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Apresentação 

o Atlas do Meio Ambiente do Brasil ora colocado à disposição dos 
leitores, especificamente daqueles estudantes que estão se iniciando nos 
conhecimentos formais de primeiro e segundo graus, permite, mais do que dados 
atualizados sobre questões ambientais, uma leitura que, situando o Brasil em 

relação aos demais países do mundo, foge da pseudo-neutralidade a que, 
convencional e lamentavelmente, ainda está limitada grande parte dos textos 
didáticos e paradidáticos em nosso País. 

Ter acesso às diferentes representações dos recursos ambientais existentes 
e poder expressá-Ias de forma didática não preenche as necessidades de informação 
de uma geração que tem, hoje, tantas ferramentas para, se quiser, forjar o futuro que 
mais lhe interesse. É este o ponto: criar condições para que haja futuro e que este 
seja o futuro desejável por todas as gerações. Um futuro onde esteja garantida a 
vida plena, harmônica, solidária, rica em.valores menos transitórios, comprometida 
com o sonho de felicidade que, antes de mais nada, é comum a todo ser humano. 
Sonho de não ter fome; sonho de ter um lugar seguro, confortável e livre para o 
abrigo e o convívio dafamília; para a realização do trabalho que constrói e reconstrói 
o dia-a-dia e o amanhã. Sonho, também, de ter e dar garantias de que é possível, de 
fato, caminhar com liberdade no sentido de superar possíveis diferenças criadas 
pelo nosso modo particular de ver o mundo. 

Por tudo isso, as informações apresentadas neste Atlas não estão limitadas 
à mera exposição. Elas servem como ponto de partida para o exerCÍcio reflexivo, 
provocador de mudanças desejáveis de comportamento, no que diz respeito a um 

entendimento menos precário da vida no planeta Terra. 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -, através 
do Serviço de Produção de Informação - SPI-, e a Editora Terra Viva, emfeliz 
associação de conhecimento, talento e recursos dirigidos à realização desta obra, 
sentem-se premiados pela oportunidade de contribuir com a formação das 
gerações mais jovens, certos de que este Atlas desempenhará bem essa função. 
Não só pelo valor das fontes consultadas a fim de agregar, num único texto, 
informações que originalmente encontravam-se dispersas, como pela própria 
natureza e qualidade dessas informações, graças à análise e tratamento técnico 
de especialistas e editores. 
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Introdução 

Transformado pelo homem numa gigantesca 
lata de lixo, o planeta Terra avisa ... 

Ao dominar o uso do fogo, o homem fez uma grande descoberta e criou 
um grande problema. A descoberta consistiu em domesticar a energia e colocá-la a 
serviço da transformação dos materiais fornecidos pela natureza, tornando assim 
possível o progresso material. O problema é que não há como fazer uso da energia 
sem perturbar, de alguma forma, o equilíbrio da natureza - o solo, o ar, a água dos 

rios e dos mares, o c/ima, os animais, as plantas, o homem -, e tudo que compõe a 
nossa arca, o planeta Terra. 

A partir de então, especialmente no século xx. o homem civilizado se 
debate no dilema entre aumentar o progresso material e preservar o paraíso terrestre. 
Entre umn e outra opção, ele escolheu a primeira e esta é a razão por que, ao lado de 
conquistas como o avião, o computador e o antibiótico, alinham-se problemas 
resultantes da destruição dos recursos naturais, em proporções nunca imaginadas. 

Ao fazermos o balanço do século, a lição mais proveitosa talvez seja a da 
mudança ocorrida e nossa maneira de lidar com o mundo natural. Entramos no 
século xx. com a idéia de que os recursos naturais estavam à disposição, em 

quantidade ilimitada, para as nossas reinações, como a argila de que Deus se valeu 
para modelar o primeiro homem. Uma vez construída nossa obra, jogávamos fora, 

sem preocupações, o resto do material nela utilizado. 

A água que circula pelos canais da vida, por exemplo, é sempre a mesma. 
São 113 trilhões de metros cúbicos que vão e voltam, como a água recic/ada pelo 
filtro de uma piscina. A diferença é que nós esquecemos de colocar um filtro nas 

águas utilizadas em todo o mundo e o resultado é que poderemos ficar sem água 
para beber antes de entrarmos no ano 2000. 

Desde'a Revolução Industrial, a população mundial aumentou oito vezes, 
enquanto a quantidade de água utilizada aumentou 35 vezes. Somente os brasileiros 

despejam nos rios, diariamente, 10 bilhões de litros de água polu!da dos esgotos 

domésticos (8 bilhões sem nenhum tipo de tratamento). A mesma coisa acontece com 
o solo. o ar, as plantas, os animais e a natureza inteira. Sua degradação ocorre de 
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forma tão acelerada que os sistemas que suportam a vida não conseguem repor tudo 
no lugar com a mesma presteza. Pior ainda, os danos são irreparáveis. 

No inicio do século, acreditávamos que a Terra é que provia e mantinha a 
vida, A /l ÓS cabia tirar proveito dela, como quem saboreia um sorvete e joga a 
embalagem fora . Agora, descobrimos que a verdade é o contrário, São os seres 
vivos que provêem e mamêm a vida na Terra, como a conhecemos. É como se toda a 

natureza e o homem estivessem envolvidos na obra da Criação. Não uma criação 
feita de uma vez, mas uma recriação continua, que se dá a cada movimento de 
respiração do homem, por exemplo. Durante o dia, quando nossos pulmões aspiram 
o ar, estamos recolhendo o oxigênio liberado pela expiração das plantas, e expirando 

gás carbônico, que as plantas aspiram para promover a fotossintese. Elas estão 
fazendo exatamente o contrário de nós, ao mesmo tempo, como se tudo tivesse sido 
combinado. Plantas e animais, assim solidários, contribuem para manter o equilíbrio 
quimico e térmico da atmosfera, estabilizam o clima.jazem a água retornar àsfontes, 
devolvem afertilidade ao solo, levam e trazem as quatro estações do ano, Plantas e 

animais, evoluindo ao longo de centenas de milhões de anos, colonizaram a Terra 
para nela sediar a vida. A Terra não é a casca de noz que lhe dá abrigo - como 
a arca de Noé -, mas uma concha tão essencial para a vida quanto a de um 

caracol. Ambos, unidos e indissociáveis, constituem e sustentam a vida, 

A antiga idéia de recursos naturais, como algo fora de nós, levou o homem 
civilizado a produzir tantos estragos, enquanto realizava o progresso material, que, 

ao entrar no século XXI, ele se defronta com uma dúvida nunca antes levantada: a 
vida na Terra, como a conhecemos, vai agüentar? Se não adotarmos um novo modo 

de construir o progresso material, que preserve, ao mesmo tempo, os recursos naturais, 
a resposta é não! É disso que se vai tratar neste livro, olhando de perto este pedaço 
de mundo chamado Brasil. 



Medidas e Dimensões 

Medidas e Equivalências 

Distância 
I quilômetro (km) = 1.000m 
I milha = 1,6093km 
I milha marítima (nó) = 1,852km 
I légua brasileira = 6.600m 

Superfície 
I hectare (ha) = 10.000 metros quadrados (m' ) 
I quilômetro quadrado (km' ) = 100ha 
I alqueire (paulista) = 24.200m' 
I alqueire (Minas, Rio e Goiás) = 48.400m' 

Volume 
1.000 milímetros cúbicos (mm]) = I cm] 
1.000.000 cm] = Im] 
1.000.000.000 m] = I km' 

Capacidade 
1.000 mililitros (ml) = I litro (l) 
10l = I decalitro (dai) 
100l = hectolitro (hl) 
1.000l = quilo litro (kl) 

Peso 
1.000 miligramas (mg) = I grama (g) 
1.000g = I quilograma (kg) 
1.000kg = I tonelada (t) 
I arroba = 14,689kg 

Energia 
1.000 watts (W) = I quilowatt (KW) 
I.OOOK W= I megawatt (MW) 
1.000MW = I gigawatt (GW) 
1.000GW = I terawatt (TW) 
I milhão de toneladas de petróleo = 1,5 milhão de 
toneladas de carvão = 1,2 bilhão m] de gás natural 

Medidas da Terra (km) 

Circunferência equatorial 
Ci rcunferência polar 
Diâmetro equatorial 
Diâmetro polar 

Superfície dos Continentes (km' ) 
África 
Antártica 
Ásia 
Europa 
América do Norte 
América do Sul 
Oceania 

Superfície dos Oceanos e Mares (km' ) 

40.076 
40.008 
12.757 
12.7 14 

30.264.150 
13.209.000 
44.250.150 

9.906.750 
24.397.800 
17.793 .300 
8.534.050 

Oceano Pacífico 166.242.527 
Oceano Atlântico 86.557.800 
Oceano Índico 73.427.795 
Oceano Ártico 13 .223.763 
Mar Mediterrâneo 2.509.969 
Mar de Bering 2.261.070 
Mar Negro 507.899 
Mar Vermelho 452.991 
Mar do Norte 427.091 
Mar Báltico 382.025 
Mar Cáspio 371.795 

Rios mais Extensos do Mundo (km) 
Nilo (África) 
Amazonas (América do Sul) 
Mississippi - Missouri (América do Norte) 
Ob-Irtysh (Ásia) 
Yangtze (Asia) 
Hwang (Asia) 
Amur(Asia) 

Maiores Lagos do Mundo (km' ) 
Lago Superior (América do Norte) 
Lago Victoria (África) 
Lago Huron (América do Norte) 
Lago Michigan (América do Norte) 
Lago Tanganyika (África) 

6.670 
6.437 
5.971 
5.568 
5.526 
4.672 
4.416 

82 .103 
69.485 
59.829 
57.757 
32.993 
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Explosão Demográfica 

.-If(; o UIIO lO()I. o plallt'fa Terra ferlÍ til' 
slIporfilr qllll.\"(· 1 hi/llâo tft' ItIl"if/lllft'S /l m/lis do 1/111' t'm 1993 

\ /~'" Plll\ il1lI'II\O " rico 111' l 'Olllr.l\(," l'n"w /I /Ira "'I , li ('( ,'\, ';",,'11'11 p0l'lIlud "f/1I1 ,,{JII rt'"n' \('lIla """/rU,,,1I ('''II'arll 

\. nquant o \\'l"l' lia o tltu!" (k~ta pag ina , trl:' s hl' · 

h0 :-. ll :.1sl' iam l'lll al guma par1t: li ... , nlunJ\) 1\ cada Illinu 

hl , 11:1$ L' I,.' lll mai s ou fllL'!WS 19n Al) ca ho lho.' ~ 4 horas. 

\.'ks sü\) ~ 7U mil. t'u lll ll ll L' SSt." llll'sm o dia m OITl' 11\ I .. D 

mil pc·ssoas . " poplllal' àl\ da I erra allmenlil 127 mil pes

"llas diari ~llll L'nll' . No filiai d ..... UIll anuo s:10 mai s 46 mi o. 

Ihiks. Iss\) signi ti ca di ze r que a popu lação mundial cres

C'e um I3ras il a cada tr~ s anos ( 150 milhões de habitan 

tes). mai s que uma Espanha li cada ano (40 milhões) . 

Ulll Chile a cada tres meses (13 .5 milhões) . 

Impressionadas com eSses números. muitas pes
soas se perguntam se ha ve rá lugar para todos . Quantos 



hahitantc" 11 !'erra puJe SlIpllrtar(alimclltar. vestir , l' te )',' 

( 'lllll l'l.TIl' 111, l' :-o "as rl.-· r~ lIllta s raramcntl' (uram feita " 

nu passlld~) , quanJo a popllla,'l)n l'ru h..:m mClltlr c iI 

I crra ainJa parccia um vastu planl-'la a scr l'tlnqll i s l ~ 

d\) Sqj,undu a Il íhlia , N OL- I ~ )i UIIl Jus prillll.-'irus a l'(lll 
tar a popullll;;10. À s vé spefUs J~l I)ilú vio. iH) rl'l'nlhl'r tiS 

;ulIlllais, as plantas c as pessoas. de de ve II.-'r pl'llsadu 

"Ser;' que InJos vi1n ..:ahl.-'r na arl'a '!" 

Nll inkill oa Era Crist,'- ha via ~ O() millHl es de 

pe ssoas elll toJu (llllundo. Passaram-se 1.650 anos para 

que:t p"pul.,\'i\o chegasse a 500 milh<les, J)u/entos "n"s 
dq1l\i s ( I X50), dll dnhr"u, atingindo o primeifll hilh ,lo , 

Mais NO anos (19)0) e já havia dohrado no vamente , 
para ~ hilhi\cs. Ohserva-sc, por aí, que aumentou Ili)n 

sumente O tamanho da pupula,'ão, mas li w loc ioadl' tk 
seu crl'scill1l'nto. 

A ssim, em menos tempo ainJa. nu sl'ja , 1.-' 111 ape 

nas 45 anos ( I '1 75 ), a pupulaçilo dohrou novamente , 
, heglU1du a 4 bi Ihões, Agora, os cientis tas estimam que 
para a populaçào dobrar ou tra vez serão necessários 
apcnas 36 Imos. 

Atualmente , a população mundial supcra os 5 
hilhões de pessoas. Se se mantivcr li mesma velocidade 
de crescimento, na virada do sécul o, ou seja, em menos 
de quatro (mos , outro bilhão irá j unt ar-se a d as , nos 

k stej os do próximo milênio. Scrá que a "nossa arca", 
o planeta Te rra vai suportar? 

Segundo os c ienti sta s , o grande problema 1,,10 

.: o crescimento da população cm si, mas como e onde 

isso vai aco ntece r. Já se sabc, por cxemplo , que do 

novo bilhão a nascer, a té o tinal deste s':cu lo, apenas 

100 milhões receberão sua certidão de nascimento 
nos países dese nvo lvidos. Os 900 milhões restuntes, 

úu seja , 90%, vão nascer nos países do chamudo Ter 

ceiro Mundo, onde fi ma ior parte da população vive 

na pobreza e na misé ri a, caren te de a limentação, saú

de hab it ação, esco la e emprego. 

Nesses países. de modo ge ra l, até há 50 anos , 
a maior parte da população vivia dispersa no campo . 
Quando as indústrias passaram a sc instalar nas gran
des cidades , criando um mercado de trabalho , os tra
halhadores do campo senti ra m-se a traídos para os 

cen tros urbanos. A ss im . i.I maioria oa pllpuli.I 'Yà o ru 

ral começou a migrar para as cioadl' s, l'um esperan 

,as de uma vida melhor. Em paí ses COIllO o Bras il . 
qlll' V iVl'U um processo acelerado de ino ustriali / i.l 

\[\0, isso acont eceu de maneira mai s inlen sa. 

Em apenas 20 anos, de 1970 at é l l)qO, 16 Illi 

Ihões d~ brasikiros dl" ixéUilm as áreas rurais , rumo aos 

cent ms mhruH" . Atualme nte, 75 em cada 100 hrasilc i
ros vivem nas cidades. Outros, cerca de 400 mil. prcli:
riram migrar para as chamadas rcgi ôcs de fronteira. 

t.:llI110 rvlatu Grosso L' a A ma/J.l n ia. 

Junto com o crescimento urbano, v.:io a chama

da explll.l'lill tI"/11l1xrú/ica. É ljue na cidade. a P"PUJa
çào tem mais acesso aos serviços de saúde l' Salll'mnl!ll

to básico. qw: evitam a morte de muitas p..:ssoas, espe
cia lmentc de crianças. À medida quc essas crianças se 
tornam adultas e tem seus próprios tilhos . a popu laçüo 

começa a crescer dc' forma assustadora . 

No Bras il. ao contrário do que acontece em 
o utras partes do mundo, o aume nto da população, 
isoladmncnte. não representa uma ameaça. O Pais h:m 
uma extensllo territorial muito grande em reJaçãll ao 
tam.mho atual de sua populaçi\o e di spõe dc muitos re
cursos, a maioria ainda não explorados. Além di sso, o 

cresci mento populacional vem diminuindo a cada UI">, 
cai ndo de 2.89% na década de 60, para 1,89% na u~ca

da de 90. Isso, porque as famí lias passaram a ter me
nos filhos. A previsão é de que a partir do ano 2075. a 
populaçll0 bras ileira pare de crescer, estahi li 7.lu1do-se 

em torno de 265.5 milhões. 
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Gàmbia 132 
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Chade 122 
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Nepal 118 
Camboja 116 
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• l\h)r1cs por 111.1 na:.c.dos \,\ OS 
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Crescimento Urbano 

Quarellta milhões de brasileiros residem em lugares onde. 
Ilào Ilasceram, selldo que a maioria migrou do campo para as cidades 

No Bras il, o processo de indusrrializaçdo acelerou o crescimento urbano desordenado 

No século XX. poucos países no mundo. vi ram 
suas cidades crescerem tão depressa como o Brasil. Não 
que o Brasil seja o país mais urbano do mundo, nem 
que os brasileiros tenham uma predileção especial pela 
vida urbana . Algo semelhante acontece em toda parte. 
Sempre que um país se industrializa. as suas cidades 

começam a crescer rapidamente . Em 1800, apenas cin
co em cada 100 habitantes do mundo moravam em 
cidades. De lá para cá, esse número aumentou para 
mais de 40 e no Brasil chega a mais de 75 . 

A mudança para as cidades não se dá de forma 
igualmente acelerada em todas as regiões do mundo. 



D~ 1950 a 1985, a população urbana dos países do 
Te rcei ro Mundo cresccu duas vezes mais depressa que 

a dos países industri a li zados . E a tendê nc ia nos países 
pobres é continuar crescendo. enquanto nos paises de

senvolvidos, as grandes c idades crescem a ritmos cada 
vez menores. Até o final do século, estarão vivendo em 

áreas urbanas, doi s em cada cinco as iáti cos, um em cada 
três afri canos, três em cada quatro la tino-ameri canos. 

Ao sair navegando em meio ao Dilúvio. com a sua 

arca, Noé deve ter sido o primeiro a descobrir quantos 

problemas podem resultar da aglomeração de tanta gente 

num espaço tão restrito . Imagine quantos bichos, plantas 

e pessoas amontoados num pequeno barco' Em alguns 

momentos da viagem, o ar deve ter fi cado irrespirável: o 

ambiente, suj o: a comida, intragável. Em conseqüência, 

muitos devem ter adoecido e, certamente, houve brigas. 

Tem razão, então , quem di z que o que conta 

mais não é o número de habitantes, mas a forma como 

eles estão di stribuidos num determinado territó rio , co i

sa de suma importáncia, quando se pensa nas mudan

ças que a presença do homem pode provocar no estado 

dos recursos naturai s: no ar, na água, no so lo. nas no

restas, animais e plantas. 

Igualmente graves são os problemas que essas 

mudanças provocam no próprio homem . como as do

enças resultantes do ar poluído e das águas contamina

das com esgotos . É justamente no número de grandes 

cidades que os paises pobres estão se tomando "cam

peões". Até o ano 2000, a maioria das grandes con

centrações urbanas esta rá locali zada no Terceiro 

Mundo. Duas delas - México e São Paulo - viram sua 

população dobrar em 20 anos e continuanl crescendo. 

Quem viaja pelos arredores do Rio ou de São Paulo 

tem a impressão de que todos os habitantes do Estado 

estão vivendo ali . A impressão não é enganosa. No Esta

do do Rio de Janeiro, quase 90 em 100 habitantes vivem 

em centros urbanos; em São Paulo, 88. Mas isso não 

quer dizer que o interior desses estados tenha ficado 

vazio . A Região Sudeste, onde estão localizados esses 

dois estados, de dimensão dezenas de vezes menor do que 

o Brasil, abriga mais da metade da população brasileira . 

Já em 1980,43 pessoas, em cada 100. moravam em ape

nas nove regiões metropolitanas. Em 1990. mais de 75% 
das fam ílias brasileiras moravam em áreas urbanas. 

Como na arca de Noé, a vida, para a g rande 
maioria de se us habitantes, nào é fácil. Na cidade do 

Rio de Jane iro. de cada três morad o res, um vive em 

fave la: e m Bel o Hori zo nte , um em cada quatro . Até 
Bras ília, uma cidade nova e pl anejada, tornou-se um 

espelho da vida urbana bras il e ira , com centenas de 
milhare s de pessoas vivendo à sua vo lt a, em condi 
ções precári as o u mi se ráve is. 

São poucas as capitais brasileiras que permitem á 
maioria de seus habitantes realizar o sonho de uma vida 

melhor. Nelas, quase a metade dos moradores se abriga 
em habitações precárias e é nessa condição que uma, em 

cada duas crianças brasile iras, se prepara para seu futuro . 

As regiões metropolitanas, onde tanta gente vive, 
trabalha, ama, cria filhos, diverte-se e consome, podem 

ser comparadas a uma gigantesca máquina de moer recur
sos naturai s. Basta pensar quanto de petróleo e deriva

dos, minérios, gás e outros recursos são consumidos nelas 
e que não voltarão a existir. Seu estoque na natureza é 
limitado. Se acabar, acabou e isso não pode acontecer. 

O desejo de cada homem é, certamente, que nos
so planeta Terra possa oferecer, aos que vão nascer, uma 

vida como todos gostariam de ter. Uma maneira de reaJizá
lo é evitando o desperdício, recicJando materiais (como já 

se faz com o vidro, dentre outros) ou substituind(H)s, quan
do possivel, por recursos renováveis (como o Brasil faz 
com o álcool , para mover automóveis). 

Mesmo os recursos renovávei s, como a água e 
o so lo , poderão não ser suficientes para todos, se não 
se cuidar de sua conservação. Já pensou quanta água 
consome uma cidade grande? Comece a fazer o cálcu
lo pelo consumo de casa. 

Que será dos peixes, das formas de vida que 

vivem nas águas ou delas dependem, como o próprio ho
mem, se os rios morrerem? A natureza, como um todo, é 

solidária: uns dependem dos outros e a grande ameaça 

nos centros urbanos é o rompimento dessa cadeia, que 
não se sabe quando começa, masjá sabemos como acaba. 



Um bom exemplo e o que está acontecendo com o 
clima na cidade de São Paulo. Existem bairros em que as 
temperaturas médias anuais - mhima e mínima - aumen
taram em ] 0 C nos últimos 45 anos. Ao que parece. em 
mais .t5. serão 6° C. É o que os cientistas chanlanl de 
efeito ilha de calor. Com a grande quantidade de poluentes 
no ar. os raios do sol têm dificuldade de chegar à superfi
cie. aumentando a umidade na região próxima do solo. 
No ar. as partículas de sujeira ajudanl a condensar as nu-

Gases poluentes geram o efeito ilha de calor 

vens e, como o vento circula pouco por causa do aglo
merado de edificios, desabam as tempestades. A cada 
tempestade, rolam barracos dos morros e inundam-se os 

fundos dos vales, onde moram os mais pobres, que sào 
maioria. Uma tragédia que se repete também na Cidade 
do México, em Shangai, Nova Oelhi e em outras cidades. 

Com as águas das enchentes. é arrastado o li xo 
atirado nas ruas e nos córregos. Mesmo o pouco lixo que 
se recolhe fica exposto a céu aberto , nos chamados lixões. 
Resultado: 70 em cada 100 pessoas atendidas nos hospi

tai s públicos sào vitinlas da falta de saneamento. 

Árvores nas ruas. praças e jardins, poderiam 
amenizar o calor e o impacto das chuvas. Mas onde 
estão e las? São Paulo é uma das cidades do mundo 
com menos área ve rde por habitante. um resultado da 

especulação imobiliária. 

Nos paises desenvolvidos. a educação contribuiu 

muito para a solução de problemas semelhantes. No 
Brasil , já são muitas as cidades onde as autoridades e 
os moradores se empenham em melhorar o ambiente 
em que vivem, plantando árvores, não atirando lixo nas 
ruas e ordenando a ocupação dos terrenos, para evitar 
a poluição dos mananciais. O que essas pessoas estão 
percebendo é que isso é possível , um motivo a mais 
para se acreditar no futuro das nossas cidades. 

A questão alimentar 
Na Europa, até o final do século XVIII, a 

maior parte de seus habitantes vivia ocupada com a 
produção de alimentos . O risco da fome estava sem
pre presente e para acalmar as crianças famintas , os 
pais contavam-lhes à noite, histórias de arrepiar, como 
a do Chapeuzinho Vermelho. Na versão original des

sa história, o lobo , no final , come a vov6 e a criança. 

O pesadelo da fome pela incapacidade de pro
duzir alimentos, na Europa e no mundo desenvolvido, é 

coisa do passado. Nos últimos 50 anos, o crescimento 

da produção mundial de grãos superou o aumento da 
população. A mesma coisa aconteceu no Brasil, 'lté 

recentemente. É o resultado do emprego de técnicas 

mais produtivas, como máquinas, tratores, fertilizantes, 

produtos químicos e sementes melhoradas. 

Até o advento da agricultura moderna, s6 se 

conseguía aumentar a produção através da expansão das 
áreas de plantio e do emprego de mais trabalhadores. 

Hoje, um número cada vez menor de agricultores conse
gue obter mais alimentos de uma mesma porção de terra, 

para atender a um número crescente de consumidores. 



Isso é bastante claro. no CilSO dos Estados Unidos, 
pais que lidera a exportação mundial de alimentos. De 
1950 a 1980, o número de trabalhadores empregados na 

agri cultwa norte-americana caiu de 6,9 mi lhões para 2,3 

milhões. De 1970 aos dias atuais. a produção de grãos 
nos EUA aumentou em mais de 50%, sem que para isso 
se tenha usado mais terras para plantar. A revoluçcio agrí
cola espraiou-se por vários paises e é graças a ela que o 
Brasil tomou-se um dos principa is exportadores mundiais 

de al imentos. 

Existem, atualmente, no mundo, mais de I bilhão 

de pessoas famintas . Mas é por causa da forma desigual 

como está distribuída a riqueza em cada pais, principal

mente entre paises ricos e pobres. Na real idade, a capac i

dade atual do homem de produzir alimentos é tão grande 

que daria para alimentar esse bilhão também. Os habitan
tes dos 24 paises mais ricos comem mais do que necessi

tam e ainda têm, guardadas, 400 milhões de toneladas, o 

suficiente para dar de comer a todos os brasileiros durante 

quatro anos. E a cada ano, aumenta mais a produção de 

alimentos nesses países. 

Ao eliminar o risco da fome no mundo desenvolvi

do, a revolução agrícola converteu-se numa das maiores 

conquistas do século XX, e os problemas que ela criou 

para a preservação dos recursos naturais são igualmente 
fantásticos. 

Degradação acelerada dos solos, perda de sua fer

tilidade natural, contaminação das águas e do ambiente 

por agrotóxicos e fertilizantes , envenenamento dos alimen

tos, extinção de animais e plantas silvestres, em conseqüên

cia da destruição dos habitats onde vivem, são alguns dos 

principais efeitos negativos da agricultura moderna. Nos 

Estados Unidos, a agricultura é a atividade que mais con

tribui para a poluição das águas. O problema é semelhante 

ou mais grave ainda em todos os paises que praticam o 

mesmo tipo de agricultura, incluindo o Brasil. 

Outro problema sério nos países pobres é que a 
agricultura moderna beneficiou um número pequeno de 
agricultores, ficando a maioria deles marginalizada. Pre

ocupados em exportar, os governantes brasileiros se es
queceram de apoiar a produção de alimentos para o 
consumo de seus habitantes. Além disso, cuidaram 

apenas de assegurar co mida barata para os traba lhado
res nas c idades, que rece bem bai xos sa lári os , sem pen
sar, ao mesmo tempo, em apoiar os ag ri culto res. 

No Brasil , a quantidade de a limentos por hab i
tante começou a cair. os últimos dez anos ( 1983/ 1992). 
enquanto aumentavam sua produção em 30%. os ag ri
cultores viram reduz ir-se à metade o dinheiro que rece

biam pelo seu traba lho . Em conseqüéncia. dei xaram de 
aumentar a área plantada. 

Com menos a limentos por habitante no merca

do, o preço sobe nas cidades e aumenta. a cada dia , o 
número de pessoas que passam fome . Este é um dos 
mais graves problemas do Bras il: uma famí lia. em cada 
quatro , não tem comida em casa. 

Quando se pensa na produção e consumo de a li
mentos. o Brasil é visto como um caso único no mun
do . Enquanto grande parte de sua população come 
menos do que deveria, o u passa fome, o País é um dos 
principais exportadores mundiais de a limentos. 

Os exportadores e agricultores brasileiros sabem. 
me lhor do que ninguém, por exemplo, produzir quantos 
frangos os habitantes da Arábia Saudita quiserem com
prar. O Brasil está entre os três maiores exportadores 
mundiais de frango, café, soja, suco de laranja, pimen
ta-do-re ino. cacau, ó leo de amendoim, dentre outros. 
Mas a sociedade brasileira e seus govemantes não se 
perguntaram ainda quantos frangos são necessários para 

garantir a vida de um brasileiro. 

A partir dos anos 60, ao adotar técnicas moder

nas de produção - a exemplo dos países ricos -, os agri

cultores brasileiros conseguiram produzir alimentos em 

velocidade maior do que o aumento da população . Em 
tomo da agricultura, desenvolve ram-se muitas outras 

atividades, como a indústria de tratores e máquinas e a 

indústria de alimentos. Somente a produção agrícola 

mantém ocupadas mais de 2 1 milhões de pessoas. O 

negócio agrícola é o maior negócio do Brasil. 

Os baixos salários recebidos pelos trabalhado

res nas cidades e os baixos preços recebidos pelos agri
cultores na venda de seus produtos podem mudar essa 

situação. Desde 1985, a quantidade de alimentos por ha

bitante vem caindo. Ao mesmo tempo, os agricultores 



vêm recebendo cada vez menos. A produção de leite. um 
alimento essencial . está estagnada há muitos anos. porque 
a maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar. 

Em 1940. quando a agricultura brasileira ai nda 

não havia se modernizado. somente no Norte e no Nor
deste. se encontravam pessoas desnutridas. Atualmente. 
a desnutrição alastrou-se por todo o País. e a segunda 
maior concentração de desnutridos está na Região Sudes

te, a maís desenvolvida. 

Uma.. em cada quatro famílias. não tem dinheiro 
para comer e outra.. em cada quatro. come menos do 
que deveria. As crianças são especialmente atingidas 
pela falta de alimentos, que traz consigo doenças e da
nos irreparáveis ao crescimento fisico e ao desenvolvi

mento mental . 

Em nenhuma parte do mundo existe caso de um 

país que tenha se desenvolvido sem buscar, primeiro. pro
duzir alimentos para o consumo de seus habitantes. Foi o 
grande apoio dado à agricultura que criou, nos países de

senvolvidos, um forte mercado interno. com emprego para 
a maioria dos trabalhadores e a oferta de muitos bens de 
consumo. Ainda hoje, os países ricos gastam cerca de 
U$ 200 bilhões por ano, em subsídios a seus agricultores, 
o que levaá produção de estoques de alimento, dificultan
do a exportação por parte de países como o Brasil , que 
não dá mais subsídios á sua agricultura. 

Muitos pensam que os países desenvolvidos con
seguiram produzir alimentos para toda a sua população 
porque são ricos. A verdade é o contrário. Eles se toma
ram ricos porque cuidaram primeiro de produzir alimen
tos. O que faz a riqueza de uma nação é o trabalho de seu 

povo, que se não come, não consegue trabalhar direito. 

De tempos em tempos, os governantes lançam 
programas de socorro alimentar, especialmente nas épo
cas de eleição. Até hoje, não se adotou nenhuma polí
tica de segurança alimentar, capaz de erradicar a fome. 

O Brasil precisa, urgentemente, de um plano de 

produção de alimentos, para que todas as famílias te

nham sempre, á sua disposição , o mínimo necessário 
para uma vida saudável. Isso é bem diferente de pro
grama de ajuda alimentar. 

Estilhaços da Explosão Populacional 

Gente nào é poluição, mas o cresc llnenlu p o
p ulaCIOnal (em um inegáv el impaclo ecológico sobre os 
recursos não-reno\'óveis do Planeia. A equação e a se
guinte quanto maIS Refi/e no mundo. menor a fa lia du 

bolo a que cada um tem direilO Nào importa a efic iê llc lO 

com que os recursos "murais sejam admin;Slrados. 

Espécies - A devastação das florestas tropicO/s 
deslrói 100 espeCles Qnima/ .\' e vegetais a cada dw. 
Oi/e nla p or cento d o desmatame nto são motivados 
pelo cresc imento popula cional A te o ano 2050, 
5. 900.000km ' de matas serão tran~rormados elll fa:en
das. estradas e cidades 

Empregos - Já existe um deficit de I bilhão de 
empregos no Terce Iro Mundo. Para zerá-Io e acompa
nhar o crescimento populac ional das próximas cinco dé
cadas, vai ser preciso criar 38 milhões de novos empre
gos p or ano . Isso reque r um inves timento tOla/ d e 

80 trilhões de dólares 

Ar - As e"" ssões de dióxido de .carbono vão dupli
car, nos próximos 30 anos se a pop ulação continuar a 
crescer ao ritmo atual. No ano 2025, os países subdesen
volvidos. que hoje respondem por 30% das emissões de 
CO, na atmosfera . estarão lançando 64% do total de gás 
carbônico. 

Agricultura - A colheita mundial de grãos deve 
crescer mais de 15% até o ano 2000, mas haverá cada 
vez menos comida para cada terráqueo. O crescimento 
demográfico está sendo maior que o aumento da produti
vidade agrícola. A produção de grãos per capita deve cair 
20% até a virada do século. 

Oceano - A capacidade do mar em fornecer ali
mentos está exaurida. Dentro de 20 anos, com O cresci
mento populacional, os pescadores terão ultrapassado o 
limite dos oceanos em 20%. Ocorrerá um desequilibrio 
no ecossistema marinho. Devido à p esca excessiva, as 
populaçães de certos tipos de atum diminuíram 94% des
de 1970. 

Bem-estar - Um terço dos habitantes do Planeta, 
concentrados no Terceiro Mundo, não tem acesso à água 
limpa. Com o crescimento demográfico. a falta d'água 
vai piorar. A densidade demográfica, em alguns países 
pobres, pode chegar a / .700 hab/km', cinco vezes mais 
que a densidade do Japão. hoje. 

Revista Veja, 17 de junho de 1992 
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Evolução 
demográfica 

brasileira 

-1 .00 hab/km' 

de 2.00 a 25.00 

+ de 25.00 

Evolução da população~1991 
brasileira r-' 1~6.9 1H59 
r'r 

1950 1960 1970 1980 •• • 
51.944.397 70.070.45793 .139.037 119.002.706 

População e densidade 
por região (1990) 

urbana rural habAm) 

Norte 5.931.567 4.325.699 1.65 
Nordeste 25.753.355 16.716.870 22.57 
Sudeste 55.149.437 7.511.263 56.31 
Sul 16.392.7\0 5.724.316 33.86 
Centro-
Oeste 7.648.757 1.763.485 4.01 

Taxa de crescimento 
2,99 289 

2,39 /",._.~.2,48 

• ' . 1,89 

40/50 50/60 6OnO 70/80 80/90 
Década 

1950 

1970 

................ ~ .... -=~~==-===================~ ____ ~~~~~_nl_ •• _IBG_.~==~ 



Crescimento das 
grandes capitais 

1980 • 1991 
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3,0 

2.5' 
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1,5 
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0,5 
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Dens idade da 
população em 

1991 

Habitantes por km' 

tD 
nD 

menos de 2,00 
a 5,00 

de 5.01 a 
25.00 

de 25.01 a 
100,00 

mais de 100.000 



Migração da 
população 
1970-1980 

Estados com maior 
número de favelas 

(8 maiores) 

São Paulo 
1.257 

Rio de Janeiro 
661 

Pernambuco 
251 

Minas Gerais 
249 

2° 

4° CJ 
R.Grande do Sul 5ffi 

171 "-fY 

Paraná 
140 

Ceará 
123 

Bahia 
90 

,-

Fluxos migratórios 

500 e mais 

200.499 

100.199 

50.99 

11 perdi de popull~o 

D ganho de popula~o 

§ ~:: 
Danoil 
MunidpiOl _lo .... 

"E9" 50 



Número médio 
de médicos 

por mil habitantes 
no mundo 
1988-1992 

. n,12 
On,31 
LJ0,41 
01,04 
.1,25 
01,37 
02,52 
Clt,07 

MUNDO 
. 1,37 

10 pa ises com maior número de 
médicos por habitantes 

OI. Suécia 367 
02. Alemanha 
03 . Ilungria 
04 . l3C1gica 
05. Chccoslov34uia 
06. Espanha 
07. Cuba 
OS. E. -URSS 
09. Áustri a 
10. 1I61ia 

367 
335 
311 
310 
27S 
275 
248 
23 1 
213 

Causas de morte 
no mundo 

Para.Jita.J e doença.J 
infeccio.JIJ.J 

C4ncer 

Doenç"" circulat6ria. e 
doenç"" degenerativa. 

Problema. de paria 

Envenenamento, 
machucado.J 

OutroJ 

" aiscs 
c !>cnv 

8% 

19% 

S3% 

2% 

6% 

12% 

: , 

) 

I ' al ~ ": !> 

Expectati:al el1l dc~cll v 

de vida por 
40% continente 

(90 -95) 
S% CODIIDeDIe "-

de 
vida 

Am. 68 
19% Latina 

Am. do 76 
None 

8% Europa 7S 

Africa S3 
S% 

Asia 65 
"-

Ex-URSS 70 ~ 
23% G: 

~ Oceania 73 ~ 



AIDS 
Síndrome de Imunodeficíência Adquirida (SIDA) 

(casos no mundo - 1993) 

Europa 
_ 92.482 

Occania 
- 4.188 

Ásia 
- 3.561 

085: a UMS 
leitos r ara cada 
habitantes. 

• Insuficiente «50%) 

Precário (50 a 75% ) 

• Próximo ao parâmetro 
(76 a 100%) 

Acima do parâmetro 

- lci los por 1000 hahitílllh:S -
( 1990) 

Áfr ica 

Amé ric as 

. 371.086 

_ 247.577 

To la l do 
mundo : 
718.894 

BRASIL 
(1 3/04/93 ) 

36.481 
casos registrados 

Atendimento 
hospitalar 
urbano 

v; 

"" o 
v 
g ... 

O
R<giIlO 
metropolitana 

O Capita l 

II 

I 

Taxas de mortalidade 
infantil 
• Brasi l 

(por m;l) 
~ Nordesle • Sudesle 

· · : · · .... · · · · · · · 116 : ~ · · · · · · · · · · 75 · · • : 66 

~~ · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · JJ · · · ~ · · · · · , 
· · · · ~ · · · · · · :;; · · · " '" 1980 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90/95 

I U 110 po bu , 40 t 50% 

1979 : 26,2 doenças 
infrcciosas 

1988 ~ :15,6 ~nlcs l i nn; s. 

1979 : t6 9 inrecções · ' re spiratórias 

1988 ~ 13,9 agudas 

· 1979 14,0 dcsllulriçlo .. 

1988 4 11,3: prcnlaluridadc · . 
Desnutrição crônica -1989 

(crianças abailo de 5 anos) 
· . 

Brasil __ ~ ~ 19.8 · . . · . : 
Nurdestr : 27,3 

Sudeste .... 8,1 



N.D. 

Taxas de 
adultos 

alfabetizados 
(15 anos ou +) 

Países onde 
menos de 25 % das 

crianças tem 
acesso à escola 

~ Mali (África) 

~ Libéria (África) 

~ Afcganislao (Ásia) 

~ l3ulaO (Ásia) 

~ Somália (África) 

95% ou + 

128 milMes de crianças nito 
têm acesso às escolas 

948 milhões de adultos são 
analfabetos (1/6 da 
populaçao mundial) 

FONTE: FalJuJ IM S.PauJo. O8.09.51J 

80 a 94% 60 a 79% 

!t,.Populaçáo 
alfabetizada 

urbana (1990) 
(5 anos ou +) 

abaixo de 70% 

enlre 70 a 8S% 

aci ma de 8S% 

40 a 59% - de 40% 

brasileiros com 
mais de /4 anos 
sito analfabetos 

FOfo/IE .. t8GE 



N° d~ 
alunos 

1.500 

Inicio e 
té rmino d o ensiDo 

funda menta l 
- I- a S- séries 
(urbano - rural) 

---.,._--'::~~~" I S 
séries: I J- 12" 1 Y 14- ' 5" 16- 17" 8' 15 

• urbano/novos 
• rural/novos 
• urbano/repetentes 

rural/repetentes 

Déficit de vagas [1]1 
no 1° grau em 

algumas capitais 
(mil) 

(m.l riculaslmil) 

1600 

' 400 
1200 
1000 

800 

600· 
400 

200 

sé ries: I- 2' 
• alunos novos 
que se formam 
em 8 anos 

Conclusão da 88 série 
núm ero médio de anos para o 

término do 1° grau 
Urbano: 9,9 
Rural : 9,9 

)' 4' 5' 6' 
• alunos 
repetentes que se 
fo rmam 

7' 
• alunos novos 
que se formam 

204 

33 

Ensino fundamental no 
Brasil 

2S. 

Rio de J anciro 

O 

. J 
(Idade/anos) 

( " a 8' séries) 

Taxa média 
de repetência 

- década de 80 -
( " a 5' séries) 

o 10 20 )0% 

1 ...... 26,5 

5' 23,0 

Taxa média de 
evasão 

- década de 80 -
( " a 5' séries) 

1· ..... 2S,6 

S' IS,6 

Quem nunca 
freqüentou a escola 

20 

.13.9 
.6.2 

40 60 80 100% 

.51.6 
5-6 
7-9 

10-14 

15-17 .. . 6.8 

Pessoas de 17 anos e 
anos de estudos 

faroos de Q tlJdos) I I .46,6 4-7 • __ ~~....;.. __ _ 
8 ou + • __ ..... ~2_R ______ _ 

Pessoas de 7 a 17 anos 
com mais de 4 anos de 

estudo 
.58,8 1 

FONTES, FolAo <ú SP"'" (O/ .02.9J) . /BGE. 



Saneamen 
urbano 

- % da população 
com acesso a água 

potável -
(média cntrc paiscs dos 

contincntcs) 

1985 

Urbano 

" 

A doença da saúde 

o Bras il vive uma realidade perversa. oriunda, 
principalmente. da péssima situação de saneamento do 
pais. Ao contrário das populações que habitam centros 
mais desenvolvidos. com condições sócio-econômicas 
priv ilegiadas, as áreas rurais e reg iões metropolitanas mais 
pobres continuam a ser vítimas de doenças infecto
contagiosas e paras itárias. Vivemos uma situação 
problemática: há doenças como a Maléria, com, 
aproximadamente. 500 mi l casos; Esquistossomose. com, 
estimativa de 200 milhões de pessoas contaminadas no 
mundo, sendo o Bras il c a China os países com maior 
número de portadores: Chagas. disseminada em 44% do 
território nacional: Dengue, com, aprox imadamente, 100 
mil casos nos anos de 199 1 e 92: Cólera, com 23. 199 
casos no ano de 1992 ; Hansen iase (lepra), 30.562 casos 
notificados em 199 1. A situação no mundo não é menos 
problemática : de uma população eSlimada em 5,5 bilhões 
de pessoas, 1,4 bilhão não tem saneamento; 1.2 bilhão não 
tem acesso a água potável ; ocorre 1,0 bilhão de casos de 
diarréia. 

Norte 
(298 ) 

. C.Oeste 
(379) 

, . . 

) 

Municípios com serviços 
de saneamento 

(4.425 municípios) 

Nordesle • Sudeste 
(1461) (1430) 

_ BRASIL 
(4.425) 

1.301 

I 

esgoto 

Sul 
(857) 

08S: N. m.iori. du \'czca, ° elgolo nio ~sui ln tamenlO, 

'penas • ruIc coletor. 



~lJido 

- =i 

CÓLERA 
Ag~nte ~ Vibrião colérico ( Yibrio 
cholerae). 
Transmiss40· Através de água con
taminada por fezes infectadas. O por
tador pode nAo desenvolver a doença, 
mas é transmissor. 
Pal%gia - Caracteriza-se por diar
réia. prostração e ciimbras. De evolu
ção rãpida, leva à morte por desidrata
ção. se nAo for tratada poucas horas 
após a manifcstação dos sintomas. 

uo~ IObiloJ 

11 875 f"' 
c:marnhuco ~ .s.lO ". 
AI~Q.ll 5 ~:! 16 

'arJ. ih.1 4 1 S 'j 

"'" '263 •• 
o Gnndc: do Norte: I 6l'l 2 'O 

11lui 746 ] 

tar.mh5o 664 ' ) ,.,., ,,,, " ;\mJ.ZOf1.u 4(l.l 16 

10 de Janelfo '" 10 .... )63 • 
~spinto Sa.nIO 100 , 
t inas G Cr.U5 ~S '" Aro,,,, "" 'ao " '30 Paulo 'O 
'=n. 
lstnto Federal 

01:11 j . ~J ::! 77 , o: • \ " " 

MALÁRIA 

Doenças endêmicas no Brasil 

DOENÇAS DE CHAGAS 
Agente - Para sito da espéc ie 
Trypanosoma cnci. 
Transmissdo - Inoculação de fonnas 
infcctantes na pele durante a evacuação 
do barbeiro. transfusões sangOlneas e 
transmissão congênita. 
Patologia - Fase aguda sintomática ou 
assintomática (mais freqUente), com óbi· 
tos devidos à insuficiência cardíaca e 
complicações digesti vas. 

LEISHMANIOSE 

Agenle · Parasitos (gênero Plasmodium) encontrados 
nos glóbulos \'ennelhos e células do figado do homem. 
Transmissdo - Inoculação de fonnas infectantes du· 
rante a picada de mosquitos fêmeas do gênero 
Anopheles. 

Agenle . Para s ito s do gênero 
Leishmania encontrados em células 
de defesa (macrófagos) do homem . 

Transmissdo - Inoculação de fonnas 

infectadas durante a picada de mos· 
quitos fêmeas do gênero LUlzomy ia. 

Patologia - A forma cutânea provo· 
ca lesões conhecidas como Úlcera· 
de-Bauru. São freqUentes as com· 
plicações respiratórias, com óbito na 
forma cutâneo-mucosa. A forma 
visceral ou Kala-Azar (em hindu, 
doença mortífera) provoca hiper
trofia do baço e figado, anemia, al
terações nos rins e pneumonite. Em 
pacientes não tratados, a taxa de 
mortalidade atinge 90%. 

ESQUISTOSSOMOSE 
Agoru -Schislosoma mansoni (esquistossomo). 
Verme que na fase adulta habita as veias da pa· 
rede intestinal, preferencialmente o mcsenttrio 
inferior. 
TNllUmUslo ' Aquitica, penetnlÇ40 das larvas 
atravts da pele e mucosas. 
PlJlologlo - I>ennatite causada pela larva. Rea' 
ções innamatõrias, edemas, hemorragias c 
lumo~s causadas por ovos do parasito. 
Fibrosc do Ogldo, granulomas pulmonares, di
..tias hemorrtgiem. ocormldo tamb&n cong .. , 
110 do baço. 

Palologia - Acessos febri s, calafrios e suor. A fonna 
mais grave causada por P. falciparum pode levar à 
morte, P. vivar e P. malariae provocam anemia. 

HANSENIASE (LEPRA) 
Agent.: Mycobacterium leprae, bactéria da 
f amma do bacilo da tuberculose. 
Transmusão: entre seres humanos, por via res~ 
pirat6ria ou cutânea. 
PaJologÚJ: doença de evoluçilo muilO lenta, ca
racteriza-se por lesões nervosas e cutâneas, po. 
dendo se manifesar 10 a 15 anos após a in
fecção , O estágio avançado caracteriza-se por 
engrossarnenlO da pele, nódulos e defonnaçôes 
mlltilanles. 



Alimentação 
mundial 

- ingestão de calorias diárias -

j Alta 

j Média 

j Baixa 

jt N.D. 

Segundo as Nações 
Unidas, um índice menor 
que 2.400 calorias diárias 
- cidadão médio global -

pode resultar em 
desnufrição, reservadas as 

diferenças climáticas. 
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Consum o 
a li menta r per 

ca pita a nual d e 
a lg uns produtos 

(Brasi l 87-88) 

Pos ição bras il eira no ra nking 
mundia l na p rod ução e 
ex portação de produtos 
ag ropec ua n os - 1988 -

P_. P .... u o t:l.ooruclo 
I 

Çaf, cor. 

consumo domicili 'lf 

lArvIJafsuco de laranja SIICO de laranja 
c.n.-dc-OÇÍ><M Óleo de SOJa 
AçUc.r C: álcool F.,. .. :lo dc IOJI 

Allrul'nlo "f 
Can il' bo \ 'lna 17.6 
rr~nto f' 1"'.0 ' 
falinha 
LAII .. ck \"8CI 63J I 

Mandioca Punenta -2 SOJa (gIo,6Ico.rarclo) SOJaan pio 
Coa" 

r_ 
Cast.aM. de caJu ""'OU 
Pll1'IC'fl1.a 

pu ct'uru..do 

Arro1 29.9 
) 

;;::=~ Come de tiarco 
Óleo de amendoim 

PAo fr:lJH";" 19.9 
AçuC'ar 22J 
Farinha dI' ~ .6 

mllndlon 
---º!ro dto soj a 8.8 I 

"'lho. M.unon&. c...o 
• Fumo. Carne suÍM 

A_ 
S Juta CImr: bovina 
6 AJaodlo. Ovot.. Mel AlsodIo 

C;"""" 
7 Tê.:<ku 

0\'0. df' 6.9 Óleo de amendoim 
falJnho • Ano. 
F'rl Ao 1 0 .~ 

Farinha df' ~ .O 

9 _~i~un P""I 

.rifo 
Cafr moldo 2.5 
Fubâ dI' milho 2.0 
Ilan:ma 

F em lt "Rr<J:11 li! F'Xllru ", B anco d~ HQ.J1o f\ 
IOJ 

la"",]. 16.9 
Qu.l]o I .~ 

U.CW1IH f' 8.~ 
vr rd uru 

o consumo alimentar do bras ilei ro. em 
geral . apresenta-se bastame dispare. 
encontrando-se bolsõcs sociais bcm
ali mentados e outros com falta total de 
alimentação. Este fato decorre, 
principalmente. da desigualdade na 
distribuição de renda e da má educação 
alimentar. 

.263.604 IA . t6.ooo 
0 600 
. 2.834 

cana-dc-aç ÚCM 

.1.827 

Q . 790 

(I ~ ;oo 
a lgodão t r igo 

Fonll' : IBGE. 

.3.140 

. 10.800 
0 420 
. 500 

ca rn e 

leit e 

suinos 

milho 

. 2.882 

. 2.500 
0302 
. 139 

• t4.228 
. 7.050 
0 1.050 
. 2tO 

.1.050 

. 2t5 
02 t 
. t2t 

.21.298 

. 5.049 
0 101 
. 1.1 39 

Produção de 
alimentos dos 

países do 
Mercado Comum 

do Cone Sul 
Mercosul 

(em 1.000 t) 
- 1990 

• Brasil 

• Argentina 
O Uruguai 

• Paragua i 

~ 
a"es 

.... 
feijão 

i'" 
soja 

a rroz 

. 2.32 1 

. 358 
026 
. 28 

. 2.040 

. 160 
03 
. 39 

.19.888 

. 10.672 
060 
. 1.500 

.7.425 

. 467 
05 17 
. 85 

Fonte; /tul/tu lo InleramDriCiJI10 dr ('oop,' ra,"Jo para u A,:nC1.//lu,a. 



Energia 

A exploração de qualquer fonte de energia, 
renovável ou não, acarreta impactos ambientais 

Hidrelétricas: a energia que nlJo polui 

o domínio do uso do fogo pelo homem represen
tou uma grande descoberta e criou um grande problema. 
Todos os saltos na história se devem às diversas formas 
como o homem conseguiu domesticar a energia, para rea
lizar seus desejos e necessidades e o fogo é uma forma de 
energia. Para fazer a fogueira com que cozinhava os ali-

mentos e Sl' aquec ia. era prec iso tirar lenha da fl oresta. 
E aqui começo u o problema. Ate hoje, muitos povos 
da Áfri ca c da Ásia têm na lenh a sua principal fonte 
de energia e o resultado é que suas fl ores tas nati vas 
estão acaband o. 

A energia - da lenha, do petróleo, do gàs. do ál
cool. do carvão - é fundamental para a vida. ão há como 
faze r uso da energia sem perturbar, de alguma forma o 
equil íbrio da natureza. As florestas, o ar. os rios, os ma
res. o clima. tudo. enfim, compõe a "nossa arca" . o plane
ta Terra. Ou seja sem atingir o próprio homem. que dela 
depende para ex istir. Produzir signi fica retirar e proces
sar os materiais fornecidos pela natureza. 

Depois da lenha o homem descobriu outras ma
nei ras de obter energia usando animais de tração. a roda 
d 'água os moinhos de vento. o carvão mineral - e hoje. 
as hidrelétricas. o petróleo, a energia nuclear. etc. Uma 
grande conquista e um grande problema. 

Atua lmente, as princ ipais fontes poluidoras 
do ar, do solo. dos rios, dos mares. com graves con
seqüências para os seres que neles vivem ou deles 
dependem, têm origem na utilização do petróleo. Ou

tras fontes também poluem. 

É verdade também que graças ao petróleo. ao ál

cool, á energia elétrica, etc, tomou-se possivel produzir 
mais e viver melhor. Já pensou como seria o mundo sem 
o trem, o navio, o avião. o caminhão, o automóvel, as 
máquinas, os motores? Para desfrutar de todos esses be
neficios. o homem moderno consome. em média 70 ve
zes mais energia que seu ancestral da descoberta do fogo . 
É como se cada un1 dos 5 bilhões de pessoas hoje existen
tes no mundo, ti vessem á sua disposição, em média. 
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70 escravos dn época da dcscobert.1 do fogo. para rcilli 

zm JS tJfetas cansati \·JS. 

Nem todos dispõem do mesmo núme ro de "es

cra\'os ". O consumo de energia no mundo - ou seja. o 

acesso aos muitos bens de conSWllO que somente o uso 

intensi\'o da energia pem1ite oferecer - está di stribuído 

de maneira muito desigual. Os países desenvo l\'idos. 

onde \'i \'em cerca de ~3 em cada 100 pessoas do mundo. 

consomem 80% do total . 

Essa des igualdade levanta a seguinte questão: se o 

resto do mundo quiser ter acesso ao mesmo estilo de vida 

dos países .industrializados. o que parece justo. será que o 

planeta Terra como o conhecemos. agüenta') ão que vá 

frutar energia pois o Sol a fo rnece em abundància. A ques

tão é saber se é possível usar maís energia agredindo me

nos o meio ambiente. Sabe-se que o aq uecimento da at

mosfera que é provocado pela liberação de gases-estufa 

como resultado do uso intensivo de energia (nas indústri

as. pela queima de combustível por veículos automotores. 

queimadas. etc). ameaça derreter parte do gelo das calo

tas polares e provocar a elevação do nivel das águas dos 

oceanos. fazendo com que cidades e países venham a ser 

ínundados. Isso pode ser o começo do fim . 

Como a ameaça é global. países ricos e pobres 

enfrentam o mesmo dilema: como viver bem sem com

prometer a vida na Terra. Isso não quer dizer que se deva 

retomar ao uso da vela de cera em substiruição à lâmpada 

elétrica, por exemplo. 

Atualmente, desperdiça-se muita energia. Gela

deira aberta, luzes acesas sem necessidade, automóveis 

com motores ineficientes, edificios com ar condicionado". 

É preciso poupar, usar melhor e lançar mão das 

energias brandas, que pouco agridem a natureza, como a 

dos ventos e a do Sol. O futuro só estará garantido se 

conseguinnos administrar, ao mesmo tempo, a grande des

coberta e o grande problema. 

Modernizar-se, para wn país em desenvolvimento 

como o Brasil, significa conswnir mais energia. Para que 

todas as crianças da área rural possam freqüentar escolas, 

por exemplo, sào necessários ônibus para o transporte 

(mais motores, mais combustível). Para se ter água 

encanada em todas as casas. é preciso bombeá-Ia (ma is 

moton:s. mais e letric idade ). Para produzir mais alimen

tos. são necessários mais tratores e m o'lquinas (mais mo

tores. mais combustíve l). 

Por esses c outros moti vos. o conSW110 de energia 

no Brasil ainda vaí crescer bastante. a un13 ve loc idade 

maior do que em países desenvo lvidos. É preciso recupe

rar o atraso e produzi r bens e serviços que assegurem a 

toda a população wna vida melhor. Produzir mais é con

sunur fl1aiS energia. Mesmo assim. o conSW110 energético 

do Brasil. somado ao de toda a América Latina represen

ta apenas 5.5% do total mW1dial . 

~~--------------------------------------~ ~ 
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Cana-de-açúcar: fonte de energia renovdve/ 

Para atender as suas necessídades de energia, o 

Brasil recorre a três fontes principais: derivados de petró

leo, eletricidade e biomassa (cana-de-açúcar, lenha, etc). 

O petróleo é altamente poluidor; a eletricidade, quando 

produzida em hidrelétricas, não polui (mas a criação de 

grandes reservatórios para sua produção tende a alterar o 

equilíbrio ecológico de extensas áreas); a eletricidade pro

duzida por usinas termoelétricas polui tanto quanto o pe
tróleo, gás ou carvão usado na usina; a produção de ener

gia elétrica em usinas nucleares requer cuidados especiais 

frente à possibilidade de contan1inação radioativa do meio 

ambiente; a biomassa também polui, só que com substân

cias menos agressivas à natureza e diferentes das mais 

comuns na poluição atmosférica mundial. 

'" 



Nem sempn: foi assim. Até o final da Segunda 
Guerra Mundial (1945). qumldo o mundo desenvolvido já 
dependia do petró leo. gás natural e carvão mineral (fontes 
não-renováveis de en<:rgia que se origi naram da biomassa 
de plantas e animais que s<: depositou no interior da terra. 
onde sofTeulUlla série de transfornlações e foi preserva
da). o Brasil reco rria quas<: exc lusivamente à lenha. Essa 
é wna das razões por que muitas florestas nati vas do Bra
sil vêm sendo destruídas. Depoi s. com a industriali zação. 
o petróleo importado tomou-se a fo nte energeliça mais 
importante. O Bras il passou a adotar estilos de vida e con
Sllill0 similares aos das nações industrializadas. com as 
mesmas conseqüências para o m<: io mllbiente - poluição 

do ar. da água. etc. 

Foi somente com a crise do petróleo. a partir de 
1973. quando os preços do petró leo subiram muito. que o 
mllildo. inclusive o Bras il. se deu conta de que se gastava 
mais energia do que o necessário. Era preciso poupá-Ia e 
buscá-Ia mais intensanlente em outras fontes. Nasceu. daí . 
a decisão do governo brasi lei ro. de produzir mais petróleo 
no Pais. poupar mais e gastá-lo com mais eficiência. Alem 
disso. o governo decidiu construir usinas nucleares e mais 
hidrelétricas. Nessa busca. wna das soluções encontradas 
foi a produção de álcool como combustível em substitui
ção ao petróleo. A energia da biomassa como a cana-de
açúcar (da qual deriva o álcool). tem a vantagem de ser 
renováve l. enquanto o petróleo . que é um recu rso 
não-renovável, tende a se esgotar. 

Com o Pró-Álcool, o Bras il despertou para o gran
de potencial energético de seus recursos renováveis. sem 
esquecer a energia solar. Isso se deve á grande vantagem 
de nosso território na captação dessa energia. 

A utilização de recursos renováveis na produção 
de energia também traz problemas. A construção de hi
drelétricas desarranja os ecossistemas, impedindo, por 
exemplo, a corrida dos peixes rio acima, para a desova. O 
uso da lenha continua devastando florestas nativas. A pro
dução de cana-de-açúcar, ao redor das grandes metrópo
les, afasta para mais longe a produção de alimentos, tor
nando-os mais caros, por causa do transporte. Da mesma 
forma, o carvão mineral, que é um recurso relativamente 
pouco explorado no Brasil, contribui para a poluição 
do solo, do ar e das águas. 

Petróleo: uma força para a i"dústria 

Por aí se vê que não importa se o recurso é 
renováve l ou não, o aumento do consumo de energia, ne
cessária ao desenvolvimento, sempre contribui para o au
mento do potencial de risco de agressão ao meio ambien
te. Este é o grande desafio brasileiro: continuar crescendo 

sem provocar mais danos ai nda ao meio ambiente. O Bra
s il ainda tem grande potencial hidrelétrico a ser explora
do. Atualmente. usa somente 25% desse potencial . Cer

tamente. não se deve usar agora o potencial de a1gllilS 

rios. como o Amazonas, e outros em sua bacia, pois algu

mas tentativas de aproveitá-los têm sido desastrosas. 

Ajuda aos Países Ensolarados 

Os países industrializados. responsáveis pela maior 
parte da poluição mundial, querem disseminar uma for
ma de energia mais limpa no Terceiro Mundo - a energia 
solar. Em abril de 1992, a Comissão para a Proteção da 
Atmosfera. do Parlamento alemão, recomendou aos paí
ses ricos que financiem a construção de usinas de ener
gia solar na Africa e na América Latina. Além de não ser 
poluente, tal forma de energia depende de uma mercado
ria que sobra nos trópicos: O Sol. A energia solar, tam
bém conhecida como fotovoltaica, é seis vezes mais cara 
do que a energia hidrelétrica e custa o dobro da nuclear, 
mas está se barateando velozmente. 

Revista Veja, 8 de abril e 1992 
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• Hidrelétricas 
• Térmicas 

BKI. do RJo U"", ,,.I 
17.100MW 

27,1 

19,5 

63,2 

CapllCldadc: potencIal di 
btw;1.I. (JI.f\V) 
Bacia do Tonnthu 
2'.lOO ~{\V 

8ada do AtlinUto 
Sul/Sudalt' 
6.5OO MW 

" 

A Agua 
no Planeta: 

"75% de nosso planeta é 
composto de água . 
.. 97% de toda água 
existente é salgada. 
"Dos 3% restantes, o 
Brasil possui 20% da 
água doce do planeta. 

Principais hidrelétricas 
brasileiras - 1991 

Nome "'. 
I";ou "aran' 
T"""'; Tocantins 
Paulo AIontO S. FnnclSCO 
llba'$olteu. p""", 
510 SimIo PIfInAi'ba 
Foz do Arei. 1 
Itumbi.,.. ParanllíbA 
Salto S.nb l&O I ...... 

~ .. S. Francisco 
Morimbondo Grande 
~, P""", 

Fo"re: J8GE 

ENdo 

PR 
TO 
BA 
SP 
MO 
I'R 
MO 
PR 
PE 
MO 
SP 

To141 de 
MW 

12600 
11~5 

3.986 
3230 
26U 
2.5 11 

2082 
1.996 
1.500 
1,440 
1.411 

Geração de energia elétrica 
(combustão e ágUll) 

-.I. 
FWIII' ; ('ar ... (lI Q S mall l '/..",,'l 
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. Principais u inas: 

~ Il idn: I ~ lr i ca 
Iir---'>' Geotérm ica 

~Eólica 

Total de energia elétrica 
produzida no mundo 

(Gigawatts - hora) 

Mundo: 10.467 .157 

África 250.658 

América do Sul 390.86\ 
Ásia: 2.034 .57\ 
Europa: 2.620 .577 
Ex-URSS: 1.664.924 
Oceania: \64 .07\ 

• , ., 
o 

Maiores 
países em geração 

de energia elétrica 
de fontes renováveis 

- 1987 
(hidrelétrica, gcoténnica. 

solar e cólica) 

P,lses energia 

I Canadá 
2 EUA 
3 Ex-URSS 
4 Brasil 
5 Noruel(a 
6 China 
7 • Japão 
8 Suécia 
9 França 
10 India 
II Itália 
12 Austria 
13 Sulça 
14 México 
15 Venezuela 
16 Coréia Dem. 
17 Nova 

Zelândia 
18 Espanha 
19 IUl(oslávia 
20 Colômbia 

gorada 
11 .... "..,11«. 

313.107,5 
262 .185 
219.830 
198.782 
103.751 ,6 
93.780 
81.900 
70.996 
70.265 ,4 
47.396 
43.481 
35.580 
35.412 
32 .618,7 
30.842 
29.100 
28.616 

27.213,6 
26.253 
25.558 

Energias 
renováveis 

alterriativas 
o Energia 

Solar 
o Energia 

das ondas do mar I' 
o Energia ~ 

eólica 
o Energia 

geolérmica 



Energia não renovável no 
Brasil 

j Petróleo 

t} Gás 

.9.. 
.... Carvão 

Produção e consumo 
~ ( 1.000 LEP) 

o ~ IOt 20! JO! .IO! 
fi ;. ~ • ~ •• : 29,8 : 

50! 

\ , 

Produção 
consumo de en 

não-renovável n - 'v-" ...... 

mundo - 1988-
Petróleo: milhões de torl e l :idal S't~etQ,ca~:\ .... 

Glís : bilhões de toneladas métri 
• Carvão: milhões de toneladas r(léml~as 

América Latina 

o Produção 
Consumo 

~ ••••••• ' •• i • ~ 
~ 5',9 ~ : : 

59,8 

~ •• ~ I • I I ' I • 39,9 

& " 2,8 : 
-.. ..... ~9,8 

Porcentagem de energia no 
SI total de energia consumida 
m • I •• I ••• 1 32,7 
~ I t ,9 

... " 3,5 ..-
• I'roduç~o • Consulll o 

Variação 
entrr 

produção ' 
\ 

e consumo 
de 

petróleo 
\ 

DO Brasil ... __ ......... _IIIIÍ_~ ... ~ 
I ') XX II}I)() 11)1)1 



Europa O~idental 

..... .:,-- ., -'- -.' 

/ \ f 
f'"' - í RI ,r 

;~ ...... ] 
) .L' 

"/'" ~r.-t~ - r ?Y)A "X-URSS 

Reservas 
mundiais 

conhecidas de 
energia não 

renovável 
1988 

~ )" ti' ~ ~í' ~. l" !lo ~" r> l .. t.1 
'- , I t j r 'I,.' S\ China Petróleo Imll"" , doi "''''m, 
N \1 AI" . ~~M 5 .~ 

J. 

Am. Latina 17.100 

7. 
Europa Ocid. 2.400 

r Oriente Médio 77.300 
'-A:","- África 7.500 

riente Médio Ásia e 
Australásia 
Ex-URSS 
China 
Outros 

Total Mundial 

2.700 
8.000 
3.100 

200 

123.800 

Gêís Natural (bllhõC'.d~l1l~ 
Am. do Na ne 8.000 
Am. Lati na 6.700 
Europa Ocid . 5.700 
Oriente Médio 31.400 

Outros África 7.100 
Asia e 

Reservas 
brasileiras de 

petróleo 

(J 11 12/92) 
n ,lhl"lndr l>UII.\ 

"' IIII\.I .. nL('I;I(' õl('\.. 

Projeção de consumo 
de energia no mundo 

para o ano 2.000 

G~.. • Pt' lrc'lko ( ' :In':lu • i\' lIrl l'llr 
200 ............... . . .......... . . . . 

150 

1011 

50 

(exajoulc) 

RoJcurJf/J ,\lluuJUlI,r 10VO VI 

Austral:isia 6.800 
Ex-URSS 42 .500 
China 900 
Outros 800 

Total Mundial 111. 9UO 

Carvão (1II11116",d ... mHrlcu) 

Am. do Nane 
Am. Lati na 
Europa Ocid. 
Oriente Médio 
África 
Ásia e 
Australásia 
Ex-URSS 
China 
Outros 

Total Mundial 

268.654 
12.473 
94.514 

NO 
65.541 

93.837 
H 3.160 
168.1 15 
76.384 

1.022.678 
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Energia nuclear 

no Brasil PrUj.!rillllU nuclt'ar 

hrll,ih.' iru : 

Acidente de 
Gollnl. : 
(,~oio 117) 

e04 monos 
• • de 200 pessoas 
Itinaidu 

t ll l •• l lk 11',,1\ ,\ ' II X 

( ', ! lh I IU ld .1 1I 1 

I m u' I1 ' I IL I\ ,\ " (1 1 

A"J!ra I 

Angra 11 

400 km MG 

Áreas que poderão ser 
atingidas por um eventual 

vazamento radioativo 
(uma pluma) de Angra I 

ES 

c ....... 
15 000 MW 
21 1.dU'\U 

(loom' di 10 ~) 

USA 
101 000 MW 
112 UlII\U 
(lO com · de 10 UIOIol 

o plutônio 238 
possui: 

", 

E reitos da radiação 
( :\h:lIlI\ l· \l.' lIIl" ' '' ) 

luh. li nrla Ioftl. ~rrllo. 

lodo · 13 1 -- c.incc:r 4.1 
1,,~~Je 

c-oboJlo 60 -- !urno,a. no 
lliPOO. osso. 
e "...Imlks 

("ialo 137 - ~.u 

libtu 
nuw:ull\lcl 

EsLlÕftc.o 90 -- cinc.=rnos 

"""'" Ra.J.lo 226 ....... dcsulcllica· 
·ao dos OSJOI 

J'lu\ÔNO lJl -. Icuctnua c ...... cin<c, ... - Imlnll~"" 
U,lnio 2)5 

_. 
..''''' ...... orJAf\I101O 

... 1- inlclro 
~"I\tc SUJ"CI Inl ~ lc~lc 11)/ ~ I 

- meia. vida de 24 .400 anos 

% ocupada pela 
energia nuclear no 

mundo 
40% 

I kg de plutônio 23H 
leva: 
(111101) 
- 24.400 para reduzir 

alOO g 
- 4lUIOO para reduzir 

• 210 g 
- 73.200 pata reduzir 

• 12l g 
- 97.600 para reduzir 

.62 g. 

.,~ ............. ~ ..... . 

... ~ ...........•• ) ..... 30 

25 
20 

10 
_
_ ....... _T_r-"T_,...,_-tl'cr l.:clllllgcm 

~ l,.' Oll \i Ul1Iidll 

~ XO Xl Xl X3 M X, Xh WI 
anos 

Fonte ; AtlM oflhe Envllonmenl 
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Países atingidos pda 
radia~'ão de Chl' rnobi l 

Pessoas atingidas diretalllente : IJS.UUU 
Conseqilências: 28 mortos: IUU.UUU selll l'asas 

42 USLnu 
(Scom • de 10 .no.l 

As usinas nucleares 

• 
\ 

., 
o 

, 
' . 
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' . 
• , , 
ê 
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<; 
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Energia 
nuclear no 

mundo 
I'ai s..: s g..: radtlr..: s d ..: 

cncrt!- I:I 

I' ai s, s ":Olll ,apaeidad, 

d, g, r;II; CII' 

• Pai s..:s CO Ill ea paeidack 
• d..:salll'ada 

% de energia 
nuclear 

correspondente ao 
total de energia 

fornecida - 1988 
(principais pabcs cOIl.',;ullliJ\)rc~) 

Pafscs Pc:n:cnl3gan 

consumida 

França 70% 
Bélgica 66% 
Hungria 49% 
Suécia 47% 
Coréia 47% 
Taiwan 41% 
Suiça 37% 
Finlândia 36% 
Espanha 36% 
Bulgária 36% 
Alemanha 34% 
Japão 28% 
Checoslo-
váquia 27% 
USA 19% 
Canadá 16% 
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Erosão e Desertificação 

Mantidas as tendências atuais. estima-se que 
1,2 bilhão de pessoas serão afetadas pela desertificação até o 0110 2000 

hum PrcurllltsuJJ 

Um dos mais co
nhecidos exemplos mun
dia is de erosão hídri ca é 
o das Cataratas do N iá
gara. na fro nte ira dos 
Es tados Unido s co m o 
Canadá. No lado cana
d ense. onde se s ituam 
90% das quedas e cur
sos d ' água. entre 1878 
e 1929 , as cataratas re
grediram cerca de 11 km. 

Erosão. no senti
do ampl o do term o . 
compreende a denuda 
ção dos solos ou de su
perfície s de terreno e 
seu tranSpone . É um fe
nômeno geológico que 
ocorre indepe ndente da 
interwnção humana. Os 
agentes naturais da ero
são são : a água - super
fici al ou abaixo da super
fície -. ondas . correntes 
e marés. o vento. as ge
lei ras e a ação da grav i-

Queimada. a grande vild da desertificaçdo Es ses exe mpl os 
mostram que os fenô me-

dade sobre ve rtentes dos mais di versos dec lives. 

Pode-se afUlTlar que, se não houvesse erosão. difi
cilmente a vida teria se instalado na Terra. Os vales férteis. 
as planícies aluviais, montanhas arredondadas. bacias 
hidrográficas. sedimentos. planaltos e o próprio solo fo
ram resultado de ação de agentes erosivos. Este último. 
quando não autóctone, é resultado do intemperismo, do 
transporte e da deposição dos materiais em áreas, ás ve
zes, di stante. 

No Brasil , os famosos solos fé rteis do Acre resul
tam da meteorizaçào, transporte e deposição de material 
proveniente dos Andes. As várzeas dos rios Amazonas e 
Solimões, que constituem 22.000.000ha de terras fértei s 
são resultado da deposição de sedimentos oriundos do~ 
paises vizinhos e também dos Andes e depositados no 
Brasil. Por sua vez, as correntes maritimas transportam 
uma carga imensa de sedimentos e as deposita na costa 
Norte, do Amapá ás Guianas, formando vasas onde imen
sos manguezais se instalam . 

nos erosivos acontecem 
se m que percebamos sua ação, po rque embora len
tos, e les são cons tantes. 

A erosão, como fenômeno planetário, ocorre des
de que as lavas vulcãnicas começaram a se solidificar e as 
águas nascidas das entranhas da Terra se precipitaram so
bre as rochas, nas primitivas eras de sua existência. 

Fatores exógenos trabalham continuamente, em 
contrário ás fo rças endógenas que originam montanhas, 
fundem ou separam continentes, num processo extrema
mente lento, que atua em tempo geológico, ao longo de 
milhões e milhões de anos. Aos nossos olhos, essas forças 
praticamente mantêm a natureza em equilíbrio, que se rom
pe quando intervêm ações antrópicas, provocando erosão 
acelerada, centenas de vezes mais intensa, com a conse
qüente degradação acelerada do solo. 

A erosão do solo é resultado do seu uso incorreto. 
É a moderna tecnologia, sem a correspondente precaução 
para evitar efeitos indesejáveis que produzem as áreas de
gradadas, excesso de cultivo do solo, desrespeitando o 



Il1<Ulejo mais indiG,do a eada caso, eonstruçilo de esLrada.s 
sem rec uperar as úrea s de c m [H<' s tim o , ex tra ção 
mi neral a céu aberto , sem recomposição dos locais devas
tados, enfim, sem respeitar os mí ni mos requi ~ itos para um 
tra tamen to ambiental adequado. 

Atividades agrícolas com mecanização excess iva 
ge ram compactações subsuperficiais dos solos, chamadas 
pé.\'-de-grade como nas regiões pl;Ulas e su • .l\ cmente on
duladas do Centro-Oeste do Pa ís. Em conseqüênc ia, a 
parte supe rfi c ia l pu lveri zada é remov ida do so lo pe la 
erosão eó lica e lami nar, esta , a mais nefasta , porque a 
princípio. impe rceptíve l, avança até pro vocar perdas 
irrec uperáve is dos ho ri zontes supe ri o res c sulcamentos 
que podem se ap rofundar, se não forem to madas prov i
d'; nc ias urgentes . 

Esses processos dependem de inúmeros finores. 
en tre eles o tipo de solo, o com primento e o decl ive das 
pendentes do relevo, quantidade, duração e freqüênc ia das 
chuvas, especialmente das chuvas intensas. as que mais 
castigam as superficies expostas. Um solo com mais de 
65% de are ia em sua composição gran ulométrica é mais 
erodivel do que um argiloso, que contém mais de 35% de 
argil a. Estrutura, espessura e fo rças in ternas de coesão 
entre part ículas que fo rn1am os agregados são, também, 
responsáveís pela maior ou menor suscetibi I idade aos pro
cessos erosivos. Por isso, é imprescindíve l identificar as 
classes de solos presentes, pois suas condições fi sieas, al i
adas aos fatores externos, orientam os programas de con
trole e mitigação de efeitos indesejáve is e de conservação 
de fo rma sustentáve l. 

O sulcamento provocado pelas águas, sob fo rma 
de enxurrada, pode ocasiona r o a pa reci mento de 
voçorocas, sulcos muito profundos, que podem atingir 
dezenas de metros ou quilômetros de extensão. Infeli z
mente, exemplos desse tipo podem ser encontrados nas 
vizinhanças da capital federal , como resultado da remo
ção de casealheiras e evidente descaso, pois não houve a 
recuperação exigida por lei. 

As conseqüênc ias da erosão acarretam prejuí
zos irreparáveis e irreversíveis. Centenas de anos são 
necessários para formar 25 a 30cm de solo, que po
dem ser removidos em pouco tempo. Uma única chuva 
torrencial pode remover um ou mais centímetro de solo, 
num breve espaço de tempo. Os nutrientes são " lava
dos", empobrecendo as terras outrora férteis, adubadas 

o u não e O ~ sed im en t" s tran sportad os. se depositam 
nos vale s , rcpresas , lago " lagoas e margcn s de ri o s. 

A I ~ mpresa de Pesq ui sa Agro pec uária de Mina, 
Gerai s - r, PAM IC - estimou , co m base na área culti va
da no J:stado e se m práti cas consc,,'ac ioni stas. perda, 
a nua is de 68 milhões de to ne ladas de terra. o su fi ciente 
para cobrir com uma camada de sedimentos de 15cm 
de espessura, 34 fa/cndas de 1.000 hectares cada . 

Para minil11i L.a r esses <.:feitos maléficos e anul ar 
os seus prejuízos, ex istem tccnicas e formas de ação. 

o Ri o Grande do Sul , pesq uisado res do Instituto de 
Pesqui sa e Recursos Na tura is Renováve is - IPR NR -
conseguiram reduzir entre 77 e 94% as perdas por ero
são, empregando sistem as de cu lti vo mínimo e planti o 
direto. Conservação de solos é matéria que deve se r im
p lantada onde houver agricultura. com a conscient ização 
do agri cultor, via programas de educação e implantação 
de mode los - como o de monitoramento de microbacias 
hidrográficas e um trabalho convincente e constante de 
extensão nuraJ - induzindo este agricul tor ao associativismo, 
ao conhecimento de como e onde deve plantar, preser
vando os recursos hídricos, produzindo sem poluir e res
peitando as formas de re levo que a natureza moldou. São 
tão c laros os exem plos de sucesso em Santa Catari na, 
Paraná e Rio Grande do Sul, q ue a sua adoção em ou
tras áreas em vias de degradação no País deveria se r 
p rov idenciada imedi atan1ente. 

A erosão tem sido responsab ilizada, também, pe
los processos de deserti ficação que estariam ocorrendo 
e m d iversos locai s do Brasi l, espec ialmente no ordes
te Semi-ár ido e no sudoeste do Rio G rande do Sul, na 
ve rdade, origi nados pela intervenção humana. 

É extremamente importante diferenciar expansão, 
de desertos ou desertificaç'ão (na opinião de muitos 
cientistas, depende muito pouco da ação humana) da 
degradação ambiental antrópica, que produz fi sionomias 
semelhantes - solos arenosos, denudação superficial , pa
v imento pedregoso - e não verdadeiros desertos. 

Na história geológica do Brasil , imensos desertos 
naturais ocupavam milhões de quilômetros quadrados em 
todo o Sul do País, identificados pelos arenitos como o 
Botllcatll com estratificações cruzadas belíssimas, ates
tando que outrora, os locais onde se encontram foram 
dunas. Arenitos de origem eólica também sào encontra
dos em Mato Grosso, norte de Goiás e sul do Maranhão, 



comprovundo sua origem l' l1l pak oc lim as do tipo 

des~ rti co . 

S~~undo dl'liniçào de Fai rbridge , "desc:rtll c'uma 
região capaz dl' suportar somente algumas fi) mla~ (k' 
,·ida·· . Comumente, o termo é usado para iden ti fi car 
regiões qUl' são estéreis porq ue são secas. Dl'satos de 
:trida são carac terizados por um excesso de ev:tpora 
çào sobre precipitação pluvioml' tri ca, pela presença dc 
plantas especializadas de baixa c:statura l' espaçadas por 
solos rasos, pedregosos c: rochosos, muitas VCZl'S sa li
nos, c: por fo m13s de relevo desl'll\'olvidas sob a influ
encia de cl ima árido. 

Nos desertos continentais, as precipitaçocs ,muais 
s.io inferiores a 250mm, registrando-se no dc: Atacama, 
no Chile, valores da ordc:m de 12111111 . A irregularidade 
das chuvas é típica. torrencial. Uma única tomlenta pode 
prt:cipitar mais umidade do que a que ocorreu durante cinco 
ou dez anos somados, ou mais. A evapordÇào e enomle. C .:r
ca de quinze a 20 vc7xs a precipitação anual . O céu': cla
ro, coberto apenas por 10 a 30% de nuvens. A wllidade 
relati va do ar atinge 15 a 30%, ás vezes 5%, como no 
Saara. na África. As tempemturas podem ser superiores 
aos 50° C já registrados em Aziza.: em Trípoli , na Libia. 

Comparemos esses núnJeros com as arcas mais 
secas do Nordes te e teremos ape nas semelhanças 
fi siográficas - a veg.:tação de aWlinga, parte dos solos 
das arcas mais secas, que são rasos e pedregosos, ríos 
intermitentes -, características de climas semi-áridos e não 
desérticos. 

O Deserto de São João, no sudoeste do Rio Gran
de do Sul. na verdade, é uma paisagem que se assemelha a 
um deserto de aridez. apenas nos aspectos relativos aos 
solos arenosos, resultantes da decomposição de rochas 
areniticas e remoção por ventos fortes, com deposição em 
forma de dunas. Naqueles campos, oeorrem solos muito 
rasos também, cujo sobrepastoreio provoca raleamento 
da vegetação campestre, conseqilentemente, exposição á 
erosào eólica. 

A região é suscetivel a fortes rajadas de vento, pois 
não possui anteparos naturais . As precipitações 
pluviométricas sào muito bem distribuídas, com totais anu
ais da ordem de 800 a 1000mm, sem comparação com as 
dos verdadeiros desertos, 

Técnicos em conservação de solos estão fazendo 
o possível, e a recuperação de parte da área já se faz sentir 
na contenção do avanço das dunas pela revegetação, 

pl an tio dl' lJu.:hra-ventos e antl'paros naturais eo m" 
l'ucaliptos, mdhonum:nt u das p,L~tagl'ns nas r.:g i(les vi
zinhas, dl' 11111dn a permitir mai or lotaç;!\) dc animai s 
por hectare , evi tando 'lu.: cont inuem a pislltear solos 
Inais Sl.' llSíVl'IS. 

Muito Sl' f~lla, tmllbém, de desertificaçãu em :'u'cas 
da Amazô nia , so hretudo aquel as co m so los Illuit o 
arenosos e v.:gl'taçào de c(//II/Jillllrl/llll. Il á l'X(;CSSO na 
ap licação do t.:mw. O índ ice pluviom': tri co nessas rl'
giocs é mu:1O alto. A vegetação nào contém eSrX'cies de 
alto valor madeireiro.:, port:U1tO, não': pass ivd de gran
de d.:smaUU1ll'ntos. tanlpouco o agri cu ltor ,U11azônida 
se interessa em usar ': SS,L~ areias para cultivos. Não são, 
pois, arcas cm processo de dcsertificaçào. 

A baixa fe rtilidadl' dos solos amazônicos, lradwj
da pela pobreza CI11 nutrientes e húmus, n:lo quali fi ca zo
nas desmatadas e agri cu ltadas como .:m processo de 
dcsertifi cação, como': constantcmcnte ve ieu lado pela 
mídia, influenciada por info mlações alamlantes. Tr:.II~ldos 

de fomla conveniente,melhor:ull apés alguns anos d.: cul 
ti vo bem orientado e conduzido, conforme atestanl traba
lhos de t-,cnicos especial izados cm Agricu ltura do Trópi
co Úmido. Culturas perenes, assoc iadas com legwl1inosas 
nas mais diferentes combinaçocs, estão sendo testadas com 
sucesso pelos orgmúsmos de pesquisa locais. É possível 
conviver, na Amazôni a_ com agrí cultura, pecuária e 00-
resta. da mesma forma que é possível conviver com a 
Caalillga nord.:stina. com manejo adequado, de forma 
sustentável. Basta que sejam respeitadas a natureza c as 
técnicas de aprove itar os seus recursos, procurando 
minimizar os efei tos nocivos da intervenção hunlana, que 
só degrada quando é mal conduzida. 

Desertificação no Estado do Ceará 

A deserlificaçdo no Ceará atinge I J% do estado. Na 
Regido dos Inhamuns, em Aiuaba e Tauá, o déficit hldrico t.l o 
maior já registrado na históra. Em Tauá. no serldo. o cult;\lo de 
uvas com irrigação está ameaçado. porque três açudes federais 
- o maior com 5 1.900.000m J 

- secaram, e um oulro, com 
16.500.000m', 13% da capacidade. 

A lenha e o carvdo respondem por JJ% do consumo de 
energia do eSlado (19% e 4%, respecli\lamenle), segundo estudo 
do balanço entrgeticofeito pela companhia energética (Coelce). 
A desertificaçdo no Nordesle é mais grave do que na Amazônia, 
onde a mala de capoeira se regenera em 10 a 30 anos. No Cea
rd, n/lo existe essa possibilidade. 

Correio Brazitiense, 23 de janeiro de t 993 



Desertos no 
mundo 

Maiores desertos 
conhecidos 

Nome ('o nhnlnlt 

Sudoeste dos EUN Am. do 
Norte: do M~xico Norte 
Ataeuna Am.do 

Sul 
Patagônia Am. do 

Sul 
Saara Aftiea 
Nanlbia Arriea 
Kalahari Arriea 
Somália Arrica 
Aribia Oriente 

M6dio 
TurqutA Asia 
lran Oriente 

M6dio 
Thar Asia 
Oobl Alia 
Australiano Oceania 

muito alto 
alto 
moderado 

"-- - -"---'-- ---

, 

) 

Áreas de risco de 
desertificação 

l'rindllMis "'"U5I1S: 

• l iso irllUJ('(IUKdu cio 
sul o 
• U"snUllltll1rnto 



fraco<~ 

fraco a moderado <~ 
e moderado 

moderado a forte <~ 

forte e <~ 
forte a muilo forte 
muito fort~ c <*= ___ _ 
muito forte a extremamente forte 

/!= ••• extremamente fort e ~, 

Total médio 
anual (mm) 

2. 000 a 2.500 

1.500 a 2000 

1.000 a 1.500 

750 ·a 1.000 

500 a 750 

250 a 500 

O a 250 

Regiões com 
predisposição ;) 

Escoamento superficial 
de água 

Pat1C da prccipitaçao reloma à 
atmosfera pel a cvapolranspiraçao. 
parte escoa pelo lençol freático após 
penetrar no ~o10 c outra escoa 
superficialmente após saturar o so lo. 
Esta última .parte é o falor principal da 
crosao. 

Tipos de erosão : 

. Erodo hldricH : causada pelas chuva. .. , é a forma mais 
comum. Geralmente ocorre pelo uso inadequado do solo, 
com., desmatamento c supcrcxploraçao do so lo. 
.lrosAo eólica (vento) : tem ocorrência generalizada, se dá LU 
principalmente quando grandes extensões de terra ficam ~ 
dcspluvidas de cobcnura vegetal. ~ 

~ 



Poluição do Ar 

Atualmente, cerca de 1,25 bilhão de pessoas 
vivem em cidades com níveis inaceitáveis de poluição ambiental 

Todo s.: r vivo pode sobreviver alguns di as se m 
úgua.: sem alimento, mas não res istiri a mais que alguns 
minutos sem r.:spirar. Em quase toda parte onde há vi
da, .:x istc ar. 1\ Terra , por exe mpl o, um planeta vivo, 
está envolta por uma camada de ar . 

Em mu itas das grandes cidades do mundo e do 
Bras il. a quantidade de gases, fumaça, cinzas e partícu
las de produtos químicos lançados na atmosfera pelas 
chaminés das fábricas e pelos escapamentos dos auto
móve is está poluindo cada vez mais o ar e seus habitan
tesjá estào sentindo os e feitos prejudiciais da poluição 
sobre sua sa úde e bem-estar: ardência nos olhos, tos
se, alergias e doenças pulmonares. 

A poluição do ar nas grandes cidades é um grande 
problema. Por isso, existem em muitos países, entre eles o 
Bras il , órgãos do governo encarregados de controlar a 
poluição, para evitar danos ainda mais graves no futuro. 
Apesar disso, São Paulo, por exemplo, continua sendo 
uma das 20 cidades mais poluídas do mundo. 

Os cientistas já conseguiram contar cerca de 3 mil 
tipos de poluentes no ar das cidades, algwls deles muito 
perigosos. É o caso do monóxido de carbono, um dos 
gases que sai dos escapamentos dos veículos. Aspirado 
em detenninadas quantidades, pode causar a morte. Ou
tro poluente muito comum na baixa atmosfera, é o 
dióxido de enxofre (SOl)' que resulta, sobretudo, da 
queima de combustíveis fósseis , como o petróleo e seus 
derivados (gasolina, por exemplo). 

Diversas atividades industriais são também respon
sáveis pela emissão de grandes quantidades de dióxido de 
enxofre no ar. Ele não tem cor, ao contrário da fumaça 
preta, mas faz mal ao sistema respiratório das pessoas e 
dos animais, porque se dissolve na boca, no nariz, na 
garganta, provoca coriza e catarro e pode danificar, para 

A queima de combustlveis lança poluentes no ar 

sempre, os pulmões. Os químicos atestam que, após 
sofrer oxidação na atmosfera e posterionnente se com
binar com a água (umidade do ar) , o dióxido de enxo
fre pode produzir uma das substâncias mais corrosivas 
de que se tem notícia, o ácido sulfúrico. 

A mortalidade provocada pela poluição do ar é 
dificil de ser estimada mas, certamente, centenas de 



milhares dc pessoas no mundo. morrem a cada ano. 
vitimas de alguma doença cm que o ar polu ído tem Wll 
papel detcmlinante. Na cidade industrial de Cubatão. 
110 litoral pau lista. no ano de 1980. 40 em cada 1000 
crianças nasceram mortas. enquanto outras 40 - a maioria 
defOf.l11ada - morreram antes de completar uma semana 
de vi da. Tambem na Cidade do Mexico. onde se 
tentou medir a influência da poluição sobre a saúde. os 
re ultados sào de meter medo. Os óbitos atribuidos ao 
câncer e à pnew110nia multiplicaram-se por seis, desde 1956: 
os óbitos causados por problemas do coração multiplica
ranl-se por quatro. no mesmo período. Os mais atingidos 
entre os habitantes sào as crianças. os idosos. as mães que 
anlamentanl e as gestantes. 

Sessenta em cada 100 brasileiros vivem em cen
tros urbanos, onde os problemas da poluição do ar awnen
tam a cada ano. Prevê-se que até o final deste século. a 
população que reside em cidades, no Brasil. alcance a marca 
de 60 milhões de habitantes. Os problemas trazidos pela 
poluição atmosférica atingem muito mais gente e seus efei
tos não se limitam a prejudicar a saúde. 

O ar poluido provoca também muitos prejuízos ao 
corroer as paredes dos edificios, a pintura e os metais. 
Destrói ainda a vegetação, as áreas verdes que ainda exis
tem em tomo de a1gwnas cidades, como na Serra do Mar, 
próximo à cidade de São Paulo, onde as folhas, cobertas 
de pó, não podem respirar e a planta morre. Quando lan
çados no ar, os poluentes, mais cedo ou mais tarde, vão 
contaminar os rios e o solo, levados pelas águas das chu
vas. Nos rios, vão atingir os peixes e os seres vivos, dos 
quais eles se a1inlentam. Dessa forma, a poluição do ar das 
grandes cidades vai prejudicar até o morador do interior, 
que tem na pesca wna fonte de alimento para si e para a 
família 

Resolver o problema da poluição do ar não é fácil. 
Nos paises desenvolvidos, que reúnem o maior número de 
indústrias, assinl como a maior frota automobilística, o con
trole da poluição atmosférica é mais rigoroso. Nesses 
paises, como também no Brasil, existem leis de controle 
e tecnologias, como filtros, que reduzem grandemente o 
problema. 

Efeito-estufa 
O homem primitivo conswnia uma quantidade 

de energia equivalente a 50kg de petróleo ao ano. Um 
habitante da América do Norte, atualmente, consome, 

em méd ia. o equi valente a 8.000kg. Grande parte dessa 
energia é tirada do petróleo. Acontece que a queima de 
combustí veis fósse is. como também a queima das fl o
restas. contribui para aumentar a quantidade de gás 
carbônico existente no ar. Em conseqüência, podem 
ocorrer mudanças. no clima da Terra. o que pode signi
ficar enormes transtornos para todos os seres vivos. 

O gás carbônico. inofensivo em porções normais, 
é a substância que as plantas retiram do ar para real izar 
a fotossíntese. Juntamente com o vapor d'água e gases 
como o metano (C H,), o ozônio (03) , os c1orofluor
carbonos (CFCs) e o óxido nitroso (NP), entre outros, 
o gás carbônico atmosférico funciona como wn teto de 
vidro de wna estufa de plantas. É transparente à radia
ção de ondas curtas, provenientes do Sol, mas absorve e 
emite a radiação de ondas longas que é refletida pela 
superficie terrestre. Gás carbônico, vapor d'água e os 
demais gases-estufa são responsáveis pela manutençào de 
uma temperatura adequada à vida em nosso Planeta. 
Sem eles, a temperatura média da Terra seria em tomo 
de 33 0 C, mais fria que a atual . 

Já em 1896, o químico sueco Svante Arrhenius 
havia previsto que a queima de combustíveis fósseis aca
baria por awnentar a quantidade de gás carbônico e, em 
conseqüência, aumentaria também a temperatura da 
Terra. O cientista, que batizou o fenômeno com o nome 
de efeito-estufa, nào foi ouvido, mas sua previsão se 
confirmou. Na época, se alguém se pusesse a estudar 
a quantidade de cada tipo de gás presente na atmos
fera , verificaria, como fez Arrhenius, que havia 300 
partes por milhão de gás carbônico. Quase 100 anos 
depois , o número delas havia se elevado para 350 e 
continua aumentando rapidamente. 

A cada ano, são lançadas, na atmosfera, 24 bi
lhões de toneladas de gás carbônico, a maior parte 
(19 ,2 bilhões), pelos países industriaimldos do Hemisfério 
Norte. A América Latina contribui com wna parte ainda 
insignificante, 3,5 bilhões. Quatro quintos do total provêm 
da queinla do petróleo; o resto, da queinla das florestas. 
As florestas desempenham um papel importante nesse 
processo. Quando vivas, ajudam a atenuar o problema, 
porque absorvem gás carbônico na fotossintese; quando 
queimadas, liberam gás carbônico. 

Estima-se, atualmente, que o aumento da tempera
tura de 3,5 a ± 2,00 C, como resultado de urna duplicação 



de concentnlçào de CO
l 
atmosférico, induziria wna e leva

ção de 20 a 165c m do ní vel dos mares. Como resul tado 
desse aquec imento da atmosfera pela intensificação do 
efeito-estllfa , haveria o derretimento do ge lo retido nas 
reg iões polares da Terra o que, em conjunto com aexpan
sào térmica das águas dos oceanos, poderi a ocasionar a 
inundação das regiões costeiras dos continentes e a sub
mersão de mui tas ilhas em todo o Planeta. 

PoluiçOo ambientai, uma ameaça à vida 

Se isso se confirmar, a hwnanidade pode prepa
rar-se para grandes catástrofes, advertem os cientistas. 
Entre outras conseqüências, as partes baixas de cida
des brasileiras próximas à costa, como o Rio de Janeiro, 
Porto Alegre, Santos, Salvador, Recife e Belém, entre ou
tras, seriam inundadas. Ilhas inteiras desapareceriam e 
até paises seriam submersos parcialmente. Em Bangladesh, 
por exemplo, o awnento de um metro alagaria 10% do 
território e levaria 8 milhões de habitantes a deixarem suas 
terras. 

Nos últimos 100 anos, a temperatura da atmosfera 
awnentou entre 0,3 e 0,60 C. Pode ser resultado de um 
awnento do efeito-estufa. À primeira vista, esse aumento 
parece insignificante. Mudanças assim levam milhares ou 
milhões de anos para acontecer, tempo necessário para as 
espécies de plantas e animais se adaptarem. Por isso, um 
awnento do efeito-estufa pode extinguir plantas e animais, 
awnentar o número de dias quentes, diminuir o número de 
noites frias, intensificar a violência das tempestades e pro
vocar mais terremotos. 

Buraco na Ca mada de Ozônio 
Além do t: nvo ltô rio de gás carbô ni co, a vida na 

Terra está pro tegida também por uma camada de gás 
ozôni o, uma forma de ox igêni o que tem três átomos, 
em vez de dois. ituada a uma altitude de 15 a 50km no 
cé u, a Camada de Ozô nio, de aprox im ada mente 
30.000m de espessura, cuida de filtrar os raios do Sol, 
impedindo que a radiação de ondas longas (ultrav ioleta) , 
tão prejudicia l à vida vege ta l e animal, alcance a super
fíc ie terrestre. Agora, cienti stas têm verificado que há 
um buraco na Camada de Ozônio, sobre o Pólo Sul. e 
ta lvez esteja se formando outro sobre o Pólo Norte . 

Em princípio, a poluição do ar, promovida pelo 
homem, seria a responsável pela destruição da Camada 
de Ozônio. ° alerta foi dado em 1982, quando wna equi
pe de cientistas ingleses, fazendo pesquisas no Pólo Sul. 
observou o que parecia ser wna das maiores rarefações na 
Camada de Ozônio, observada até então. A descober
ta chamou a atenção da comunidade cientifica interna
cional. Tratava-se de saber por que isso estava aconte
cendo. Antes disso, em 1974, outros pesquisadores ha
viam afinnado que gases à base de cloro, flúor e carbono
os clorofluorcarbonos (CFCs) -, que são compostos quimi
cos sintetizados pelo homem e utilizados na indústria de 
refrigeração (ge ladeiras,freezers, condicionadores de ar, 
etc ), na fabricação de isopor e plásticos, como elemento 
pressurizante (para embalagens do tipo spray) e em outros 
produtos que usamos diariamente, ameaçava destruir esse 
escudo protetor, mas pouca gente acreditou nisso. 

Aparentemente, hav ia razões para pensar ass im, 
pois os CFCs, que não têm cheiro, não são inflamávei s, 
nem explosivos ou tóxicos, sempre pareceram produ
tos perfeitos para serem usados em casa. Nem por isso, 
entretanto, gases, na aparência inofensivos, deixam de 
ser perigosos. 

Na realidade, ainda não se sabe com clareza se o 
buraco descoberto na Camada de Ozônio tem causas na
turais nem se é provocado, de fato , pelos CFCs. Em se 
tratando de assunto tão importante, é preferivel continuar 
vivo na dúvida, do que morrer equivocado com a certeza. 

Não se brinca com os rlUOS ultravioleta. A peque
na quantidade desses raios que consegue penetrar a 
atmosfera, já é motivo de muita preocupação. Em exces
so, sào responsáveis pelo câncer da pele, uma doença que 
mata 12 mil pessoas por ano nos Estados Unidos e 



que continua se alastrando. Além disso. os mios ultravioleta 
podem enfraquecer o sistema de defesa do orgamsmo. 
abrindo. assim. as suas portas pam todo llpo de mf.:cçào. 
São os principais responsáveis pela catamta. doença que 
cega 12 milhões de pessoas por ano em todo o mW1do. 

Alterar a Camada de O:õniu poderá levar a 001 
aOO1ento da incidência de doenças provocadas pela radia· 
ção ultravioleta. Além de atingir as pessoas. prej udicam 
também a maioria das plantas que o homem cultiva pam se 
alimentar. Quando atingem as águas dos oceanos. provo· 
canl sérios danos ao fitoplâncton (conjooto de microor· 
ganismos fotossintetizantes). que é o primeiro e lo da 
delicada cadeia alimentar que mant<'m a vida dos peixes. 

dos menores aos maiores. 

Por todas essas razões. os paises do mW1do todo 
se reooimm em Montreal. no Canadá. em 1986. e decidi· 
mm diminuir em 50% a produção de CFCs até o fim deste 
século. Os paises desenvolvidos são os maiores consOO1i
dores dos CFCs produzidos no mundo. mas o Brasil 
também gosta de usar sprays. O problema é que se se 
confinnar que os CFCs são de fato os responsáveis pela 
rarefação da Camada de Ozônio. as complicações vão au
mentar no futuro. pois os CFCs podem continuar produ· 
zindo efeitos na atmosfem por mais de 100 anos. 

Chuva Ácida 

Quando ouvimos falar de acidez. associamos a pa· 
lavm a certas frutas. que são mais ácidas que outras. a 
sucos, vinagres e vinhos. Lembmmo-nos também de áci
dos usados nas oficinas e nas residências. pam limpeza ou 
pam remoção de gorduras, crostas e borras. os ácidos que 
mancham ou que timm manchas, os ácidos das baterias 
dos automóveis e pilhas elétricas, e os ácidos que tempe
mm a comida, como o limão. Ouvimos ainda falar de aci
dez. quando se trata de fenugem, de corrosão, pois os 
ácidos atacanl as superfícies metálicas, os revestimentos, 
as pinturas, etc. 

Um tipo de acidez de que pouco se ouve falar no 
Brasil é o que é produzido pela poluição atmosférica nas 
regiões densamente industrializadas. Dentre as substânci
as presentes no ar poluido, existem algumas que, combi
nando-se no ar com outras, fonnam novas substâncias for
temente ácidas que retomam à superfície, com a água 
das chuvas. É a chuva ácida. Trata-se de um dos maiores 

problemas provocados pela poluiçào do ar. responsúvd 
por gr.Uldes danos às florestas. á agri cultura. às águas e 
ao solo. aos edi fi cios. aos monumentos hi stó ri cos e aos 
mc;tais. A c!1//\'a ácida é também chamada de assass ino 
oculto. porque é causada. entrc outros e lementos. por 
um gás que ningu<,m vê. e nem tem cor - o dióxido de 
l' nxofre -. um dos poluentes ma is comuns no ar das 
~randes cidades. liberado pelas chaminés e pelo eSc3-
~3melllo dos ve ículos. No ar. o dióxido de e nxofre e o 
dióxido de nitrogênio - outro po luente - combinam-se 
com o oxigênio e o vapor d ·água. formando um pode
roso coquetel destruidor. 

Antigan1ente. no Brasil. as fábricas eram as que 
mais jogavan1 dióxido de enxorre na atmosfera. pois usa
vam ólco combustível que continha muito enxofre para 
esquentar suas caldeiras. Hoje. além dos filtros. grande 
parte das fábricas usa energia elétrica ou gás. que nào po
luem tanto. Porém. nos países onde há grandes reservas 
de carvão mineral e petró leo. essas fontes de energia 
ainda são bem bamtas e usadas largamente na indústria. 
liberando dióxido de enxorre. apesar das tecnologias já 
existentes que diminuem seu peso na poluição total do ar. 

Atualmente. no Brasil. o problema maior e mais 
dificil de controlar sào os veículos movidos a óleo diesel. 
Seu teor de enxorre é. na maioria das vezes. alto e dimi
nuí-lo, como acontece em outros países, levaria a 001 en
carecimento ainda maior do produto. Como a maior par
te do transporte de cargas e de passageiros é fei ta por 
rodovias - em caminhões e ônibus com motor a diesel-. o 
aumento no preço do combustível acabaria levando ao 
encarecimento de todos os produtos e serviços no País. 
Por isso, o dióxido de enxorre continua sendo jogado no 
ar e o resultado é que as chuvas que caem na cidade de 
São Paulo, por exemplo, contêm um alto índice de polui
ção atmosférica que ultrapassa os limites de tolerância es
tabelecidos pelos padrões internacionais de medida da 
poluição. 

Na única área onde existem depósitos de carvão 
mineral no Brasil, em Candiota, Santa Catarina, o carvão 
é usado pam mover uma usina tennoelétrica. A poluição 
dessa tennoelétrica, levada pelo vento, já tem causado 
chuva ácida no Uruguai, que está solicitando, por via di
plomática, medidas do governo brasileiro. 

Já os países desenvolvidos, como a Bélgica, 
Holanda, Alemanha e Dinamarca, estão trabalhando 
duramente para reduzir em 80% a emissão de dióxido 



de enxofTe no ar, até o ano 2000. Nesses países, que são 
gmndes eunswnidorcs de earvão mineral e têm grandes 
fro tas de automóveis, a ae idez da chuva e a freq ilêneia das 
chll l'a.\· ócidas são muito mais relevantes que no Brasil. 
Já destruíram grandes extensões de tlorestas na Europa. 
Em lugares crí ticos, a ac idez da chuva atinge níve l tal que 
é capaz de danificar os tecidos fo li ares dos vegetais, 
q uc i mando-os. 

No caso da chuva ácida, não são apenas os mora
dores das regiões metropolitanas que sofTem os seus efei
tos. As nuvens poluídas, levadas pelos ventos, acabam 
atingindo regiõcs distantes. Caindo sobre o solo - que no 
Brasil já é ácido por natureza -, as chuvas ácidas contribu
em para reduzir ainda mais a produção agrícola das fazen
das onde se produz alimento. Isso, porque elas impedem 
que alguns nutrientes essenciais - como cálcio, potássio e 
magnésio - cheguem ás raizes das plantas para a1imentá
las. É o que já estaria acontecendo nos cinturões verdes, 
produtores de verduras e legumes em tomo das grandes 
cidades brasileiras. Com a falta daqueles nutrientes, as plan
tas ficam mais frac~ em conseqilência, mais sujeitas a 
pragas e doenças, o jue vai obrigar o agricultor a usar 
mais agrotóxicos pru 1 combatê-Ias. 

No final do ,Jrocesso, as águas das chuvas ácidas 
mais os agrotóxicos levados pelas chuvas vão acabar nos 
rios e ai provocam novos problemas. Várias espécies de 
peixes não sobrevivem em locais afetados pelas chuvas 
ácidas, pois, com elas, vêm também outros metais pesa
dos, como mercúrio e chwnbo, que são tóxicos para a 
fauna aquática. O resultado é wna mortandade elevada. 
Após repetidas chuvas, a acidez toma-se intolerável para 
diversas espécies da fauna e da flora, levando á ocorrência 
de sucessivas mortandades até que toda a vida do rio ou 
lago venha a desaparecer por completo. 

As mudanças que o homem vem provocando na 
atmosfera, como a poluição do ar, a chuva ácida, o 
ef eito-estufa e o buraco na Camada de Ozônio, t,êm 
conseqüências para a vida na Terra que vão muito além 
das fronteiras de cada país. Elas ameaçam a todos os 
homens, igualmente, e para enfrentar o perigo é preciso 
que todos se unam. Esses problemas são provocados 
pelo estilo de vida do mundo atual, que leva à destrui
ção acelerada dos recursos naturais e ao desequilíbrio 
do meio ambiente. O homem precisa repensar sua ma
neira de lidar com a natureza. 

Os altos índices de poluição almosféri ca observa
dos nos grandes centros urbanus do Bra~ il , não se devem 
à inexistência de tecnologia de tratamento do ar - como 
filtros nas chami nés, lavadores de gases ou cata li sadores 
nos escapamentos de automóve is -, mesmo porq ue o 
Brasil as tem. O problema é a falta de consciência ambien
tai, pois o ar limpo é importante para todos os seres vivos 
e evitar poluí- lo é responsabilidade de cada um. 

o Tiro pela Culatra 

O .. gau s CFCs f oramfestejados. na década de 20. 
como uma grande descoberta para a indúslria São /fl er 

tes. ndo inflamáveis. nem tóx icos, nem corrosivos Se u uso 
disseminou-se rapidamente pelo setor de refrigeraçdo (ge
ladeiras. freezer, ar-condicionado de uso domés tico. co
merciaI e de automóveis) e da indústr ia do frio ifrigorlfi
cos). pela indú .. tria de plásticos expandidos. de espumas 
e de embalagens (isopor. colchões) e de aero .... óis (produ
tos domésticos. sanitários e de higiene pessoal). além de 
ulilizaçt10 especificamente industrial, como desengraxolJ fe 
para limpeza de circuitos integrados e outros. 

Como gás propelenle. no sis tema de aerossóis, Otn · 

da hoje considerado o grande vildo da destruiçdo da Ca
mada de Ozônio. na verdadejá f oi substituldo em todos os 
palses industrializados e a té mesmo naqueles que lêm me
nos peso nas emissões globais. como o Brasil. Desde 1988. 
a ind ús tr ia bras ileira de aerossóis ve m usando como 
propelentes os gases propano e butano. derivados de pe
tróleo. O único uso em aerossóis ainda permitido pelo Mi
nistér io da Saúde, é em medicamentos como bombas para 
asmó" em que os CFCs sdo de dlficil substituiçdo. 

Sabe-se hoje que os CFCs demoram de 10 a 20 anos 
e. segundo alguns autores. até 50 anos para serem trans
portados da superfíc ie até a estratosfera. a partir do mo
mento em que silo liberados. Os mais largamente utiliza
dos. o CFC II e o CFC I Z. têm vida útil de 65 e 200 anos. 
resp ectivamente. Isso s ignifica que os nlve is medidos alu

almente dizem respeito a emissões dos anos 60 e 70. na 
melhor das hipóteses. E que. apesar de a destruiçdo da 
Camada de Ozônio j á alcançar nlveis dramáticos. o pro
blema ndo deverá regredir antes de algumas décadas. 

Até lá. alguns palses. como os escandinavos. vêm 
subsidiando empresas para extrair e destruir os CFCs dos 
compressores das geladeiras amontoadas emferros -velhos. 
Ao mesmo tempo. palses pobres lutam para que suas po
pulaçdes possam comprar os refrigeradores a que têm di
reito. Se ndo houver dinheiro para gases substitutos. eles 
cerlamente serdo movidos IA CFCs. 

Revista Visão, 20 de maio de t 992 



Principais 
países 

poluidores com 
dióxido de 

carbono (C02) 

(nulhi\cs Jc l.l/"'1 

PaII Comb. Dnm.- Total 
r_lo laDMnlo por 

bab. 

EUA 5.422.7 21,8 

Canadá 496.5 18,9 

Colômbia 50.7 420.0 15,6 

Alemanba 1.032.9 13,1 

Ex-URSS 3.734.2 12,9 

Polônia 4)).5 11,3 

Grll- 600.9 10,5 

Bretanha 

Japllo 1.055.2 8,6 

Brasil 194,5 950,0 7,6 

Itália 429.8 7,5 

França 406.0 7,2 

Indonésia 130,7 870,0 6,1 
Fonfl': Globo Cji~a. 719J. 

8 " I. \l lllflnuiç ;ll ' 

d ll Br.,, !! para 11 

I.h ,IIII,ldl l ,lI:l lt l 

1.:\1111 .1 , 
IHI)\,Cllicllh': dp 
J C::. IIl:tt :U11L'I I IH 

(jUr.: ~ da Il rJ t.: 11l 

de 11 a 2 jI' li d ,1 

I.:Untflhul,:ln 
11l1ll1Jial lh: CO ., 

~ : 
\ 

·ó ) 

~ C\& Evolução das 
emissões de C02 

6.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o' · ·· ··· ·· ··· ·· · . 
Am. do Norte 

5.000 Ásia 

4.000 Europa 

3.000 

...... q~ 2.000 
-:;-

África 
Am. do Sul 

1960 1970 1980 1988 

Fnnl" : ( flobo Cu!" " ", 7/ VJ. 



Os maiores emissores de d ióxido 
de enxofre (S02) 

• 

(mi lhões de I) 

EUA 
2 1,0 

Ex-URSS 
18,0 

C hina 
14 ,0 

Alema nha 
6,7 

Polônia 
3,9 

1920 1940 1960 

160 

1980 I 

E feito-estufa 

M lo r 

Energia 
De:srnatrunenlo . 
Indústria 

Partic1paçio 
no efello 
eolufa 

Emissão de gases 
poluidores que 

aquecem a atmosfera 

Ci. CFC', !\1d:uto Oxido O utros 
C'arbõnlc'o d. 

Nitro· 
~ltlO 

35% . 4% 4% 6% 
10% 4% . 
.:JIic,., - III~_-

2% 20% 2% 

50% 20% 16% 6-'. S-,. 

TUTAL 

49% 
14% 

24% 

100% 

! 



l'u~~ \','às 
111'1', sdmns ,Ir 

h'mprnlh.lrll, fllsn 
hlljll ,IIIJllin lç lio ,Ir 
CO! 1111 1IImnsr.'I'lI. 

Ill 'T 
O lI,ll u ~ ,~ . 

O (' ,U u . ~ 
O (li u ~ . ~ "l' 
O ~ .. (l • . 1. Q "l' 
O 1I 1~''' ll de 1 "C 

I'rntll mil 1111111 I .h' .. Emisslln .1 •• 

""klllns 

F nlll \'11 
F . S, I 
I' , /I, . 

Ihlliu 
F "f\. ' 

(jl,., I' . } 

... II<I,loln .... um'" 

.. (NO!) 

.\l r Ill Mu h .. 
l,' 

BIII'lH'O IIl1 rllllllHllI dl' ol,flllio 110 

("I'rlllo Polal' SIII, l'lIl t16 dl' 

Olllllhl'O dl' 1993 

El m uII",hm do I ~~J, fui cslu\lckd.t" 11m nO\'1! 
"""{l,do du \)IIn,,'O 11o o/,ôniu no "'';1110 ''',Iur SIII. As 

l~"CS 1""1. vurmc\ho C bmnc'O indknm " S nl"eis 
1~lisos, cnqullnlo us CIl rcs uLul- dllm, Iurnnju, 

IInllrolo, \'crlle c ,'crdc-,:scll ro dcmonsl null "ulurcs 
normn ls. 



Fonnação da l'huva úcida 

('IIIIl'l'lItrll\'i\1I til- 11/,6 11111 1111 

11 t IIlt1S fl'rll 

.--
~" i'o' . "'1 ... ,,,1,,,, ." 

~\" ..... "~,,~"'~ .. 
1 ,'tllI IIlIhO", 111' I1Wl tl'II I .. , " '" .' m' 

' '''' '1,,1\1,',., 

Pl'indp ll is I'l'SIHIIlSlí n ' is pdo hurllru 

l ' lIl11l1dll til' o1.flllio 
• (,I'l '· 12 

t 'FI '· 11 \ 

11",111 

"'Iu ruf"rml,, 

C ()lIt .. iblli\~ i\o dos ~IISl'S plll'lI o 

1I,,1I('dIlU~ lIt() do pllllll'lll 

• ,lIúxlllo 
,Il' l' lIl'h"no 
,h ill" 
til' nill'''jlf nlo • 

Efeito!! sobre 1& terrn 

t'lT · 11 

•
'I · ... CI'II l' IIIn..C H 

,lI' l'lU'lIunn 

. hnlon 

IIIl'lIl1lO 

• CIIC's 

• " It~rllçno de prcllipilllÇft dns huvAS e nl1 IImidnd dos solo 
• ,tltílrtlÇfto nos pro ílS80S bl 16110100s de diversos hnb ltllt~ 
• aumonto do nlvel dos o '~ RnQS devido fiO dClTIltlmonto d"~ 

cRloUls poll1l't's do plAn tl\ 



58 

, 
Poluição da Agua 

A água, em contínuo movimento, 
transporta os nutrientes essenciais à vida no planeta Terra 

Uma das aventlliaS mai s fasc inantes é acompanh~ 

o ciclo das águas na natureza. Suas reservas no planeta 

Terra sào constantes. É sempre a mesma água. po rtanto. 
que nós e a natureza usanlOS. Ela é um dos e lementos 

responsáveis pelo funcionamento da grande máquina que 

é a vida no mundo. 

Esgoto a céu aberto, um perigo para a saúde 

A grande máquina viva. de que faL parte também 

o c ic lo da água. é movida a energ ia sol~ . É o Sol que tàz 
evaporar a água dos ri os. dos lagns. dos oceanos. da;; suo 

perfic ies úmidas do so lo. das fo lhas e de todos os se res 

vivos. Com a evaporação. fonnam ·se as nu vens. e das 

nu vens as ág uas retomam na fo mla de chuva. trazendo 

gás carbônico. nitrogênio e o utras substâncias flmdanlen· 

tai s á vida dos seres vi vos. Ao ating ir o ch~o . uma parte 

infiltra-se no so lo. fonnando os lençóis freáti cos. e outra 
parte escoa para os ri os, lagos c oceanos. 

A água que é retida no so lo permite o c rescimento 

das plantas. se ndo que parte re tom a á super fí c ie na 

forma de nascentes. As árvores da fl oresta têm outro papel 

importante no cic lo das águas. Ao repor, pe la evapo· 

transpiração, o vapor d ' água na atmosfera. as plantas con· 

tribuem em parte para equilibrar o clima não somente re· 

gional. mas de grandes áreas da superficie terrestre e da 

própria atmosfera, contribuindo. por exemplo, para dimi

nuir o calor na região do Equador. 

Vista do espaço, a Terra é predominantemente azul , 

pelo fato de aproximadamente 70% de sua superfieie es· 

tar coberta pelos oceanos. Somente um centésimo da água 

existente no mundo está á di sposição da vida terrestre. 

Ainda assim, é muita água; são 113 trilhões de metros 

cúbicos de água que circulam pelos canais da vida, bom

beados pela energia solar. 

A Terra está correndo o perigo de não dispor de 

água limpa. Em conseqüência, a grande máquina viva 
pode parar. 

Nos países ricos, a poluição das águas tomou-se 

um problema alarmante. Além das águas dos rios, poluí

dos com despejo de produtos químicos pelas indústrias, 



Mane"a de óleo 11 0 mar, um desastre ecológico 

também as águas subterrâneas estão contaminadas por 
fert ilizantes utilizados na agricultura. Nos Estados Unidos, 
metade da área agricola encontra-se nessa condição. Es
coando pelos rios e lençóis freáticos, as águas poluídas da 

agricultura podem contaminar rios, lagos, estuários, etc, 

onde são responsáveis pela morte de plantas e animais. 

Os estragos vão muíto além. Os nitratos dos ferti
lizantes podem causar malfonnação do feto em gestantes, 

envenenar o sangue das crianças e provocar câncer gástri

co nos adultos. 

Em 1990, 1,7 milhão de ingleses estavam inge

rindo água com teor de nitrato superior ao estabelecido 

como aceitável pela Organização Mundial de Saúde e o 

problema é semelhante em toda a Europa. Em muitas 
regiões, a principal fonte de poluição das águas são as 

cidades e suas indústrias. 

Por isso, os países desenvolvidos vêm cuidan

do, há algumas décadas, de conter a poluíção daS águas, 

num programa que está custando muitos bilhões de 

dólares. Nessa parte do mundo, muíto se faz para devol
ver a água à natureza, na fonna em que ela retoma à 

Terra, ou seja, limpa. 

O rio Reno, na Europa, por exemplo, que era um 
dos maís poluídos do mundo, depois de um intenso traba
lho de despoluíção, voltou a ter peixes em suas águas. São 
muítos os exemplos, e isso é conseqüência da consciência 

que as pessoas têm do problema. 

Â polu ição das <Íguas, nos países rico" (; n:sul
tado da rmUleira como a soc iedade cst<Í urgan i/1lda para 
prodll7jr e desfrutar do.: , ua riqucL.a, progresso matcrial 
e bem-estar. Já nos países pobres. a poluição é rc, ul

tado da pobreza e da ausê ncia de educação de e us 
habitantes . Isso leva as indústri as a poluirem ma is 
intensamente ainda e os governos a fecharem os olhos 
para a questão, como se a poluição das águas não atin
gisse a eles também. 

Certa vez, um cacique da nação Seaule, em carta 
ao presidente dos Estados Unidos, protestando contra a 
maneira como as soc iedades modernas lidam com os 
recursos naturais, afinnou que se o "homem branco" con
tinuasse a destruí-los, morreria sufocado em seus próprios 
excrementos. Se o cacique pudesse escrever outra carta 
o endereço, no envelope, certamente seria o de um país do 
Terceiro Mundo, provavelmente o Brasil. 

Vista do espaço, a Terra parece o Planeia IÍgua e 
sua capital mundial, o Brasil. Dotado de uma extensa rede 

hidrográfica e privilegiado por um clima excepcional que 
assegura chuvas abundantes e regulares em quase todo 
seu território -, o Brasil dispõe de 15% da água doce exis

tente no mundo. 

Isso quer dizer que dos 113 trilhões de metros 
cúbicos de água disponíveis para a vida terrestre e para o 

homem, I 7 tri Ihões foram reservados pela natureza para o 

desfrute dos brasileiros. No processo de reciclagem, a 
quase totalidade dessas águas é recolhida pelas seis 

grandes bacias hidrográficas: Amazonas, Tocantins, São 
Francisco, Paraná, Paraguai e Uruguai. A natureza 
confiou, também, aos brasileiros, a responsabilidade 

de seu cuídado. 

O Brasil, como a maíoria dos outros países, poluí 

as suas águas com esgotos urbanos não tratados, dejetos 

industriaís, produtos químicos e mercúrio nos garimpos. 
Assim é que os cursos d 'água acabam se tomando a " lata 

de lixo" da sociedade brasileira. 

Isto significa, em primeiro lugar, doenças. Nos 

países pobres, 80 em cada 100 doentes de tifo ou cólera, 
por exemplo, vão parar nos hospitais ou morrem antes, 

por causa da água poluída. No Brasil, 70 em cada 100 



dll~nll' ~ i nl~mndos IlllS Ill'spiwis púhliclls l' sl~O lti , pl'lu 
1l1c.'$TllH rn.lllL) . 

I os 11 0 rnilhl'\es dl' bmsi ki ros rc: s id~nll's l'm 
l'CnlI\lS urNUll'S, apenas 40 milh0<:s disp<'k:m ele n:des dl' 
l'sgOl0S, Dl'sles, lunfl minoria de 4 rnilhõt'S lem seus ~sgo
I,'S tmlad0s, !UlleS de a água n:10mar ao kilu dos rios. Os 
hahil:.U1ll's das cidndt's despejrun 10 bilhões de li tros de 
esgoll' por dia. no 5010 ou n0S cursos d·úgua. 

o mucúrio do garimpo t nocil'O a ,oda forma de "ida 

O trabalho de poluir as águas no Brasil está distri
buido entre todas as atividades. Dos 12 mil locais onde 
os municípios despejam seu lixo sólido, 63 em cada 100 
sào cursos d'água 

A indústria petrolífera e a petroquimica encarre
gam-se de poluir as águas costeiras. Algumas, mineradoras, 
indústrias de agrotóxicos, de vidros, de gases químicos e 
de tintas lançam arsênico; o cromo existe em indústrias 
siderúrgicas, dos curtwnes, explosivos, baterias, tintas, pig
mentos e galvanoplastia. Do mercúrio, cuidam os 
processadores de petróleo, c1oroálcalis, aparelhos elétri
cos, tintas, agrotóxicos, papel e papelão. 

Em 1980, o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística' - lBGE - verificou que dos 62 mil estabeleci
mentos industriais existentes no País, quase a metade, ou 
seja, 25,7 mil, apresentavam alto potencial poluidor da água. 

A agricultura traz sua contribuição, lançando, a 
cada ano, I bilhão de toneladas de solo fértil nos rios , 

aiL'm dl' fertili zantes l' agrotóxicos. O quadro da agn:s
stl0 au rl'curso tlguu se completa com o mercúrio dos 
600 mil garimpeiros, que está mlltruldo li vidll aquótica 
dt' rios brasileiros conhecidos pela fartum e variedade 

de seus peixes. 

A produção de Wll tomate requer 30 litros de água; 
Wlllitro de leite, quatro litros; Wll quilo de came de vaca, 
16 mil e 700 litros. Por outro lado, para se produzir urna 
quantidade de papel com:spondcnte ao peso deste livro. 
podem gastar-se de 10 a 20 litros de água; para urna 
tondada de aço, 15 mil ou 100 mil litros; refino de pe
tróleo, 2 mil a 12 mil litros, dependendo da tecnologia 
empregada. 

Poupar água. portanto, é possível , desde que se 
empregue a tecnologia adequada, que existe no Brasil. 
Polui-Ia, o que é inadmissível. é responsabilidade de quem 
suja, motivo por que, depois de usada. todos deveriam 
devolvê-Ia limpa à natureZll. Do contrário, a vida vai ficar 
impossível. mesmo em se tratando do Brasil, pais premia
do pela natureZll com água em abWldância. 

Finalmente, devemos lembrar que os rios cor
rem para o mar, e a poluição dos rios corre jWltO. O 
mar recebe grande parte dessas águas poluídas, mais 
alguns esgotos sem tratamento e resíduos industriais 
que sào despejados diretamente nele, e, como se isso 
fosse pouco, também sofre com os derramamentos de 
petróleo, resultantes de urna frota mWldial de navios 
petroleiros construídos sem muita segurança. Se tives
sem cascos duplos, poderiam evitar esses desastres. 
O resultado é que as águas das baías (como a de 
Guanabara) ficam tão poluídas que ameaçam a saúde 
de quem mora perto. 

A Morte Da Água 

Os rios que cortam as metrópoles do Terceiro Mun
do, como o Tietê, em São Paulo, acabam mortos pelos 
dejetos industriais e esgotos. É a poluição da pobreza. As 
capitais do Primeiro Mundo já estão recuperando seus 
rios para a vida. Eles renascem com o antigo vigor. mais 
depressa do que se poderia esperar. 

Revista Veja, 22 de abril de 1992 
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Volume de água doce dos rios 
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Uso de fertilizantes e defensivos 
agrícolas no Brasil - 1991 

Defensivos 

• 
Fertilizantes 

••• • 
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o solo e 3. 5.gua. 

1.832.658 I 
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resto é levado pela chuva c 
pelo lençol d ' água . 



Ciclo da água 

f'r{,(:I(llIa('t1o so6re a 'terra 

a veKeta(:tlo Intercepta parte 
da pre"'Plfaçdo 

o solo grande parle da precipilaçiJo 
que alimenta 05 1enç6is d 'água, planlas e os 

oceanos 

À mcclic.J.a que creSCl!111 as populações, a 
suslentabi liliade do uso hwnwlO de água depende 
timdamentalmenle da adaptação das pessoas ao 
cicio lia água. As sociedades hwnwlus precisrun 
desenvolver a habilidade conscientização, 
conhecimento, procedimelltos e instituições - paro 
administrar seu uso da term, como trun~m da 
água, de wna fonna integrailil e abrangente. de 
modo a mlU1ter a qualidade: do suprimento dt: água 
para as pessoas e para os ecossiste:mas que as 
suportam. 

Consumo de água no Brasil 
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A destruição da costa 
brasileira 
~. 

I>.l l"o d'O''''''.,,;I~-' 

o pólo prlroquímiro . 
dr Caml(lri podr ~ 
causar danos • ~ 
costa de Salndor. 

'i'. É lançado, na BilÍa.... s ) ~dC'-(;Uanabara. WlI l H MaMl('ani dr f'Slolo 

'"". 'iZ por dia.. 

A LaCOI dOlli Palos i 
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Ulro5 dto HE:utO. 

A poluição do mercúrio 

4 ESl:olo 

~ÓICO 

Mctais 
·llcsados 

LVinholo 

O Ill ~ rc uri o e UIll dos 1ll3is gr3\ ~S probkm3s de 
cont31llimção do hom~1ll ~ do meio 3lllblente. pOIS. 
atraves da t ~ rr3 Ou da agua. entr3 n3 c3del3 
alilll~ntar . coloc3ndo ~ Ill perigo o homem que se 
alilll~nta dos pei x~s ~ d3s aves de á reas 
contamin3das . A 3ção tÓ.XiC3 do mercúrio 3fcta o 
sistema n~rvoso central. ó rgãos dos sistem3S 
ca rdiovascular. urogenit31 e endóc rino. Dentre os 
princip3is sintolll3S de intoxic3Ção l:stào 3 paralisia . 
a dorlll ~ncia dos i:\bios . Ill ãos e peso di sturb,os 
emocionai s. fadiga . perda de Ill~mó ria . cefaléia. 
gengivite c estolllatite. Em casos de into.xicação 
severa , os danos são irn.: vc rsivcis. 



Lixo Urbano e Outros Tipos de Poluição 

Um dos maiores problemas das grandes 
cidades é não dispor mais de lugar para seu lixo 

~------------------------------------------------------------------------~~~ .. ~ , !-~ ~ 
c 
"€c 
~ 

~--~--------~~------~~~~ ~ 
~ 

- • 
o turismo amador e a falta de conscientizaçdo ambiental deixam praias e cidades assim 

Um dos fatos mais curiosos na natureza é que ela 
cuida de limpar todo o lixo que produz. Pode-se dizer que 
a casa natureza está sempre limpa ou em processo de lim

peza. O fato é que todas as coisas na natureza estão em 

seu lugar ou retomam para o lugar de onde vieram. A 
folha que cai da árvore, por exemplo, permanece no chão 

por algum tempo. mas logo vai se decompor, por ação do 
calor do Sol, das chuvas, das bactérias e das minhocas, 
que cuidam de transformá-la em húmus, ou seja. no mate
rial de que se fazem e se alimentam as plantas. 

A natureza tem seus próprios coveiros, como o 
urubu, que se encarrega de remover os cadáveres e o 
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mau-cheiro. para n:colocar tudo no lugar. Ela recicla. por 
conta própria. tudo o que produz. Nào tosse assim. ela 
n30 teria como dar "ida às plantas c aos animais a cada 
ano que passa. Na verdade. não se pode dizer que a 

nature2.1 produz lixo. 

Somente o homem. que também vem da natureza. 
nào cuida bem do lixo que produz. As cidades brasileiras 
estão cheias de lixo por toda parte. Pouca gente se dá 
conta de que. atirando Wll papel na rua. Wll pedaço de 
plàstico na estrada ou Wlla lata de cerveja "azia na praia. o 
lixo vai ficar lá. às vezes por muito tempo. Nem sempre a 
natureza sabe processar todo tipo de material que o ho
mem converte em lixo. E. quando o homem retomar. por 
acaso. ao mesmo local. vai reencontrar a sujeira. É assim 
que as nossas cidades estão ficando. cada vez mais poluí
das e inabitáveis. 

Observe a quantidade de I ixo produzida diariamente 
na sua casa some-a com o lixo das casas vizinhas. com o 
lixo de todo o mWldo e imagine quanto lixo dá. Um estu
do feito pelo Lnstituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
- IBGE -. em 1980. calcula que cada morador na área 
urbana produz, em média 220kg de lixo domiciliar por 
ano. Se a isso acrescentarnlos o lixo produzido pelas fá
bricas. escritórios. hospitais. escolas. restaurantes. etc. 
vamos chegar a SOOkg por pessoa. 

Um dos maiores problemas das grandes cidades é 
nào encontrar mais lugar para o lixo recolhido. O que é 
recolhido representa muito pouco em relaçào ao que não 
é. Sessenta e três quilos de lixo em cada 100 são jogados 
nos córregos e rios ; 34 atirados nos terrenos baldios; e 
somente 3kg em cada 100 são recolhidos pelo serviço de 
limpeza e depositados em lugar adequado. 

O lixo fora do lugar toma-se Wll grande perigo 
para a saúde. Procriam-se ratos, escorpiões, baratas 
e outros animais transmissores de doenças. Com as 
chuvas, ele é levado pelas águas, que acabam se trans
formando em criatórios de mosquitos, de dengue e 
malária. Ou, então, as águas poluídas infiltr3lll-se no 
solo e vão contaminar o lençol freático. 

O que fazer com o lixo? A resposta é dada pela 
natureza: reciclá-Io. Grande parte do lixo poderia ser 
reaproveitada, diminuindo as agressões provocadas pelo 
homem contra a natureza. Um exemplo é o papel. Se to
dos os jornais lidos em São Paulo, diari3lllente, fossem 
reciclados, 1.700 árvores poderi3lll ser poupadas por dia. 

Lixo fora do lugar polui o ambiente 

No final de cada ano. seria wna floresta inteira. E oLhe 
que o papel pode ser reciclado até doze vezes. 

A mesma coisa pode ser feita com outros materi
ais. como o vidro. os metais e os restos de comida, que 
podem transformar-se em bom adubo para a agricultura. 
É o que se faz em São Paulo e em outras cidades que já 
conslruÍr3Ill usinas para tratar o lixo. Uma maneira sim
ples de evitar o awnento do volwne de lixo é escolher, na 
hora de comprar, produtos com pouca embalagem e em
balados com materiais que podem ser facilmente reciclados. 

A maior dificuldade para se reciclar o lixo é que 
ele vem todo misturado. É preciso separá-lo, papel de wn 
lado. vidro de outro, plàstico de outro. Se as f3lllílias se 
dispusessem a fazer isso em casa, o que não é dificil, os 
materiais, assim separados, poderi3lll ser reaproveitados 
diretamente pela indústria. Todo papel e todo vidro vol
tam a ser papel e vidro, por exemplo. Os moradores de 
a1gwnas cidades, como Curitiba. estão procedendo dessa 
maneira, com resultados muito bons. 

A poluição não acaba aí. Existem muitos outros 
tipos, como os resíduos industriais, que muitas vezes 
contêm substâncias altamente tóxicas e precisam de wn 
tratamento especialmente cuidadoso. Semelhantes a es
ses resíduos são os resíduos dos usos industriais de subs
tâncias nucleares, com o agravante de que as substâncias 
radioativas têm wna vida poluidora muito mais longa que 
as substâncias normalmente usadas na indústria. 

Finalmente, temos wn tipo de poluição tipicamen
te urbana - a poluição sonora. São máquinas e veículos 
barulhentos, com suas buzinas estridentes, além da "mú
sica" de rádios portáteis e até de trios elétricos. 



!' 

Li xo industria l c 
dom és tico 

!' 
EU A Jal'nu 

Lixo Tóx ico 
I nd us tri a l 

ri • 7611 ri • 312 
e Hr.~ e 3'J~ 

P. l_n milhllo 

" .. 
1: 11,\ HH.O 

!' " 
A IC"mllnha 14.2 
.. jli. 3.6 

II UIll!ri ;1 Alcma nh a Canad' 3.J 

~ 
• 101 ri • 61 
e 514 e 33 1 

!' ~r~--, Cnnutl .\ n Breta nh a 

Fra n('1 3.0 
Espanha 1.7 
Ilnhtnd. 15 
JllpAo 0.7 

Sulri. 0.5 
Auslr ia 0.4 
SlIlç. 0.4 

" • 61 'I • 50 
e 632 e 353 

AuslrAli. 0.3 
FinlAndia 0.2 
No ruc:gl 0.2 
Il inamarca 0. 1 

- mi lhõcs de toneladas -

o lixo no Brasil 

o Bras il produz por dia 

241.614 t 

~ 
Destino do lixo 

(ge ra l) 

. 76-/ . do lho 

• H ,J-/. 
.pena". I"('Cr~m 
lu lamrnto 

- ( ) mar foi li. .uca escolh id.:l. pata 3 . \ 

1 
lixo radioall vu gcr3du pelus p:u <:c<: 
ddcnlun:s de: u!l in:l...'1 nudc3n::~ . 

U Mu ~I ('dih.-rr:inco recebeu d:l 
I 

It:i lia SO l. c outros pai!>CS eurupeus 
J3 jogaram 126.000 I. Nu Oceanu 
Pacili co. os El lA j:\ jog:lt:un )70 m' 

~ de malcr"i31 radio3ti vo . No ano de: 
1986. um acordo inlco13cioll31 
cc:s.sou • pr:llic3 de jog:1J' II xu 
r3di o3ti \ló nu mu. pondo lirn . .. 

T ll mbor de lixo risco de: co nlam inaç:\o desse gr:'Iud.: 

ra dio:l ti\'o ro nte de alimen tos do mu ndo . 

O O li xo nuclea r no Bras il 

• 

Perfazendo um tou.1 de 
100 l. o li xo produzi do pela 
usina de: Angra. I o1.:Í acon· 

dicioo~ C11l PlscLna de: concreto cspeci.li c3In1.-nte 
para este fun. No entAnto, n40 possui área sulic io:tlle 
paR o tolal atmW'.en.unento de: seu lixo gc:rado C11l 
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Devastação de Florestas 

o bem-estar do homem depende 
das florestas. Será que ele se deu conta disso? 

Passamos tanto tempo sem ver ou pensar numa 
floresta que imaginamos que é coisa do passado. que nada 
tem a ver com a vida moderna nas cidades. As fl orestas. 
pensam aJgwlS, devem ter sido muito úteis para o homem 
primitivo. 

Nada mais enga-
noso. As florestas foram e 
sào fundanlentais à vida do 
homem. Sem elas. o pro
gresso seria impossível e a 
vida na Terra tanlbém . 

Sem se dar conta 
di sso. o homem vem des
truindo as florestas em 
toda pane. Por isso. :ão 
poucas as que ainda restam 
e o Brasil está entre os paí
ses que mais desmatam suas 
florestas. Estimativas da 
porcentagem da cobertura 
florestal amazônica elimi
nada e degradada figuram 
entre 5,12 a 12%. 

ra da cana-de-açúcar. Infelizmente. mesmo nos dias de 
hoje. a Mata Atlântica continua a sofTer intenso processo 
de desmatamento. 

Como pagamento pela exportação de matéria-

.-4,fJaUJo iÚ Can'Ollto j,. / EMBRAPA 

-prima e produtos agríco
las . o Bras il recebe dos 
países importadores do 
Hemisfério Norte, cada 
vez menos. Então, tem que 
exponar cada vez mais e. 
por isso, derrubam-se mais 
florestas. Até o governo 
brasileiro, durante muito 
tempo, incentivou a der
rubada programada de 
florestas, para a exporta
ção de matérias-primas. 

A história do Bra
sil , desde o inicio de sua 
exploração pelos euro
peus, é a história da des
truição das florestas. A 
Mata Atlântica lo go 
sofreu os impactos dos 
primeiros eventos econô
micos na regiâo, que co
meçaram já no século XVI, 
através da exploração do 
pau-brasil e da monocultu- ° homem continua destruindo florestas em toda parte 

A mesma coisa 
acontece em todos os 
países pobres do Terceiro 
Mundo. Não é de surpre
ender, portanto , que as 
florestas tropicais estejam 
reduzidas a 44% de sua 
área original e que apro
ximadamente 80.000km2 

de florestas (extensão 

equivalente ao Rio de 
Janeiro e Espírito Santo 
somados) sejam destruí
das anualmente. Não é 
possível reconstruir nem 
reinventar uma floresta 
na sua forma original. 



Cada planta ou ani mal da noresta. a inda qu.: seja 
desconhec ido. guarda consigo um tesouro. Rcc.:n tcmen
te. o Instituto Nac ional do Câncer. nos Estados Unidos. 
identifi cou duas mil espécies de plantas de norestas tropi
cais que podem vir a ajudar na cura de doenças. 

Além di sso. a cada momen to. o homem descobre 
novos usos para as pl 'Ultas e animais s il vestres. Recen te
mente. descobriu-se. por exemplo. que o gambá tem. em 
seu organismo. uma defesa natural eontra o veneno de 
cobra . Essa defesa pode vir a ser produzida em labo rató
rio e. para isso. é prec iso que o gambá continue existindo. 

A denubada das fl orestas já levou à ex tinção vári
as plantas e animais, muitos ainda desconhecidos. Todos. 
paises ricos e pobres, são responsáveis pela destruição das 
florestas tropicais. Quando os paises ricos pagam pouco 
pelo que exportamos ou levantam barreiras à importação 
de nossos produtos, o Brasil fi ca mais pobre. Com o em
pobrecimento, mais gente des loca-se para as reg iões de 
floresta, na tentativa de sobrevive r. denubando a fl oresta 
para vender madeira ou produzir a limentos. 

Agriculto res e criadores de an.imais que produzem 
em ambientes tropicais de todo o mundo dependem dire
tamente do clima e das águas das florestas tropicais para 
alimentar 1 bilhão de pessoas. Se as fl orestas continua
rem sendo destruídas, mais di fi c i I fi cará a produção de a li 
mentos e menos gente te rá dinheiro para comprá-los. o 
que acarretará mais empobrecimento, mais população. mais 
destruição das florestas e mais doenças também . para 
o homem , pa ra as plantas e para os a nim a is . A 
esquistossomose, por exemplo - doença que se contrai 
pelo contato com o ambiente, onde vive uma espécie de 
caramujo infectado com um parasito, chegou à Amazônia 
provavelmente por migrações internas -, devido às ati vi
dades de garimpo e áreas de irrigação. Boa parte dos rios 
amazônicos sào pobres em nutrientes e, por esse moti vo. 
não seriam do agrado do caramujo. No entanto, com a 
denubada da mata para fazer lavoura e o escorrimento 
dos adubos para os rios, levados pela água das chuvas. 
criou-se um ambiente que pode ser favoráve l aos 
caramujos, propiciando a manutenção de focos da doen
ça na Região Amazônica. 

Para a agricultura e pecuária, a denubada das flo
restas tropicais pode ser fatal . Muitos insetos que antes 
encontravam sua comida e seu predador na floresta, uma 
vez cortada a mata, sem ter o que comer e sem o predador 
que controla sua população. atacam as lavouras e os 

animai ,. causando grande~ ê,> trago,> a produção de alimên
tos. I:m alguns países. inclusive no Brasil. a in vas ão dê 
ga fanhotos às veL<:S ~ wo grande que eles comém tudo. 
nào d.:i xando uma folhinha \·(;rd.: . 

Por tudo isso. paísê' pobrês de todo o mundo reu
niran1-se e tiraram a seguinte conclusão : nào se consegue 
proteger as florestas tropicais apenas com leis que proibam 
sua derrubada. A fome costuma não respeitar as le is. Para 
ev itar que o Terce iro M undo cont inue destruindo seus re
cursos nat urais. necessários também ao Primeiro Mundo. 
é prec iso mudar as regras do comércio internaciona l. de 
modo a prej udicar menos os países pobres. Além di sso. é 
prec iso continuar progredindo. mas sem provocar tantos 
danos às norestas. Essas medidas não são apenas de jus
tiça, mas uma necessidade. porque delas vai depender a 
sobrevivência de todos. 

Os Bons e Maus Exemplos na Amazônia 

o ma u exemplo - MaI or p ólo madeireiro do Pais. o 
n/Wl/riplO paraense de Paragom",QS já perdeu 35% de wa cn
bertllra vege tal pela ação devas/adora das mOlOsserras O des
perdíCIO da maféria-prima lias serranas é enorme Cerca de 
50% da madeira corlada da mOla não fi apro\'f! llada pelas em
presas 

Sel va limpa - A Petrobras explora 7.500 barriS dlanos 
de petróle o de reserva do rio Urucu. 062 5/un de Manaus Para 
nào polUIr os ri OS da reglào. a esraral transporia. de barco. ate 
à capllal do Ama::onas. toda a aglla salgada que sa l dos poços 
A Pe trobrás vai replantar todas as especles que forem derruba
das pelo projeto 

Os bons e os maus exemplos - A Amazôma esta cnva
da de cicatri::es deitadas por proje tos megalomaníacos que ras
garam a mata. renderam-se às inclemências da nature::a trop'
ca l. deram poucos dividendos e acabaram abandonados A Jus
tortO de Carajas. a mina deferro aberta pela Vale do Rio Doce. 
fi O Para. foi d iferen te. A Vale retira. todo ano. 35 milhões de 
toneladas de númida de ferro da maior província mmeral do 
Planleta. provocando danos mínimos au meio ambiente. Ape
nas / .6% dos nO.OOOha de Carajósfoi desmatado desde /980. 
quando se i"iciou o projeto. O resto e flo resta intocada. 

Carajas é exceção. A regra são projetos ruinosos, como 
as siderúrgicas de ferro-gusa. que se abastecem das Ja::ldas de 
Carajas. mas desmaiavam a floresta para alimentar seus for
nos com carvào vegetal. Elas foram recentemente proibidas de 
arrancar arvores nalivas. A maioria entrou em colapso. Outras 
continliam fu ncionando clandestinamente. Das 31 siderúrg icas 
prel'islas para fu ncionar na região de Carajas. apenas qualro 

sobreviveram. 

Revista Veja. 22 de ab ri l de J 992 
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o Florestas· 

O Savanas (cerrados) 

• Estepes (caatinga) 

O Canlpos 
O 1\'languezais (res tillgas e 1ll:tllgllt'Za isl 

• Foram adicionadas todas as fonnaçôcs de 
florestas conhecidas no Brasil 

Biomas brasileiros 

Vegetação nativa 
brasileira 

t Vl.·g.l· ta~· ;10 \)ri gill ;ll ) 

o Brasil aprcsl!nta lima s\lpcrli~ic com 
extensão de 8.511. 996,3 km'. 
Ahrangc11l1o diversas regiões morfológi-
cas di stintas, nosso pais possui 11m3 di
ycrsüladc ecológica qUI! o coloca como o 
principal dt:positário dos organismos vi
vos dI! nosso planeta, cstimado 1.!1Il 10% 
do total. 

I 
Floresta Amazônica 

Mata Atlântica 

Cerrados 

Caatinga 

A Amazônia dc:spcrtn atenção t!spt!cial 
por deter 51 % das cs~cics dI.! plantas 
tropicais. 
Estudos rcccnh:s levam a lima previsão II 
l1t: qUI! o Illundo pcrucr:i t!utrt.: 20() mil a 

Campos 

• Pantanal 

• Restingas e Manguezais 

700 mil cSJ>'!cics lias próximos 25 anos, 
o que signilica quI..! cslnnio 
ucsapart:ct!IHJo t!ntrc oito mil iJ 2R 111 i I 
espécies por ano. 

FOI1/I!: o Ol!sufio do Dt:J"tfv"h1m"1110 Su.I'/"I1(,;""I. 
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1'.II '.ot:t,' l\li 
n .. tw ,lI\ 
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Ocupação dos 
Cerrados 

. . 
: 56, ]: . . 

Desmatamento na 
2 '!~mazônia 

. 2, 1 

f~·4 

f; ;r, 
1988 1989 1990 199 1 

(milhões dl' hectares ) 

: 

• Área antróp lca 
O Floresta 
O Caatinga 
O Árc..1s pioneiras 

• Campos 
O Cerrados 

• Pantana l 

fimll' : II1C; /;,', 

Evo lução d a vegetação 
na ti va b rasileira 

1988 



Florestas 
tropicais 

o Áreas críti cas nas 
tlorestas tropicais 

O Áreas tropi ca is 
pouco perturbadas 

Desmatamento an ual na 
América do Sul* 
(% anual sobre fl orestas) 

País I 

1. Para2uai 
2. Eauador 
3. Venezuela ~ 

4. Colômbia 
5. Brasil " 6. Peru 
7. Ar2entina I 
8. Bolívia 
• Estlln.111va 199 1. 

% 

4,0 
2,6 
0,9 
0,6 
0,4 
0,4 
0,2 
0,1 

Produção 
industrial de 

madeira em tora 
- 1985 - 1987-

(1.000 ml) 
10 principais países 

Mundo \.S1~.499 

cUA 380.005 
Ex-URSS 288.051 
~anadá 112.9 13 
Óüna 94.974 
Brasil 6f" I09 
~u';c i a 48.083 

inlãndia 38.304 
fA-lcmanha 38.06 1 
Malásia 32.441 
I- onll! ; ( "'IIJundu do "J.,ln l'llJ Tara. I VYJ. 

: 

) 

Países que mais 
desmatam 
(est. 1991) 

% '1I1Ua l sobre fl orest·,s , 
PIÚI % 

Brunei 4,1 
Para2Wii 4,0 
Gâmbia 3,6 
CoSIa do Marlim 3,2 
Nicarálrull 3, 1 
Mada--wcar- 2,9 
Níl!cr 2,8 
Eauador 2,6 
Nigéria 2,4 
Honduras 2,3 
Fonl~. 8Qnco M~ndlQl 



48 1) 700 I 884 100 

Am. 1615 700 923 000 
Lalina 
Ali, 896 600 110800 
Afr;ca 2243400 650 300 

Des ma ta mento 
no mundo, em 

87 pa íses 
tropicais 

I 1141100 16900 0.9 

839900 8300 0.9 

274900 3600 1.2 
600 100 lOOO 0.8 

Fonf • . ReCllrsos M ,m dIlJICJ, 9}IVJ 

,\ ) qUl:un;ul,l :> ou 

~ 
J I.." II1 :I I .\l1H; nlo,", H: I1I ,lII l tI\ 

1I11UIJ,Uill lcnlc, do )\111), 

dc:.pr utcgcndo c diminuindo 
;"I SU3 fcn lluJ.Hlc c 

pI Up ll ICl 0 ' I<lIltlc\ :. , crn~in:S 

o desmatamento e a 
degr adação do solo 

no mundo 
70/0 

1°/0 ....... 

D Ik srna t'-l lTIcn to 

o Su pt.:n.:xp lo raçilo 

o At i ... iJ ;u.h:" 
ag.ri co las 

o InduSlria li/:1çtlo 
o Supcrpas torcio 

América 
do Sul 

África 

30"/. 

40% 

Conseqüências do 
desmatamento 

,\ .. Icpfe:.a$. IClcbcr1\ g r.lndc 
\I\1 ,1I11Id ,ldc de lerra . 'Llflcndu 

contlm.:o procc=sso dt: 
assoreamento c pn!Judicando 

a vidn IIquatica 

CSIUlIr lOS dos rios. unpcdllldo 
:1 sulu J ,1 dos pCl'iCS C us 

mClu~ de t r.l n~pOrll..'~ I1U \I JI$ 



Biomas 
mundiais 

Tundra e desertos árticos 

~ Florestas ou matas temperadas coníferas 

~ Florestas ou matas temperadas não coníferas e matas 
deciducifólias sub-polares 

Pastiçais temperados 

Desertos e semi-desertos de clima frio (continentais) 

~ 
Floresta, matas ou vegetação fechada de 
Sclerophyllos 

Pastiçais tropicais e savanas 

Desertos e semi-desertos de clima quente 

Florestas ou matas tropicais secas ou deciduais 
(incluindo as florestas de monçã) 

~ Florestas sub-tropicais e temperaturas úmidas 

:) Florestas tropicais úmidas 

:) Sistemas mistos de altiplanos ou montanhas, com 
zoneamento complexo 

~ Sistemas insulares mistos 

Sistemas de rios e lagos 

-, 
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Biodiversidade 

Quanto mais a ciência se desenvo/:e, ,~wi~ 
importantes se tornam as p/antas e os alllmatS stlvestres 

Imagi ne que. de repe nte. desapare e e uma 
nota musical. para sempre. do teclado do piano. o Jó por 

exemplo. O desaparecimento da nota dó causaria um enor
me transtomo. Dificilmente. a nota dó não aparece numa 

peça musical. E assim. todas as canções com a nota dó 
não poderiam mais ser cantadas e tal \'ez todos os InStru
mentos musicais perde sem a raL.ào de seu uso. Para po
der voltar a tocar ou a cantar. o homem tcria de in\'entar 
uma outra escala musical . começando. no\'amente. pelo 
dó. até o si. a históri a da música e do canto. várias esca

las musicais foram In ventadas. 

Todos os seres \'i vos estão organizado na nature

za. mais ou menos como as notas. na música. Cada lugar 
tem suas "peças musicai s" de seres vivos. Para ex istir uma 
"canção" - por exemplo, a Floresta Amazônica ou o Pan
tanal -, todas as notas musicais da escal a têm de estar 

presentes. A falta de uma ún ica espécie de ser vivo ne sa 
"música" tomaria sua execução muito difíc il e, em alguns 

casos. até impossíve l. 

Mais de 50% das espécies de animais e plantas 

existentes no Planeta (iden tificadas ou não) ocorrem nos 

trópicos. Mais da metade das plantas tropicais vive na 

Amazônia; 1/4 delas na África e Madagascare outro quar
to na Ásia. Estas são as regiões do mundo que têm , 

portanto, a "música" mais rica, mais "canções" em seu 

"repertório musical", mais seres vivos. 

Acontece que as florestas tropicais úmidas estão 

sendo devastadas a uma espantosa ve locidade de 

180.000km2 por ano, extensão que vem a ser maior do 
que a de vários estados bras ileiros. Nos próximos 25 

anos, estima-se que entre duas a sete espécies em cada 

100 terão desaparecido para sempre. Tomando-se 

Cada ser vivo é peça importante dessa harmollia 

como base a existência de 10 milhões de espécies -

acredita-se que o total se situe entre 5 a 30 milhões -, 

isso significa que estarão desaparecendo entre o ito a 
28 mil espécies por ano, ou seja, de 22 a 76 espécies por 

dia (alguns cálculos apontam para 100). Imagi ne que a 
perda de cada planta representa a perda de o utras 30 

espécies de an.imais e insetos que dela dependem. 

A extinção de espécies - o dinossauro, por exem
plo -, sempre ocorreu, desde os princípios da existência 
de vida na Terra. Mas era diferente, porque as espécies 
desapareciam por causas naturais. Atualmente, é uma outra 

espécie - o homem -, que vem provocando a destruição. 
As causas são sempre as mesmas. Destruição dos habilals 



natura is dessas e péc ies, para exp lorar a madeira, os 

minérios, o petró leo, a agri cult ura e a pecuária, novas in
dústrias e outras ati vidades que agridem o meio ,unbiente. 

A isso se somam a pobreza e o aumento da população. 

É verdade que, para comer, atua lmente, o homem 
util iza. em sua dieta, pouco mais de urna deL.Cna de grãos, 

fru tas, legumes, verduras e cames. Ainda ass im, deve-se 
considerar a extinção de uma única espécie LOmo urna 

perda irreparável. porque cada Wlla de las é co rno se fosse 
um depósito de substàncias insub titu íve is. 

Fo i a domesticação das espécies silvestres que 
tomou a agri cultura possíve l. Quando o homcm america
no começou a culti var o milho sil vestre , recém-ti rado da 

floresta, sua espiga era menor do que o dedo m ínimo. Ob
servando, no entanto, a cada co lheita as espi gas que cres

ciam mais, ele foi selecionando as suas sementes e, ao final 
de algW1S séculos, chegou-se ao tamanho da espiga atual . 
Foi mediante o processo de seleção e melho ramento das 

plantas e animais encontrados na floresta que as plantas e 

animais domesticados passaraJ11 a produzi r muito mais. 

As plantas e os animais fornecedores das matéri

as-primas então util izadas - como algodão, linho e lã -, só 
puderam ser aperfe içoados, tomando-se mais produti vos, 
porque o homem tinha nas plantas silvestres o "estoque" 

ao qual recorrer, sempre que precisasse faze r cruzamen

tos com as espécies já domesticadas. Ainda hoje, grandes 

progressos na medicina, na indústria, nos alimentos, nas 

matérias-primas e na energia somente são possíve is por 
causa do grande "estoque" de espécie silvestres . 

SegW1do a Organização MW1dial de Saúde, 80 em 
cada 100 habi tantes, no Terceiro MW1do, se tratam com 

medicamentos tradicionais, dos quais 85% contêm extra

tos de plantas medicinais. A cada dia, descobrem-se no
vos usos para os produtos da natureza. Recentemente, des

cobriu-se a utilidade da urina do j acaré para a produção 

de perfumes. 

A despeito de seu potencial , até 1970, apenas pouco 
mais de I % das 50 mil espécies estimadas de angiosperma 
da Amazônia brasileira foraJ11 estudadas, sob o ponto de 

vista da sua composição química. 

Das 250 mil espécies de plantas superiores exis
tentes no mW1do, 90 mil encontranl-se na América Latina 

tropica l, a maior partc no Bras i I. Considera-se que 10% 
delas têm uso medicinal. 100

;', uso industri al e 15% uso 
co mo a limento , o que soma J 1 mil e 500 espécies 
"aproveitávc is". As 70nas tropicai s da África têm outras 
30 mil para serem cstudadas, c as da Ásia 35 mil. todas 
igualmente anleaçadas. O mais trágico é que o desapare
cimento da maio r parte das plantas e animais ocorre 
justamente no momento em que a ciência se toma mais 
capaz do que nunca de aproveitá-los. 

A agri cultura - mesmo para continuar traba lhando 

com as poucas espécie que explora para prodUL.ir ali
mentos c fib ras -, tanlbém precisa da flora e da fauna 

sil vestres. Para aumentar o rendimento das culturas, os 
agricultore dependem em 50% dos recursos gelléticos 
das plantas. Isso quer di ze r que as plantas culti vadas 

o Brasil possui a m aior parte tias plamas superiores 
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precisam ser cruzadas com seus parentes si h estres para 
render mais. produLir mais grãos ou mais fru tLlS. 

Em 1960. a descoberta de duas "aricdadcs sil\'Cs

O'c, de tomate. no Peru. pemlit iu melhorar ainda mais a 
sua cor e seu sabor. .-\ stél-ia - uma planta 300 \ eze, mais 
doce que o açucar e indicada para diabéticos. por não 

conter açúcar. originária de .-\mambai . na !Tonteira com o 

Paraguai - foi descobena há poucas decadas. 

Freqüentemente. as plantas dome sticadas pe lo 

homem adoecem e o único recurso que existe para se con
ti nuar produzindo é recorrer à .. fanmic ia" da natureza em 

busca de um seu parente que tenha em seu organismo a 
resistência contra aquela doença. Um exemplo di sso é o 

que aconteceu nos anos 70. nos Estados Unidos. com a 
safra do milho. 800 0 destruída por um fungo que poderia 

ter sido combatido com uma raiz produzida no 1\ k xico. 

A extinção de uma única espécie pode ser irreparável 

Descoberta surpreendente! O milho silvestre, ao 

contrário do domesticado, é perene, o que quer dizer que 

pode ser plantado como árvore, que produz anualmente, 

sem necessidade de semeá-lo a cada ano. Infelizmente, as 

plantas da região onde foram encontrados apenas uns 

poucos pés do milho silvestre também estão ameaçadas 

de extinção. 

Um dos casos mais conhecidos da importância da 

"farmácia silvestre" aconteceu na Irlanda, no século XlX. 

Uma doença na batata, planta originária dos Andes, e base 

da ali mentação da Gr.i- Bn: tanha de cntàLl. acabou com 

sua cultura no país . l:m co nseqüencia, I mi lhão de pcs

Sl)J.S morreram de lo me e outro milhão emigrou para 

os Estados L1nidos. A Grã-Bretanha só voltou a prodU/j r 

batatas depois de recorrer ao Peru e à Bo lí via. onde os 

índios. sabendo do ri sco. têm por hábito conservar os pa

rentes sil vestres das batatas cul tivadas. 

Estudos real iL.ados por biólogos e arqueó logos. 

junto aos índios da Amazônia, têm mostrado sua extraor

dinária capac idade de explorar os recursos da natureza 

sem de-truí- Ios. Com o desaparecimento de sua cul tura 

perde-se a idéia da importância de manter as espécies sil

vestres. para socorrer e melhorar as plantas cul tivadas. 

Assim. até recentemente, em di versas partes da Anlérica 

Latina.. a dieta dos habitan tes provinha de plantas autócto

nes. adaptadas às particularidades do c\ inla local ; atual

mente. dão-se como perdidas pelo menos 50% das varie

dades dessas plantas . 

Da mesma forma que as plantas, muitos animais 

silvestres poderão vir a ser explorados, para aumentar a 

oferta de carnes, se até lá, os habitats em que eles vivem 

não ti verem sido destruídos. O melhor exemplo talvez seja 

a capivara.. o maior roedor do Brasil , um animal muito 

rústico que vive em bandos, especialmente no Pantanal 

Matogrossense. 

Há tempos, a capivara é alinlento para boa parte 

da população da Venezuela, onde ela ocorre também. Só 

recentemente, sua criação passou a ser autorizada no Bra

sil e a expectativa é de que venha a contribuir grandemente 

para o aumento da oferta de proteina para a população 

brasileira. O jacaré, igualmente. Depois de perseguido por 

causa de sua pele valiosa, passou a ser explorado 

racionalmente e sua carne já é servida em restaurantes . 

A criação de peixes em fazendas e pequenas pro

priedades, uma atividade recente no Pais, vem abrindo 

grandes possibilidades de aumentar a oferta de proteina a 

custos baixos. Pacus, pintados, tambaquis e várias espé

cies de peixes de carne saborosa, criados em cativeiro , 
produzem pelo menos 7 mil quilos por hectare. Esse re

sultado é três ou quatro vezes superior ao que se obtém 

no Hemisfério Norte, em sistema semelhante de criação. 



Para manler o equilíbrio eco!ó/.:ico, cada p/anlu ou unima/ l il,'e.\lre l'a/e", UI1l le.fouro incu/cu/til /e/ 

Até há poucos ,mos. no ent<U1to. somente se con
seguia faze r Wlla planta ou um an imal produzir em maior 
quantidade ou Wll alim<:nto mai s nutriti vo. med iante o cru
u unento entre indi víduos da mesma espécie. animal ou 
vegetal. Não havia a possibilidade de se retirarem as qua
lidades desejadas de uma espécie e coloca-Ias em outra. 

Hoje. através da engenharia genética. cientistas do 
mundo todo orientam suas pesqui sas nessa direção. e as 
descobertas são sw-preendentes. Descobriu-se que se po
dem "fabricar" plantas e animais de acordo com W11 proje
to fe ito pelo homem. E onde estão as " peças" que essa 
"fábrica" vai usar? A maior parte delas - as plantas e os 
animais silvestres - está nas florestas tropicais. especial
mente no Brasil. 

A partir dessa descoberta, cada planta ou animal 
silvestre tomou-se tão valioso como W11 tesouro. Os pa
íses desenvolvidos, que detêm mais tecnologia para mon-

tar a " fábri ca". fo ranl os primeiros a recolher plantas e 

,mimais sil vestres nas fl orestas do Terceiro Mundo. Quan
do ti ve rem seus novos "produtos" prontos - plantas mais 

produti vas - estarão oferecendo para o Tercei ro Mundo 
comprar. a W11 preço sempre mais alto do que paganl pe
las matéri as-primas que importam dos paises pobres. 

Ao perceber isso. cientistas da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAP A - convenceram o 
governo brasileiro a criar o que eles chamam de Bancos 
de Germop/asma. Ou seja recolher. nas florestas brasi
leiras. e catalogar as plantas que podem servir de "peças" 
para as nossas " fábricas" de novas plantas no futuro. 

Atualmente. são muitos os cientistas da EMBRA P A que 
se dedicam a esse trabalho. 

A cada dia. com o avanço das pesquisas. as plan
tas silvestres tomam-se mais importantes. a ponto de 

79 



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

Capil'ara. o maior roedor do Brasil 

muitos países já não deixarem sai r espécies originárias 
de seu tenitório. Há alguns anos, ouvia-se là lar muito 
em Fur! KIlOX, o lugar onde os Estados Unidos guarda
vam seu ouro. Hoje, ouve-se fruar mais sobre F'ort ('ol/im, 

o lugar onde guardam pl antas silvestres recolhid as 
do mWldo todo. 

A questão que preocupa os brasileiros é sab!;!r 
se os países desenvolvidos vão pagar pelo uso de um 
pauimônio natural retirado daq ui ou se teremos de pa
gar aos paises ricos pela importação das sementes de 
novas plantas, lá desenvol vidas, com recursos naturais 
brasileiros. 

Uma pessoa é diferente da outra (pela cor dos 
olhos. fonnato do nariz. etc) e o conjunto de todas as pes
soas difere de outros seres vivos. Um cachorro difere de 
outro (raça. pelagem, tanlanhO, etc ) e o conjunto de todos 
os cachorros difere do cavalo, e assim por diante, São 
duas, pois. as fomlas corno os seres vivos distinguem-se 
entre si: como individuos, nwna mesma espécie e como 
espécie. entre outras espécies. A isso dá-se o nome de 
diversidade biológica. 

O que faz os seres vivos diferentes uns dos outros 
é a maneira corno os genes estão organizados em seu 
organismo. Os genes - unidades básicas da hereditarie
dade -, sào como as letras de wn alfabeto.· Eles se combi
naJ11 nwn individuo ou nwna espécie, corno as letras na 
palavra. para dar origem a wna fonna de vida, Imagine 
quantas palavras se podem formar com as letras do 
alfabeto. É só olhar o tamanho do Dicionário Aurélio, 

I nl ,J~ inl' dg\ lr;l quantus I i \'rll ~ ' lo.' pOJl'lll CSCrL' \ c r CO lll lL .... 

p:lIa\TaS, 1'\ i' ll'lll hihli"ll'c:L-; dc llIi1hi1cs de excmpl:lfc-; 
de liHt" . t\ elll' 1l11C di"crsidadl' dc :mimai , c plantas e 
maior d" que a maior d,1S hihlilltl'c:ls. 0 , cil'nti st,L, jü 
consl'gulr:ull êlInl:lf 1,4 milhão de cspécies ue Sercs vivos 
na Iara. I' slima-se qUe urna CJIl cada dC I dcl :L, viv.: no 
13ra" ilc CSlc l' n mnlin) por quc nosso Pais ': êlInsiucrJdo 
"" maior biblioteca do mundo". Mais do qUe SU:IS monlJ
nhas dc li::rro, de aluminio, ctc, <J maior riquc / .. a uo Bras il ': 
sua uiwrsidade biolúgica. É privilégio qUe nenhum outro 
pais Icm em igual dimensão. 

QU<U1do os cientistas buscam descobrir alguma 
coisa - um novo mcdicrullento, Wl1 novo alimento, unla 
nova maléria-prima industrial -, eles recorrem ás " le
tras" da natureza (os genes ex istentes nos animais e nas 

Convenção da 8iodiversidade 

ASSllwdo por 153 paises e ainda aberto a adesões 
na ONU. o tratado estabelece. em 42 artigos. as normas 
para proteção das espécies vivas e uso sustentável dos 
bancos genéticos. com distribuição justa dos resullados 
obtidos com sua exploração (tecnológicos e financeiros) . 
Objeto de negociações das mais polemicas, não contou 
com O aval dos Estados Unidos, donos da maior indús
tria do setor do mundo, que discordou dos itens de repas
se de lucros e de patentes aos que detem a matéria-pri
ma. A convenção também garante aos países detentores da 
biodiversidade, soberania na exploração e exportação 
de seus recursos. É o caso do Brasil, com a Amazónia. 

Declaração sobre Florestas 

De inicio, as florestas seriam objeto de uma con
venção. Por pressão de paises pobres (G-77) , temerosos 
da perda de soberanias nacionais dos paises em desen
volvimento sobre as florestas tropicais, a questão acabou 
como objeto de uma declaração de principios, sem força 
juridica e abrangendo "todos os tipos de floresta ". Os 
paises ricos também insistiram na inclusão de uma refe
réncia sobre a necessidade de uma convenção futura so
bre florestas, mas acabaram conseguindo apenas uma 
menção vaga na Agenda 21 . A declaração também ga
rante aos estados o direito soberano sobre suas florestas. 

Revista Visao, 24 de junho de 1992 



As plantas silves/res têm mui/a impor/finda na Medicina 

plantas), para fonnar novas "palavras", que são os inventos 

e as descobertas que fazem o progresso. Assim, o Brasil é 

o pais que mais " letras" tem para se construir a grande 

"biblioteca" das ciências e das tecnologias que levam ao 

progresso do homem na Terra. 

No mundo, existem mais de 170 paises. As "bibli

otecas" de seres vivos não estão repartidas igualmente en

tre eles. A metade dos seres vivos tem seu habitat ape

nas numa dúzia de países. À exceção do Equador, de 

Madagascar, todos os países com grandes "bibliotecas" 

possuem vasta extensão territorial e, sem exceção, estão 

situados entre os trópicos de Câncer e de Capricórnio. É 
o caso do Brasi I. 

Brasil, Colômbia, México e Indonésia são os qua

tro mais ricos em biodiversidade global. No Brasil , que 

ocupa a primeira posição, vivem 3 mil espécies de verte-

hrad", te rn:stn" , 1 m" de [X:lxes de itgua dm.e, 'i'i m" 

eSrcOL le, de r lanta.s l lllll !lorcs, 'i 17 dt.: aolihllJ", t.: I, I de 

r n milt;.lS (irande rarte dlls II1Setll ." I f) a I 'i m"h';es de 

eSrcOcies, a mau)fIa desumheclda· \t: en(;()ntra n() lIras" 

Além dISSO, o lIras" dlSrut;.<.; com li Mex lclJ , () se· 

gundo lugar em número de es[X:ues de milmili.:ros (4 50" 

IJcu r a a t"rct:lra r()s i ~ii() em núm"rll de t: srcOlit:s de rá.s· 
saros (I (22) e espécit:s de ralm",ras (3X7,; e a (juarta 

em espéc ies de.: rértei s (467 I. 

Muitas d<.:ssas <.:spécics c.:stão se t:x lIngulndo [X:la 

d<.:stru içào (jUc.: o r rogr<.:sso leva a seus hahllat l () ho
m<.:m , w m toda sua ciência, é cap<v de ir a lua. mas nào 

cons<.:gue re la".cr um hahitat destruido. Os st:n:s VIVOS c 

seu hahitat fonnam um todo só . Não pod<.:m mudar de 

lugar. Para isso, seria preciso levar junto il /l o resta, o 

c lima, o 'mio, o ar e a água que fazem a /lores ta ex istir c 

manter os scn:s vivos c.:xi stentes ne la. 

Como o homem ignora esses fatos importantes. 

os seres vivos são tratados como li vros que podem mudar 

de lugar. Destroem-se seus habitat.\", na crença de que 

eles sobrevi verão em outra parte . Acontece que se estão 

destruindo também as outras partes. Muitas espécies d<.: 

animais e plantas estão em extinção no Brasil e o ri sco é 

de se perder muito mais. 

Por isso, é que surgiu a idéia de cada pais manter 

áreas de preservação - os parques nacionais, por exem

plo -, uma fonna de preservar nossa "biblioteca" e a e la 

poder recorrer sempre que for preciso. Conservando tai s 

áreas, o homem poderá continuar explorando os recursos 

naturais e também restaurar os habitats degradados. 

Plantas Medicinais, em vez de Destruir 

Cientistas norte-americanos desenvolveram as 
primieras evidéncias de que a exploração comercial de 
plantas mediciansi originárias dasjlorestas tropicais pode 
ser mais lucrativa do que a devastação dessas regiões 
para o desenvolvimento da agricultura ou a exploração 
da madeira. Os resultados das pesquisas de Michael 
Balick. do Jardim Botánico de Nova Iorque, e Robert 
Mendelsohn, da Universidade de rale. talvez ajudem os 
formuladores de politicas públicas a se convencerem da 
necessidade de preservar as jlorestas. 

Revisão Visão, 6 de mai o de 1992 



Núm er o de espécies ex istentes 
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Pássa ros 
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América Ce nt ra l 

Co lô m bia 
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Pl'ru , Equador. Bolí via 

, 
Areas de 

a I ta I Brasil , Paraguai e Bolívia I 
diversidade 

genética 

Floresta Amazônica Mata Atlântica 



A di l'ersidade brasileira pode 
ser atrib ll ída '(/ variedade de 

biomas exis fenres, 

Caatinga Cerrados 

FOfllr : ReOlrJos M~l1dI{J/~s 0119J, Cu' noa HOl#!. 

Manguezais 

Países com ma ior 
diversidade 
(lII l'gadi, r nidad t' ) 

Bras il Méx ico 

Colômbia Ind onés ia 

• O Brasil ocupa o pr im~iro 
lugar em csp~cks totais. 
• Dus 1.4 milhôcs de orgarll Sl1l0 '\ 

catalogados. mais de 10% \ i\ t.: m 
no Brasil. 
• O Bras il possui a maior 
C\. tCIl SJO de fl o restas ( ro p i c a i ~ da 
terra: são mais d'-.' 3.57 milhõc:-. de 
km1

. ou 30° o das Il on: sta ~ 
tropicais c>. istcntcs 

Araucária 

Campos 

83 



Diversidade de 
mamíferos no 

mundo 

515 
450 

Indonésia Drasil 

I ·on/r. ("I/nela 110/" 

~ 
NP 

4~9 

México 

Algumas espécies encontradas no Brasil 

409 38~ 

Zai r~ China 

F:lfTlllla Al;outid :lc 
I lg01I/1 paca 

Pac:! 

Familia 1Ja.'iyprLlclidac 
J)dIIP" ,,' /1I (l).:uUfI 

COII" dourôl,ta 
!HlllprtICI , ' Cl:fI'tlt' 

COlm amarela 

Famí!iallydrochacridac 
lIydrochotrw.r hydrochoulU 
Capivara, chigu irt! 

FamOla Ercth i1..OIltidae 
SphisgWTWS villosws 
Ouriço-cachciro 

Famnja Oasypod.idac: 
• P, jOdOftlU nvuimws 

Tatu :canastra 
• roly~wu IriciflC/lU 

Ta lu ·boIa 

• ameaçadas de extinção 

Famíli a CcrvuJac 
• Rlas loctfuS dicl1 olomus 

Ccrvo.do -pantanal, suaç uapura 
MO lafTlll J(o WJ lOubira 

Veadu clllinguciro. vi rá 

Famnia 'hpiridac 

Tapirll.f ft"U" i.ç 
Anta,lIlpir 

Familia TayassuidilC 
TO)l(1.\'sl.I puar; 
Quciuda, porco-do-mato 
T ayassu lOjQC iJ 

Cailitu, catei 0, porco-da ·malo 

r=amílla Fclid.ac 
• F til..r concolor 

Suçuarana, puma 

• Ftli.s parda/is 
Jaguatirica 

Família Lcporidac 
SiI'IIi lagus brasilien.fls 
Tapi Li , candimba 

Família Muslelidac 
• P/aofuva brasilitnsü broJi'itlUis 

Ariranha 
• Pterofllua br(J",ilitruis pafOf1(JUL.fi..f 

Ariranha 

Familia 'Mynnecophagidac 
• Mym1Lcoplwga I. Iridactyfa ' 

Tamandu' ·bandeira 

Família Caviidac 
Cavia aperta 
Pre,i 
K uedofl rupts"is 
Moc6 

F;lmilia rri chcchid.IC 

• TTlchl'cllII.f IlfImgllis 
Pcixc-boi. manali 



d m 

As espécies foram alocadas 
aleatoriamente no mapa. 
dentro dos biomas onde 

ocorrem. 
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Floresta Amazônica 

Mata Atlântica 

Cerrados 

Caatinga 

Campos 

Pantanal 

Restingas e Manguezais 



r 
Diversidade de aves no 

mundo 

1.622 
1.721 1.701 

1.519 
1.447 

1.275 

Colômbia Peru Brasil Indonésia Equador Vcnc7ucla 

Famíljalinamidae 
• TiISQ.mur s. solitarill.1 

t>. 1 :1caco-do· ~ udcS I C 
• Crypt lUtI/W 11 . IIOCl lvagus 

Ja6-d o-s ul 

Família Psi tucidae 
• ArwdorhYllchw hyaciftlhift w 

Arara-a rul 
• ArwdorhYfl chw gloucw 

Ara ra -cim.a -az.ulada 
• Cya nopsjf(Q spuji 

Ararinha ·nul 
• Ara ckloropttro 

Arara -ycnnc.l ha 
• Aral jllgo Guarouba 

Ararajuba 

Famflia Tyrannidac 
O,rycl!flJ.YIlcw CflQNJ111J !'NaÚuOll l 

Maria -leque 

Família Fri ngil idae 
OryUibo111J CfaJJIIClJfru 1rI4l0,wl/llll 

Bicudo 
Spillw.r yartllj 
j'l nUIS s. 1 g o -do -no rde s te: 

• Sporophila Ironia/ir 
Pi chochó 

A lg lIlI/as e:<ip écie:<i en cuntradas no Brasil 

• ameaçadas de extinção 

Famíl ia Trodul ll l:&c 
• HamphoJon dah"." 

BcsourdO 
Pha~'o'rtlf n jg , ir o.l'l'l~ 
n .. htIlÇ<l -rabu de -hlc.o -p""' u 
Coli!; . " I/dphu1LU Nf,.,uwall. 
Beij a -O or -de -ordh lI -al.Ul 
DI..I·co.u~'a lo nJ(lcouda 
l·aviio/.Hlh o 

Família I~ odac 
• C f!/f!US lo rqlUJluf ,.n,UUIt;WI.LI' 

I~ c ll -pau -dc -colc:l ra 
• DryocoplLf Xa1f!iJ hLf 

f'i ca -pdu -Je -ca n -ama rei .. 

FamilHI -lh r4upldac 
TanJ(ara Jf!/f!dofl 
Saí·dc -sc tc -coru 

• Tafl8ara {as/W'.Jsa 
I'. nl or· vcrdadci ro 

• Ntmosw r QUUI 

Saí rOi -apunha lada 

Famitia Accipi tridal: 
• L e u{'op/{'rl/IS {JollIJl/Ofa 

Gav i:1o-ptlmbo-granrJc 
• Harpia Jwrpy /U 

Gaviílo-rcal 
Spazaelus o mulUS 

Gaviau-dc-pcnac:ho 

Família Cotingldac 
RupicoUJ r",pico/a 
Ga lo -da -serfil -Ia ranja 

• X iplwltfIIJ a'ropurpuua 
Anamhé ·de·asl -b ranca 
lIatnvJtodulU militaris 
Anamhé -ycrmclho 

• Calyptura cr istafQ 
Tlê-coroa 

Famíl ia f o nmcariidac 
Myrmothtrula trythoftola 
Choquinha 

Família Rampha slidac 
Ramph.f fos vittll iftlJS arit l 
Tucano -dc-bico-prcto 
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Família Columbidae 
CofumbjltQ cyaflOpis 
Holmha -do-pllnaho 

• Claro vis g«ü/ridiJ 
Pomba-dc -cspclho 

Famíli.a Cathan..itbe 
Sacoramphwr papa 
Urubu -n:i 

Família Rhcidac 
Rh~(J atMricona 
Em. 

Família F.lcooid.l.c 
Fo/co pu~g';,u" 
Fillcio-pcn:grino 
Fl'llco d~j,o/~w:w 
Falcão-dc-pcito -vcnnelho 

As espécies foram alocadas 
aleatonamente no mapa, 
dentro dos biomas onde 

ocorrem. 

Floresta Amazônica 

Mata Atlântica 

Cerrados 

Caatinga 

Campos 

Pantanal 

Restingas e Manguezais 



Diversidade de 
répteis no mundo 

717 

688 

600 
467 453 

México Austrália Indonésia Brasil índia 

Diversidade 
de anfibios no 

mundo 
7 

410 
360 

283 270 

Brasil Equador Colômbia México Indonésia 
/<Ofltl : Ciincia Hojl 

Famllia Tcsrudinidae 
Geoche/one carbonoria 
Jabuti 

Fanúlia Pelomedu.idae 
PodocMnUs uptJflJQ 
Tartaruga-cio-amimou 
Podocrv"w unifúis 
Tracoi' 

Famfl.ia Otelidae 
HydrotudWD mazimilillni 
ágado 
PÚJltM'js spixii 
CAgado prelO 

Algumas espécies encontradas no Brasil 

• ameaçadas de extinção 

~
_. .. ,; 

.' ..... 

Família Viperidae 
BOlhriops biliniatus 
Surucucu-de-patioba 

• Lachcsis mula nocli'llaga 
surucucu-piC<HJe-jaca 

Família Boidae 
Boa consticlor 
Jibóia 

Família Iguanidac: 
Lioltl7Ul.S IUlZGt 

Família Alligatoridae 
• Caiman I. /illiroslris 

Jacari-de -papo-amarelo 
• MlJanosuch.JJ.s niger 

J.ca~ · .çu 

Família L..cptodactyLidae 
uptodocty/ws flavopiclWS 
Rã, rã -pimenta, gia 

úptodactylws oceJlatws 
Rã, rã -mirim, ri-paulisLinha 

o Bra,dl possui, aproximadamellte. 3.000 espécies tle vertebrado,,
ferrestres e 3.000 espécies de peixes de água doce. 
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As espécies foram alocadas 
alealonamenle no mapa . 
delllro dos b.omas onde 

ocorrem 
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Floresta Amazônica 

Mata Atlântica 

Cerrados 

Caatinga 

Campos 

Pantanal 

Restingas e Manguezais 



Diversidade 
de 

angiospermas 
no mundo 

5=, ,000 

~ :' . {I(lU 

:".000 ~ :\ . t)no 
~J 01111 

Brasil Colômbia China Mexico Australia 

111 1 

Diversidade de 
papilionídeos no 

mundo 

• ameaçadas de extinção 

Indonésia China India Bras il Bunna 

FaI~barbal1m ;k) 

B,omCII.'" 
BorllOlcla 
Vclosi3cea 
Pau-d'aroo-roxo 

Ordem Lcpidóp1CT1l 

• Pa/ldus cJ lLfc a l"l 'W' 

BIlrh.Jlclli OUmLnOl(C 



As espécies foramlllocadas 
alealori:ullcnte 110 m~pa. 
dentro dos biomas ollde 

ocorrcm. 
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FamHill Otanidae 
Artocrphalus QlJ..ftrah 
Leão marinho 

Famílj. Platani sliJac 
INagtoffwIJu 

Familia P'hocidae 
Mlro",,&Q ltOllWJ 

Família P'hysClcridac 
Physltr ma(roapJwlus 

F, mili. Balacnopteridae 
Balatl10ptua rnuscuJus 
Baléia nul 

"'ftgapltrO nowuangluu 
BlIo léia prcla 

Família 8alacnidae 
Balaena glacUJlis 
lJalcin Oranca 

Copula marginala 

I 

Outros 
mamíferos 

que habitam 
a costa 

brasileira 

Floresta Amazônica 

Mata Atlântica 

Cerrados 

Caatinga 

Campos 

Pantanal 

Restingas e Manguezais 

Font<!: IBGE 
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Amazônia 

Queimar a Amazônia significa destruir uma 
riqueza natural de grallde valia para o futuro do Brasil e do lIlundo 

A vitória-régia, com seu exotismo, representa a beleza da biodiversidade da AmazlJnla 

A Floresta Amazô nica, ou hiléia , com seus 
5.000.000krn' e 20 milhões de habitantes, estende-se por 
nove paises, cobrindo mais da metade da superficie do 
Brasil (wna área sete vezes maior que a França). O clima 
é quente e úmido, com a temperatura média anual ficando 
em tomo de 26° C, enquanto as precipitações geralmente 

ultrapassam a 2.000mmlano. Ventos oriundos do Leste, 
trazem consigo aproximadamente 50% do vapor d'água 
que dá origem ás chuvas torrenciais comuns na região. 

Nas águas claras, pretas ou brancas, dos rios que 
drenam a Bacia Amazônica, correm 1/5 de toda a água 
doce do Planeta. O maior de seus rios, o Amazonas, para 



onde converge toda a água circulante na Bacia. despeja no 
oceano um volume de aprox imadamente 175 mi lhões de 
litros de água por segundo. volume superior a qua lquer 
outro rio exist<.:ntc. 

Nwn hectare de Floresta Amil7ônica - este gigan
tesco laboratório da natureza -. ou seja. pedaço de terra 
do tamanho de wna quadra urbana. são encontradas 
de 100 a 300 dife rente espécies de árvores. numero supe
rior ao total de espécies de toda a flo resta temperada da 
França, estimada em cerca de 50 espécies. A rique&! da 
fauna ictiológica não é menor. Enquanto em todo o He
misfério Norte existem pouco mais de 600 espécies de 
peixes de água doce e estuarinas. nos rios anlil7..ônicos 
vivem aproximadanlente 1.700 espécies de peixes, das 
quais só o Rio Negro abriga mais de 700 dcssas espécies. 
No entanto, cwnpre ressaltar que os nUmeros acerca da 
biodiversidade da Floresta Amazônica estão longe de ser 
conclusivos. Tomando como exemplo os peixes de água 
doce, estima-se que poderá levar até wn século para que 
se chegue a coletar e descrever de 80 a 90% do total de 

espécies existentes na região. 

A velocidade da destruição dos recursos naturais 
em todo o mundo é espantosa. Mi lhares de espécies de 
plantas desaparecem a cada ano, em conseqüência da de

vastação das florestas tropicais que, wna vez extintas, nunca 
mais voltarão a existir. 

Até 1990, a Floresta Amazôni ca brasileira já 
havia sofrido um desmatamento de 41.5 milhões de 
hectares, ao todo, wna área do tamanho da Suécia. Ao 
se manter as atuais taxas de desmatamento registradas na 
região, a Amazônia corre sério ri sco de desaparecer 
nwn futuro próximo, o que resultará na extinção de wn 
nUmero incontável de espécies animais e vegetais, mui tas 
das quais ainda virtualmente desconhecidas do homem. 

A destruição não é de agora, quando se ouve falar 
muito da floresta. A lenta e silenciosa agonia da Floresta 

Amazônica começou há muito tempo, desde que os euro

peus ocuparam a América. Agora, trata-se de se encon

trar novos caminhos de desenvolvimento que garantam a 
preservação da floresta, antes que seja tarde demais. 

No entanto, a salvação da Amazônia não depende 
apenas dos brasileiros, mas também do mundo desenvol-

A Floresta Amazônica é um laboratório da IIUlure:a 

vido. Os países ricos consomem 25 vezes mais recursos 

naturais. por habitante. que os paises pobres. Se os paí
ses pobres não ti verem acesso a esses recursos e se esses 
recursos não forem melhor distribuídos, a conservação da 

Floresta Amazônica estará ameaçada. 

Preservar a Amazônia signi fica então: 

I - mudar nossa manei ra de progredir, destruindo 
menos os recursos naturais: 

2 - distribuir melhor os frutos do progresso entre 

paises ricos e pobres. 

A maior riqueza da Floresta Amazônica é a 
biodiversidade, ou seja, a quantidade e variedade de plan
tas e animais que nela vivem. Cada planta ou animal é wn 
tesouro, mas essa riqueza, que parece unl vasto tapete 
verde. está assentada em terras muito pobres. A floresta 
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I lI ',' JcI:lmesma, istl' c. das 1\,lha-, que ,'ael1l e Lh' :lf\ ,'rl'S 
'lll': I11l'lT\::l1l . Se :L' ,lf\\'rl'S t" rl'm demlb:lJa-,. ,I :\Ill:v,i, 

!li:l p.}d~r.í ~\-,fT\.~r um Sl'\'cn."l pnll'cssl' J(' Jt· sl' r1llica,· ~ll'. 

'L'111 p.:rdas im:par,ll't'is Je biLldi",'!>idade l 'c' I1:Ullentc' c 
fX'';Sl l'L'll'xI'IL' r,\f l'S rl'CU!>L'S da AIll :VLll1i:l. Ill :L' I'rilllein' 
l' prc.\ ... is,.' ~1..)nllC(C:-h)$ . 

. -\ desmti\ãn dL' maiLlr p:llnll1lil1i" l1atural d:l hu, 
m:UliJad.: Ch:llll :l :1 atel1,' :iLI de tL'L!.'S pMljue ,'sta de -
111c'nstr:Uld ú quc al~ullla 'L,i sa est:i errada na m:uK'ir:l 
comL' pro~rcdilllL' S . Nã" tem sentidll cssa m:ulcira de' 
pr,,~redir. qUL' pL'd.: eliminar t alllb~m quem seria " 
maior interessado Ill' pro~rL'ssl' ' o propril' 11Llmcm. 

Rondônia 
Nos gr,Uld.:s ccntros urbaIKlS. L) ba.rulho qUL' Sé OUI'L' 

L' o do rúdar dos :1utomól't'i s. ôni bus e GUllinhões. Em 
Rondônia. é o da mútLIsserr,l . Rondônia, um dl)S mai s 
jOI'ens estados da Federação, já perdeu. na CO/T,'I/ft' c/" 
i::/icit!"t!e, nuis de 35 .000km ' de fl oresta trop ical. ou 
seja. 15°'0 da area do Estado. 

A cO"I'I!I1! e da jr /icid",lc consiste no seguinte: o 
a~ricultor, expulso de sua terra de origem. pelo :1Wllento 
do tamanho da fam ília e pelo empobrecimento, dirige-se 
para Rondônia. com a intenção de manter-se na ati\ 'idade 
agrico la. Em geral, depois de algWll tempo, ele descobre 
que especular com terra dá mais dinheiro. Vende, então, 
seu lote. em parte já desmatado: compra um maior. mais 
adiante, para desmaiá-Ia tam bém. 

Falta, agora, devastar o Vale do Rio Guaporé. 
Tanto as autoridades do lugar quanto empresários aven
tureiros estão ans iosos para que o governo abra es
tradas na Região do Guaporé. Assim, se tomarão mais 
fácei s as queimadas e a retirada da madeira. Depois, 
possive lmente, será o inicio da desertificação. 

Para evitar problemas graves. como o que poderá 
ocorrer no Vale do Guaporé, os pesquisadores da Empre
sa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA -
estudaram palmo a palmo, todos os tipos de solos do Bra
sil e sabem indicar onde o uso da terra é adequado para a 
agricultura e pecuária e onde seu uso é desaconselhado 
pelo risco de sua destruição e do insucesso econômico. 

Esses estudos estão à disposição de prefeitos, ve
readores e de todos os interessados em saber qual é 

'. hiotlh'c!T.\idadt' tlma :,.állica é uma riqm,' ;.tI iUCll lclllti l'l'l 

,) tipo de atividadc rura l mais indicada, soh l) aspecto L'(O
nl1 mico c eL'l) lôgico. para descnl'o l \'Cr na regiiio e em cada 
propriedalJe-. rstiill . taIn bt'lll . :i displlsiçãll dos meios dL' 
cOlllunicação. para SerL' 1ll divulgadlls a todos llS brasiki 
ros, eSjXcialmellte lias :ire:L' cham adas de jnlll!l'iru "gr i

CO/li. eomo Rondô ni a. onde o mi gr::Ul te desconhece ,L' 
caracteristi cas dos recursos naturais e dl) :un biente local. 

Sob a superlicie de ullla mata exuber:Ultc, como a 
da i\m3/ônia, esconde-se. treqüentemente. um soll) de 
baixa fenilidade natural. Uma vez derrubada a tlon.:sta, a 
grande quantidade de húmus presente permitira uma 
produção abundante durante algum tempo. No entanto. 
se nào fo rem tomadas prov idências como a eOllserva
ção do solo. melhoramento da fenilidade. incorporação 
da matéri a o rgànica, bem como medidas para evitar a 
erosão, logo depois virá a decadência do solo e o empo
brecimento da região. 

SOS pelo Mogno da Amazônia 

Ganha forço. 110 E/lrapa. a campanha pela salva
çào do mogno da Amazônia, promovida por entidades 
ambientalis tas. Espéc ie ameaçada de extinção. a án 10re 
do mogno é cortada livremente no Pará, Rondónia e Mato 
Grosso. Até mesmo em reservas indígenas. onde um ma
de ireiro pode comprar um tronco por U$ 10.00, para de
pois vendê-lo por U$ 3,600.00 ao exterior. Em 199 1, o 
Brasil exportou 11 6.527t de mogno, o que rende/l às com
panhias madeireiras, 63 milhões de dólares. 

Revista Visão, 20 de ma io de 1992 



Floresta Amazônica 
, Árêa't:ti.i: ~i;': '.~i: <'j 
, aprox. 5.000~000 kn:tz . : 

. Amazônia Brasileira: . "~I 
aprox. 3.300.000 km2 . 

Amazônia Legal: -
aprox. 5.000.000 kmz 
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Amazônia Legal 

A Amazônia Lega l abrange os 
eS(;ldos do Amazonas, Amap;l, 
Ac re, Mato Grosso, oeste do 
Ma ranh:lo, Pará, Rondônia . 
Rora ima e T ocantins. com uma 
supcrficie aproximada de cinco 
milhões de km', ou seja, 60% 
do território nac iona l. Incl ui 
1,9 milhão de km' de Oorestas 
densas (38%), 1,8 milh:io de 
km' de Oorcst3s nào-densas 
(36%), e 700 mil km' de 
vegctaç,10 aberta, como 
cerrados e campos naturais 
( 14%). Os 600 mil km' 
restantes ( 12%) 5<10 ocupados 
por áreas antrópicas, de 
vegetaç,10 seculld<Í ria, c 
ali vidades agropecll:í rias. 
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Impactos sobre o ecossistema 
Floresta Amazônica 

Carlmp" d t' ouro - :\"\H~· . l rnl·nh'. l'UI',j,) l ' ~"",lul\ .tll 
di" l \11 '>\1' li .1~U.1. Ilr"rklll.1:- "h.I.lI'. \kp ,ldJ\ :hl liJ 
p.I I,.I~l·1lI l' d.1 \ Id.1 .J qU, l ll\.I, l \'11 l..ulll 11.1\ :\(1 p' lr 
Inl'!lUn,l l"\lJll um'l'l.jul·llll,t:- \\Ihr l,.' .1 IX'\lJ l' J P"'(111 

1.1\ :111 

~Iinl'ra ç;j(l Indu ... trbl : raru, mung~lnt" c u .... , lh'rl ta . 
"ohre, hau\ita, ete. Dl').~r.ld.I\jn li.! pa l'.Ibl'lll . 1'" 
IUI\.iO (" J.."orl',IlIlL"nhl do,' l U, \,I' ,J,'\~tllt, 1,.·",,'nlll.:i,'ãJ.J 
dI..' ~ I andl" aJ'Cl." l' 1I11P,li..IO ... '" hl l'4,.I)I\ÚIllIUl,\ 

(;runde ... prllJt'l l r<o I4:ropl·(' uarl' .... - Inll:l1JIII\. JC\lrul 

~. lio dJ f .JUflJ ..:: ti.! nllra, l ' fl)':'O, a,. ...... orl".Ill1l!l1t{l i: n>n ta 
I1l1n.l(1\) di)' ('UI .... ) ... (ra~Ud po.lf Jbhlli:'l\ KO", . dl"SlIUI,<lO 

de Il'Sl"T\ as l' \ UJLJ \ l !'o l..i. ... 

Crunde.;; u ... ln:1' hldn)t.' It'lrku~ - Impacto ruhural c 
~O .. : H) à,."OnúIllH.ll (J"lo, )\{)\ IOdl~.:nJ.S) e -.ohTI.' 3 fauna e a 
nlHa ; munJ..Içjll .. k :UC:..t5 n o rl'sta.Js . agriçolas. vilas. 
etc 

lnd u\t rla\ d e f~rm ~U'Wi - Dcnl.1nda de carvão vegetal 
da n OTl'\I3 natl\'8 - dl' ~r1lat aslll'nll.l : l''\pl,) rt~" ão d e ener · 
gla a bJI.\ O \'J..lor c aho cu .. to ambl\.'1l13I: poluição da. ... 
3bUa.. .... JJ c '-010 

Pulo, Indu.,tri ai, e/uu Io:rand t!'l Indlh trhlS - Pol uieJm 
dO:lI. 3bUJ c >4.do . gl'T..I,jo de rl.'\u.JlIos u; '\ I(:os: nmn ,-
10\ ('Olll o !lIl' 10 UI h.mo 

Cun\ lruç:iU da rudu\ia Trart,amat,ú nica - Dcstrul\' ào 
das c:ullura. .. mJigl'nas. propJg..l,·.:io do gallm pu c de 
d Ol'n\"a,.; e w.1cIll IC I5 : g l .Lnd l'" proJt! los agropcc u:iIlo ~: 
I.'.\plusiill dl'lllog rati(a . 

Caça t' pt',ca prl'dalúrlus - E.\tln\' ào de n1.lJ1lífl.'ros 
aqllJIICO\ : dlmlnul,'ào dt: popul J.\ ôcs de quclún los , 
~L\CS e :iJlIIllJI!<o de ",.um cnmtllnico ecológico. 

Indu ... trl:.t !'l dt uluminiu - Polul\' ;!o alJllosféTl ('a e mari 
nha, Impactos mdtrl'lUS p~ .. ' la I.'nOmll.' demanda dI.' cn..: r " 
giJ ..:léu 1(3 

C rt'~dm('ntu pupuhu.' iunal - Problemas SOC Ia.IS graves: 
ocupa\".:io dl.' soflknada e \'l'rllg,"osa do solo (migra\' ão 
IOtemJ) com s~ Tla , u II1 "cqu~nc iJs sohre os rl:.t ur sos 
nJIUrdl!> . 

, ,,/,, ... , ~, ( " ''''' ' - , ~: ~}l.J(1/ / .\(..f ',"\, j " ' '' /'' ./''''.<"IN-III '''l.A r,I:NS 

Flort: !<o ta ArnaJónlca (KR) 
Arara.\ 
Vacari-bmnco 
Onça-p inlada 
RloSolim<M.: !<o 
Vllóna-rég La 
Ca.o.tanhci ra-do-para 
Seringuei ra 
R in Ama/ona.';; 
Ararajuba 



Cerrados 
5;ua hiodiversidade. lima rica variedade 

de espécies allimais e ve~etais, é uma hênção da natureza 

0.,' Cerrado,\' ahriJ,:am um ecossistema riquls.\itnu e diversificado. Seu desaparecimellto seria uma tragédia 

Pequenas árvores de troncos torc idos e recurva

dos c de to lhas grossas, esparsas em meio a uma vegeta

çào rala c rasteira. misturando-se, às vezes. com canlpos 

limpos ou matas de árvores nào muito altas - esses são os 

Ce lTados, uma ex tensa área de cerca de 200 milhões de 

hec tares, equiva lente. em tamanho. a toda a Europa 

Ocidental . Em seu coração, está Brasí lia. A paisagem é 

agressiva., e por isso, durante muito tempo. foi considera

da uma área perdida para a economia do Pais. 

Os Cerrados sào uma bênção da natureza. Apre

senta relevos variados , embora predominem os amplos 
planaltos . Metade do Cerrado situa-se entre 300 e 600m 
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JClnlJ dl) 111\ d do n1.lf. t' apcn.lS 5.50 o Jllll~CmlmlJ .11I11u
de acima de 900m. Em IX'lo nlL'nl)' 2 ~ da rcgijl) l) i 11\ L"f

no c dem3fl'ado por um pcn"do de seCJ qUt' prl' k1llg:l-,e 
ror ('lnCO 3 St~ i$ meses. SC'u solo t"s('onJe um ~r.ultk IllJ

nanci:li de agua. que ali mc:nla seus rios. 

Entre as c:spccies \ egelais qUt' C3f3ClcrilaI11 o Cer· 
rado eSlão o oarbalim50 . o pau-santo. 3 gaoirooa. o 
pcqui Leiro. o araça. a sucupira. o paU-lerr:L a caluaoa e o 
IIldaia. Debaixo dc:ssas 3f\ ores. crescem dil~rcntcs Il pos 
de capim. como o capim-Ikcha. que pode atin~ir wna 
:li lura de 2.5m. 

Onde corre um rio ou órrego. encontram-se as 
/IIulas ciliares. ou /IIatas de galeria. que são densas flo
restas estreitas. de árvore - maiores. que margeiam os cur
sos d·água. Nos brejos. próximo às nascenles de agua. o 
buriLi domina a paisagem e fo m1a as )'eredlLç de b/lrili 

A maior parte ai nda': inexplorada. mas é dos seu 
solos que saem. atualmente. 25kg de grãos (soja. trigo. 
milho, etc) e -lOkg de carne. em cada 100 que o Brasil 
produz. Tão fa \'oráveis são as suas condições de clima 
água e rele\'o para a produção de alimentos. que ali con
segue-se obter até cinco colheitas em dois ano . quando 
nOl1l1almente se obtém wna. às vezes duas. por ano. 

Nos Cerrados. encontram-se muitas espécies de 
plantas e animais e. em seus rios. vive variada fauna 
ictiológica. Embora não pareça. a natureza da região é 
muito rica e diversificada. 

Toda essa fantástica riqueza natural . no entanto. 
vem sendo destruida velozmente pelo homem, na pressa 
de ganhar dinheiro e. mais freqüentemente ainda na ten
tativa de sobreviver. As três grandes capitais existentes na 
região - Brasilia, Belo Horizonte e Goián.ia - e muitas ou
tras cidades despejam em seus rios a água poluída dos 
esgotos. causando enol1l1es estragos à vida aquática. A 
esses est ragos juntam-se outros. provocados pelos 
agrotóxicos das lavouras e pelo mercúrio do garimpo, que 
escoam para os rios. 

A presença hwnana na região data de pelo menos 
12 mil anos. com o aparecimento de grupos de caçadores 
e coletores de frutos e outros alimentos naturais. Só re
centemente. há cerca de 40 anos. é que começou a ser 
mais densamente povoada. 

.vos ,;os t córregos vi,'e uma rica fauna letiológica 

Correntões pLLxados por dois tratores vão derru
bando toda a vegetação. sem deixar wna única árvore e. 
assi m. abre-se mais espaço para a agricultura moderna ou 
para a formação de pastagens ou, ainda para o refloresta
mento . Extensas áreas têm sido destruídas para a 
produção de carvão vegetal. destinado às indústrias de 
ferro-gusa de Minas Gerais e do Maranhão. Dessa forma, 
toda a fauna e flora nativas vão desaparecendo. Hoje, 
já sabemos que os Cerrados abrigam wn ecossistema de 
flora e fauna riquíssimas e seu desaparecimento seria wna 
tragédia, da mesma forma que o seria o desaparecimento 
da Floresta AmazõrLica. A fauna local inclui a ema - a 
maior ave das Américas - e outras aves como o gavião
carcará, a seriema, a arara-can.indé, o urubu-rei , o tucano, 
diversos periquitos, o socó e o quero-quero. Os mais 
imponentes animais são o lobo-guará, a onça-pintada, 
a anta, o tamanduá. o tatu, a raposa, o queixada, o veado
campeiro. o veado-catingueiro e muitas espécies de ma
cacos. Entre os insetos mais freqüentemente avistados, 
estão as saúvas e os cupins, cujos ninhos às vezes do
mmam a patsagem. 

A expansão das atividades hwnanas no Cerrado 
(hidrelétricas, urbanização, agricultura etc) resulta em 
grandes impactos ambientais para a região. O solo é wn 
dos recursos naturais mais duramente atingidos. As terras, 



lllllstdl1tel11enh: r<:\ oi \ Ida., IX, lo arado d", trdtor<:" \àu 
laLl ll11l'nt, k\'ad~ pdrd os no" J1'b , n-'Llrrada Vd l,l11-
bu .I, d,,,a mWl,ir<~ sua n Ul1ada Ille'" I-': rtil , a qu, fi C<1 na 
sUJ1'rllcle, \<:m a qual nilo" pmdu/ <llim,n to. 

I'ofmam- '" <: Ill con, .:qli ':ncla, enom1e, crat<: ras 
ou \ o,·oroca,. Lima única voçoroca, numa cidade-satélite 
d" Di, trito I' ederal - Cl'i làndia - tinhj 1.800m de compri 
m,nto por 100m de largura e 23 de profundidade. O, 
tccnicm calculareUl1 que com d a se perdCí<iJ11 2.000.000m \ 
de terra, ma" o pn:juí /..O não pára aí . 0 - " lo, dos Cerra
do ào, em ua maiori a, deficiente, em nutriente;., ,cndo, 
pOrtaJ1tO, de baixa fertilidade natural. I\ s im, para , e ter 
uma agricultura cconômi CiUllentc viávc l, é ncce sário ele
var-se o nível de fert ili dade do so lo através da adubação. 

Os cient istas da Empresa Brasileira de Pesqui -a 
Agropccuária - EMBRAPI\ - j,i de cobriram mui tas ma
neiras de e prodll/j r alimento na região, reduzindo ao 
mínimo a destruição dos recursos naturai . Eles recomen
d3.l11, por exemplo, não queimar os rcstos de lavoura . 

ssim , o solo fi ca protegido contra o im pacto das águas 
das chuvas e não so fre erosão . 

Outra recomendação importante é nào cortar as 
árvores existentes nas fIIatas ciliares, ao longo dos rios. 
imped indo o assoreamento destes. O ideal seria que os 
agricultores e os que pretendem plantar ou criar gado na 
regiào consultassem os técnicos da EM BRAPA, an tes de 
começar o trabalho. 

Atualmente, os govemos dos estados da região es
tào empenhados em levar indústrias para lá. o que é muito 
bom para gerar mais empregos, por exemplo. Mas as 
indústrias, de modo geral, poluem a água e o ar. Essa 
poluição vai juntar-se ás outras já produzidas pelas cida
des e pela agricultura. Em \980, foran1 cadastradas 9 mil 
e 600 indústrias potencialmente poluidoras, metade das 
quais em Goiás. As maiores responsáveis pela poluição 
atmosférica são as indústrias de minerais não metál icos, 
em especial cimento e an1ianto. 

Uma das maneiWlS de se evitar que as novas indús
trias comecem poluindo, é usar tecnologias, já ex istentes 
no Bras il. como fi ltros de ar e de água. 

Para preservar a vida silvestre e a vegetação 
nativa da região - tão importantes como a lavoura e a 

Indu, trlil, qUilndtl se J1'n~ no luturo -, umil m<:dld.J Iln 

por1dntl: , qu<: dcJ1'mk d"s ugncult tlr<:s, l: mdl1t<:r m.Jt,,-, 
em 'iU,,-s [lropned;,d <: \ ()s d<:mill s hahllanll: ' da rl:gIJo, 
qu~ nii() lrJhalh<iJll nil t<:rr..!, l<iJllb..:m [l<x.km LOnlnhUlr, dJU
dando J preservar o, Parqu<:, auonais, como o da.., \' m,,-s 
em Goi{l'>, por l:x<:mplo, c cXlglndo da,> au torid"de., u<: 
uiem novo~ parquc.,. [loi ., ilJ1'nas 7° '0 de toda a r<:g lão 
<:ncontra-, e protegIda por leI. 

Para m3.l11cr a riqueill biológica dos (<:rrado 'i, 
, cria n<:c<:ssári de'itinar maiores recursos para pr~Scf\ ar 
os Parqu~s acionai, que abrigam o [lOUCO qu<: resta 
intacto. De\ ido a pre,.,ôes de di \'ersos scto~e" da eco
nomi a, espec iallll entt: dos grandcs latilundl ári os. a 
regiào nào foi incluída como patrimôn io nacional na 
Constituição de \988. A exploração do Cerrados para a 
agricultura é pcrfcitan1ente recomendáve l, desde qu, se 
ga r3.l11a a preservação de parte da área para perm itir 
a sobrevi vência de sua nora e fauna. 

Callialldra, uma flor ex ótica da regido 
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Cerrados 

Área total: 
aprox. 2.100.000 km2 

com ação antrópica: 
aprox. 700.000 km2 

ano\ J.Lc lnOll m. prUl:C~ SO~ II llp;U; lan tcs 50brc ti n.:gi;:1o. 
dr.::\ u..l u ao aumento da dr.::Il ~ ld adc (kmogrâfica A po pu laç;:10 

da região l't.:ntro-Oc ' k crl.: ~Ct.:U ~ t.:i ~ Vt.:I.t.:~ cn ln; 1950 r.:: 

1990. pêbsando para cerca (11.- do milhóc, (h: hahitanto . 
com lima densidade 11l0dlll de 6.6 habitan tcslkm 2

• O 
c rescimento mio 1'01 apcna ::-. vcgd<llivo. mas rcsu llanlc da 
mtcll'<I 1I1l1graçào. dobrando ... ua participa,',10 rdati va na 
populaç t1o nacio ll ;11 (de 3.3 pa ra 6 .9%,) . Entretanto . a 
população da n:glJo do'\ Cerrado ... aprCSCn l ;.l~ s c.: altamente 

agn.:gatla. com oitenta por Cento \ Ivendo em áreas urbanas. 



Tam.mduâ-b:Uldcira 
lpê-amarclo 
Queima nos Cerrados 
roca 
Rolinha 
Lobo-guará 
Alou 

Impactos sobre o ecoss istema 
Cerrados 

(; r<Jndt', projt'lo ... ag roper u:í.rio, - De,maLtJl1l..'nto de 
.ire" .... n..tL1VdS c grande" quelmdl.Ll.s: drenagcns - cru 
,:to, allera~' ão úa vaJão dm lUrSO'i d'água. assorca 
mentn: nWllocullur-a ~xJemjl'D - dC5lX.juihbrlo eco
lug1l.'o: UI;() dI' K'Dndn qtUJ.lllidudt's dI! a/.:Tllflh i cOf 
- p()lul~d() d:L' ,ibuas: U.\{J dt' meca nizm:;iio jnIl'nsj~'a 
- l()mp.-u..LJ~:tO do.:; solo" 

Exp;.t o,ão urb<Jna dt'·· .. urdt:'n6.ld6.1 - DcsIIUIÇã.o de nas , 
l!.: nlCS de l'ur~os d'água que formam a bdCla do Pan 
t.tIlal : deqrui'tâo da píu !'>agcm : p()lui~ãt) por falt..a de 
Sdncamenlo há..-.. lco: deslIul~' .1o da r.:de de dn:nagcm: 
ahcn ura de CiL\l. .tlhClfa.\, áre.i-" dcr:a pcadas. áreas de 
1:' lIal.:io de areld. c!'lIat.ldS. cortes de morrOs, aterros 
e drên:,gcn", \t>\-orOt' d.": de .. malarncnlO para ob
tenção J e lenha e escoras p.J.IJ construção e fo mo": 
itUOIt.:n l o da IX) l lIi~ ão d a_" ábllit!'> com C"~OlO c do so lo 
l'u m lixo: exp,U1\iú) do LT..!fl.'go de vC lculos c con
seqlk nh: P()IUI~ful atHlo\feTlld e sonora: lOtcnslfl 
l'<t'r~o da dôC.U:«.lcfl/<i\:IO d..! paisagl..'ln c hHll3 natI 
vas pela e x.r!-ln~ão de árl..'a5 (K Upadas com planlas c 
anun..!l" c).ot!(.os . 

In\a.;.ão de re"'H\'<J!oo indigl'na.'- - Imp<tcto l'ultu rdl c 
social ,obre r- ) puI3'túe ~ Lndit:,enas: dl..'srnatamenlo. 

Olari<J' - fabr il'a., de tij olo ... - Deln..1l1dd dI..' CaI\.io 
vegdal : dl..'<;m:ll itme nto do Ce rrado t..: Floresta pré . 
:ima/Únll'<I, nmlt..: da rq!l~o , 

(;6.lrlmpo d e ou ro e pedr<J\\ prl'do'\.:j' - Ero ~ã(), as\O 

rea/lll..'nto c t-ont,iJll1n.I~' j,() dns l' urSoo;; d' jguJ, Ifllp..!C
lOS Stil' IO CCOnÓrlllt·o ... , 

In du ... lria de tr<Jn~ rtlrm;.t çãtl - DI..'SLIUIÇdO Je C3\'e r , 
n.ls cak.uia. .. pdl3 a pr()(Ju~- :i() (.11..' c imento e l'a.ll',lflO 
agríl'ola: dC ~ IIl.ttamenlo para a pr oJu\' ào dI: l.:aTvão 
VC~l:l ..! 1. 
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Pantanal 
Longe de ser um pântano, a terra 

do tuilliú é 11m paraíso de vida silvestre ameaçada 

Das paisagens brasile iras. a 

que mais enche os olhos do visitan
te. pela sua beleza. à primeira vista. é 
o Pantana l. o paraí so das ág uas . 
É nesse para íso que encont ram 
abrigo mui tas das mais exuberantes 
espéc ies de vida. 

Com as cheias. as águas dos 

·tOOOkm de rios que alimentam o 
Pantanal transbordam para a imensa 
planíc ie à sua vo lta e forma-se. en

tão. uma das mais extensas planícies 
alagadas ex istentes. São mais de 
I OO.OOOkm ~ de puro espe tác ul o 
natural a perder de vista. 

Em março. quando as águas 
- que cheganl entre novembro e fe
vereiro - começam a baixar, inicia-se 
o período de esti agem. Depois que 

Salltuário ecológico que deve ser preservado a qualquer custo 

os rios retomam o seu leito, deslizando lentamente pelas 
mui tas cwvas do cami nho, surgem, aqui e ali , milhares de 
lagoas. Dentro e em tomo delas, ouve-se o barulho da 

vida. fervilhando . Peixes, jacarés. capivaras e tantos 
animais em número incalculável. Nos céus. milhares de 

aves , voando em bandos ou ri scando o azul em vôo 
solitário, em tal profusão que a impressão que se tem é 
de que todos os pássaros da terra ali se reuniram para 
uma competição de formas , cantos e cores. 

De fato. a região é a mais rica em aves paludícolas 

do continente, com destaque para as de grande porte como 

jaburus, biguás, carão, entre outros. Em outubro, é a vez 

das piracemas, um nome indígena para ind icar a longa vi

agem dos peixes río ac ima, para desovar e , assim, dar 

inicio a um novo ciclo de vida. Cada espécie - dourados, 

pacus, curimatãs, pintados - forma imensos cardumes, que 

chegam a ter quilômetros de extensão. À sua passagem, a 
água lança reflexos de luz, como se estivesse chovendo 

prata. A cada ano, cadenciado pela época das cheias e da 

estiagem, o espetáculo recomeça. 

Se o Pantanal tem algo de ímpar a oferecer, é a sua 
beleza natural. Uma beleza que, explorada cuidado

samente pelo turi smo ecológico, poderia maravilhar mui

ta gente e, assim, tomar-se uma das principais fontes 
de recursos para o Estado de Mato Grosso do Sul , crian
do empregos para manter os habitantes da região. 

Infe lizmente, não acontece assim. O turismo, en

tre tantas outra~ causas, é um dos principais responsáveis 



pela devastação do Pantanal. Os turi stas soltam fogos 
para espantar as aves c, ass im , ve r a revoada, o que 
pode causar estresse e levá- Ias á morte. Além di sso, 
deixam jogados por toda parte saquinhos de plástico. que, 
se ingeridos por um animal. também podem matá-lo . Os 
pescadores, interessados em pegar muitos peixes, lan
çam redes de malha fina e levam para casa ou para vender 
às tone ladas, só os que lhes interessam, de ixando os 
demais para trás, mortos. 

Assim, a cada ano, decresce o número de peixes 
e os pescadores passam, então, a usar redes de malhas 
ai nda mais finas - que acabam capturando os menores 
também, impedindo que o ciclo inteiro de sua vida se com
plete. No ano seguinte, haverá menos peixes ainda. 

Terra dos Guaicurus, Gua/ós, Paiaguás, Bororos, 

Parecis, Guaranis, entre outros povos indigenas, todos 
eles foram os primeiros a desaparecer, na disputa entre 
portugueses e espanhóis pela posse do território no século 
XVII e, em seguida, no século XV III. na corrida ao ouro. 

Hoje, é a chegada do progresso que ameaça destruir o 
Pantanal. impedindo assim que os brasileiros dele venham 
tirar provei to no futuro. 

Como grande parte da região é imprópria para a 
lavoura., por causa das inundações, formaram-se ao longo 
do tempo, no Pantanal , grandes fazendas de gado, e o 
homem pantaneiro, como os indigenas, sempre cuidou de 
viver em harmonia com a natureza generosa. 

Nos anos 70, começou a chegar gente de outras 
partes do Brasil. Inicialmente, para praticar agricultura 
nas partes altas. Em seguida., para os garimpos de ouro e 
diamantes na Baixada Cuiabana e nas nascentes dos rios 
Paraguai e São Lourenço, entre outros lugares. À medida 
que a vida foi fi cando mais dificil nas cidades - com a crise 

econômica -, mais e mais gente tem-se dirig ido para essas 
regiões, na tentativa de sobreviver. 

Não é por falta de aviso. A natureza sabe avisar 

de muitas maneiras. Quem sobrevoa o Pantanal. por 
exemplo, pode ver as águas dos rios - antes cristalinas -, 
agora barrentas, levando rio abaixo a camada de terra 

fértil perdida das lavouras, misturada ao lodo contami

nado por mercúrio dos garimpos. Por onde passam, vão 
destruindo mil formas de vida que vivem na água, 

A I'es paJudlcuJas. com destaque para as de grallde porte 

diminuindo o estoq ue de alimento aquático, quando não 

matam ou contaminam os próprios peixes. 

O rio Taquari , por exemplo, um dos mais impor
tantes afluentes do rio Paraguai, de tanto receber barro 
das lavouras de soja e trigo das partes altas, teve seu leito 

assoreado. Os peixes, sem poder retomar o caminho da 
piracema, para a desova, desaparecem e as águas , já es
praiadas por grandes extensões de terras, através das cha
madas "bocas" ou " furos" do rio, buscam uma nova aco
modação, para voltarem a ser o rio Taquari. 

Com a chegada das usinas de álcool e o aun1ento 
da população das cidades, os rios passaram a receber tam
bém o vinh% , um residuo prejudicial à vida aquática., 
despejado pelas usinas e as águas de esgoto dos centros 
urbanos e dos hotéis de turismo que se estabelecem nas 

suas margens. 

Outra causa da destruição é a caça clandestina. A 
matança de jacarés - para a exportação de seu couro va
lioso -, de tão grande manchou o Pantanal de sangue. 

Hoje, felizmente, o governo autorizou a criação 

racional de jacarés e capi varas , uma medida que vai 

co ntribuir em muito para conter a matança. Quando 
um animal passa a ser exp lorado de forma raci onal. 

o próprio criador cuida de evitar que se faça a caça 
predatória . Criado em cativeiro , sob controle do go
verno, o jacaré está se tomando um bom negóc io, tan

to na exportação do couro quanto na venda de sua car
ne em restaurarlles de Campo Grande e Cuiabá. 
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o ,.lguapé. uma graciosa piaI/ta aquatica. pede socorro 

Muita coisa ainda precisa ser feita para evitar que 

o Pantanal continue sendo destruido. Falta por exemplo. 

di scutir entre as autoridades e os interessados. Wll plano 

que permita conciliar as ati vidades econômicas. desenvol

vidas nas partes altas . como a agricultura com a 

pesca e o turi smo. além da criação do gado. do jacaré e 

da capivara. nas partes alagadas. Todos. obviamente, 

deverão comprometer-se a evitar os estragos que têm 

provocado. Do contrário, todos sairão perdendo. 

Falta também. desenvolver nas escolas. a educa

'i~o sobre o ambiente em que os pantaneiros e os recém

Chegados vivem. Nem todas as pessoas são capazes de 

imaginar, sozinhas, as conseqüências para a natureza das 

ações que praticam no seu trabalho ou no seu lazer. 

F.litaria. tamlX: lll . :l l'n: nJc'r c\lIn llS habit;Ult~s 

Ill a i::. i.UlliL!ll :' d~l P,U1lanal. ~ ) C(lIlht.:cíllll'ntl.l yUé 1~' 11l dl' 
l'P llh) l' S~~ l' l)Jllrk~l) CL' lb~ i ~tl' l n ~t funci Ll l1a L' Cll lllO tIL-\ t:' 

sc,:.' r pn:SI.'n aJl) l' ainJ .. L l'riar n~ ) \ ' as n:S(T\' ~l.S Jt: prL'st..'r

\ .I,à,\ . par.l q u~ L\ ~ cienti sta, n~la~ p OSS<Ull con tinuar 

estudanJo 35 riqUO<lS .lJi ~,i st~ntcs. 

Mercúrio do Garimpo Ameaça 
o Pantanal 

Os n ;\ 't:'ls dI! CUI/fLlml llarÜU p ur mc?rc úrlo. d etecra

dus !/n/ pt" lXt!S L' U'\'c!S do PalitaI/ai A/afu-grossense!. ulIra 

passam o IIm lle! clt:' O.5mg kg. estabeleCido pela Orgom
:aç<io MUlld",1 do' Saúde . • 4 cOllstatação for f eua pelo pes
f./ lIIsadur LUI: A/arq ues j "t!lra A contamlllaçã o é resulta
du do pruct!ssu dI.! ~.x lraçàu de ouro nos garimpos, que 
di!!>peJu merCÚriO nas agllas dos rios da região A subs
ld f/c ra é I IOC I\'U ao ser humano e (em e/ eao cumulativo. 

Revi sta Vi sao . 29 de julho de 1992 

Feios. Sujos e Maus 

FeIOS, s UJ os, lidos como malvados por muitos brasi
letras do Sul do Pais que acompanham. espantadas. suas 
SUjas aventuras pela selva, os garimpeiros são uma tribo 
Il ómade, \'Iolento, dificil OU! de contar. Seriam 350 mil, 
segunda O cem o promovido na ano passado (/991). pelo 
Departamento Nac/o/lal de Produção Mineral - DNPM -. 
à procura de ouro. cassiterita e diamantes. Nos períodos de 
f ebre do ouro ou de recessão profunda no Pais. a tribo 
de aventureiros incha e pode atingir, como já atingiu em 
meados da decada passada. 800 mil homem . Oito em cada 
de: garimpeiros estão metidos na Floresta Amazônica em 
algum dos quase 2 mil f ocas de mineração aberros no 
meio da mata Entre índios, na luta contra a natureza 
hostil. as leis e fronteiras entre paises 1/Oda significam. 

Para eles. que são as cabe"as-de-ponte da civi!i
:ação brasileira /lOS confins do território. O direito de 
seguir na direção em que o nariz aponta é sagrada. Por 
isso. além das antigas refregas com indios. seringueiros 
e policiais, os garimpeiros estão se metendo em outros 
f ocos de tensão. Dessa vez. com os países vizinhos. 

Apesar da demarcação das terras ianomami. 
cerca de 1.500 garimpeiros v;vem na região. Em 1989. eram 
30 mil. Os garimpeiros-mergulhadores do rio Madeira. em 
Rondania, buscam ouro no leito rochoso do rio. Muitos 
acabam envenenados por mercúrio. 

Revista Veja, 12 de fevereiro de 1992 



Pantanal 

Área total: 
aprox. 150.000 km2 

Área inundável: 
aprox. 100.000 km2 
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Colhcu:HO 
!' anlanal t. lalo-grosscllsc 
lpê- rosa 
T UIUlU 

Vcado-callllgUeHO 
Anna-\ ennclha 
Garça-real 
Cabcp-seca 
Capl\;u-a 

I m pactos sohrl' o l'cossistl'llla 
Pantanal 

Pl· ru~r\;..1 e \l t' n ... h u COnIJX'll~,jo lllm .t LllIll.t II ,ILJ\ .1: 

l,k'''l'qull.1,n"" 

Pt""Oi pn'd:.t lorlu t' cuçu HO Jan .trt- - DUIlI Tl ul ( io dos 
l',,{lIqUl''' r"' .. '''IUl'lro" , dl'''l'qulhhn o,,: rl~co Ol' 1..' \ t l n~:Hl 

dI..' .d ~IJI1I .t_" l'''~\c.· .. ll''' de J.I\. .tr l' 

C; ... rlI1lPO dt' ouro (" pt'dra. .. prt'c,: It ..... :.t .. nos r1o!oo Pura · 
).!u~1 t' S;jo l..Al un' nço - Eru":lo, a." "<HI'.un entu c conta -
1l 1ln.l( i, ) d o" l llf ~O \ d 'j~ lJ.t n,l " c abú..·l' ira_\ d o"i ri o .... quI..' 
forlll.Ull a h.lll .! do n o P.tfdgU,ti , ( om impa.c..'w" ln lhrc 
to" no P.tn t.IIl,t1 , 

Turbmo (' m l).! r:.tç;jo d l' ... ordt.' nado~ t.' prt'datt'lrio!oo - 8 -
lH .... "" .... c mort .. ' de J\ C" dcv lJtl a fogos usados para pro · 
VOCaI rcvo.I4.,l.t$ e a sJqumhos de pl i" LJ CO Jogados que, 
~ m g .... rt (\m lXl T u m am ma.1. po dcm matá· lo: c .... goto" 
de Cl'nuns urb.iI1O\ c ho téls dl' tun "m o que se estab.:.l e · 
l"c..' m n.1$ !o UJ_' llI d.Tg..:n .... . 

AprO\l'itunH.' ntn du, Ct' rrud o!oo - M anejO agrico la ma 
o..:qu.tdo d..: I.I\uur.1..' T..:sul l.II1JO e m erosão do .. solo", o 
que au mentou Slbnlfi ç 3li\' dfTlcntc o sedimento de vá 
Tl O<; rio" que d..:,.ib u.lIll no P.mtanaJ : cont.:imi nação dus 
Tl O<; ll.lI11 hlOl ltl.ts c fl'fllll/...t.n tcs . 

A gramk 4Uanllllade dc água do Pan wna l origi
na -~c de OulJas fomes e regiõcs: d,,-~ c hu v"-~ c dos 
rios 4UC nck dc"iguam , princlpalmelllc da bacia 
do Al iO ParaguaI. Daí a mxc" idade ele uma 
po lítica glob:iI de rCl ll l1Cra \-j o C prC\C rVll \':lo dos 
rcc ur\o\ h iL1r il"O~ que o 4.Ih:J \ lCccm. 

/·', ,,11 . (J / h ', /1,,, ,J,. {I •• • " •. 1" ' '',11/' , ....... / • • 11, .. . / 



Caatinga 

Mata Branca, na língua indígena, 
corre sério risco de se transformar num deserto 

Mandacaru, tipo de cactus que predomina na regido 

Quando chega o mês de agosto, parece que a natu
reUl morreu. Não se vêem nuvens no céu, a umidade do ar é 
mínima, a agua chega a evaporar 7mm por dia e a tempera
tura do solo pode atingir 60° C. As folhas da maioria das 
árvores já caíram e assim, o gado e os animais nativos, como 

a ema, o preá, o mocó e o camaleão, começam a ema
grecer. As únicas cores vivas estão nas fl ores douradas 
do caj uei ro, nos cactus e juazeiros. A maioria dos rios 
pára de correr e as lagoas começam a secar. 

A Caatinga é uma extensa região do Nordeste 
brasileiro, que ocupa mais de 70% de sua área ( 11 % do 
território brasileiro), também chamada de sertão. Nessa 
época do ano. a região, de árvores e arbustos raquí
ticos, cheios de espinhos, tem um aspecto tri ste e 
desolador. 

A vegetação adaptou-se para se proteger da 
falta d 'água. Quase todas as plantas usam a estrate
gia de perder as folhas. eliminando a superficie de 
evaporação quando falta água. Algumas plantas têm 
folhas muito fmas. Os espinhos dos cactos são o ex
tremo desse tipo de folha. Outras têm sistemas de 
armazenamento de água, como as barrigudas. As 
raízes cobrem a superfície do solo. para capturar o 
máximo de água durante chuvas leves. As espécies mais 
abundantes incluem a mimosa a emburana. a catin
gueira, a palmatória a aroeira o umbu. a baraúna a 
maniçoba, a macambira, o xique-xique. o mandacaru. a 
quixabeira e o juazeiro, uma das poucas que não perde 
suas folhas durante a seca. 

Quando volta a chover, no início do ano. a pai
sagem parece explodir de tanto verde. Apesar de 
raso e conter grande quantidade de pedras. o solo da 
Caatinga e razoavelmente fertil. As árvores cobrem
se de folhas rapidamente e o solo. em geral pedre
goso, fica forrado de pequenas plantas, e a fauna 
volta a engordar. Isso inclui animais como a 

ararinha-azul. ameaçada de extinção. o sapo-cururu, 
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a asa-branca. a cotia o gambá. o preá, o mocó. o ve

ado-catingueiro, o tatu-peba e o sagüi -do-nordeste. 

Se a chuva não vem - e este é o problema da 
região, elas são irregulares -. o homem do sertão e sua 
famí lia vão sofrer muito. 

Será preciso, então, caminhar quilômetros em busca 
da água dos açudes, para beber e dar aos animais; a pou
ca comida que resta da colheita do ano anterior pode 
ter acabado e vem a fome. 

No sertão. vivem 15 milhôes de bras ileiros, a 
maio r parte em estado de miséria absoluta. As chu
vas. na realidade, não são poucas. No sertão , caem, 
em médias anuais, de 400 a 800mm de chuva. O clima 
seco e a tempera tura e levada provocam inten sa 
evapotranspiração. 

Essa é a razão por que somente em algumas áreas 
próximas ás serras. conhecidas como brejos, por causa da 
umidade, a agricultura se toma possível e é ali que as 
plantas se desenvolvem com grande vigor. 

Lugar díficil de viver. O homem complicou ain
da mais a vida no sertão. Ao longo de sua história de 
ocupação, que começa no período colonial, quando 
surgiram imensas fazendas de criação de gado e de ani
mais de trabalho para o serviço dos engenhos de açúcar, 

o homem pouco entendeu como funciona e é frágil o 
ambiente da Caatinga. Sem observar as leis da natureza, 

acabou contribuindo para tomar a vida nela ainda 
mais dificil. 

Já no tempo do Império, o imperador D. Pedro 11 
decidiu combater os efeitos das secas, construindo açu

des, para garantir água ao longo do ano. A grande 
açudagem pública apresenta um balanço de aproximada

mente 1.200 a 1.500 açudes, com capacidade superior 
a 100.000m), com cerca de 450 barragens de mais de 
1.000.OOOml. 

Nem tudo saiu como foi planejado. Os grandes 
açudes públicos criaram, de fato, verdadeiros oásis. Em 

torno deles, instalaram-se as melhores fazendas de 

criação de gado, do tamanho dos latifúndios da época 

do Brasil-Colônia, dando a impressão de que a história 
parou no tempo. 

Em outras regiôes, como a do rio São Francisco -
um dos poucos rios perenes do semi-árido - construí 

ram -se cana is de irri gação para desenvo lver uma 
agricultura moderna. As lavouras do Vale do São Fran
cisco produzem. anualmente, muitas frutas e legumes. 
As videiras, um verdadeiro milagre da natureza, dão 

frutos o ano todo. 

Técnicos da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária - EMBRAPA - afirmam que se se cuidasse 
do solo, o Vale do Rio São Francisco poderia ser tão de
senvolvido como o estado da Califórnia, nos Estados 
Unidos, uma região de características semelhantes. 

Tudo depende de como serão resolvidos os 

problemas causados pela agricultura moderna no São 
Francisco . A situação do solo e da água piorou na 

região, a partir de 1985, quando o governo incentivou 

a irrigação. 

Irrigação não é chuva artificial. É uma técnica de 
produção de alimentos muito delicada Exige conhecimen

to e especialização. Do contrário, ela pode salinizar os 
solos, um processo que se torna ainda mais intenso por 
causa da evaporação da água provocada pelo calor. 

A irrigação tem que ser acompanhada de dre

nagem do excesso d'água. Da mesma forma, tem que 
se estabelecer as verdadeiras necessidades de água de 

cada cultura e aplicar tantos milimetros quantos forem 

necessários. Especialmente nos climas semi-áridos, 
quando a irrigação é insuficiente e a evapotranspiração 

é maior, há riscos de salinização se os solos contive
rem altos teores de sais solúveis (do tipo carbonato, 
normalmente). 

Outro problema é a contaminação das águas por 

agrotóxicos. Aplicados nas lavouras, eles escorrem das 

folhas para o solo, dai para a represa, matando os peixes, 

além de prejudicar a saúde dos traba1hadores rurais. 

No perimetro irrigado de Moxotó, em Penambuco, 

bastaram 30 anos de irrigação para salinizar 30% de suas 

terras. Os técnicos descobriram, nas culturas de tomate, 

melão e millio, altas doses de agrotóxicos. Mais 30 anos, 
se não forem tomadas medidas mitigadoras, a maior parte 
do perímetro de Moxotó estará imprestável. 



Nas á reas de cri ação de gado, e m torno dos 

aç udes, a vida não me l horo u para a ma ior parte da 

popu lação . Aco ntece que os faze ndei ros costumam 

cercar os açudes, imped indo o acesso da po pulação à 

ág ua. O açude acaba serv indo apenas para mata r a 

sede do gado. 

Como as grandes faze ndas conti nuam crescendo 

e aumentando seus re banhos, sobra cada vez menos 

espaço para as cabras. o gado 

e a roça da população pobre. 

Como a área é insuficiente para 

a fiU'ní lia viver, muitos desistem 

e migram para os centros ur

banos, onde, desempregados, 

vão morar nas favelas . 

Os que in sistem e m 

fi car na ag ri cultura acabam 

usando mais intensamente o 

pasto pequeno para os animais 

e cortam a pouca lenha que so

brou, para cozinhar. Tudo isso, 

somado aos estragos provoca

dos pela agricultura moderna 

na região, fez com que, nos úl 

timos quinze anos, 40.000 km1 

de Caatinga se transformassem 

em quase deserto. Ricos e po

bres, cada um à sua maneira 

acabmn destruindo a Caatinga. 

E depois? 

seca que alimenta o gado com suas folhas, diminuindo 

ass im a pressão sobre as plantas tipicas da Caatinga. 

Além disso. a região prec isa ser re fl orestada com plantas 

que se desenvolvem bem nesse clima, como a algaroba. 

por exemplo. 

Um dos fatores que tem impedido a transforma

ção da Caatinga num imenso desertto é a presença da 

vege tação . Onde a vege taç ão adaptada fo i desmata-

da, como no Seridó, no Rio 

Grande do Norte , a deser

tificação já é observável. A 

Região do Seridó tem mais de 

9 .000km 2, e o processo de 

dese rtifi cação nessa área é 

considerado irreversíve l. 

São muitas as reco

mendações dos técnicos para 

evitar que a Caatinga vire de-

A vegetaçdo adaptou-se ao clima para sobreviver 

Os técnicos recomen

dam ainda q ue o gove rno 

federal repense a mane ira 

como vem destinando recursos 

para o Nordeste, de modo a 

tomar menos dificil a vida da 

maioria da população. Duran

te muito tempo, os governos 

apoiaram grandes proj etos 

de fazendeiros e políticos. na 

espe ra nça de que c riassem 

empregos para a população 

Esses recursos servi ram , em 

geraL para se comprar mais 

terra para eriar gado e os de

se mpregados e pequenos 

agr ic ult o re s ti vera m q ue 

serto e o sertanejo sofra ainda mais. A primeira delas é 

que as terras irrigadas pelo governo, que tenham os me

lhores solos, sejmn destinadas ao pequeno agricultor. Para 

os grandes fazendeiros e as grandes empresas ficariam 

as áreas que exigem conhecimento mais profundo para 

serem exploradas. 

Uma outra recomendação é o plantio de árvo

res como a jojoba, espécie exótica, muito resistente à 

migrar para os centros urba

nos, onde a vida também é dificil. 

Agora, com tanta gente empobrecida, teria che

gado a hora de começar por atender primeiro quem 

mais necessita de ajuda. Com um programa de desenvol

vimento voltado para os mais necessi tados, e muita 

informação pelo rádio, por exemplo, os sertanejos pode

riam aprender muito sobre como lidar com a Caatinga, 

sem destruí-Ia, para seu beneficio. 
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Caatinga 
Área total: - . 
aprox. 1.100.000 km2 

com ação antrópica: 800.000 km2 

11 0 
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Caatinga 
Caalinga 
Cacto 
Ararinha-azul 
Rio seco 
~-b. t.a das Pororocas 
Pica-pau 
I'rd 



Impactos so bre o ecoss istema 
Caa tinga 

G ra ndt's l ;jtifLindio~ - Dcsm:ll amcnto tia vege tação nati 
va; controle dos rec ursos natu rái s por grandes grulXlS 
ccontJ mi c.:os, com des taque para os rccu r-.os hídrj(,;()s: 
êxodo m ral para as ca pitai!' nordes linas c outras 
rcgiôcs: dcscr tiri c3<;ào de grandes áreas. 

Prospecção e exp lor<.lç ão d t' I(' nçúis d 'água s ub 
te rrã neus e d e combu,tín is rú~,t' i ~ - pc trúlt'o e gás 
natura l - Cont aminação de cursos d'água slIpcrric iais: 
desmatamento de áreas. 

Siderurgicas, olaria."i e outras Indústrias - Corte da .... c
gcta\~ :lo nativa para produ~' ào de lenha c C:lrv:io vegetal: 
dcscr li fi cação. 

Form:.Jção de pastagens - Devas tação da cobertura ve 
getal: perda progressiva da matéria orgánica do solo: 
erosão. 

I rrigação e dre nagem - Sa lini/..llção do solo: comami 
nação d'água por agrot6:c.icos: ac;; sorcamc nlo de açudes. 

,..j , ... " " S.",juJ/A IIRL /J(." ü ENS 

Exislem evidências da 
ex istência de áreas de de
sen ificaçilo no semi-árido 
(caatinga) onde a degrada
ç30 da cobertura vegetal e 
do solo atingi ram condiçõcs 
de irreversibilidade. Apare
cem como pequenos "deser
lOS" den tro do ecossislema 
original. Possuem dinâmica 
própria, e lendem a se lor
nar cada vez mais acenlua
dos e a se expandir para 
áreas vizinhas. 

til 



112 

Campos, Banhados e Cocais 

É preciso harmonizar as atividades 
de exploração com a preservação de seus recursos naturais 

11 beleza e a produtividade do.> Pampa.> silo exemplo para quem explora ou/ro.> campo.> no I'ai, 

Além das fl orestas tropicais úmidas , dos Ccrrados, 
da Caatinga e do Pantana l, outros ambientes - como 

os Campos e os Banhados - caracteri zam a paisagem 

brasil eira . Campos limpos, o u campinas, acontecem 
dcvido a uma séri e de fatores, como solo ou altitude, 

"m cl imas c lugares bem di [crentes. Ass im , no Bras il. cn-

contrdlllos campos limpos no Rio Grande do Sul, Roraima. 
nas montanhas de Minas , na Ilhado Bananal, Ilha dc Mamjó 
e em manchas, em lugares altos da Amazônia. 

Os campos do Rio Grande do Sul , denominados 
Pamra na Região da Campanha, e os Campos-de-cima
da-Serra, no Pl ana lto sul -rio -grandense e catarincnse, 



estendem sua beleza por 210.000km2 de tapete verde 
(incluindo a extensão fora do Estado). 

Como em todas as comunidades naturais, seu ta
pete de gramíneas e leguminosas nativas, ralo e pobre em 
espécies - mas que se torna denso e rico nas encostas - é 

o ponto de partida de uma complexa teia de vida, dos 

fungos e bactérias aos animais superiores que vai acabar . 
no homem. 

Para que tudo se renove perfeitamente - cada 
espécie obedecendo a seu ciclo de vida, e cada ciclo 
entrelaçando-se aos ciclos das demais espécies vege
tais ou animais, numa grande e afinada orquestra - é 
necessário ainda o concurso de outros recursos natu
rais, como o solo, o ar e a água. Qualquer interferência 
humana ou natural, como uma seca prolongada, ou co
mo a erosão do solo, pode desarranjar, às vezes de forma 
irreversível, um ambiente de aparência tão simples, como 
os campos do Sul. 

É nos Pampas que se criam o gado e as ovelhas do 
Rio Grande do Sul. O pastoreio é contínuo, de modo que 
nas épocas favoráveis ao crescimento das pastagens, a 
pressão do pastejo é baixa. Quando a época é desfavo
rável, na ausência das chuvas, é sempre o mesmo número 
de animais a disputar uma menor quantidade da pastagem 
disponível. Então, a pressão de pastejo é alta. O relvado 
raleia e o pisoteio dos cascos dos animais sobre o pasto, 
quase desnudo, compacta o solo e abre veios na terra. 
Quando vêm as chuvas, é por ali que as águas vão correr, 
dando início ao processo de erosão. 

O fogo, muito usado para eliminar as sobras 
ressequidas da pastagem ou evitar o chamado "engros
sarnento" dos campos após o inverno, torna o solo ainda 
mais frágil, facilitando também sua erosão. 

Está aí, entre outras razões, o motivo por que os 
campos do Rio Grande do Sul vêm sofrendo um progres
sivo processo de degradação. Os criadores, forçados a 
produzir de maneira cada vez mais intensa, acabam se 
esquecendo de assegurar a produção futura. 

Para continuar produzindo no futuro, seria neces
sário adotar um manejo da criação, que permitisse a intei
ra renovação das pastagens e de sua fertilidade natural. 
Se continuar assim, vai-se produzir cada vez menos came, 

Nos Pampas, agricultura e pastoreio convivem lado a lado 

pois O gado mal-alimentado ficará mais fraco e mais su
jeito a doenças. 

Além da pecuária, os campos são utilizados, tam
bém, para a produção de arroz, milbo, trigo e soja, às 

vezes em associação com o gado. Neste caso, também, a 
desatenção para com a vida do solo está levando a erosão 
a extremos. No município de Alegrete, por exemplo, for
mou-se o Deserto de São João, uma área que há 50 anos, 

não ultrapassava 12ha e, atualmente, vai além de 186ha. 
Problemas de desertificação preocupam também os habi
tantes de toda a Bacia dos rios Ibicuí e Ibirapuitã. Para 
conter o avanço da degradação, é preciso incentivar a pes

quisa e o manejo adequado. 

É preciso, ainda, delimitarem-se áreas de pre
servação, a exemplo dos parques estaduais de Espinilho, 
Ibitirá, Podocarpus e Tainhas, pois a beleza e a produ
tividade dos campos limpos do Sul servem de lição para 
aqueles que trabalham nos outros campos limpos do 
Brasil. 

Um ecossistema que, à primeira vista, lembra os 
Pampas do Rio Grande do Sul, é encontrado nos Cam
pos Rupestres, ou Campos de Altitude, geralmente a 
900m acima do nível do mar. Esse tipo de ecossistema é 
encontrado na Serra do Cipó e do Caraça, em Minas 
Gerais, na Serra de Jacobina, na Chapada Diamantina, na 

Bahia, e na Chapada dos Veadeiros e Serra dos Pireneus, 

em Goiás. 

O solo, nesses lugares, é pedregoso e formações 
rochosas são comuns. O ambiente é seco e as plantas são 



adaptadas à falta d'água. A vegetação é rasteira, com 
algllilS arbustos e raras árvores que não passam de 2m de 
altura. Há muitas plantas de valor ornamental, como 
orquídeas e sempre-vivas, dentre outras. 

Bom-senso é uma fórmula para manter essa harmonia 

Os Banhados 

Os Banhados são ecossistemas alagados no Ex
tremo Norte e Extremo Sul da costa do Rio Grande do 
Sul. O mais importante é o Taim, que cobre mais de 
32.000ha. A densa vegetação é formada por jllilCOS, 
gravatás, figueiras, corticeiras e aguapés, que criam um 
habitat ideal para uma grande variedade de animais. As 
aves incluem o cisne-de-pescoço-preto, o socó, garças e 
marrecos. Os maiores animais são a onça-pintada e o 
veado, mas também tem gato-do-mato, lontra, lebre, 
capivara e o ratão-do-banhado. Existem muitos peixes, 
como o bagre, pintado, cascudo, tainha e corvina. Tam
bém há tartarugas e algllilS sobreviventes dos Jacarés. 

Devido à riqueza do solo do Banhado do Taim, 
já houve tentativas de eliminá-lo, inclusive um plano para 
drená-lo. Em 1979, a área foi transformada em Estação 
Ecológica, mas essa medida louvável ainda não garantiu 

a sobrevivência daquela área. A ação predadora de ca
çadores e a ganância de fazendeiros são uma ameaça 
para a sobrevivência do Taim. 

Os Cocais 
Entre a Floresta Amazônica e a Caatinga, exis

tem florestas no Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará 
e Rio Grande do Norte) dominadas pelas palmeiras 
babaçu e carnaúba, ocorrendo também o buriti e al
gumas frutíferas como a oiticica. 

Livre da competição de outras plantas, essas 
palmeiras se desenvolvem rapidamente . O babaçu, 
nessas condições, pode atingir 15m de altura. Do 
babaçu se extraem diversos produtos, como óleo, 
álcool, acetatos, fibras e glicerina. Da carnaúba ex
trai-se, basicamente, a cera. 

Carnaubal na regUlo dos Cocais 



Campos 

Impactos sobre Campos do Sul 

Criação de gado sob pastoreio - Deterioração dos solos 
pelo pisoteio excessivo, contínuo e extensivo; ero
são; desertificação. 

Plantio de soja e trigo - Desaparecimento dos cam
pos ; diminuição da fertilidade dos solos; erosão; 
compactação; perda de matéria orgânica. 

Queimadas - Perda da fertilidade dos solos; erosão; 
desertificação. 

MBRAPA 

Deserto de São João Alegrete 
Campos do Sul 



116 

Mata Atlântica 
Considerada um dos mais importantes 

ecossistemas do Planeta, é também um dos mais ameaçados 

Ao desembarcar no litoral da Bahia, em 1500, 
os exploradores portugueses ficaram deslwnbrados com 
a beleza do lugar. De costas para o mar, eles mediam 
com olhos espantados aquela imensidão verde, floresta 
densa, cheia de árvores frondosas que atingiam até 40m, 
de boa madeira, árvores de frutas saborosas, pássaros 
de cores nunca vistas; papagaios, macacos, sagüis; 
índios que viviam da caça e da pesca fácil, tão gene
rosa devia ser a natureza. Era sua primeira visão da 
Mata Atlântica. 

Originalmente, essa exuberante floresta tropical, 
que cobria wn território pouco maior que l.000.000km2, 

espraiava-se pela costa do Rio Grande do Norte, ao 
Rio Grande do Sul, avançando pelo interior em exten
sões variadas. A Mata Atlântica praticamente ocupava 
todo o Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná 
e Santa Catarina, bem como parcelas significativas de 
Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, 
logrando alcançar a Argentina e o Paraguai. 

Semelhante ao que ocorre com a Floresta 
Amazônica, a Mata Atlântica reúne formações vege
tais diversificadas e heterogêneas. À primeira vista, pode
mos distinguir três tipos de florestas, diferentes em 
sua composição e aspectos florísticos, e que guardam, 
porém, diversos aspectos comuns: as florestas 
ombrófilas densas, com ocorrência ao longo da costa; 
florestas semideciduais e deciduais, pelo i,nterior do 
Nordeste, Sudeste, Sul e partes do Centro-Oeste; as 
florestas ombrófilas mistas (Floresta de Araucária) do 
Sul do Brasil. Além disso, a Mata Atlântica é comple
tada pelas restingas e mangues do litoral, bem como 
pelos enclaves de Cerrado, campos e campos de alti-

tude encerrados nos três maiores grupos florestais 
citados. 

Infelizmente, desse imenso corpo florestal, que 
outrora cobria 12% do território brasileiro, restam 
apenas 9% de sua extensão original. Rios importantes 
para a economia regional e o meio ambiente, como o 
São Francisco, Parruba do Sul, Doce e Jequitinhonha, 
encontram-se poluídos ou assoreados por causa dos 
sedimentos arrastados pela erosão do solo desprotegido 
de vegetação. 

Na verdade, a maior pa~e do que foi a Mata 
Atlântica encontra-se substituída, nos dias atuais, por 
campos e cidades, embora ainda restem manchas 
isoladas de florestas, das quais os mais expressivos re
manescentes estão concentrados no Sudeste brasileiro. 
Com efeito, na Serra do Mar é possível encontrar, 
mesmo nos dias atuais, o jequitibá-rosa, as quaresmeiras 
e até alguns sobreviventes do pau-brasil. Debaixo das 
árvores, há pequenas árvores, arbustos e palmeiras, 
cobertos de bromélias e orquídeas. Encontramos mor
cegos; marsupiais (parentes distantes do canguru) como 
o gambá e a cuíca; vários tipos de macacos; as lindas 
borboletas que ainda não foram transformadas em 
quadros para os turistas, e wna rica variedade de aves. 

Um dos motivos para preservar o que restou da 
Mata Atlântica é sua rica biodiversidade, variedade de 
plantas e animais. Calcula-se que nela existam mais de 
800 espécies de aves, 180 anfibios e 131 mamíferos, 
inclusive as quatro espécies de mico-leão que são ex
clusivos daquele ecossistema. 

A Mata Atlântica é considerada, atualmente, um 
dos mais importantes conjuntos de ecossistemas do 



Planeta e wn dos mais ameaçados. As pouquíssimas 
ilhas de floresta que restam não podem desaparecer. 

Como proceder? A defesa da Mata Atlântica 
precisa começar pelo governo. Nos últimos 50 anos, 
foram criados alguns parques nacionais na região, como o 
do Iguaçu, no Paraná, e o de Itatiaia, no Rio de Ja
neiro. Não basta. É preciso, wna vez criado o parque, 
que todos se preocupem em evitar que seja invadido e 
explorado, com a retirada da madeira e carvão, como 
ocorre em muitos. Essa é wna tarefa que cabe a todos. 

Araucária, uma espécie quase em extinção 

Mata de Araucária 

Quando os povos ditos civilizados chegaram à 
América do Sul, a Mata das Araucárias ou dos Pinhei
ros-do-Paraná estendia-se do sul dos estados de 

Minas Gerais e São Paulo até o sul do Rio Grande do 

Sul, avançando pelo extremo Nordeste da Argentina. 
Eram 100.000km2 de matas de pinhais. Na sombra dos 

)inheiros, cresciam muitas outras espécies, como 

i imbuia, o cedro, a gameleira, a canela, o angico e a 
:imbuia. Esse ecossistema está praticamente extinto 

agora. Com ele, diversas espécies de roedores que se 
alimentavam do pinhão, inúmeras aves e insetos ou 
morreram, ou estão ameaçados de extinção. 

Hoje, metade das araucárias, sobreviventes à 
devastação trazida pelo homem, está confinada em 
"museus", ou seja, as áreas de preservação aos cuidados 

. dos estados e do governo federal. Restam menos de 
300.000ha, área equivalente a wna das grandes fazendas 
do Norte do País, que representam a adaptação da Mata 
Atlântica a wn clima subtropical, mais temperado. 

Durante 150 anos, a Mata dos Pinhais alimentou a 

indústria madeireira do Sul, interessada especialmente 
no Pinho Brasileiro, ideal na construção de casas e na 

confecção de móveis. Com as colonizações alemã e 
italiana, expandiu-se a agricultura na região e, com ela, 

a devastação. 

Mais tarde, entre 1920 e 1960, descobriu-se o 
mercado externo para a araucária. Aconteceu, então, wna 
tal corrida na sua exploração, a ponto de ser confirndida 

como medida da velocidade do progresso, que levou à 

atual escassez de suas reservas. 

Ecossistemas costeiros e insulares 

Em seu longo período de formação, o planeta Ter
ra, ao distribuir suas belezas naturais, agraciou o Brasil de 
maneira especial, dando-lhe wn litoral de fazer inveja ao 
mundo, pela sua extensão, variedade de suas formas e di
versidade de seus ecossistemas. Praias, baías, costões, 
manguezais, restingas, ilhas, recifes, falésias, estuários, bre
jos, baixios, uma sucessão de paisagens associadas à Mata 
Atlântica, que se estendem por 7.367km, do rio Oiapoque 
ao Arroio Chuí. 

Os manguezais são ecossistemas de alta produ
tividade biológica, sendo responsáveis por parte consi
derável dos recursos marinhos, pois são áreas de cria
ção, refúgio permanente ou temporário para muitas 
espécies de peixes, crustáceos ou moluscos capturados 
pela pesca artesanal e industrial. Além disso, fornecem 
habitats para inúmeras espécies de animais ameaça
dos de extinção, com destaque para as aves. 



Isso quer dizer que a maioria dos 1,7 milhão de 

toneladas de peixes, camarões, etc, que o Brasil poderia 

colher, anualmente, de suas águas litorâneas, tem nos seus 

2.500.000ha de manguezais (o mais extenso do mundo), o 

estágio inicial de sua cadeia alimentar. Somente mais tar

de, já em formas juvenis e adultas, é que a vida marinha 

distancia-se, para viver ao largo. Sem manguezais, a vida 

dos oceanos - que, a cada ano, oferece ao homem 200 

milhões de toneladas de alimentos - estaria ameaçada. 

Apesar de sua importância capital, os manguezais 

estão entre os ecossistemas mais devastados do Brasil. A 

fúria destruidora é tal que não se consegue saber quem, 

primeiro, está empenhado em acabar com a vida no mar. 

Se as indústrias poluidoras, o turismo, a especulação imo

biliária, ou os prefeitos, sistematicamente interessados em 

aterrar aqueles brejos. 

Também as restingas são duramente atingidas pela 

ocupação humana do litoral. A vegetação da restinga é 

por inteiro de Mata Atlântica, onde podem ser encontra

dos, por exemplo, o pau-brasil e o cajueiro, exceto por 

umas poucas espécies apontadas como próprias dessa 

formação vegetal. 

Na praia e na anteduna (faixa entre o limite da maré 

alta e o início das dunas) encontram-se plantas rasteiras. 

Nas dunas ou morros de areia (nem sempre presentes), 

avistam-se bromélias e cactos de até 3m de altura, en

quanto as porções de dunas que são fixas revelam-se 

cobertas por vegetação compacta de 3 a 5m. Nos arre

dores de lagoas, ou em solos ricos em água e matéria 

orgânica, a restinga é densa e alta como mata, chegan

do a atingir 10 a 12m, com algumas árvores de 15m. 

Com efeito, à medida que se aproxima da Mata Atlântica, 

ela experimenta um adensamento, além de se tomar mais 

alta. Completam a paisagem das restingas as turfeiras, es

palhadas pela região a partir de Santa Catarina até o 

extremo litoral Norte, os brejos, sempre presentes, assim 

como as lagoas, de água salgada ou salobra, por vezes 

bem amplas, por estarem conectadas ao mar. 

A devastação é tão extensa como o próprio lito

ral. Começa no Delta Amazônico, com a derrubada da 
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Do Delta Amazônico ao Chul, é só devastação 
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mata, a poluição por agrotóxicos e a mineração. Passa 

pelo Golfo Maranhense, onde uma indústria despeja no 

mar dióxido de enxofre, um produto tóxico. Avança até 

Recife, onde para se construir um porto, dinamitou-se 

um dos maiores recifes de corais do mundo. 

À medida que se vai descendo em direção ao 

Sudeste e ao Sul industrializados, as agressões contra 

o litoral tomam-se ainda mais intensas como na Baía 

de Vitória, no Espírito Santo; Baía de Guanabara, no 

Rio de Janeiro; Baía de Santos, em São Paulo; até o 

Chuí. São os vazamentos de petróleo, a limpeza dos 

navios, o transbordo nos portos, os metais radioativos, 

a especulação imobiliária, as indústrias, os esgotos ur

banos, o turismo, tudo concorrendo para liquidar a vida 

no mar. 

o que podemos fazer para proteger o litoral? 

Primeiro, mostrar às pessoas como são importantes as 

faixas costeiras para a vida dos oceanos e dos rios; as 

ilhas, para a sua flora e fauna, especialmente as aves 

marinhas, que nelas encontram lugar de abrigo e repro

dução; os corais e tudo o mais. Segundo, convencer as 

autoridades e os proprietários de indústrias de que o 

mar não é lixeira. Terceiro, organizar campanhas de 

informação, especialmente nas escolas e nas comuni

dades. Cada escola litorânea deve mostrar aos alunos 

a riqueza e a complexidade das formas de vida que os 

envolvem e que são a principal fonte de alimentos da 

população. 



Mata Atlântica 

Orquídea 
Mata Atlântica 
Mico-leão-dourado 
Bromélia 
Preguiça 
Reserva Ecológica da Juréia 
Pau-brasil 
Porco-espinho 



Impactos sobre o ecossistema 
Mata Atlântica 

Grandes concentrações urbanas - Degradação da pai
sagem; poluição de águas interiores e costeiras; conta
minação do solo, escassez de espaço; problemas sócio
econômicos; poluição sonora. 

Grandes concentrações industriais e pólos industriais 
- Poluição do ar, das águas e do solo; degradação da 
paisagem; geração de resíduos sólidos perigosos. 

Atividade portuária - Poluição das águas costeiras; po
luição atmosférica; geração de resíduos sólidos perigo
sos; risco de acidentes. 

Agroindústria de açúcar e álcool, papel e celulose e si
derúrgicas - Utilização de madeiras nobres, de carvão 
vegetal; poluição dos cursos d'água, dos solos e do ar; 
desequilíbrio ambiental- monocultura. 

Transporte de combustíveis em oleodutos e gasodutos 
- Desmatamento; erosão; riscos de acidentes com pre
juíws para a fauna, a flora e a vida humana. 

Expansão urbana desordenada na faixa litorânea -
Destruição de ecossistem'as fundamentais à vida mari
nha: manguezais e restingas; degradação de paisagens; 
poluição das praias; prejuíws sócio-econômicos para o 
lazer, turismo e pesca. 

Mineração de granito, calcário e areia - Degradação 
de grandes áreas; poluição e assoreamento dos cursos 
d'água; degradação da paisagem e problemas sócio
econômicos graves. 

Fonte: O Desafio do Desenvolvimento Sustentável. 

Da massa florestal contínua original da Mata Atlántica já não existe quase 
nenhum remanescente acima da baía de Todos os Santos. no estado da Bahia. 
As pouquíssimas ilhas de Ilorestas que restam nessa área representam 
repositórios de um banco genético de valor inestimável. No sul da Bahia 
ainda é possível vislumbrar algumas massas mais volumosas de Iloresta 
primária. Além dessas áreas, tem grande signilicado a existência de cerca de 
500 mil hectares de tlorest'ls abrigando plantações de cacau, na chamada 
região cacau eira. Embora esteja predominankmente dest:llcada de jacarandá 
e de outras espécies arbóreas mais valiosas, essa cobertura vegdal original. 
que faz o sombreamento natural das lavouras de cacau, constitui um sistema 
tlorestal da maior importáncia, que, além de produzir riqueza através da 
produção de cacau, proporciona uma situação peculia! na agricultura 
brasileira do ponto de vista ambiental. 



Ecossistemas 
Costeiros e Insulares 
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l'rll1 a Ik l.,;u •• I ..... · (1'1 ) 
1'T:lla J.: l'llm~' ,i.: \'a .... 1 ( 1'1 
1· ~"fl1:U1J,., d..: N,.,-"uhu 
J~,... ~ ,~qu;u-a (C I' ) 
Car.l.lll;:UCJ" 

l ' l alaf"nua..~ J.a I b L I J. de 
Campus (R) ) 
A.II,I ~las J{ .... !L~ 

AI .. I d;L.~ J{ ..... a, .. 

Impactos so bre ecossistemas 
costeiros e insulares 

Ellraçilo mim' ful - prlr 6Il'0. ~fi s nalllr :d , 
slllgrma. cu r vA0 r le - (' pólos intluslrillis - I' t lhll~' :' U 

dI) ar, ng llíl e :-.( )I o, í Il11e; I ~' a ; \(1 ... mangue/al '" (re ... tmga ..... 
l'tlnllito L' lIlre a illdu :-' [fla . ti turi :- l1l tl, ' I pL'''l' a L' {I la/t.'f 

Expansilo urbuo" t!rsnrdenllt!ll ('OI i'trrlls na
turais do lilornl r rspccul:lçilo imohiliária - Ik

grad a\' ,\o de cCtl :-. .. isterna ... fllnda nKIII ,II '" ;\ vida lIlari · 
nha . IllllnguoJ.li :- L' rl.: .. llnga", tkgraJaç.lo dI: fl ; lI ~ a g(n ... , 
l' lI scadlls, fa ló ias, (lrtlllHlIIH'I rio .. , fll.:nin :-. ula:-. t.: ilha:-., 
flolul~i\o llas praias: preJuifo" para ti luri 'Õ nw L' li 

pL'sea, 
Alivid adrs PortuárillS - I'o lu ;ç;\o da:-. n gua ~ 

costeiras , ri scos dL' acidcntl.: ~: pollliçflo atl1losféril:i1 . 
Pesca exccssi\'a - Esg(,tilmento dos cSlOqllL'S 

pesqueiros, flrin cip;llrlll:nll: lagos tas c peixt.:s de ma ior 
valor econômico: dL' scqui líhrio ecológico da hiota ma
rinha : irnpac tns negativo 'Õ sóc ;o-cconll rni cos c cultu
rai s. 

Mai ~ ua ml.: ludl.: da populaç:1o hra ~ ileira cu.: upa 
a faixa lilOrÚnl.:il , Llmk C gL' rada grand l.: parte da produ
çflo ecollômica do Pai s. suhmell.:ndo O ~ ecoss i ~ ll:mas 

costeiros a violentas prl.: "sli!.: 'i . ()Uillof/I: da~ 17 c;lpi
lais dI.: eSlauos hríL'Õ ilciros I (lf.:al Lf ... am-Sl.: 110 litoral. Dl:n
Ire as Ires cXl:eçti!.:s , Sí10 Paulu exerce forte prL"ssflo 
il nlrópi ca sohrc óI cosia. através de lima rede de a,'Õs t.: lll a
Illen tos de nalu re/_a industrial. po rl u{lria e lurislil:lI , 



Reservas Biológicas 

Diallte da alllea{'a de tallta destruirt/o. 
e illlli.\pel1.wível preservar o "ue aillda resta 

No nra ... iI, existem áreas tle,\'rilw illl.\' ti prole('flo tia hiotli"er,\'itlwle ..... \·'10 tU' re.\'e'Wl.\' hioM/.:;CIIJ (! os pl/fll'U!.\' /lariollll;.\' (' t!\'(tltlzw;,\' 

A borracha (preparada a panir do I ~lt e x L:xlraído 
do tronco da ~eringue ira). antL:~ de ~cr dL:scuberta pe la 
civi lização moderna. L:r3 um brinquL:do qUL: os índios da 
Amazônia fazi iun para seus filhos. Sua cxplorao,:ào rqJl'l:
sentou, no pas~ado , a maior ati vidadL: L:conúmica da 
Região Amazônica. 

As índias de uma tribo. no México. sú tinham 
fi lhos qU~Uld() quniam. Pesqui sadores descobri ram que 
das usav.un uma pl .mta nati va. que continha hormônios 
que () corpo da mulher produ/. durante a gravido. Com 
b'L,e nessa descoberta, as primeiras pí lulas <ulliconcep
cionais fúram produl..idas no /'vkxico. usand o-se, para 

123 



• Reservas biológicas 

• Parques Nacion~ is 

• Reserva 
mundial 

o ll rasi l possui 1,8% de sua 
cx lcnsdo em unidades de 
conscrvaç30. O total de área 
protegida t de 3.7% de sua 
supc rficic . 

Parques e reservas biolúgicas 
do Brasil 

., 

(Federais e Estaduais) 

• 

l i' (''', • 

Tipos de unidades de conlen'açlo 
no pais: 

• Parque nacional 
• Relen'a biol6g1ca 
• EslaçAo ecológica 
• Reserva ecológica 
• Área de prolcçAo ambiental 
• Reserva de patrimônio mundial 
• Reserva incllgena 
• Parque incllgena 
• Floresta nacional 
• Reserva de floresta nacional 
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I~~ll . a rl~UH ~l nati,'a , Dt:Pl1j S, ~1S a~t:tltc~ ~lti, ll~ ti.)f~lIll 

n. .. ·prlllhv.i J ll~ t:ll1 l3~lcHllrill (' Ih1jl' , \..) :\ ~Ultil'lHll'Cpl.·i~l 

ll,tI :, SJll prl1JlviJl1$ cln lar);3 t"scab CIll tll Jl1 \,.1 IllllllJl1 

r\..ld\..) $ \..)$ dia..', Ot'SI.'l1hn .. ' lll -$C 1ll1\'l.1S lI:\llS r~J \..b 

",TC" 'I""" da !loresta, Qu:md" se pensa ,'m pres,' r\'a
I" ,,' ,,'nh,',,:-",S mdh"L" impor1:ulIe tambem L','nser.'ar 
,I L'ul!ura dos 1'<'\"'5 qUe' k\"araJlllllilhar,'s d,' :mo, para t,'r 

a s:lbcdoria que t~m, L'omo fo i " L' :15,) d" hrinquedo de 
b,'rracha, ,-\km disso, de> conhecem os segredos da !lo

restJ. como as plantas mediL'inais, 

Foi pens:lIldo ni sso - e pensando tamhém na 

nl'cessidade de proteger a l'xist~nci a dus seres \'iH)s, 

:mimais, plantas c seus hllbilals -, que lOdos os paises ctn 
mund,' decidiram montar uma rede de proteção, de 
dimensão pl::metana para a hiodi\'ersidade dos an imais 
e plantas e tambem das nações indígenas. São as chama
das reser. 'as nallffili s, parques nacionais, santuanos de 

\'ida sih'est re , estações ecol ógicas, are as de reserva 

extrati,'ista arcas de proteção ambiental. etc. Cada país 

cuida de sua parte , 

Atualmente , aper!as 3°10 de toda a area da Terra 

estão resen 'ados para proteger a biodi\'ersidade, No 

Brasil. existem di versas areas destinadas ofi cialmente 
pelo govern o federa l à proteção da biodiversidade , 

Somando-se todas elas , sua ex tensão corresponde a 

apenas 3,7% do território brasileiro, A essas arcas jun

tam-se varias outras, a maioria nas regiões Sudeste e 
Sul. criadas pelos govenos estaduai s, Parque Nacional 

das Emas. em Goiás, e Parque Nacional de Itatiaia, 
em São Paulo, são alguns exemplos. 

Sendo o primeiro no mWldo em nUmero de espé

cies de plantas e animais, o Brasil reserva muito pouco 

espaço para a proteção de sua biodiversidade, Outros 

países, me no ri cos em biodiversidade, destinam à sua 

vida silvestre areas muito maiores, É o caso do Equador, 

por exemplo, com quase a metade de seu território reser
vado à sua preservação, A Indonésia reserva 7,5%; a 

Índia" U %. 

Outro problema é que mui tas areas brasil ei ras de 
preservação existem apenas no papel. Madeireiros e 

mineradores, sem consciência ecológica, se juntam aos 

pobres sem emprego e devastam a "terra de ninguém", 

o tamanduá também corre risco de ser extinto 

As le is brasilei ras são severas , mas não existem fiscais 

que façam com que e las sejam cUlllpridas. 

A ganânc ia de uns e a mi séria que asso la a 

maior parte da população bras ile ira são os maiores 

inimigos da preservação dos recursos naturai s. Em 

muitas regiões do Pais, como o Norte e o Nordeste, 

essa si tuação é tão dramática que boa parte do que 
se compra e se vende é tirada da "terra de ninguém" , 

Ou seja, dos parques e reservas da biodiversidade , 

este caso, aplicar a lei é impedir a sobrevivência de 
milhões de pessoas, 

Por isso, mi séria, aUlllento da população, em

pobrecimento do País , desemprego, crescimento lento 

e desordenado da economia e devastação dos recur

sos natura is são lados de um mesmo problema , O 

trágico é que, assim, são destruidos, hoje , os recursos 

naturais indispensáveis para o progresso no futuro , A 

conclusão é que só vamos garantir a preservação dos 

parques e da vida sil ves tre, quando conseguirmos 

errad icar a mi sé ri a de nosso Pais. Isso depende não 

apenas do governo, mas de cada Ulll de nós, 



Culturas Indígenas 

Adquirido ao longo de séculos, seu conhecimento é 
de importância vital para o manejo sustentado das florestas 

Os índios, com ,{lia herança cultural, detêm modos peculiares de manejo dos recursos nalurais 

Os povos que habitavam o continente sul-ame
ricano, à epoca das grandes navegações européias, 

contavam com mais de 3 mil anos de história. Através 
de sucessivos movimentos migratórios, distribuiram-se 

por todo o território continental. A teoria mais aceita 
é de que teriam passado pelo Estreito de Bering (que 

liga o Alasca à Mongólia) numa época glacial , quando 

as águas estavam baixas, e se fonnou um caminho através 

das ilhas, que existem lá, hoje . 

Ao final do século XVI. época das grandes nave

gações e conquistas européias, havia, no continente 
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Essa gente ocupa apenas 10,52% do território nacional 

americano, aproximadamente, 3 mil povos altamente 
diversificados quanto a seus háb itos, línguas, fonnas 
de ocupação e exploração do meio ambiente. 

No territóri o correspondente ao Brasil , habi
tavam várias centenas de povos, distribuídos ao lon
go da costa e pelo interior. De modo geral, os po
vos que habitavam o litoral pertenciam ao tronco 
lingüíst ico Tupi . Falavam línguas distintas, mas apa

rentadas , co mo por exe mpl o , os Tupinambá , os 
Tupiniquim , POliguara, etc. O tronco lingüístico é 
importante para entender a cultura, porque povos 
que compartilham a mesma língua, compart ilham 
uma história cultural . 

No interior, a diversidade lingüística e de costu
mes era acentuadamente maior. Grupos pertencentes ao 
tronco lingüístico Marco-Jê, como por exemplo os Cara já, 
Cariri e Krahoó, entre outros, eram altamente di fe
renciados entre si. 

Na Região Amazônica, outro vasto segmento de 
povos igualmente diversificados entre si ocupavam áreas 

de floresta entre os ri os. Os Malai. os Baré , os Manall. os 

Nambikll'ara. os Tikllna. os Tllkano. os Timbira c os 

Caiapó. entre outros. testemunharam a ocupação do 
território anlazônico pelos europeus e seus descendentes. 

A estimativa mais recente. segundo o Projeto 
Estudo Sobre Terras Indígenas (PETI - Museu Nacio

nal) . indica que restam hoje. no País. aproximadamente 

230 mil individuos distribuídos por 180 povos. 

É impo rtante destacar que as es tim ati vas 

populacionais e de ocupação territorial incluem apenas 
aq ue les povos indígenas que habita m áreas j á 

identificadas ou com algum grau de reconhecimento. 

Estão fora dessas estimativas aqueles grupos que mo

ram próximo aos centros urbanos ou que não estejam 

"aldeiados". Os dados relativos á identidade étnica, de 

natureza complexa, constituem critérios fundamentais 

na análise sociológica e nas estatísticas. 

Segundo a Fundação Nacional do Índio (Funaí), 

Conselho Indi genista Missionário (CIMI), Instituto 

Nacional de Estudos Sócio-Econômicos (Inesc) e o 

Núcleo de Direitos Indígenas (NDI), existem 510 re

servas indígenas, totalizando 895.424krn2, ou 10,52% 

do território brasileiro. 

Isto porque os índios detêm modos peculi

ares de manejo dos recursos naturais (Fundação Mata 
Virgem). 

São 130 mil indivlduos dlstrlbuldos entre 180 povos 



História Indígena: um Lento (e Seguro) Extermínio 

Sef!.lIl1do estImativas da Funai. havia, no século 

XVI, quando os porluRueses aqUi apor/aram, algo em tor

no de 5 milhões de i"dios, de 900 povos diferentes. /-laje, 
o número caiu para 250 mil índios em lodo o território 
/lacional, de 180 pOliaS, ql/e falam 160 dialelos. O maior 
grupo é O dos ticuna, de 25 mil índios, que vivem na re
gião do Amazonas, na/ronte ira com a Colômbia. A Funai 
estima que há ainda 77 grupos indígenas que continuam 
isolados no Pará, Roraima. Maranhiio e Amazonas. 

As principai.\' causas da extinção de tribos inlei
ras na Brasil/oram a colonização portuguesa e o cresci
menlO das cidades, além da oCl/pação do campo, pelos 
homens brancos. No século XVI, no contato direto com 
os portugueses. que levaram doenças para as tribos, de
sapareceram lodos os grupos de tupinambás e tamoios, 
no Rio de Janeiro. Enlre os séculos XVII e XlX,foram 
extintos os akroa. de Goiás, que formavam, junto com os 
xavantcs. xerentes e xac riabas. o grupo kwen. No início 
do século, foram exlintos os caiapós de Pau D 'Arco do 
Pará, os carajás, de Mato Grosso, Os timbira s, do 
Maranhão e Tocantins , e os otixavantcs, que viviam a oeste 
de São Paulo. Entre as décadas de 40 e 50, sumiram os 
xelaS, do Paraná. 

A ONU decretou 1993, como O Ano Internacional 
do Índio. Por determinação constitucional, o governo bra
sileiro terá de concluir a demarcação das terras indíge
nas. Até agora, foram demarcadas 510 áreas, que ocu
pam uma superflcie total de 895. 424km1

, o equivalente a 
10,52% do território nacional. Entre elas, estão as dos 
lanomami, com 9.400,OOOha entre Roraima e o Amazo
nas, na fronteira com a Venezuela. Desde 1988, esses ín
dios vêm sendo constantemente agredidos pela invasão 
de garimpeiros. A reserva Menkragnoti abriga índios 
caiapó numa área de 9.400. OOOha, no Pará. 

A Terra em Conflito 

No mesmo momento em que. no mundo inteiro. 
se fala da importância de preservar a diversidade de 
espécies vegetais e animais - a biodiversidade -, e os 
inúmeros grupos culturais existentes no Planeta - a 
sociodiversidade -, os índios brasile iras vivem sob 
constante ameaça de extinção. A lém das agressões so
fridas pelos índios em suas terras, Marcas Terena de
nuncia a carência dos postos de saúde existentes nas 

re.\'ervos , que eSfi]o a té me.\ mo sem r eméd iOS, por fal ta 
de verbas 

Em sI/uaçào critica por causa da expulsão de suas 
ferras. encontram-se. segundo Terena, os ca iuás. de "'''ato 
Gro.uo do SI/I; os parakanas, c/o Pará, os xok Icngs, df} 
Espírito San to : os potigu ara s. da Paraíba , os avá
canoe iros. que vIvem a 200/(m de llrasilta , e os guarani s, 
de Ita/pu. 

"Sem lerra. o índio triste, VQl esquecendo a sua 
língua e começa aJalar com a líng ua emprestada do bran
co. Sem terra, o índio perde a memória de seu povo e nào 
lem onde plantar, onde caçar, pescar, bl/scar ervas,fa:er 
S ilOS festas, praticar sI/a religião. Ele fica abandonado e 
vai morrendo, se suicida ", diz o cacique Caiowa Zeferino. 
presidente da organizaçào Aty-Guosu. sobre o swcídio 
de integrandes da sua tribo, da região de Dourados (MS) 
"O indio gosta de cobra, de jacaré, de peixe. Não f ali/OS 
nós que des truímos asjlorestas de Mato Grosso e da Amo
zónia. Foram os fazendeiras ", denllncia Severo Magueco, 
que 11110 pela valia de cerca de 400 guacos expulsos da 
aldeia Lagoa Uberada, em Bela Vista da Norle, Mato 
Grosso do Sul. 0.,' /3 .000ha da aldeia estão atualll/el7le 
ocupados pelo Exército, que só permite a permanência 
de 50 indios. 

Em reunião realizada entre 28 e 30 de março de 
1992, em Campo Grande, cento e dl/as lideranças dos 
povos terena, guarani , aiowa, ofaye-xavante e guaco tra
çaram os contornos de um quadro sombrio da situação 
dos indios do Estado de Mato Grosso do Sul. Segundo 
afirmam, tribos inteiras eSlão engordando a população 
das favelas de Campo Grande e é comum encontrar co
munidades indígenas acampando na beira das estradas, 
porque foram expulsas de suas terras por garimpeiros. 

Em fevereiro de 1992, 150 índios f oram expulsos 
da aldeia Guasuty, levados para a reserva Limão Verde. 
Quatrocentos índios foram despejados da aldeia Pirajuia. 
em Bela Vis ta, fronteira com o Paraguai. A reserva 
Jaguery, no município de Amambaí, está "guardada" por 
30 pistoleiros que não permitem a entrada dos indios. 
Por trás de todos esses choques, dizem as lideranças, há 
sempre a mão de fazendeiros e garimpeiros. 

Revista Visão, 6 de maio de 1992 
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o a ser reconhecida 

O reco nhecida 

O lim itada 

O demarcada 

Total de área brasileira: 8.511.965 km 2 

Total de terra indígena: 895.424 km 2 

Terras indígenas 
bnlsileiras 

Terras indígenas: 

reconhecidas: 5 10 
a serem demarcadas: 246 
demarcadas: 255 
a serem fi xadas: 199 



Reservas indí ellas 
I ... \plal..:i (MT) 
2 ,\r ... i ........ ( ~n ) 

.1 En gpl l1.'d (t-.1T) 
4 Ir:U11.\ ... (M T ) 
5 Kadw <.' u'\ (~ I S) 

6 I..::araraô (1'1\) 
7 l-:a):lh l (,\1T ) 
I< M .• h,j làndl .• (Te) 
f) ~ t.:lJr ... "'IT 

10 N:lIllh.l.. \\.Ir.1 (R IO 
11 P,lf .,huhur..: 0'. 1 [ ) 
12 " .Lf .• l.. :u d ( 1' ,\ ) 
13 I'.LrÚI(~n ) 

14 ''I,uL.JP''." ... ,('\ fI ) 
l :r- S.lll gr:IlJIlurn ( f.. I J ) 

16 S?I" ~ 1.1l l\" (,\1 r ) 

17 W :UI1I1r1-Atrll,1fl ( A,!\I) 
I K )W,",:1l 1~' ( I (1 1 

Parques indígenas 

1. Aragua ia (TO) 
2. Aripu:uli (MT) 
3. Parque Nac. Tucul11aque (PA) 
4. Xi llgu (MT) 

• 
• 

• • :'.J 
•• 

Parque e reservas 
indígenas 

•• 

parques indígenas 

• reservas indígenas 

Maloca lanomami 
lnd;o Ca;apà 
lanom:lITlis 

13 1 



132 

Vida Sustentável 

NUllca, lia história da humallidade, ficou tão 
evidente a vulnerabilidade do ecossistema planetário 

Com seus inventos e desco bertas. o homem 
produz e desfruta de um grande número de bens. como a 
energia elétrica. o avião. o automÓ\·el. o trator. o telefone. 

a televisão e o computador. Para produzir e consumir es
ses bens. ele precisa dos minerais. das águas dos rios e 

Com a Agricultura sustentável é poss(vel preservar a vida 

dos oceanos. das chuvas. do ar. do calor da atmosfera, do 

clima. das plantas. dos animais. do solo e das florestas. 
Nada foi inventado do nada. Para poder continuar 

progredindo. o homem precisa dos recW"Sos naturais da 
Terra. Por outro lado, para continuar progredindo, o ho

mem precisa do seu semelhante. o próprio homem. 

Destruindo-se os recursos naturais e desequili
brando a natureza, a vida humana tende a se tomar 
insustentáve l. Disso. sabemos há muito tempo. O que 

se descobriu agora é que a velocidade dessa destrui
ção pode apressar o fim, se o homem não mudar sua 
maneira de encarar a vida na Terra, de lidar com os 
recursos naturais e de distribuir a riqueza por ele pro
duzida. 

Nunca, na história da humanidade, houve tanto 
progresso quanto no século XX. Nunca o progresso do 
homem pôs em tão alto risco a sobrevivência, não apenas 
da espécie humana, mas de toda a vida no planeta Terra, 
como a conhecemos. 

Estamos pressionando a Terra até os limites de sua 
capacidade. Desde a Revolução Industrial, no século 
XVIII, a população mundial cresceu oito vezes, mas a 
produção industrial cresceu mais de 100 vezes nos últi
mos 100 anos, beneficiando cada vez mais um número 
cada vez menor de pessoas. Alguns exemplos: 

• Os 20% mais ricos da população do Planeta consomem 
80% dos recursos naturais; os 80% mais pobres conso
mem os restantes 20%; tanto a riqueza quanto a pobreza 
levam á destruição dos recursos naturais. 

• Perdem-se, a cada ano, 2S bilhões de toneladas de 
húmus, elemento, indispensável para a agricultura. 



A vida de fIOSl-tJ.\' rio,\' e lu!:o,\ está ameu('udu 

o Até O final do século. 40% das fl o restas a inda cxistentcs 

no Terceiro Mundo. pod..:rão dcsaparecer. 

o Os hab itantes das c idades estão ameaçados de não te r 

água limpa para beber. e a vida nos mares está ameaçada. 

o O ar das cidades. o nde vive a metade da po pula

ção mundial. está se tomando irrespiráve l. Mi lhares de 

pessoas morrem. a nua lmente. por causa da poluição 

do ar. 

o A poluição do ar anleaça a Camada de Ozônio. a peli

cuia de gás que protege a Terra dos raios ultravio leta que 

podem matar o homem. O aq uecimento da atmosfera. 

por causa do calor que resulta da queima de combustí ve is. 

ameaça derreter o gelo polar. 

o Como resultado da poluição do ar e da água e da des

truição das florestas, wn grande número de espéc ies de 

animais e de plantas estão desaparecendo diariamente no 

Planeta. 

O homem está se dando conta de que é preciso 

mudar a maneira de se organizar para progredir e que é 

preciso preservar os recursos naturais. Tudo faz parte da 

Terra e a vida, para existir como a conhecemos, precisa da 

existência de todos. 

A grande questão, então. é: somando-se a destrui

ção que vem da pobreza com a que vem da riqueza. será 

que a vida na Terra vai aguentar? Tudo indica que não. 

(; preCI\ O entender que tuda <J vida na 'I e rra é so

lidária. como o mctaholi\ mo de um organi smo vivo. Cada 

parle influenciando c dqx:ndcndo dc outras parles, cada 

homem de outros homens, cada planta e animal de outras 

plantas e animais. A 'I e rra c um organi smo vivo, e pertur

bar uma só dessas partes da vida pode afe tar o todo. 

Nesse sentido, também é preciso en tender que a Terra 

está doente . pois 75% dos seus habitantes vivem na po

bre/.a e muitos de k s na m isé ri a absolu ta. 

Vida sustentáve l s ignifi ca progresso para todos, 

com a preservação da naturez.a. Isso requer profundas 

mudanças na maneira como o homem vem realizando o 

progresso materia l c part ilhando seus beneficios, em di

reção a uma fo rma mai s j us ta que não ameace a paz no 

mundo ou. ai nda. a própria existência da humanidade. 

A indústria extrativista só causa destruiçdo 
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Alimento., Educação e Cidadania 

A )'ida na Terra mio será sllslenltÍ )'e! enquanto m i/lllJes 
de pessoas ('Ol1linuarem à marf.:em das deci.wies .WJh re o fu turo da sociedade 

No Brasil, f alta pão II lI m esa (Ie mui/a gente 

Se fosse poss íve l eleger o mais grave problema 

brasi lei ro. o estudioso esco lheri a a questão alimentar. 

Todos os países desenvo lvidos deram iníc io a se u 
processo de desenvolvimento buscando assegurar ali 

mento sufic iente para as suas popul ações. Os países 

desenvolvidos não procederam ass im porque são ri cos. 

são ricos porque assim procederam . 

Para isso. colocaram como priori dade a seguran

ça alimentar, o que signi fi ca assegurar a todas as fanlílias o 

acesso ao al imento necessário para uma vida saudáve l e 

digna. Segurança al imentar não signi fica di stribuição gra

tuita e humilhante de alimentos, mas a garantia de uma 

vida digna, tanto para quem produz os alimentos como 
para quem os consome. 

No Brasil , grande parte da população não tem 

dinheiro suficiente para comprar alimentos, o que signi 

fi ca que o produtor não recebe o mínimo necessári o 

pa;a produzí-Ios. A única saída que países pobres como 

a India e o Paquistão encontraram para esse problema 

I,-, i apoiar a agricult ura . Com apoio. os rrud ut or~s ru

ra is prod u l.~m com mais di c icnc ia c os a limentos 

chegam ao mercado a lUll preço acess íve l li todos . 

.Iú n I3ras il. na pr~ssa (Ie crescer. ~sq u~ceu-sc de 

pensar no estômago dos seus habitantes. O resultado é 
que. atua l m~ntc . umnúmcru esc.mdaloso d~ brasilei ros'; 

subnutrido ou faminto. enquanto o País é um dos maiores 

exportadores mundiaís de al imentos. 

Se o Bras il nào cuidar do problema alimentar de 

sua popul ação. o seu futuro estará a pe rigo . Pessoas 

pobr~s e famintas não se educam porque não têm cons
ciência nem tempo para isso. 

Alimentação e educação. portanto, são requi si

tos indispensáveis para o pleno exercício da cidadania, 

o conjunto de direitos e deveres que cada cidadão tem 

para com o Estado e a sociedade. O seu desconheci
mento ou a im poss ibilidade de exercitá-los, resultante 

da fomc somada à ignorância. impede as pessoas de 

De.\"{!",'ol"imeflIO sus tentável garante uma vida melhor 



participar LIa., lkc i ~<le~ Lllle Lli/cltl I C~ pC ltll ali pres '111c 
c rut I I"" LIdas e dc ~C L" selllclhall1l:' 

Num país demttCfúti ctt C" II III 11 111 ;lsil, ;IS Lk ei
SI l'S sllbrl' (l pn.;sente e 1i ruturo da ~"c i edadc , ;to to
madas por politicos, que por ~ ua vc/ s; () elc.:it"s pel os 
membros dessa sl)(.: iedalk. I:ica claro, c111; o, que pes
soas 1:1Il1intas e ignllrantcs, ou se ja, sem () exercício pkno 
da cidadania , nuo le r; o cond i":l es de e lc.: gcr políticos 
rcspnnsóvci s quc ;Itcndam aos scus Ic.: gítimos interes
ses e reivinLlieaç( cs. 

1\ ed uca.,:. () ..: rundQmcntal para a cscolha de 
gove rnantes respunsóve is, capa/cs de eondu/.ir um 
rrojclo de.; desenvo lvim e.; ntn sustcntúvel, orien tado pa
ra a crrad icaçllo da pobrel..Ll e.; me lhori a da qua li dade 
de vida. 

Nos paíse.;s em desenvolvimento, como o Brasi l, 
a ed ucação servirá para mostrar a grave s ituação 
<UllbÍl.:ntaJ em que se encontra o pl;Ulcta Terra c aponi<U' 

A educaçOo é fundamental no desenvolvimento de um povo 

Vil/ti .\II\lelllálli! / \íJ.:"iJh'(I prlJJ.:re\\ o {Jura lodo \ 

os n.:sponsàvel s por ISSO. 1\ educa.,:ão permitirá aos 
habii<Ultes exigir de seus po líticos mais responsahilida
de no trato das questões da poluiçJo e da miséri a, e 
servirú i<Unbém para apoiá-los nas negociações com re
presentantes de outras na.,:ões, para a definição de uma 
cstratégia global de vida sustentável que pese menos 
nos ombros de qucm pode menos, os países pobres. 

J\s comu nidades locais são a base do exercício da 
cidadan ia, que começa pela coleta seletiva e reciclagem 
do li xo domicili ar, e se estende á cobrança aos prere itos c 
governadores a usarem o dinheiro público no interesse da 
maioria da população. 

Para isso, é necessário prestar muita atenção na<:. 
promessas elei torais de alguns candidatos que prome
tem grandes e vistosas obras para encher os ol hos de 
seus eleitores, e exigi r deles a execução de traba lhos 
como saneamento básico, tão necessário à saúde das 
pessoas. J\ canal ização de esgotos é obra subterrânea 
que ninguém vê. Por isso, pouco interessa aos políti cos 
e a maioria da população brasileira continua sem esse 
beneficiamento. 

Os bras ileiros têm o direito de receber do Esta
do, educação para o conhecimento e a proteção do 
ambiente. Sem saber de sua importânc ia para uma 
vida sustentável, fica dificil defendê-lo. 

Poucos são os países pobres do mundo com 
tantas vantagens naturais e de recursos humanos como 
o Brasil , para enfrentar esses desafios e vencê-los. 
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I{icos c Pobres 

.·1 tlUá l'll('1I 1111 Ifllll/itlatl/' 

til' I'ida /'II(rl' ric(/s c' pobrl's 1I1I1II /' II (a a ('(/l / li tli ll 
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t ) :-. l'S I I : t ~ , , :-, P lll\\'l'. ld l1:-' Ih' .111lh il..· lll l' l' 11. 1 
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padni , s primili vos, lIlas d<: u sll sk nto a mllitns pnbr<:s. 
t\ min<:raçào moderna l<: ri a produ~.idu llIuito mais ouru 
co m 1l1, I\OS <:slragos para () m, in ambi<: III<:, lIl a~ n ~o 

lnia g~u'aJ1lido (l sust<:nto d, laJllas p<:ssoas. 

O maior probkma dos país<:s ricos <: n.: <: up<: 

rar os r<:c ursos naturais - ar, ~Igua , solo, d L: -. qu<: se 
esgot ~un d, vido ao L:lH1SUJl111 d, s<:ni'r<:ado. O maior pro
hlema dos país<:s pobres c sab<: r s, ha v, rú rL: L:ursos 
para todos <: s<: terãu ac<:sso a d es. 



Hkm 1:1",1111", ",,,1.\ " jlollrt' \ ,\ ;''''1'''' ",, 'IIIM 

/\ L1i ll: rença na qualiLlade L1 0: vida entre uns o: 

llutroS aumell ta li eada L1iu . ISSll aconlccc, en tre ll utras 
nlzi)Cs, porque na.~ eompras e vendas L1e produtos entre 
palses ri cos e pohres, os rieos ganham sempre mais e 
oS pobres se mpn.: menllS. O Brasi l reeebe cada ve"/ 
lIlenos pelos produtos agrico las que exporta e paga eada 
vez mais pelos produtos que import.u, e que silo neces
sários [10 seu desenvolvimento . 

/\ maneira co mo a soc iedade es tá o rgani/.aLla 
puru proLluz ir e L1es frut ur L1u progresso é a mesma em 
ambas as partes do mundo. /\s dificuldades cri adas pelo 
Primei ro Mundo uo cresc imento do Terce iro Mundo 
levam os paises pobres a degradur ainda mais sua qua

lidade de vida e a destruir mais velozmente seus recur
sos naturais. Para conseguir dó lares com que comprar 
produtos do Primeiro Mundo, o Brus il destró i nures
tas pm'a plmlLar eucalipto e exportar ce lulose. 

Crescer com tmltas dificuldades significa pura o 

Brasil - e os outros países pobres - criar problemas parn 
seus habit.'Ultes . /\ maioria busca emprego nas cidades 

grtUldes, que crescem muito mais que no Primeiro Mun
do. Nove da, doze maiores c idades do mWldo, no illlO 

2000, estarão localizadas no Tercciro Mundo. Nelas, 

não ex istirllo moradia, saneame nto básico, esco las c 

hospitais em número suficiente. Ass im, surgirão mais 

doenças, como a cólera que atinge a todos. 

As grandes cidades sllo máquinas de destruir 
recursos naturais e poluir o ambiente. Na tentativa L1e 

sobreviver, as pessoas que monun no campo intensifi 

cam o uso dos recursos naturais, ou seja, destroem tam-

hbll , l'olll l: 11I 11" 11 11 '" qlll: ll1lalll :I '" fl l ; II ; I'~ l: t.; ', 1r ;W .. lfII i l'\ 

l e rra.~ aJ:.'.rkola ~ 

( ''''"0 re~ uilaLl" , 11lIlIIrJ1ll ea lll -~e ;I.S ca lwllILlaLlc', 
nalllrais CI1l lodo o I o: rcCl n' Mll nd" I ksahanl c lllo ~ . 
c lld lelltcs causalll gralldes dallo~ a viLl;, da ~ pessous e 
da nature/ll . No camJ1o, o ~() I o elll J1roccs~o acdermlo 
dc cll1pohrec imento , necess ila c; ,da ve/ l11ai ~ de lert il i
m nt es e agrotóxicos para produ /ir. I los 10 nlil (,hilos 
por illlo x i t..: a~ ~ () ror agrc'lúxit..:os, n.: gislradas 110 IlIUI1 -

o.'i r /co.\' ('0111111110", mal,\' r /co,\ e 0 ,\' pohre,'i ",ul.\' pobre\ 

do, atualmente , a maio r parte m:orre nos paíscs po
bn:s. Os rios po luídos matam os peixes. /\ população 
pobre, que vive perto deles, não tcndo o que pescar, 

passa fume. 

Os estragos causados pelo subdesenvolvimcnto 
sãu a inda maiores em países como o Bras il, porque sua 
natureza é mais rica e o entre laçmnento entre as di ver
sas fonnas de vida é mais complexo. t do seu grilllde 
estoque de água doce, norestas, illlimais, plmllas c ter
ra para plillltar que seus habitillltes esperam lilllçur mão 
para promover o progresso e reduz ir a pobreza . Se 
acabarem agora, como será possível eliminar o subde

scnvolvim<:nto? 

Fica fác il perceber que não se va i conseguir 

preservar os recursos naturais enquilllto somente algWls 
países puderem cresce r. Como os probl emas criados 
illlleaçillll a todos, o acesso igual iLário aos recursos na
turais tomou-se wna quesillo de sobrevivência de todo 
o mundo. Países ricos e pobres precisillll entender-se 

para reduzir a pobreza e repartir a riqueza. 
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Pobreza e Meio Ambiente 

A consolidação da democracia é a base para 
a eliminação das desigualdades sociais no Terceiro Mundo 

No Brasil, muitas pessoas ainda vivem em miséria absoluta 

Em 1980, os pobres da América Latina eram 
em número de 163 milhões; em 1990, esse número ele
vou-se para 204 milhões. 

No Brasil, a situação da pobreza e da miséria é 
ainda pior do que na maioria dos países da América 

Latina. As estimativas mais recentes indicam que mais 
de 30 milhões de brasileiros vivem em miséria absoluta, 
ou seja., não ganham o suficiente para comprar o mini
mo de comida necessário. 

O número de pobres aumenta velozmente em 
todo o Terceiro Mundo. Assustados com a miséria cres
cente e a degradação dos recursos naturais nos paises 
pobres, os paises ricos têm insistido na idéia de que é 
preciso controlar a natalidade, para diminuir o número 
de crianças pobres. Assim, segundo infonnam os jor
nais, 45 em cada 100 mulheres brasileiras já teriam sido 
esterilizadas. 

Quando se observa mais atentamente como os 
paises ricos reduziram sua própria pobreza, verifica-se 

que a solução recomendada para o Terceiro Mundo não 
é a mais adequada. Até hoje, a receita mais segura para 
o controle da natalidade foi o desenvolvimento e o 

progresso. As familias que recebem um salário sufici
ente para viver e educar os filhos são as que mais 

sabem planejar o número de filhos. 

Por que insistir, então, na esterilização das mu

lheres? Porque os países ricos receiam que os recur

sos da Terra não sejam suficientes para todos. Ou, 

então, que o desenvolvimento do Terceiro Mundo vá 

agravar ainda mais os problemas ambientais do Plane

ta, pondo em risco a vida de todos. O receio tem 

fundamento: é preciso mudar a fonna de progredir. 

Essas questões são muito delicadas, pois dizem 

respeito ao direito de cada habitante do mundo de ter 

acesso a uma vida digna. Trezentos milhões de clúne

ses, por exemplo, não dispõem de energia elétrica. Para 



ter energi a e lé tri ca , a China prec isa construir te r
moelétricas alimcntadas a carvão, que poluem a atmos
fera . Ora, perguntam os países pobres, com que di
reito os Es tados Unid os, po r exe mpl o, pedirão à 

China que não construa termoelétri cas para atender 
aos 300 milhões de chineses que ainda não dispõem 
de energia elétrica em casa, se os norte-ame ricanos 
consomem qUinze vezes mais energia, por habi tante, 

que os chineses? 

Quando se passa a estudar os temas do subde
senvolvimento, da pobreza e do aumento populacional 
sob a ótica dos chineses e dos habitantes do Terceiro 
Mundo em geral , as soluções que mais nos convêm es
tão bem distantes das indicadas pelo Primeiro Mundo. 
Não é razoável admitir que somente os países ricos te
nham "direito à salvação", cabendo aos países pobres 
a responsabilidade de cri ar mais espaços no Planeta. 

Para evitar o aumento desordenado da popula
ção pobre, é necessário, sim, o planejamento familiar . 
É verdade também que o aumento da população mun
dial representa uma pressão ainda mai or sobre o já 
empobrecido estoque de recursos nac ionais e mundi
ais. Se a pobreza persistir, mesmo depois de esteriliza
das as mulheres, que compromi sso te ri a um pobre, 
excluído dos beneficios do progresso, em evitar a de
gradação ambiental, se a soc iedade em que ele vive 
não cuida de impedir sua degradação como pessoa? 

Fica claro, assim, que os habitantes do Planeta 

somente vão cuidar de proteger a natureza se se senti

rem protegidos. Não existirá solução para os graves 

problemas ambientais de um país, ou do mundo, como 

um todo, enquanto continuar aumentando o número de 

pobres. 

Grande parte da responsabilidade pelo aumento 

da pobreza no Terceiro Mundo cabe aos países ricos, 
pois são eles que detêm a ciência e a tecnologia, capa

zes de aproveitar os recursos naturais de maneira que 

rendam mais, gastando menos. O acesso a essas tec

nologias por parte dos países pobres fica cada vez 

mais dificil. Quanto mais produtos o Terceiro Mundo 

exporta - devastando seus recursos naturais para obter 

dinheiro e assim comprar tecnologias do Primeiro 

É preciso mudar a forma de proKredir 

Mundo -, menos recebem por esses produtos, o que 
quer dizer que mais caro custam essas tecnologias. 

Como são os países ri cos os que mais conso
mem recursos naturais, cabe a eles, em primeiro lugar, 
contribuir com recursos para a so lução dos graves 
problemas ambientais do Planeta, transferindo, por exem
plo, tec nologias de geração de energia de maneira 
mais limpa a países como a China. Até agora, a contri
buição dos países pobres para a desordem ecológica 
global ainda é desprezível. Além disso, são os países 
pobres, em geral , que detêm a maior parte dos recursos 
naturais necessários ao desenvolvimento e á elimina
ção da pobreza. 

Portanto, sem que os países ricos se disponham 
a transferir tecnologia a um custo suportável pelos pai
ses pobres, não há como reduzir a pobreza nem como 
impedir que os pobres, na tentativa de sobrevi ver, 
destruam os recursos naturais que no futuro poderão 

fazer falta a todos. 

Um outro problema que agrava a miséria e a po
breza no Terceiro Mundo é a questão da produção e 
do comércio mundial de alimentos. Cerca de 58% da 
área mundial aproveitável para a produção de alimen
tos estão no chamado Cinturão Tropical, a faixa entre 
os trópicos, onde vivem 70, em cada 100 habitantes do 
Planeta. É justamente ai onde se concentra o maior 
número de famintos e onde, ao mesmo tempo, se de
vastam com mais intensidade as florestas e os solos. 

Como explicar tal discrepância? 
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A eliminação da pobreza depende do esforço de cada um 

Primeiro. é preciso entender que nenhum país é 

uma ilha. É o comércio entre os países que permite a 
cada um se desenvolver. Os países do Terceiro Mun
do, com maís recursos naturaís para a agricultura, têm 
na exponação de alimentos e fibras (algodão, por exem

pio) sua principal fonte de recursos em moedas fortes , 
para adquirir dos países ricos os bens de que necessi
tam para se desenvolver. 

Os países do Primeiro Mundo protegem forte
mente sua agricultura contra a entrada de produtos do 
Terceiro Mundo e o resultado é o empobrecimento 
progressivo da agricultura nos países pobres, que aca
ba encarecendo os alimentos para seus habitantes, 
elevando o número de desempregados e famintos. 

Um exemplo: os consumidores dos países de

sel1\'o lví dos pa ga m ate duas vezes mais caro pel o 
açúcar que produzcm. apenas para impedir a cntrada 

li\Te do aç úcar produzido em países pobres ou em 

desenvolvimento. como o Bras il. Com essa proteção 
ao negócio do açúcar em seus mercados internos. o pro
dutor do país desenvolvido produz mais açúcar. Em 
conseqüencia. aumenta a produção mundial de açúcar 

e o resultado é que os preços do produto caem no mer

cado inte rnac ional. Assim. os países exportadores de 

açucar. quando encontram um país ri co comprador. 
acabanl recebendo pelo produto exportado. unl preço 

mais baixo. em razão do excedente mundial, criado 
artificialmente pela proteção dos mercados desenvol

vidos. As conseqüências não param aí. Os governos 

dos países pobres. para não verem quebrar as usinas 

de açúcar . desempregando ainda mai s gente , são 

forçados a conceder-lhes ajuda. Essa ajuda sai do 

Tesouro. ou seja dos recursos de que dispõem os go

vernos para gastar em escolas, hospitais, etc. Assim, 

sobram menos recursos aínda para resolver problemas 
do subdesenvolvimento. 

Todos esses problemas redundaram em mons

truo sas deformações na maneira como os países 

pobres se desenvolvem. Entre esses problemas estão, 

por exemplo, a distància crescente entre pessoas bene

ficiárias do progresso e pessoas excluídas dele, uma 

distància que é muito maíor nos países pobres do que 

nos países ricos. O Brasil é o campeão mundial em má 
distribuição de renda. É cada vez menor o número de 

pessoas que fica com uma parte cada vez maior da 

riqueza produzida. Assim, fica fácil descobrir qual a 

saída para se eliminar a pobreza e desenvolver os paí

ses pobres. A primeira lição é não copiar o estilo de 

desenvolvimento econômico dos países ricos, respon
sável pela degradação ambiental em escala global. 
Para os países que estão começando a se desenvolver, 

como o Brasil, é necessário adotar um estilo de desen
volvimento sustentável, ou seja, que combine o progres

so com a preservação dos recursos naturais. 

Em segundo lugar, é preciso reorientar o esforço 
de desenvolvimento, não para a construção de grandes 



Para crescer. o Brasil deve adotar um estilo de desell volvimellto que combille progres.fjo com preservação ambielltal 

obras, mas, principalmente, para o atendimento das ne

cessidades básicas da população tais como alimentos, 

vestuário, moradia, saneamento, educação, etc. Essa é 

uma questão que depende dos políticos, uma vez que 
são eles os encarregados de votar o Orçamento, ou 

seja, de distribuir os recursos de que os governos dis

põem, segundo as prioridades que e les estabelecem. 

Aqui , entramos no terceiro requisito para os países pobres 

se desenvolverem - a democracia. 

O exercício democrático é difíc il e exige pa
c iência, porque implica a parti c ipação de todos. É 
apelando para o direito democrát ico de opinião e de 

reunião que os países pobres vão encontrar uma base 
comum para discutir com os ricos as responsabilidades 

de cada um na eli minação da pobreza, na preservação 
dos recursos na turais e no dese nvol vimento mai s 
igualitário de todas as nações. É tan1bém medi ante o 
exe rcíc io de moc rá ti co que cada país pob re poderá 
contar com a contribuição de cada um de seus hab itan
tes para resolve r os problemas que os afligem. Sem a 
democrac ia, co mo mostro u a hi s tór ia recente do s 
países da Améri ca Latina e da ex-União Soviética, 
não é possível vis lumbrar um can1Í nho seguro para 
o desenvo lvimento em liberdade e para a melho ria 
da qualidade de vida. 

Qualquer que seja a estratégia de desenvolvi
mento que vier a ser adotada pelos países pobres. terá 
de basear-se, principalmente. no uso de recursos na
turais, dos quaís esses países, em geral. são ricos. 
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Glossário 

Abrolho - Acidente do relevo submarino constituindo wn 
rochedo que por vezes aflora próximo aos litorais. 
formando ilhas. Encontrados também no leito dos rios, 
dando origem a pequenas corredeiras. 

Ácido nítrico - Líquido incolor. fortemente ácido, muito 
reativo, oxidante, com numerosíssimas aplicações 
industriais. 

Adoçante - Produto natural ou artificial utilizado como 
substituto para o açúcar. 

Adubo - Resíduo anirnaJ ou vegetal, ou substância quirrúca, 
que é adicionada à terra para corrigir deficiências e 
awnentar a sua fertilidade. 

Aerossol - Solução coloidaJ em que a fase dispersora é 
gasosa e a fase dispersa é sólida ou liquida (ver CFCs). 

Afluente - Curso d'água que desemboca nwn lago ou 
nwna lagoa ou cujo volwne contribui para awnentar outro 
no qual deságua. 

Agricultura alternativa - Métodos agrícolas que 
normalmente dispensam uso de inswnos químicos ou 
mecanização, visando a conservação do solo, bem como 
de sua fauna e flora. Neste sistema, as policulturas estão 
adaptadas à vocação do solo e às condições climáticas 
locais, enquanto as pragas e as plantas invasoras são 
contidas através de controle biológico. Na agricultura 
alternativa, também conhecida como agricultura ecoló
gica, a produtividade é condizente com a manutenção 
do equilíbrio natural do sistema. 

Agroecossistema - Sistema ecológico natural , trans
formado em espaço agrário, utilizado para produção 
agricola ou pecuária, segundo diferentes tipos e níveis de 
manejo ; em muitos casos, funciona como sistema 

monoespecifico, para monoculturas, gerando wna série 
de problemas ambientais. 

Agrotóxico - Substância química, geralmente artificial, 
destinada a combater as pragas da lavoura (insetos, fungos, 
etc). Muitas dessas substâncias acabam por prejudicar 
também os animais inofensivos e o próprio homem. São 
também conhecidos por defensivos agricolas, pesticidas 

ou praguicidas. 

Alergia - Reação patológica do organismo a uma 
substância, o a1érgeno. Os a1érgenos multiplicam-se à 
medida que o ambiente é modificado. Substâncias sinté
ticas provindas da cadeia alimentar. Particulas em suspensão 
e poeiras diversas podem provocar reações de natureza 
respiratória ou cutãnea. As alergias são consideradas 
doenças modernas. 

Algas - Denominação geral aplicada a organismos de 
vida aquática, unicelulares e multicelulares, capazes de 
realizar a fotossintese. Tomam parte na composição do 
jiloplânclon. 

Alimentos - O problema das disponíbilidades alimentares 
é wn desafio de primeiro grau do ponto de vista ecológico. 
O modelo da agricultura ocidental (utilização de adubos, 
de agrotóxicos) apresenta efeitos devastadores na 
manutenção de ecossistemas e na cobertura do solo. É 
ineficiente: ao lado de populações que quase morrem de 
superalimentação (excessos de gorduras que geram 
problemas cardiovasculares), pelo menos I bilhão de seres 
hwnanos não dispõem de alimentação suficiente. Todos 
os cálculos apontam para o crescimento da diferença 
(negativa) entre produção e conswno. A produção cresce 
aritmeticamente, enquanto as necessidades têm cresci
mento geométrico. 



Aluvião - Sedimentos fluviai s depositados nos leitos, 
margens'e várzeas dos rios, tai s como areias, seixos e 
argilas. 

Ambiente biológico ou biótico - Complexo de condi
cionantes gerados pelos organismos que atua sobre 
indivíduos ou populações. 

Ambiente fisico ou abiótico - Complexo de condicio
nantes não biológicos (estruturais, energéticos, químicos 
e outros) do meio , que atua sobre indivíduos ou 
populações. 

Aminoácido - Classe de compostos orgânicos, com
ponentes principais das proteínas. 

Antrópico - Resultado das atividades humanas no meio 
ambiente. 

Aquecimento global - Fenômeno causado, segundo 
a1goos cientistas, por uma mudança no efeito-estufa, (a 
capacidade de o Planeta reter calor). A hipótese é de que 
a temperatura da Terra esteja aumentando, devido às 
emissões excessivas de gases como o dióxido de carbono 
(C0

2
), geradas pelo consumo de petróleo e carvão. As 

conseqilências mais graves seriam o derretimento de 
parte das calotas polares, mudança do clima e grandes 
inundações. 

Arquipélago - Agrupamentos de ilhas que se encontram 
concentradas em certas áreas dos oceanos. Na foz dos 
rios deltáicos também se forrnarn arquipélagos de natureza 
sedimentar. 

Arroio - Denominação dada aos pequenos rios no Sul do 
Brasil. 

Assoreamento - Obstrução de rio, canal, estuário ou 
qualquer corpo d'água por acúmulo de substâncias minerais 
(areia, argila) ou orgânicas (Iodo), o que provoca a redução 
de sua profundidade e a força de sua correnteza. 

Aterro sanitário - Método de engenharia para disposição 
de resíduos sólidos no solo, de modo a proteger o meio 
ambiente; os resíduos são espalhados em camadas fmas, 
compactadas até o volume praticável e cobertos com 
terra ao final de cada jornada. 

Atmosfera - Camada de ar que envolve a terra. 

Atol - Coroa de coral erigida sobre um pilar vulcânico, e 

que aparece como uma ilha muito rasa com uma laguna 
central . 

Átomo - Partícula material elementar, componente bàsico 
de todas as coisas. É invisíve l a olho nu, devido ao seu 
pequeno tamanho. Compõe-se de um núcleo (com prótons 
e nêutrons) e de elétrons, que giram ao seu redor. 

Autóctone - Material ou organismo nativo (originário do 
próprio ambiente). 

Bacia bidrográfica - Conjunto de terras drenadas por 

um rio e seus afluentes; bacia fluvial. 

Bactéria - Microorganismo unicelular capaz de crescer e 
se reproduzir à custa de um meio orgânico ou inorgânico. 

Baía - Pequeno golfo, de boca estreita, que se alarga para 

o interior. 

Baixada - Área deprimida em relação aos terrenos 
contíguos. Geralmente se designam assim as zonas 

próximas ao mar. 

Banco de Germoplasma - (banco genético) expressão 
genética usada para designar uma área de preservação 
biológica com grande variabilidade genética Por extensão, 
qualquer área reservada para multiplicação de plantas a 
partir de um banco de sementes ou de mudas, ou laboratório 
onde se conservam, por vários anos, sementes ou genes 

diferentes. 

Banbado - Termo usado no Sul do Brasil, para as extensões 

de terras baixas inundadas pelos rios. 

Biocenose - Conjunto equilibrado de animais e de plantas 
que ocupam de maneira cíclica ou permanente, um dado 

biótopo que ocorre dentro de um ecossistema. ° 
ecossistema é o conjunto geral (matéria viva e elementos 



químicos e fisicos). enquanto a biocenose é a rdação de 
equíhbrio entre os componentes vivos desse ecossistema. 

Biocida - Substàncias químicas. de origem natural ou 

sintética utilizadas para controlar ou eliminar organismos 
vivos considerados nocivos à atividade humana ou à saúde. 

Biodegradável - Substància que se decompõe pela ação 

de seres vivos. 

Biodigestão - Processo de aproveitamento da biode
gradabilidade para a produção de insumos energéticos 

(o gás metano, por exemplo). 

Biodiversidade - Variedade e variabilidade entre 
organismos vivos. incluindo o número de espécies. 
indivíduos, diversidade genética. bem como os 

ecossistemas. 

Bioma - ConjlIDto de condições ecológicas de ordem 
climática e características de vegetação: o grande 
ecossistemá com falIDa flora e clima próprios. 

Biomassa - Quantidade de matéria orgânica presente 

num dado momento numa determinada área. 

Biosfera - ConjlIDto de todas as partes da terra onde é 
possível, pelo menos a algumas espécies de organismos, 
viver permanentemente, alimentar-se e reproduzir-se. É o 
conjlIDto de todos os ecossistemas do Planeta. 

Biota - O conjlIDto dos seres animais e vegetais de uma 
região. 

Biotecnologia - Terminologia designada para indicar 
métodos que procuram modificar um dado organismo, 
dando origem a novas formas de vida. 

Biótico - É o componente vivo do meio ambiente. Incluí 
a fatma, flora, vírus, bactérias, etc. 

Biótopo - Área ocupada por uma biocenose. 

Brejo - Terreno plano, encharcado, que aparece nas 
regiões de cabeceira ou em zonas de transbordamento de 
rios. Embora os brejos das regiões litorâneas geralmente 
originem-se a partir de rios permanentes, os brejos de 
cabeceiras podem se formar em regiões em que são 
intermitentes (ex: nascentes na Chapada Diamantina) e 
se formam quando chove em baixadas naturais. 

Cabeceira - Lugar onde nasce lIDl rio ou riacho; nascente. 

Cadeia alimentar - O mesmo que cadeia trólica. É a 
sequência de seres vivos. onde um serve de alimento ao 
seguinte. Praticamente. toda a cadeia alimentar inicia-se 

por um vegetal. seguindo-se de animai s herbívoros. 
predadores de herbívoros. predadores de camívoros e 
assim por diante. 

Camada de Ozônio - Situada na estratosfera, funciona 
como um filtro que atenua o efeito dos raios ultravioleta 
sobre a Terra. A redução do ozônio tem sido apontada 
como responsável pelo aumento dos casos de cegueira e 

câncer de pele no Hemisfério Norte. 

Carbono - Corpo químico simples, metaIóide, encontrado 

na natureza em substàncias gasosas, minerais ou orgânicas. 
Pode ser fixado pelas plantas pela fotossíntese (dióxido 
de carbono), a partir do qual elas produzem matérias 
orgânicas como lipídios e glicídios e, a partir dai, participar 
da cadeia alimentar e completar o Ciclo do Carbono. 

Catalisador - Equipamento em forma de um cilindro, 
instalado no conjunto do escapamento dos veículos. 
Funciona através de um processo de aquecimento, 
provocando a queima dos gases poluentes (especialmente 

o dióxido de carbono), tomando-os inofensivos à saúde 
hUD1an3. 

CFCs - Clorofluorcarbono. Gás utilizado em geladeiras, 
espumas e aerossóis, que aparentemente degrada a 
Camada de Ozônio. 

Chumbo - Metal pesado, de efeitos cumulativos enquanto 

poluente. No homem (onde chega pela alimentação, 

respiração e bebida), uma dose de lmg!dia, durante um 

periodo suficientemente longo, pode provocar tremores, 

perda da memória, alucinações, insônia, melancolia, 

anemias e problemas renais, como cólicas e prisão de 



ventre. As fontes são as latas de conserva. tubos metálicos 
de pastas de dentes, fumaça de cigarro e de carvão, tintas 
em geral e produtos para escurecer os cabelos, além de 
processos industriais específicos (baterias elétricas e a 
tinta usada em impressões gráficas). 

Chuva ácida - Precipitação de agentes químicos nocivos 
misturados à chuva. geadas, neve ou neblina. É causada 
pela poluição e resulta nwna chuva mais ácida que a normal. 

Ciclo biogeoquímico - Seqüência de processos através 

dos quais qualquer elemento químico é transferido 
periodicamente entre componentes bióticos e abióticos. 

Ciclo da água ou ciclo hidrológico - Tem origem na 

evaporação. As águas da chuva, ao caírem na superficie 
do solo, tomam os seguintes destinos: uma parte pode 
infiltrar-se, outra correr superficialmente, e outra evaporar
se, retomando à atmosfera para constituir um novo ciclo. 

Cobertura morta - Camada natural de resíduos de plantas 
espalhados sobre a superficie, para reter a umidade, 
protegê-la da insolação e do impacto das chuvas. 

Coliformes - Bactérias ou seres unicelulares encontrados 

em grandes quantidades nas fezes humanas e de outros 
arumalS. 

Combustão - Queima de elementos combustíveis (ma
deira, derivados de petróleo, álcool, etc) caracterizada pelo 

conswno de oxigênio e liberação de gás carbônico e água. 
além da produção de energia. 

Combustível fóssil - Combustível derivado de restos 
fósseis, como por exemplo, o petróleo e o carvão mineral. 

Compostagem - Técnica que consiste em deixar fermentar 
wna mistura de restos orgânicos vegetais e animais, a fim 
de se obter wn produto homogêneo (o composto) de 

estrutura grumosa, muito rica em húmus e micro
organismos, que é incorporado ao solo, a fim de melhorar 
a estrutura deste, as suas caracteristicas e a riqueza em 

elementos fertilizantes. 

Conservante - Aditivo usado nos alimentos para impedir 

a sua degradação, prolongar a vida útil e proteger os 

produtos concentrados. 

Controle biológico - Utilização de inimigos naturais para 

reduzir a população de um organismo considerado 

prejudicial ás cul turas agrícolas. 

Coral- Animal celenterado. de corpo em forma de pó li po 
co m tentácul os o ra is, protegido por um esquele to 

composto de carbonato de cálcio. Vive nos mares quentes, 
a pouca profundidade, e é responsável pela formação de 
atóis e certos tipos de recifes. 

Cordilheira - Si stema de altas montanhas que se 

desenvolvem em grande extensão, geralmente paralelas e 
próximas do litoral. 

Correntão - Corrente metálica que, amarrada pelas 
extremidades a dois tratores, é usada para desmatar. 

Corrosão - Desgaste ou modificação química ou estruturai 
de um material , provocados pela 'lção de agentes do meio 
ambiente. 

Costão - Trecho da costa que penetra em direção ao 
oceano, terminando abruptamente em forma de escarpa. 

Degradação - Processo pelo qual substâncias complexas 

são transformadas em substâncias mais simples. Quando 
esse processo se faz por ação de microorganismos, é 
chamado de biodegradação. 

Degradação ambiental - Prejuízos ao meio ambiente, 
geralmente resultantes de ações antrópicas. 

Delta - Depósito aluvial que aparece na foz de certos rios, 

avançando como wn leque, na direção do mar. Essa 
deposição exige certas condições tais como: ausência de 

correntes marinhas, fundo raso, abundância de detritos, etc. 

Densidade populacional - Relação existente entre o 
número de indivíduos que compõem a população e o 

espaço ocupado por eles. 

Desenvolvimento sustentável - Tipo de desenvol

vimento que satisfaz as necessidades econômicas do 
presente, sem comprometer a capacidade das futuras 



ge rações . Leva em consideração. além dos fato res 
econõmicos. aqueles de caráter soc ial e ecológico. ass im 
como as disponibilidades dos recursos naturais. a curto e 
longo prazos. 

Dcsertificação - Transformação de terras cultiváveis em 
desertos. muitas vezes resultante de ati vidades humanas. 
que resulta na redução do potencial agrícola do Planeta. 

Deserto - Bioma resultante de um índice pluviométrico 
muito baixo (inferior a I Omm anuais). usualmente de solo 
arenoso ou rochoso, no qual árvores estão ausentes. 

Desmatamento - Prática de corte. capina ou queimada 
(por fogo ou produtos quimicos). que leva à retirada da 
cobertura vegetal existente em determinada área. para fins 
de pecuária, agricultura ou expansão urbana. 

Dióxido de enxofre - É um dos poluidores mais freqüentes 
do ar e resulta do processo de combustão de petróleo e 
carvão mineral. É produzido em maior escala pelos 
veículos movidos a óleo diesel . Pode constituir-se em ácido 
sulfurico. um dos causadores da chuva ácida. 

Dióxido de carbono - Gás que entra em pequena parcela 
na constituição da atmosfera, sendo a única fonte de 
carbono para as plantas clorofiladas. É também um dos 
responsáveis pelo efeito-estufa, ao absorver os raios 
infravennelhos que vão da Terra para o céu, transfor

mando-os em calor nas camadas inferiores da atmosfera. 

Dunas - Montes de areia móveis, depositados pela ação 
do vento dominante. 

Ecodesenvolvimento - Visão moderna do desen

volvimento consorciado com o manejo dos ecos

sistemas, procurando utilizar os conhecimentos já 

existentes na região, no âmbito cultural, biológico, 

ambiental, social e político, evitando-se, assim, a agressão 
ao meio ambiente. 

Ecologia - Ciência que estuda as relações entre os seres 
vivos e o meio ambiente em que vivem. bem como as suas 

reciprocas influências. 

Ecossistema - Conjunto integrado de fatores físicos e 
bióticos (referente aos seres vivos) que caracterizam um 
detenninado lugar, estendendo-se por um detenninado 

espaço de dimensões variáveis. 

Efeit~tufa - Fenômeno que ocorre quando gases, como 

o dióxido de carbono, entre outros, atuando como as 
paredes de vidro de uma estufa, aprisionam o calor na 
atmosfera da Terra, impedindo sua passagem de volta para 
a estratosfera. 

Efluente industrial - São os esgotos provenientes de 

ind ústrias. 

Emissário submarino - Sistema utilizado por algumas 

cidades litorâneas para canalizar os esgotos e os lançar em 
alto mar por meio de uma tubulação submersa. 

Energia eólica - Energia obtida do vento. É uma fon
te infinita e não-poluente, mas irregular, e ainda não 
se conseguiu desenvo lver um sistema eficiente de 

armazenamento em baterias. 

EquiHbrio ecológico - População de tamanho estável, 
na qual as taxas de mortalidade e emigração são 
compensadas pelas taxas de natalidade e imigração. 
Equilíbrio de fluxo de energia num ecossistema. 

Erosão do solo - Processo pelo qual a camada superficial 
do solo ou partes do solo são retiradas, pelo impacto de 
gotas de chuva, ventos e ondas e são transportadas e 
depositadas em outro lugar. 

Especiarias - Plantas aromáticas usadas para condimen
tar alimentos (cravo, canela, pimenta-do-reino, etc). 

Espécie - Conjunto de indivíduos muito semelhantes entre 
si e aos seus ancestrais, que se entrecruzam produzindo 
descendentes férteis . 

Especulação imobiliária - Compra e venda de 
propriedades (terrenos, casas, etc) valendo-se de certa 
posição, de circunstância, de qualquer coisa, para 
auferir vantagens; explorar. 

Estuário - Forma de desaguadouro de um rio no oceano, 
oposto ao delta, que forma uma boca única sendo, 



geralmente. batido por correntes marinhas e correntes de 
marés que impedem a acumulação de detritos. como ocorre 
nos deltas. Os estuários representam porções finai s de um 
rio. estando sujeitos aos efeitos das marés. e apresentam a 
forma de um triângulo. cuja pequena base se encontra na 
direção do oceano e o vértice na direção do continente. 

EutroflZlu;ão - Processo através do qual são depositados 
nutrientes (maté ri a vegetal. fertilizantes utili zados na 

agricultura. lixo e esgotos domésticos e alguns efluentes 
industriais) na água. Pode ocorrer naturalmente ou através 

da ação humana. Quando ocorre em excesso . pode 
resultar numa superpopulação de plantas aquáticas e de 

jilOplônc!on. levando a um desequilíbrio do ambiente 

na água. 

Exótico - Qualquer espécie. animal ou vegetal. introduzida 
artificialmente num ecossistema do qual não é originário. 

Extrativismo - Extração de produtos das florestas. como 
madeira, látex, minerais, etc. 

Extinção - Desaparecimento total de qualquer espécie viva, 
cultura, povos. etc . 

Faixa intertropical- Faixa da Terra compreendida entre 

os Trópicos de Câncer e de Capricórnio. 

Falésia - Terra ou rocha alta e íngreme à beira-mar. 

Fauna - Conjunto de animais de uma determinada região. 

Fertiliu,te - Qualquer substância, natural ou artificial, 

utilizam ;>ara aumentar a produtividade agrícola do solo. 

Fitoplâncton - Comurtidade vegetal microscópica, que 

flutua livremente nas diversas camadas de água, estando 

sua distribuição vertical restrita à zona eufótica onde, 

graças à presença de energia luminosa, promove o 

processo fotossintético, um dos responsáveis pela base 

da cadeia alimentar do meio aquático. 

Floculação - Método destinado ao tratamento de es
go tos industria is. mai s preci samente a sua parte não 

biodegradável. É real izado por meio de adição de pro
dutos químicos ao esgoto. a fim de provocar a formação 
de fl ocos que aprisionam os poluentes. 

Flora - Conjunto das espécies vegetais de uma deter
minada região. 

Flúor - Elemento altamente tóxico para plantas. animais e 

homens. Em doses controladas. é um poderoso preventi vo 
das cáries dentárias. e está presente no tratamento de águas 

e em cremes dentais. 

FotossÍntese - Síntese de substâncias orgânicas medi

ante a fi xação do gás carbônico do ar através da ação dos 

raios solares. executada por plantas e por alguns seres 

unicelulares. 

Foz - Lugar onde um rio termina, desaguando no mar, 

num lago ou em outro rio. 

Gás natural- Mistura gasosa cujo constituinte principal é 
o metano. O gás natural é uma energia fóssil. muitas vezes 
associada a depósitos de petróleo. Não é muito tóxico e 
sua combustão libera apenas dióxido de carbono. É 
considerada uma fonte de energia " limpa". 

Gene - Unidade hereditária ou genética que, através de 
combinações. é responsável pelas diferenças num 
determinado caractere. 

Geosfera - A parte sólida do Planeta. 

Golfo - Ampla reentrância da costa, na qual o mar penetra 
com profundeza como uma ponta. Os golfos, em geral. 
são maiores que as baias e são definidos como grande 

porção do mar que se intromete pela terra entre pontas ou 
cabos. Os golfos, por conseguinte, são amplas reentrâncias 

da costa com grande abertura, constituindo amplas baias e 
englobando, por vezes, baias, enseadas e portos. 



Habitat - Conjunto de características ecológicas do lugar 
de \'ida de um organismo ou população: morada natural . 

Herbicida - Produto utilizado para destruir ou controlar 
o crescimento de ervas daninhas. arbustos ou outras plantas 

indesejáveis. 

Hereditariedad e - Fenômeno de continuidade das 
caracterí sti cas bio lógicas pelo qual as formas vivas se 

repetem nas gerações que se sucedem. 

Hidrosfera - Parte da biosfera representada por toda 
massa de água (oceanos, lagos, rios, vapor d'água, etc). 

Húmus - Produto da decomposição parcial dos restos 

vegetais, que se acumulam no chão florestal , aos quais se 
juntam restos animais em menor escala. Tem grande 
importância na constituição do solo, onde é a fonte de 
matéria orgânica para a nutrição vegetal . Contudo, não é 
estritamente necessário que o "chão" seja florestal para 
formar húmus. Os campos de altitude, as turfeiras e os 
solos orgânicos de baixada sào ricos em húmus, embora 
nào haj a floresta. 

Igapó - Denominação regional amazônica para os terre

nos que ficam alagados por ocasião do transbordamento 
dos rios, e onde existe cobertura florestal . 

Igarapé - Termo indígena que significa caminho de canoa 

Denominação dada aos pequenos rios da Região 

Amazônica, que correspondem aos arroios do Sul do 
Brasil. 

Inversão térmica - Condição atlllosfe rica na qual uma 
camada de ar frio é aprisionada por unla camada de ar 
quente. de modo que a primeira não possa ser elevada. 
Em ambientes industrializados. a inversão témlica leva à 
retenção de poluentes nas camadas mais baixas e próximas 

do solo. podendo ocasionar problemas de saúde em casos 
de alta concentração e período excessivo de duração. 

Irrigação - Molhar. artificialmente e através de diversas 

técnicas. as terras cultivadas na ausência de chuva. 

Lençol freático - Depósito natural e subterrâneo de água 

a pouca profundidade. 

Lençol subterrâneo - O mesmo que lençol freático. 

Lixo tóxico - Resíduos industriais de origem radioativa 

ou química que oferecem riscos ao meio ambiente. 

M 
Magnésio - Elemento químico de número atômico 12, 
metálico, branco-prateado, leve. 

Manejo - Programa de utilização dos ecossistemas, 
naturais ou artificiais, baseado em teorias ecológicas que 

contemplem a manutenção da biodiversidade e o aumento 
da produção de insumos necessários à vida na região 
(produção agrícola, energética, pecuária), além de 

propiciar o conhecimento cientifico e atividades de lazer. 

Manguezal - Sistema ecológico costeiro tropical, 
dominado por espécies vegetais típicas (mangues), às 
quais se associam outros componentes vegetais e animais, 
adaptados a um solo periodicamente inundado pelas 



marés, com grande variação de salinidade. Constitui wn 
dos ecossistemas mai s produti vos do Planeta. 

Mata de galeria - Floresta que orl a wn ou os dois lados 
de um curso d' água, nwna região onde a vegetação 
caracterí stica não é fl orestal (cerrados, campo limpo, 
caatinga. etc) . 

Matéria orgânica - Fração orgânica. incluindo resíduos 
animais e vegetais que sofreram decomposição ou passí
veis de decomposição. 

Meio ambiente - Tudo aquilo que cerca ou envolve os 
seres vivos e as coisas, incluindo o meio socio-cultural e 
sua relação com os modelos de desenvolvimento adota
dos pelo homem. 

Melhoramento genético - Alterações provocadas na 
constituição genética de wn organismo vivo, com vistas à 

produção de wna variedade superior dentro de sua espécie. 

Mercúrio - Elemento quimico de número atômico 80, 
líquido, prateado, denso, tóxico. 

Metal pesado - Grupo de elementos metálicos de peso 
atõmico relativamente alto, que agem como poluentes de 
ecossistemas e são geralmente muito tóxicos à vida. Os 

metais pesados são o mercúrio, o cádmio, o chwnbo, o 
zinco, o cromo, o lÚquel, o selênio, o cobre, a platina e o 
arsênio. Eles se acwnulam no organismo e, através da 
cadeia alimentar, podem chegar ao homem. 

Migração - Mudança de wn animal de wn lugar para outro. 

Monocultura - Cultivo de uma única espécie vegetal 
numa determinada área. Em termos genér icos, a 
monocultura provoca desequilibros ecossistêrnicos, 
gerando "pragas" (isto é, concentração de determinada 
espécie animal ou vegetal) que exigem tratamento 
quimico como defesa. 

Nitrato - Sal ou éster do ácido lÚtriCO. Qualquer com
ponente contendo o radical NOr reativo. 

Nitrogênio - Co nstituinte universal da matéria viva 
(prote ínas), principal gás do ar (78%), o nitrogê nio 
intervém na biosfera através de um complexo ciclo que 
envolve trocas entre atmosfera/solo/seres vivos. 

o 
ONGs - Organizações Não-Governamentais - grupos de 
pressão social , de caráter diverso (ambientalistas, étnicos, 
profissionais, etc) que não tenham relação com o Estado. 

Organoclorados - Classe de biocidas sintéticos carac
terizada por apresentar radicais cloreto combinados a wn 
grupo orgânico de difícil degradação. São altamente 
tóxicos a longo prazo , poi s se acumulam na cadeia 

alimentar. 

Organofosforados - Classe de biocidas sintéticos 
biodegradáveis, que inclui wn grupo orgânico e wn éster 

fosfórico . São altamente tóxicos nas incidências agudas. 

Oxigênio - Elemento químico que constitui a massa 
principal das águas, dos seres vivos e das rochas de 
superficie, e cerca de 20% da massa atmosférica. Os 
principais locais de produção de oxigênio são a superficie 
dos mares e a folhagem das árvores. 

Ozônio - Gás azulado, muito oxidante e reativo. Estima
se que 90% do ozônio dispolÚvel esteja concentrado na 
Camada de Ozônio , protegendo a Terra dos raios 

ultravioleta. 

Península - Terra rodeada de água, exceto por wn lado, 

através do qual está ligada ao continente ou a outra terra. 



Perímetro irrigado - Área planejada para a rega arti
ficial atraves de tecnologias diversas. 

Perene - Que não acaba é continuo e dura muitos anos. 

Piracema - Época de desova. durante a qual grandes 
cardumes avançam em direção ás nascentes dos rios. 

para se reproduzir. 

Plânctol/ - Conjunto dos seres vivos que flutuam 

passivamente nas massas de água de lagos ou oceanos. 

não possuindo os meios para nadar ati vamente . A parte 

vegeta l é chamada filOp/ânclOn e ocorre em pro

fundidades onde possam chegar os raios do so l. A parte 

da fauna é chamada de zoop/ânclon e é const ituída 

principalmente por minúsculos crustáceos. O p/ânclon 

e a principal reserva alimentar dos ecossistemas. a base 

das cadeias tróficas dos oceanos. 

Poluentes - Detritos sólidos, líquidos ou gases noc ivos 
á saúde. de origem natural ou industriali zados. lançados 
no ar, na água ou no solo. 

Poluição ambiental- Qualquer alteração do meio ambi
ente prejudicial aos seres vivos. 

Pororoca - Encontro das águas do oceano com as águas 
dos rios que , devido ao se u avanço em sentido s 
contrários, causam um forte estrondo e muita destruição. 

Potássio - Elemento químico pertencente aos metais 
alcalinos. 

Predação - Relação alimentar entre organismos de espé
cies diferentes, benéfica para um deles (o predador) ás 
custas da morte e consumo do outro (presa). 

Preservação - Cuidar da sobrevivência das espécies de 
organismos vivos, animais ou vegetais. 

Pró-Álcool- Programa Nacional do Álcool, instituído 
pelo governo brasileiro após a crise de petróleo de 1973, 
com o objetivo de substituir a gasolina como com
bustível em veículos automotores. 

Produtos extrativos - Produtos extraídos das florestas, 
como madeira, látex, minerais, etc. 

Proteína - Classe de compostos orgânicos de carbono, 
nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, que constituem o 
principal componente dos organismos vivos. 

Radiação - Qualquer dos processos fi sicos de emissão 

e propagação de energia. seja por intermédio de fenôme

nos ondulatórios. seja por meio de partículas dotadas 

de energia cinética . 

Radiação nuclear - Energia resultan te da desintegração 

atômica. 

Radioativo - Que tem radioatividade. 

Reciclagem - Reutilização de detritos a fim de reduzir 

o lixo industrial. 

Recife - Rochedo próximo da costa. submerso ou pouco 

acima do nível do mar. 

Recursos Naturais - Elementos fornecidos pela natureza. 

Relvado - Terreno coberto de relva (erva rala e raste ira) 

ou de grama. 

Restinga - Faixa ou língua de areia depositada para

lelamente ao litoral, fechando ou tendendo a fechar uma 

reentrância maís ou menos extensa da costa. As restingas 

são características do litoral bras ileiro e sustentam 

comunidades vegetais características. Restingas em 

alto mar estão associadas a recifes de coral. 

Salinização - Aumento do teor de substâncias salinas 

no solo, geralmente resultante da má aplicação de 
tecnologias de irrigação. 



Segurança alimentar - O acesso assegurado a cada 
família á quantidade necessári a de a limentos para 
garantir uma dieta adequada a todos os seus membros 
para uma vida saudáve l. 

Sobrepesca - Captura de exemplares de uma espécie 
em quantidade maior do que a sua capac idade de 
reprodução. 

Subsídio - Contribuição, auxílio ou ajuda pecuniária 
ou de outra ordem que se dá a qualquer empresa ou a 
particular. 

Tecnologia - Conjunto de conhecimentos que se aplicam 
a um determinado ramo de atividades. 

Tração - Ação de urna força que desloca um objeto móvel. 

Urbanização - Processo resultante do crescimento da 
população das cidades que demanda acréscimos de infra
estrutura e serviços como água, luz, esgoto, transporte, 
saúde, etc. 

Várzeas - Planícies cultivadas em vale . Nem sempre 
são férteis e agricultáveis , espec ial mente se sofrem 
alagamentos peri ódicos ou es tão formadas so bre 
so lo arenoso ou pedregoso. 

Vasa - Espécie de lama, fina e inconsistente, carac
terística de certos fundos oceânicos, constituída por 
carapaças microscópicas de animais ou elementos 
minerais. 

Vinhoto - Resíduo produzido pelas usinas de álcoo l. 

Vírus - Organismos microscópicos cristalizáveis acelu
lares que podem causar inúmeras doenças aos animais 
e às plantas. 

Voçoroca - Buracão; sulco de grandes dimensões e 
rápida evolução, resultante em grande parte, da erosão 
de águas subterrâneas e da ação das águas de escoa
mento superficial. 
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