ,  por meio de técnicas in vitro, como as sementes do ar
roz, que têm 50 mil variedades acondicionadas em geladeiras . 
Ou então temos que conservar essas variedades na floresta ,  em 
sua forma viva, em constante evolução . Não podemos trazer to
das as variedades para o jardim zoológico ou o jardim botânico . 

Nós que lidamos com biodiversidade entendemos que agora 
o trabalho é também social e não apenas biológico . Ao requisi
tar áreas extensas e providas de numerosas espécies e ao nos refe
rirmos a recursos alimentares , farmacêuticos , estamos obviamente 
trabalhando para o desenvolvimento . Já não se fala em conser
vação ou desenvolvimento.  I sso acabou .  Há um só conceito in
tegral :  é preciso trabalhar pelas pessoas e pela natureza simulta
neamente .  O maior desafio é fazer com que dessas reservas , des
ses núcleos , surjam benefícios - na forma de novos produtos 
- que possam estar à disposição do homem . As pessoas preci
sam perceber que os recursos existem e lhes pertencem . O estilo 
de manejo que propomos não é anti-homem, é pró-homem . 

- Qual a estimativa sob re o núme ro de espéc ies  ex iste ntes  no 
plane ta ? 

- Há aproximadamente um mi lhão e 700 mil espécies classi
ficadas pela ciência. Mas há quem afirme existirem na Terra cerca 
de cinco milhões . O resultado de estudos feitos em florestas tro
picais , no nível de sua copa, aponta um número enorme de espé
cies , a grande maioria do grupo dos insetos. Isso permite a proje
ção de um número real muito mai'br. Há um grupo de estudiosos 
que calcula existi rem cerca de 30 milhões de espécies no planeta. 

- O se nhor está c oorde nando um proje to global de c onse rva
ção da dive rsidade b iológica. Se u e n volvime nto c om esse proje 
to é pessoal ou está ligado à instituição em que trabalha ? 

- O fato de eu estar coordenando esse projeto deve-se sobre
tudo aos trabalhos que desenvolvi anteriormente. Estava cons
ciente de que já era hora de trabalhar mais efetivamente em prol 
da biodiversidade . Mas precisava de um período para ler , refle
tir e consultar pessoas , de forma sistemática , acerca de ações a 
serem conduzidas em diferentes regiões do mundo . Há centenas 
de iniciativas propostas por instituições nacionais e internacio
nais envo lvidas no projeto .  Há naturalmente perigo de um elen
co tão grande assim de iniciativas provocar certa confusão de 
idéias ; isso, não há dúvida, prejudicaria uma visão de conjunto. 
Mas temos nos precavido quanto a esse perigo.  Para se ter uma 
visão coletiva adequada do problema, é preciso levar em conta 
os grupos locais - não se pode trabalhar só em nível internacio
nal - e os nacionais ,  que, por sua vez, querem ter uma visão 
mais ampla do que está sendo feito em outras regiões do mun
do.  Esses grupos desejam fazer parte de um movimento maior ; 
querem sentir que o que fazem é importante e se orienta para 
uma direção comum. Com essa estratégia, pretendemos dinami
zar as ações em conservação durante a próxima década e captar 
recursos para sua execução . 
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- En tre as dire tr izes b ásicas do plan o global, com o são dis
t ingu idas as pecu liar idade s regionais? Ex iste um documen t o  de 
estrat égia global de conser vação que trata desses vár ios assun 
t os. O que mudou nessas dire tr izes de lá para cá? 

- Em 1 980 a UICN,  a WWF [Fundo Mundial para a Vida 
Silvestre] e o PNUMA [Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente] elaboraram um documento denominado 'Estratégia 
Mundial para a Conservação ' ,  o primeiro a expl icitar a necessi
dade de se conservar a matéria genética, as espécies, os ecossis
temas e os processos ecológicos . Com o apoio dessas instituições , 
que estão associadas a nós nesse empreendimento, propomos ago
ra um aprofundamento desse ponto de vista. Em 1 980 havia a 
proposta de se atuar seriamente nessa área . Hoje, após a reali
zação de inúmeros trabalhos de campo, acumulamos uma quan
t idade signi ficativa de novos dados cient í ficos . Há uma visão di
ferente no mundo . Temos por exemplo o relatório da Comissão 
Brundtland, criada em 1 983 pelas Nações Unidas com a finali
dade de elaborar um programa de estratégias visando ao desen
volvimento auto-sustentável da Terra até o ano 2000. Em seu re
latório a comissão propõe que os governos dêem à conservação 
da biodiversidade o 'mesmo tratamento dispensado ao desenvol
vimento econômico . Achamos correto esse ponto de vista e va
mos levá-lo adiante . 

Mineração de mármore num dos últimos refúgios do mico-leão-de-cara
dourada (Leontopithecus chrysomelas), espécie endêmica do sul da Ba
hia,  ameaçada de extinção. 
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Área devastada para plan l io  de cana-de-açúcar no sul da Bahia. 

Nosso objetivo é elaborar uma ciência nova, levando em con
sideração a estratégia mundial para a conservação da natureza . 
Para isso é preciso que nosso trabalho sej a mais pro fundo , mais 
detalhado. Temos que mostrar ' como' deve ser feito e não ape
nas 'o quê' deve ser feito. É mais úti l ,  mais inst ru t i vo ,  para as 
pessoas que têm de atuar na área . É propósitb nosso criar um 
marco de orientação que instrumentalize futuros especialistas em 
conservação , técnicos , as pessoas de modo geral .  

Não quero chorar sobre o que se acabou . Ao cont rário ,  quero 
ser otimista, buscando sempre enfatizar exemplos positivos, mos
t rar que um determinado país está desenvolvendo certas ati vida
des e que elas estão funcionando. Um bom exemplo disso são 
as reservas extrativistas da Amazônia ,  em que se busca explorar 
os recursos da floresta de forma auto-sustentável , isto é, sem com
prometer a sobrevivência das espécies desses ecossistemas. Trata
se de uma coisa nova , que certamente poderá ser adotada com 
sucesso em outras regiões . 

Fazem parte também de nossos projetos definir áreas a serem 
preservadas e executar o plano de manejo daquelas que vão en
volver ações de âmbito internacional . Para executar o plano de 
áreas verdes preservadas, precisamos de pessoal capacitado pa
ra manejá-las. Àqueles que já estão envolvidos com esse traba
lho devemos ministrar cursos de reciclagem , de modo a informá
los sobre as novas descobertas cientí ficas na área . Seria ai iás de
sejável que as universidades se encarregassem desses cursos , pos
sibi l itando que, a cada três ou quatro anos , as pessoas envolvi
das com manejo e conservação tomassem conhecimento das no
vas dimensões polít icas e científicas do problema. Se temos no 
país uma polít ica agrária, uma política energética , cana vieira etc . ,  
é razoável reivindicar também uma política d e  biodiversidade . 

- Mas com o essas pol(t icas ser iam compat ib ilizadas n os pa(
ses sub desen volvidos? 

- Sabemos que esta é uma questão delicada e que uma polít i 
ca de biodiversidade poderá se chocar com as demais .  Mas não 
podemos ter tudo de uma só vez . Teremos que fazer acordos , ►  
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trocas . Muitas instituições envolvidas com a problemática am
biental encontram-se defasadas em relação aos objetivos atuais . 
Cremos no entanto que esse quadro irá se reverter. A recente cria
ção no Brasil do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recur
sos Naturais Renováveis (lbama) é um sinal de que já se começa 
a pensar na necessidade de novas formas de administração -
criação de áreas protegidas, capacitação política, legislação, edu
cação, entre outras -, como enfatiza a nova Constituição bra
sileira . Sobre finanças há um estudo que deverá estar concluído 
ainda este ano, o 'Programa Internacional de Financiamento de 
Conservação', elaborado pelas Nações Unidas, pela OEA, pelo 
IRM e por diversas fundações, analisando novos mecanismos para 
o financiamento da conservação. 

Caça do macaco-prego (Cebus apella) para subsistência e macaco-aranha 
(A teies sp) preparado para consumo. 

- Há recursos financeiros para a execução do plano? 
- Asseguram-me que s im.  O Banco Mundial e o Banco Inte-

ramericano para o Desenvolvimento afirmam que querem cola
borar. Na maioria dos países, entretanto, faltam instituições que 
saibam solicitar e manejar adequadamente esses recursos . Mas, 
é bom frisar, o dinheiro sozinho não irá corrigir todos os pro
blemas que enfrentamos . Parques sem estrutura não funcionam, 
assim como não funciona o trabalho de pessoal desqualificado 
ou treinado isoladamente .  Precisamos atacar conjuntamente to
dos esses problemas . Acho que às vezes superdimensionamos a 
questão financeira. Por isso queremos estudar bem nosso proje
to antes de lançá-lo em nível mundial. Para que ele tenha êxito, 
é preciso que haja uma participação expressiva de entidades e 
autoridades políticas de todos os continentes em seu lançamen-
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Orangotango (Pongo pygmaeus), animal ameaçado de ext inção, só en
contrado nas i lhas de Sumatra e Bornéu (Ásia). Sua captura para expo
sição em circos e zoológicos tem contribuído para aumentar o risco de 
extinção da espécie. 

to. Na agenda dos chefes de governo, o lançamento do projeto 
deverá ter a mesma importância que outros assuntos nacionais .  
Se não for assim, não teremos sucesso. 

Precisamos impulsionar um programa de trabalho para um pe
ríodo de dez anos. Os agentes financiadores me asseguram que, 
nos próximos cinco anos, conseguiremos captar até um bilhão 
de dólares anuais para conservação, aqui definida de modo am
plo, incluindo biodiversidade. Teremos dois anos para pensar. 
E não é muito tempo. São dois anos apenas para decidir como 
e onde iremos alocar tanto dinheiro . Sabemos que é importante 
definir bem a direção, porque qualquer que for o montante de 
recursos ainda será pouco. E outra coisa: não teremos nesse em
preendimento uma segunda oportunidade. Uma vez detonado o 
processo, não há como voltar . Por isso é preciso que, na 'larga
da', nós estejamos muito seguros do que vamos fazer, de que 
estaremos atuando da forma mais inteligente possível. Daí por 
que é preciso inicialmente pensar de forma bem ampla, para, em 
seguida, orientar o trabalho, a ação. 

- Como ficará definida, fo(malmente, a estrutura de deci
sões? Como os diversos pa(ses vão participar do programa? 

- Teremos seis documentos básicos, a serem elaborados por 
grupos que se vão reunir e trabalhar em torno de três grandes 
t�mas: estratégia global para conservação da diversidade bioló
gica, plano de emergência para áreas protegidas e lançamento 
do programa de ações da década internacional da diversidade bio
lógica, em que se fará um esforço mundial no sentido de pôr em 
prática o que está previsto na estratégia global. Esses documen
tos serão discutidos e aperfeiçoad9s em conferências regionais, 
com a participação de cientistas, do governo e da indústria. 

Após esses encontros regionais, será elaborada a estratégia glo
bal, em que deverão estar incluídos planos regionais preparados 
a partir da ação de grupos e instituições desses países . Assim, 
os grupos de trabalho de cada país deverão definir o que deve 
ser feito, com base nas necessidades que considerarem prioritá-
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rias. É preciso então ver se há instituições adequadas para im
plementar as metas propostas e se elas têm uma polít ica nacio
nal apropriada . A programação , portanto,  deverá ser nacional . 
Pretendemos nesse primeiro ano saber que países poderão dar 
apoio, participar das reuniões e trabalhar , de modo a definir um 
programa internacional com as posições desses países . E trata
remos de dar o apoio necessário - seja  técnico ou financeiro 
- àqueles países que tiverem dificuldades para preparar seus pla
nos . Temos que definir ainda a instituição que irá coordenar o 
programa internacionalmente . Ainda não se sabe se será o 
PNUMA, a FAO ou a Unesco . 

Além das duas fases anteriores - a de reuniões regionais e a 
que definirá a inst i tuição responsável pela coordenação do pro
grama -, deveremos preparar , de forma rápida, um plano de 
emergência dirigido a áreas protegidas , visando a fortalecer aque
las que requerem auxílio imediato .  Acredito que haja no mundo 
cerca de 300 áreas nessas condições . Estamos informados de que 
há dinheiro disponível para se aplicar em casos de emergência. 
Para isso , será necessária uma equipe de técnicos para elaborar 
uma lista dessas áreas , que serão encaminhadas ao Banco Mun
dial , ao Banco lnteramericano e às Nações Unidas . Faríamos uma 
espécie de ponte entre agentes financiadores e os países necessi
tados,  para desenvolver trabalhos muito específicos .  Algumas 
áreas podem aguardar estudos mais aprofundados,  outras no en
tanto requerem uma ação imediata ,  como a mata atlântica bra
s i leira, por exemplo , uma das áreas de maior riqueza e endemis
mo de espécies da regiijo neotropica l .  

- Esses recursos de emergência seriam considerados como 
empréstimos? 

- Nada disso viria na forma de empréstimos . Obviamente que
remos evitar novas formas de dívida. Estamos buscando outros 
meios de cooperação que não entrem nesse terreno nem venham 
a competir com projetos de saúde, de educação . Não que um se
ja mais importante que o outro ; o problema é que não há como 
resolver todos os conflitos e necessidades simultaneamente. 

- O governo brasileiro tem afirmado insistentemente que não 
aceita a internacionalização da A mazónia e no palsjá começam 
a surgir campanhas nacionalistas sob o s logan 'A A mazónia é 
Nossa '. Há algum grupo estrangeiro interessado em dividir a 
A mazónia com os brasileiros? 

- Por mais que tenha viajado pelo mundo, nunca ouvi falar 
de qualquer projeto de internacionalização da Amazónia.  Nem 
creio que esse assunto esteja sendo discutido entre autoridades 
governamentais e grupos conservacionistas . Nunca ouvi sequer 
a menção dessa palavra. Na verdade, o que se propõe é muito 
simples . O que de fato acontece é que o mundo inteiro está preo
cupado com o futuro da Amazónia .  É mais ou menos o mesmo 
que vemos acontecer em relação à questão nuclear . Todos temem 
a possibil idade de uma guerra nuclear ! Recebemos esse sinal e 
o interpretamos como a emergência da consciência do cidadão . 
Não se fala em internacionalização da Amazónia, nunca se fa
lou . O que existe é uma preocupação com o problema,  que se 
manifesta em escala global. O mundo inteiro , pela voz da WWF, 
da U ICN e de outros grupos,  está preocupado em colaborar com 
ciência, saúde , educação , projetos de campo.  E isso nada tem 
a ver com problemas relat ivos à soberania .  

Como podemos esperar do governo brasileiro soluções a cur
to prazo , se há dez anos não se registra no país aumento real 
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da renda per capita e 30% da população economicamente ativa 
estão excluídos do mercado formal de trabalho? Há portanto uma 
preocupação com o di lema que o governo brasileiro enfrenta .  
Queremos apenas colaborar . Esse é o nosso espírito .  

- Do ponto de vista da diversidade biológica, quais são os 
palses e ecossistemas mais ricos? 

- Eu diria que todos os países são importantes , porque todos 
possuem flora e fauna de grande valor para o homem e para o 
planeta ,  hoj e e no futuro. Mas alguns pa íses - com ecossiste
mas extensos e ricos ,  a exemplo da floresta tropical ,  dos man
guezais , dos reci fes de coral , das bacias superiores, como as dos 
rios Amazonas e Orenoco - possuem altíssimo número de es
pécies e variedades animais e vegetais .  Se isso for levado em conta, 
obviamente não podemos deixar de falar do Brasi l ,  Colômbia, 
Equador e Peru , os países mais ricos dos trópicos e do hem isfé
rio ocidental . Na África, temos o Zaire, Camarões e a Tanzâ
nia. Na Ásia, podemos citar a I ndonésia,  a Malásia, as Filipi
nas . Destacaria ainda o nordeste da Austrál ia, com seus recifes 
e florestas tropicais , e a Nova Caledónia [território francês loca
lizado na Oceania] . 

Esta é uma lista muito curta, que poderia ser ampliada se en
focássemos outras dim.ensões .  Mas , trabalhando com uma lista 
de 15 a 20 países , estamos falando de 70% de toda a matéria 
viva do planeta .  Estamos falando de números , insisto .  Os países 
do Ártico também têm importância fundamental .  A pesca , por 
exemplo, entre o Alasca e a União Soviética é de importância 
capital . O oceano Árt ico é um dos mais ricos do planeta.  Qual-

uer manejo inadequado que se faça nele pode causar danos ir
reparáveis para a oferta da pesca no mundo.  

- Por que a maior diversidade biológica se concentra na flo
resta úmida tropical? 

- Há versões mais seguras e outras que ainda estão sendo es
tudadas . Uma delas sugere que essa· parte do mundo , em con- ► 

Espingarda lançadora de rede, empregada no manejo de herbívoros de 
médio e grande porte em parques nacionais norte-americanos.  
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REDUÇÃO DA ÁREA VERDE NA ZONA DA MATA 
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Perda de cobert ura florestal na Zona da Mata (Floresta al lântica) em 
Minas Gerais, entre 1900 e 1983, provocada principalmente 1>ela extra
ção cte carvão vegetal para al imentar a indúst ria siderúrgica . Os três au
mentos observados devem-se a efeitos de amost ragem ou regeneração 
de vegetação nat iva. 

t raste com as regiões temperadas , permaneceu estável por um pe
ríodo mui to longo . Coberto pelo gelo , o Norte perdeu mui tas 
de suas espécies . Na verdade,  empurrou mui tas espécies para o 
Su l .  O prime i ro ponto,  portan to ,  está relacionado à estabil idade_ 
cl imática e geológica . Além disso , os ambientes t ropicais são es
t ru turalmente mais complexos, dando oportunidade ao surgimen
to  de novos nichos e espécies . A criação de novas espécies , por 
sua vez, possibi l i ta o aparecimento de nichos adicionais . Como 
o ambiente é estáve l ,  as espécies podem aprovei tar di ferentes 
oport un idades . Há nos t rópicos fatores sut i s  de natureza qu ími
ca - ausen tes das zonas frias - que permitem a mult ipl icação 
de n ichos . Pequenas variações de temperat ura podem determi
nar nichos ecológicos de dimensões d i ferentes .  É isso que expli
ca a existência de tantos insetos na copa da floresta t ropical . 

- Em matéria de programas de conservação de biodiversida
de, o que distingue o Brasil de outros palses tropicais? 

- Na Ásia,  como a densidade populacional é mui to alta é a 
agricu i tura foi sempre prat icada de forma intensiva, as áreas na
t urais - com exceção de algumas localizadas em Bornéu e Su
matra - ficaram mui to reduzidas . Talvez por isso alguns paí
ses, como por exemplo a Malásia, têm programas de conserva
ção mui to  sofi s t icados : áreas protegidas , serviços nacionais , fa
culdades de biologia, de engenharia floresta l .  Mas naturalmente 
há problemas , pois  o país necess i ta  de áreas para o desenvolvi
mento agrícola e depende também do consumo de produtos flo
resta is .  A s i tuação da I ndonésia - onde o cresc imento  popula
cional é considerável - assemelha-se à do Bras i l ,  no tocante  a 
áreas protegidas , serviços públicos, formas de exploração da flo
res ta .  Lá, talvez mais do que aqu i ,  é preocupant e  o problema 
das concessões para a exploração de madeira . 
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No Zaire e costa da Á frica Ocidenta l ,  há áreas em bom estado 
de conservação , habitadas por popu la�ões que vivem de forma 
tribal . Embora o país tenha um bom serviço nacional de parques, 
a proteção dessas áreas é um desafio, pois abrigam an imais co
mo o ele fante e o rinoceronte ,  que têm alt íss imo valor no merca
do negro . O cont rabando e a caça i legal são mui to in tensos , 
estabelecendo-se por vezes na região um cl ima de guerra :  matam
se as pessoas para se obter marfim 011 ch i fres de ri noceronte .  

Cada país tem um panorama di ferente ,  os contextos variam 
mui to ,  possivelmente em razão da história colonial de cada um,  
que deixou no Zaire um aspecto belga , na Malásia um aspecto 
inglês . Mas , se por um lado o colonialismo t ro uxe desvantagens,  
por outro deixou bene fícios , como a criação de parques nacio
nais bem est ru t u rados . O Zaire tem uma estação biológica com 
quase 70 anos de existência que funciona muito bem , e na Malá
sia há uma tradição de in vest igação mui to forte .  Embora mui 
tos países da região regis trem avanços importantes na área , o in 
teresse in ternacional pelo mercado de madeira e o crescimento 
demográ fico tornam mui to di fíc il a manutenção das florestas e 
parques naciona i s .  

- O fato de o Brasil ser u 1 1 1  dos cinco pcdses inclulclos no con
ceito de megadiversidade e de ler aprovado no capltulo de meio 
ambiente de sua nova Constituição item relativo à conservação 
da diversidade genética não o credenciaria a sediar o encontro 
internacional que promo verá o lançamento do plano global de 
conservação da diversidade biológica ? 

- A meu ver o Brasi l  tem plenas cond ições de sed iar esse en
cont ro ,  não só pela riqueza de seus ecossistemas , como também 
pelo espaço que o tema conquistou após a promulgação de sua 
nova carta const i tucional. Aliás ,  o mundo todo espera que o Bra
sil venha a ter um papel de l idera nça no campo da conservação . 
Esperamos que o que está prev is to no capí tu lo de meio ambien
te  da nova Const i t uição bras i le ira . eja respei tado e que as de
mais nações faç:im o mesmo, pois muito ainda está por ser fe i to  
em todas as partes do mundo.  Hoje nenhum país est á livre de 
problemas ecológicos , razão pela qual todos devem se voltar pa
ra o combate desses problemas em vez de se l im itarem a olhar 
aqueles que a fetam o Bras i l .  

- Poder/amos pensar num futuro otimista ou não há como 
fugir ao pessimismo generalizado de que a natureza está irre111e
diave/mente condenada? 

- Sou otimista, caso contrário não estaria nesse t rabalho. Mas 
não tenho dúvida de que,  olhando a hi stória cio desenvolvimen
to  das civil izações humanas , ainda perderemos muitas espécies , 
antes que a s i tuação apresente sinais de melhora . Daqui a 20 anos 
provavelmente estaremos falando em ' restauração ' .  Os rios, por 
exemplo, deverão estar numa desordem tal, que deverá haver cien
t istas preocupados com a reconst i t uição de bacias hidrográficas . 
O colapso da agricu l tur a  e a conseqüente escassez de alimentos 
farão com que seja  necessária a recuperação de solos e da vege
tação. Acredito que só então o homem sent irá necessidade de 
executar um t rabalho ecológico realmente sério. I n felizmente  va
mos prec·isar de mais desast res de grandes proporções - talvez 
tão graves quanto a peste bubôn ica na Europa , há seis sécu los , 
ou como a seca do deserto de Saara - antes de chegarmos a um 
programa de ação realmente e ficaz . Só espero que esses desas
t res não sejam tão graves a ponto de se impossibil i tar sua res
tauração.  Temos no máximo 20 anos para executar essa obra .■ 
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