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PRÓLOGO

Este Tomo trata de dois temas sumamente importantes para a Ama-
zônia e são apresentados por dois grandes expoentes do conhecimen-
to sobre eles. O primeiro é sobre a economia industrial na Amazônia, 
notadamente o papel da Zona Franca e do Polo Industrial de Manaus 
e é exposto pelo economista e presidente do Centro das Indústrias do 
Estado do Amazonas, Wilson Luis Buzato Périco. O segundo é exposto 
pelo professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Dr. Geraldo 
Wilson Fernandes, em colaboração com o Dr. Wallace Beiroz e o Dr. 
Milton Barbosa, sendo que este trata do Cerrado brasileiro, o maior 
bioma do Brasil depois da Amazônia e que vem sofrendo impactos cada 
vez maiores, sobretudo pela monocultura de grãos e pela agricultura. 
Embora os temas tratem de questões aparentemente distintas, eles são 
complementares, pois dizem respeito ao desenvolvimento sustentável 
da Amazônia, já que esse passa, necessariamente, pelo processo indus-
trial e pela conservação do cerrado e da floresta, os principais biomas 
do Brasil e do mundo.

O Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) se sente gratifi-
cado em ver mais uma de suas obras disponíveis para o grande público, 
o alvo derradeiro e também maior de sua missão. Esperamos que as 
ideias lançadas sejam analisadas, confrontadas e incorporadas ao reper-
tório dos leitores, pois é somente pelo conhecimento e pela participação 
ativa dos cidadãos mais instruídos que a Amazônia poderá encontrar 
seu próprio caminho e ter um destino à altura de sua grandeza. Que a 
obra seja lida com o mesmo entusiasmo com que foi feita. Boa leitura!
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ECONOMIA INDUSTRIAL 
NA AMAZÔNIA: FATOS E 
PERSPECTIVAS 
Resumo

A economia da Amazônia vem se dando através de ciclos de prosperidade e 
depressão e cada um deles tem deixado uma lição com a qual é preciso apren-
der para superar os desafios desse próprio processo. Os erros do passado não 
devem ser repetidos no presente e muito menos no futuro, porque a realidade 
muda, mas as leis da natureza são sempre as mesmas, a demanda por alimen-
tos continua aumentando e os recursos naturais vêm diminuindo drasticamen-
te. Além disso, ainda persistem as desigualdades econômicas regionais e insti-
tuições criadas justamente para corrigir isso, como a Zona Franca de Manaus 
e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) não têm 
sido bem sucedidas nisso, em grande parte por excesso de burocracia, falta de 
vontade política e má gestão. Para o sucesso dos empreendimentos necessários 
ao desenvolvimento sustentável da Amazônia se faz necessário o engajamento 
da sociedade e a visão estratégica dos gestores públicos. Além disso, é impres-
cindível a criação de boa infraestrutura e um planejamento de longo prazo e 
não programas curtos, de apenas 4 ou 8 anos e que corresponda a um ou dois 
mandatos eletivos. Não se trata de um plano desse ou daquele governante, 
mas do Governo e do Estado. Isso também exige uma maior aproximação 
entre o setor produtivo e os órgãos de pesquisa. Empreendedores e cientistas 
precisam convergir suas conversas e objetos de interesse. Em paralelo a isso, 
é preciso pensar na integração de atividades paralelas, visando completar as 
cadeias produtivas. No caso do potássio, é preciso associar a extração desse 
mineral com a possibilidade de fabricar fertilizantes agrícolas. É a integração 
de atividades produtivas que leva ao desenvolvimento. A colonização do in-
terior pode levar ao desmatamento, mas isso em parte pode ser compensado 
pelo reflorestamento. A floresta e o meio ambiente são importantes, mas o ser 
humano deve ser visto como o elemento principal e de máxima prioridade. 
Precisamos investir nas pessoas que vivem na Amazônia e abrir novos cami-
nhos de ocupação.
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WILSON LUIS BUZATO PÉRICO

Economista; presidente do Sindicato das Indústrias de Aparelhos 
Elétricos, Eletrônicos e Similares; vice-presidente da Federação das 
Indústrias do Estado do Amazonas (FIEAM); presidente do Centro 
das Indústrias do Estado do Amazonas (CIEAM); cidadão do 
Amazonas pela Assembleia Legislativo do Estado do Amazonas; 
medalha de ouro Antônio de Andrade Simões, pela Câmara 
Municipal de Manaus, pelos relevantes serviços prestados em 
prol da Zona Franca de Manaus; economista do ano 2010 pelo 
Conselho Regional de Economia.

Sustentação econômica

A sustentação socioeconômica da Amazônia - e mais especificamente 
no Estado do Amazonas - esteve vinculada durante muitas décadas ao 
extrativismo e cujo auge se deu com o ciclo da borracha, entre 1879 
e 1912. A partir daí o comércio da borracha despencou por causa da 
introdução da planta gomífera (Hevea brasiliensis) na Malásia e outras 
colônias da Inglaterra em território asiático. No entanto, esse produto 
teve uma sobrevida entre 1942 e 1945, por causa da grande demanda 
ocorrida com a segunda Guerra Mundial. A partir daí, a economia da 
região só veio a experimentar outro surto de crescimento a partir da 
segunda metade da década de 1960, com a implantação da Zona Franca 
de Manaus.

A Zona Franca de Manaus (ZFM) também vem sofrendo ciclos de 
prosperidade com depressão, sobretudo por causa da concorrência in-
terna e externa e das ingerências políticas de vários matizes. A primeira 
fase desse ciclo se deu de forma muito positiva, exatamente após o 
momento da implantação da ZFM, entre 1967 e 1975; essa fase se ca-
racterizou pelo estímulo à substituição de importações de bens finais e 
formação de mercado interno. 

Os aspectos mais relevantes dessa fase são vários, podendo-se des-
tacar a predominância da atividade comercial (sem limitação de im-
portação de produtos, exceto armas e munições, fumos, bebidas alco-
ólicas, automóveis de passageiro e perfumes); o grande fluxo turístico 
doméstico, estimulado pela venda de produtos cuja importação estava 
proibida no restante do país e o grande apoio político conferido a esse 
novo modelo de desenvolvimento da região.
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Tanto em termos de produção como de faturamento, a economia da 
Zona Franca de Manaus esteve focada nos últimos anos nos seguintes 
setores: eletroeletrônico, com destaque para televisores com tela LCD; 
duas rodas; telefones celulares; condicionadores de ar tipo split; recep-
tores para sinais de televisão; químicos; termoplásticos; metalúrgicos e 
mecânicos. Os demais setores representam não mais que 10% do total. 
Um fato curioso é que o valor da produção de eletrodomésticos, princi-
palmente informática e duas rodas, tem sofrido uma redução de 6% a 
10% nos últimos anos, especialmente entre 2012 e 2016.

É importante lembrar que dentre os vários segmentos de produção 
do Polo Industrial de Manaus (PIM), apenas quatro deles são altamente 
significativos, isto é, representam a grande parcela da sustentação socio-
econômica da região. Naturalmente, isso traz muita fragilidade ao setor, 
sobretudo diante de momentos de dificuldades e incertezas que ocorrem 
tanto nesses campos tecnológicos, como especialmente na economia do 
Brasil e que acaba sendo refletido no poder de compra do consumidor.

Nos últimos anos, o PIM vem contando com uma média de 450 a 
490 empresas e uma taxa de emprego que tem oscilado entre 105 a 122 
mil trabalhadores, incluindo a mão de obra efetiva mais a temporária 
e a terceirizada. Mais recentemente, sobretudo entre os anos de 2014 e 
2016, as taxas de desemprego têm aumentado muito, com uma perda 
média de 6,5 a 25 mil trabalhadores por ano. Evidentemente, as baixas 
no emprego não é um fato vinculado unicamente a Manaus ou ao Ama-
zonas, mas a todo o Brasil, por causa de sua conjuntura econômica e 
também aos desvios de rumo de sua macropolítica.

O desemprego é de fato um grande mal. Quem sofre com ele, acaba 
perdendo o poder de compra e aí se entra num ciclo vicioso, pois quanto 
menor o consumo, menor a demanda do produto e menor a atividades 
nas linhas de produção, o que implica em risco de maior desemprego. 
Hoje, o consumo do brasileiro ficou restrito quase que exclusivamente 
a bens de primeira necessidade.

A Zona Franca de Manaus recebe incentivos fiscais do governo cen-
tral. Trata-se de uma exceção constitucional e que algumas regiões e 
alguns representantes políticos do país não querem reconhecer; ao con-
traio disso, eles parecem enxergar isso como um dano ao país, por 
conta da renuncia fiscal que essa exceção confere aos bens produzidos 
nessa região brasileira. Essas pessoas não se dão conta de que a ZFM 
não se utiliza do recurso publico, pois nenhum dos investimentos fei-
tos no Polo Industrial de Manaus conta com verba federal. Todos os 
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investimentos são feitos com recursos privados, incluindo a aquisição 
de equipamentos, montagem das unidades fabris, contratação de mão 
de obra e aquisição de insumos.

Além disso, é bom lembrar que a empresa investidora só vai se be-
neficiar dos incentivos no momento em que fatura seu produto; mesmo 
assim, dos vinte e sete entes federativos (26 Estados e o Distrito Fede-
ral) apenas oito devolvem à União, em arrecadação de tributos federais, 
valores que superam o repasse compulsório que recebem, sendo que o 
Estado do Amazonas é um desses oito. Nesse contexto, deve-se ressal-
tar o significado da famosa frase do professor Samuel Benchimol que 
dizia: a Zona Franca de Manaus não um paraíso fiscal, mas um paraíso 
do Fisco. Além do mais, é bom salientar que a ZFM teve e continua ten-
do um grande efeito colateral, de cunho ecológico, que é salvaguardar 
a floresta do desmatamento.

O Estado do Amazonas repassa ao governo federal duas vezes e meia 
o valor do repasse  que lhe é feito por esse. Em media, isso representa 
três bilhões e meio de reais ao ano; ou seja, em termos de tributos, o 
Amazonas arrecada perto de 13 bilhões de reais ao ano e repassa à 
União entre 8 e 9 bilhões.

Quase 50% da arrecadação dos tributos federais da Região Norte do 
Brasil vem do Estado do Amazonas e parte desses recursos deveria estar 
sendo investido aqui mesmo. Assim, quando se fala da participação do 
Amazonas no contexto da Região Amazônica, é bom lembrar que este 
Estado tem condições e deve resgatar o protagonismo que ele já teve 
no cenário amazônico. Então, é papel do gestor desse Estado e de seus 
representantes junto ao poder central, em Brasília, defender aquilo que 
é seu, por questão de direito constitucional. O Amazonas precisa e deve 
irradiar sua importância econômica para toda a Região Norte e isso se 
faz através de competência política e da união de todos.

Muitos criticam o modelo Zona Franca por conta da renúncia fiscal 
que é um direito assegurado ao Estado pela Constituição, só que do to-
tal da renuncia fiscal brasileira, apenas 13% vem da Região Norte (53% 
vêm da Região Sudeste – a mais rica do país); ou seja, tem alguma coisa 
errada nessa contrapartida e que precisa ser corrigida. 

Outra questão são as desigualdades econômicas regionais. Para resol-
ver isso, o Brasil dispõe de um instrumento que foi criado exatamente 
para reduzir essas desigualdades regionais, que é o Bando Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Portanto, é preciso que 
esse instrumento seja bem utilizado. 
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O BNDES é uma entidade criada para reduzir e minimizar as de-
sigualdades econômicas e sociais do Brasil; entretanto, curiosamente, 
nos últimos cinco anos esse banco investiu no país cerca de um trilhão 
de reais, sendo que a maior parcela desses recursos (cerca de 245 bi-
lhões de reais) foi repassada ao Sudeste, a região mais rica do país. 
Além disso, 24,5% desse montante foram aplicados no Estado de São 
Paulo. Isso representa mais do que todo o investimento do BNDS em 
todos os estados da Região Norte e Nordeste. Ou seja, não se sustenta 
o argumento de que a Região Norte ou a Zona Franca de Manaus esteja 
acarretando prejuízo ou dano aos interesses do Brasil

Aliás, analisando com mais detalhes a situação dos investimentos no 
Estado de São Paulo, fica difícil identificar um conjunto de obras que  
justifique tão elevado montante de recursos públicos aplicados pelo 
BNDS nessa unidade da Federação. Afinal, trata-se de mais de duzentos 
bilhões de reais, valor muito acima do que o gasto com todas as usinas 
hidrelétricas que foram construídas na Região Norte nos últimos anos. 
Por certo, a Operação Lava Jato, que tem detectado tantos desmandos 
na aplicação de recursos públicos por parte desse Banco, acabe por re-
velar algo a respeito desse fato intrigante.

O desequilíbrio orçamentário derruba o argumento de alguns que 
alegam ser o modelo da Zona Franca passivo e responsável pelo dese-
quilíbrio do senso de igualdade que deve pautar as relações entre as 
distintas regiões do Brasil; que esse modelo é privilegiado pelos incen-
tivos fiscais e migração pra cá das indústrias de outras regiões do país. 
Esse argumento não se justifica, pois a Região Amazônica está colocada 
em vigésima segunda posição, em relação à geração de empresas e de 
investimentos industriais no Brasil.

Das 520 mil empresas existentes no Brasil, apenas três mil e trezen-
tos estão sediadas no Estado do Amazonas; isso mostra que não houve 
migração de empresas brasileiras para a Amazônia, por conta da Zona 
Franca. Ou seja, não existe o canibalismo industrial que muitos políti-
cos e empresários de outras regiões alegam ter no Estado do Amazonas. 
Muito pelo contrário: o Estado do Amazonas tem tido seus direitos 
cerceados por conta da não fixação de novos Processos Produtivos Bá-
sicos (PPBs) previstos para esse Estado e que já deveriam estar gerando 
muito mais emprego e renda para os amazonenses.
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Tributos

A arrecadação de  imposto sobre circulação de mercadorias e presta-
ção de serviços (ICMS) advém de toda atividade econômica do Estado 
do Amazonas e quanto a isso é preciso observar que este Estado tem 
uma dependência muita grande da capital: 95% do ICMS do estado do 
Amazonas são recolhidos em Manaus. Ou seja, os outros 61 municípios 
do Estado geram praticamente pobreza e isso representa um grande 
desafio para o governo e, sobretudo para a sociedade. 

Com vistas à sustentabilidade e a justiça social, é imperativo acabar 
com dependência do interior em relação à capital. Para retirar o interior 
dessa situação de miséria e também retirar a Zona Franca de Manaus 
da dependência de Brasília - com relação aos PPBs e novos empreendi-
mentos - é preciso desenvolver novas matrizes econômicas.

O principal tributo da arrecadação municipal, o INSS, também está 
concentrado na capital e na indústria; cerca de 50% dele vem da ativi-
dade industrial; portanto, é inconcebível perceber tanta indefinição e 
morosidade no gerenciamento do espaço público e vias de circulação de 
veículos no Distrito Industrial (DI). O jogo de empurra-empurra entre 
Prefeitura e Governo do Estado para tapar buracos e limpar as ruas do 
Distrito Industrial precisa acabar. 

Engraçado que na hora que querem mostrar os bons resultado, todo 
mundo se apressa em dizer que o Distrito está batendo recordes disso 
ou daquilo, mas quando precisa demonstrar cuidado e resolver os pro-
blemas com a infraestrutura a cargo do poder público, ninguém aparece 
para assumir tais compromissos. Recursos para isso existem, a partir 
das próprias taxas federais, estaduais e municipais que as empresas do 
DI pagam ao governo, mas curiosamente essas taxas não compõem o 
orçamento do poder público.

No caso dos encargos federais, existe a famosa taxa de serviço admi-
nistrativo da Suframa (TSA), que rendeu cerca de 3 bilhões de reais nos 
últimos 6 ou 7 anos e que foram arrestados daqui. Recursos esses que 
poderiam estar sendo utilizados em convenio para recuperar e preser-
var as vias do distrito e que também deveriam estar sendo utilizados 
por outros setores do Amazonas e demais estados da Amazônia. Por 
isso eu repito que há a necessidade do Amazonas retomar seu papel de 
protagonismo nessa Região.

O convenio assinado tempos atrás entre a Suframa e a CIEAM não teve 
nada de ilegal, mas essa ação foi denunciada ao Ministério Público e por 
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causa de interesses políticos escusos, acabou acarretando um imenso 
dano moral à Sra. Flávia Grosso que è época estava à frente da Suframa.

Outra taxa federal é a retirada da atividade de bens de informática. 
Esse mecanismo exige que 5% arrecadados pelas empresas sejam apli-
cados em pesquisa e desenvolvimento no Estado do Amazonas. Desse 
montante, meio por cento é reservado ao Conselho de Aplicação de 
P&D da Amazônia (CAPDA). Esses recursos que também deveriam es-
tar sendo aplicados na Amazônia, nem ficam nesta Região; na verdade, 
o único valor de P&D que fica nesta região é o relativo a obrigações que 
as empresas tem de investir e comprovar seus projetos localmente. 

Além disso, também existem os fundos estaduais, como o  Fundo de 
Turismo e Interiozação (FTI); o Fundo de Micro e Pequenas Empresas 
(FMPES) e fundo para a Universidade do Estado do Amazonas (UEA). 
Somados, esses fundos chegam a mais de 6 bilhões de reais e que tem 
uma rubrica que permite fazer o que a região precisa. 

Se olharmos bem, o fundo que as indústrias repassam à UEA serve 
para  sustentar todas as atividades dessa universidade em quase todo 
o Estado do Amazonas. Se dividir o montante destinado pelo numero 
de alunos matriculados, pode-se observar ali um valor de anuidade em 
torno de 15 mil reais, cerca de 1.200 reais por mês, para cada aluno. Ou 
seja, não se trata de uma universidade barata. 

Se tomarmos esse mesmo valor pelo numero de diplomados pela UEA 
esse valor chega próximo a 112 mil reais, equivalentes a cerca de 40 mil 
dólares por aluno diplomado. Para efeitos de comparação, um diploma 
de Ciência Econômica da Faculdade de Berkley, nos Estados Unidos, cus-
ta cerca de 50 mil dólares. Ou seja, a UEA tem um custo de formação 
de capital intelectual semelhante às grandes universidades do mundo. 
Evidentemente, isso é caro, mas se trata de uma ferramenta que deve ser 
usada para atingir o grande objetivo, que é o de gerar capital intelectual 
local, indispensável para acabar com a dependência de importação de 
recursos humanos e de gerar emprego, riqueza e renda localmente.

Volto a frisar que é importante investir em recursos e ações para o 
adensamento de atividades no Polo Industrial de Manaus e focalizar 
nas potencialidades da região. Para isso, a ciência aqui desenvolvida é 
de fundamental importância. Lembro ainda que a ciência não é cons-
truída do dia pra noite, ela precisa de tempo para maturação. Assim 
sendo, é preciso preservar o que hoje temos no Polo Industrial; isso é 
fundamental, para que as atividades já iniciadas nas áreas de turismo, 
mineração, piscicultura e agricultura sejam realmente desenvolvidas. 
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É preciso deixar de lado o velho sistema  extrativista e agregar valor 
aos produtos da floresta; fazer esse investimento significa diminuir a 
pressão sobre a floresta e explorar a natureza de forma mais inteligente. 
Isso é o que deveria ser feito, por exemplo, na época de extração da 
borracha, quando aqui nada se desenvolveu para agregação de valor a 
ela, nem mesmo uma fábrica de pneus.

Também precisamos sair dessa situação perigosa e atrofiante de que 
na Amazônia nada se pode fazer, que a floresta é um sacrário intocá-
vel. É preciso encontrar formas inteligentes e inovadoras de explorar 
esses recursos, para o bem das pessoas que vivem aqui e também para 
gerar riquezas para o país. Nesse contexto, as instituições de ensino 
e pesquisa, como UFAM, INPA e EMBRAPA têm um papel relevante a 
desempenhar e a sociedade necessita disso.

Impactos

Todo desenvolvimento humano implica em impactos ambientais e 
sociais; assim, a questão central não é mais a existência de impacto, 
mas o tipo de compensação que se requer para todo e qualquer ação 
desenvolvimentista e que provoca tais impactos. É aí que entra a ex-
pertise dos pesquisadores e das instituições que operam nessa região. É 
preciso aproveitar e também dinamizar esse conhecimento; sem ele, o 
desenvolvimento nunca será sustentável.

Além do mais, a compensação não deve ser apenas centrada em re-
tribuição financeira, porque isso acaba provocando cobiça, o tal “olho 
grande” na arrecadação que isso propicia. Há um caso típico disso no 
Estado do Amazonas, com a possibilidade de exploração das minas de 
potássio, consideradas a segunda maior do mundo: ao invés de buscar 
investimentos para geração de riquezas com esse tipo de empreendi-
mento, o governo parece estar mais preocupado com os mecanismos de 
tributação dessa atividade; isso só emperra a situação.

Em paralelo a isso, é preciso pensar na integração de atividades para-
lelas, visando completar as cadeias produtivas. No caso do potássio, é 
preciso associar a extração desse mineral com a possibilidade de fabri-
car fertilizantes agrícolas. É a integração de atividades produtivas que 
leva ao desenvolvimento.

Evidentemente esse é um grande desafio, mas os empresários e a so-
ciedade já deram suficiente demonstração de capacidade de empreen-
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dedorismo e superação. Existem inúmeros exemplos de superação na 
Amazônia e desafios existem para serem superados. Cito como um deles 
a realização da copa do mundo de futebol e das olimpíadas num mesmo 
ano aqui no Brasil. Para isso foi preciso criar uma enorme infraestrutura 
e mesmo diante de alguns desacertos, isso foi feito com sucesso.

Para o sucesso dos empreendimentos necessários à Amazônia se faz 
necessário o engajamento da sociedade de bem e a visão estratégica 
dos gestores públicos. Isto é, visão que contemple um planejamento 
de longo prazo e não programas curtos, de apenas 4 ou 8 anos e que 
corresponda a um ou dois mandatos eletivos. Não se trata de um plano 
desse ou daquele governante, mas do Governo e do Estado. Igualmente 
importante é que tal plano contemple o interesse da sociedade e não 
apenas dos gestores, por mais competentes que sejam. A vontade do 
povo é essencial nesse processo.

Quanto a isso, gostaria de mencionar o livro que recebi recentemente 
da Ordem Mundial do Henry Kissinger. Num trecho dele está escrito 
que “a única certeza que temos na vida é a instabilidade constante e 
é nela que nos reinventamos; é nela que temos que aprender a fazer o 
melhor e o diferente do que fizemos antes”. É esse o desafio que temos 
pela frente.

Economia & Academia

Além da logística e da vontade política de sua representação parla-
mentar, empreender de forma competitiva na Amazônia exige estreita 
aproximação entre o setor produtivo e os órgãos de pesquisa. Empreen-
dedores e cientistas precisam convergir suas conversas e objetos de in-
teresse. Por isso foi gratificante - e não deve parar por aí - este encontro 
amistoso entre o Grupo de Estudos Estratégicos Amazônicos (GEEA) e 
o Centro da Indústria do Estado do Amazonas (CIEAM) para debater 
esta intersecção fecunda entre o conhecimento e o empreendimento.

O modelo industrial existente na Amazônia precisa agregar valor e 
insumos locais no desafio de ampliar sua planta manufatureira na di-
reção da bioeconomia na Amazônia que representa aproximadamente 
20% dos princípios ativos de todo o planeta. Por certo, este é o melhor 
e o mais inteligente caminho a seguir. 

A indústria do fazer e do conhecer devem estar integradas para atu-
arem em conjunto; afinal, a demanda mundial por produtos da dermo-
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cosmética e da nutrição orgânica, do ponto de vista do sabor e da saúde, 
bate à porta das novas oportunidades. E o que dizer da farmacopéia após 
a conquista do projeto genoma, que dará longevidade ao ser humano na 
medida em que passa a entender a  seqüência bioquímica de evolução ou 
finitude da vida? - esta é a percepção das entidades da indústria, comér-
cio e agricultura, a ação empresarial do Estado do Amazonas. 

Há mais de seis décadas o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazô-
nia (INPA) fincou pé nesta Amazônia que o mundo inteiro cobiça desde 
a chegada europeia. E é gratificante perceber esta interação do Instituto 
com a sociedade; é isso que lhe dá sustento e lhe fornece os insumos da 
pesquisa dos seus acervos e inventários. Também é gratificante verificar 
as Forças Armadas abrirem espaço em seus pelotões de fronteira para 
pesquisadores criarem opções de pesquisa e desenvolvimento nesses 
rincões da imensa Amazônia. Não faz sentido vê-la tão empobrecida 
em seus indicadores de desenvolvimento humano, ao mesmo tempo 
em que vive sobre tesouros inestimáveis da biodiversidade e da geodi-
versidade que a natureza lhe concedeu e que o mundo tanto precisa. 

O Tribunal de Contas da União (TCU), depois de 10 anos de exausti-
vos levantamentos, com todos os atores públicos e privados da gestão 
da Amazônia, acionou o Ministério Público Federal, seção Amazonas, 
para promover uma revisão das políticas públicas federais na região, à 
luz da desarticulação encontrada, entre os atores da União. Foi notado 
que recursos são desperdiçados por conta dessa desarticulação e da 
ausência de planejamento conjunto e de longo prazo. O TCU também 
aponta que os recursos destinados à pesquisa, desenvolvimento e in-
fraestrutura são contingenciados, em frontal desrespeito às leis que os 
criou. O texto do acórdão, firmado com o MPF-AM em abril de 2016 se 
refere exatamente às verbas de P&D e taxas da Suframa, recolhidas pe-
las empresas da Zona Franca de Manaus, e 80% confiscadas pela União 
para outros fins.  

Novas trilhas

A atividade industrial de Manaus tem orgulho de manter integral-
mente a Universidade do Estado do Amazonas, presente em todos os 
62 municípios desse Estado que ocupa um território maior que todo o 
Nordeste brasileiro ou toda a Europa Ocidental. Além do orgulho, te-
mos, sobretudo, a expectativa de debater com esta academia e demais 
estudiosos das vocações de negócios sustentáveis da região, os novos 
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caminhos que diversifiquem e interiorizem a economia que injustamen-
te ainda continua concentrada em Manaus. Por tudo isso, é promissor 
o debate entre cientistas e empresários, entre os atores federais aqui 
presentes, muitos deles aplicando um legalismo cego, que proíbe ati-
vidades produtivas em lugar de incentivar a produção de riqueza com 
inteligência e responsabilidade.

Hoje, com a ajuda do INPA e da Embrapa, são produzidas 30 to-
neladas de proteína de peixe, por hectare, em Rondônia, estado que 
abastece Manaus; no Centro-Oeste, apenas 300 quilos de proteína são 
extraídos da pecuária bovina. Já temos as lições de como propagar em 
laboratório as espécies da flora com alto valor comercial e não mais 
derrubar o pau-rosa para a indústria de perfumaria francesa. O setor in-
dustrial financiou o Centro de Biotecnologia da Amazônia (CBA), mas 
a União, só agora, começa a perceber seu papel de relevo para a Região 
Amazônica. Precisamos de mais  conversas, mais infraestrutura e mais 
vontade política para produzir a prosperidade que todos desejam e me-
recem, sobretudo as populações que vivem na Amazônia.  

Considerações gerais

Às vezes tenho a impressão de que a comunidade internacional 
confere muito mais atenção e valor à Amazônia do que as comunidades 
que habitam nela. Muita gente parece tratar a Amazônia brasileira e 
especialmente o Estado do Amazonas, como se fosse o quintal de uma 
grande residência, algo desvinculado do restante do Brasil e que é pre-
ciso mantê-la intocada. Evidentemente, esse é o primeiro e grande desa-
fio que precisa ser enfrentado para inserir verdadeiramente a Amazônia 
no contexto da política e do desenvolvimento do país. 

As atividades da Zona Franca de Manaus já estão contempladas na 
Constituição Federal; assim, o que devemos pleitear é tão somente o 
resgate aquilo que é previsto na lei maior do país. É verdade que devem 
ser implementadas matrizes novas e mais adequadas para a produção 
e negócios na Amazônia, mas isso deve ser feito num ritmo apropria-
do, pois, como dito antes, as plataformas de C&T precisam de tempo 
para maturação. Evidentemente, esse processo se acelera, à medida que 
mais inteligências estiverem disponíveis na região. 

Outro ponto que merece ser enfatizado é que os programas e mesmo 
o processo de desenvolvimento dessa região não deve ser personifi-
cado. Ou seja, a mudança pretendida para as novas e adequadas ma-
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trizes econômicas da Amazônia não pode ficar na dependência dessa 
ou daquela autoridade, desse ou daquele partido; ela depende da so-
ciedade como um todo; deve depender não de um governante, mas de 
um governo, do Estado Brasileiro. Assim, todos devem lutar fortemente 
para que haja um bom entendimento disso por parte da sociedade. Os 
programas necessários à Amazônia não podem ser limitados ou ficar 
na dependência de um mandato de quatro ou oito anos. A Amazônia 
precisa de programas de muito mais longos prazos. 

Observo com pesar que os políticos brasileiros parecem estar sentados 
no Planalto Central com o nariz para o Sul e os olhos pra direita e para 
esquerda, sem a preocupação de olharem para o Norte. Precisamos con-
trapor a todo esse tipo de posicionamento que, no fundo, é uma indispo-
sição de respeitar os direitos constitucionais da Região Amazônia. Aliás, 
é preciso não apenas contrapor e rebater essa postura, mas também atuar 
contra, buscar soluções, aderir a pessoas que entendem bem e respeitam 
o direito constitucional conferido a essa região como zona franca.

Os bons empresários estão fazendo isso, mas na verdade essa não 
deveria ser uma tarefa deles e sim dos seus representantes políticos; 
são esses políticos que devem defender os direitos constitucionais e 
dar apoio aos empresários que investem nessa região; no entanto pa-
rece que está havendo uma inversão de atribuições. Digo isso, porque 
quando se fala em fazer qualquer investimento ou outro qualquer mo-
vimento em defesa da Amazônia, sempre se olham para as instituições 
vinculadas à indústria, comércio e serviços como fonte de recursos e 
outros tipos de sustentação.

É comum falar que a floresta amazônica deve ser intocada, que não 
se pode retirar madeira ou mesmo nenhum produto dela, que ela deve 
ser preservada como refúgio e proteção da humanidade. Questiono essa 
postura, pois recentemente eu tive a oportunidade de visitar o Canadá 
para participar de evento interessante, denominado World Skills e ali 
pude ver algo muito interessante: vi muito trens carregados de toras de 
madeiras. Indagando sobre o fato, tomei conhecimento de que aquelas 
toras de madeira no Canadá vinham das boas práticas de manejo. 

Com esse fato em mente, observo que nós não estamos distante dis-
so, pois já existe em Itacoatiara uma fazenda onde foram plantadas 
um milhão e quatrocentos mil castanheiras. Atualmente, o fruto dessa 
árvore já está sendo exportado e há estudos em desenvolvimento pela 
EMBRAPA, mostrando que sua casca serve para substratos e sua madei-
ra é bem adequada para a fabricação de tonéis.
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A saída, portanto, não é deixar a floresta intocável – o que alguns de-
fendem - mas mexer nela de forma inteligente, de forma que ela se man-
tenha sustentada e ao mesmo tempo atenda às necessidades e ao direito 
das pessoas que aqui vivem, de ter renda, riqueza e qualidade de vida. 

Para isso precisamos contar com a inteligência existente nas universi-
dades e institutos de pesquisa que operam na própria região. Quanto a 
isso, instituições como UFAM,  EMBRAPA e INPA devem desempenhar  
papel fundamental nesse processo. Até mesmo a ciência internacional 
tem papel fundamental nisso. Entretanto, não posso aceitar que alguém 
sentado nos bancos da Suíça venha determinar o que pode e o que não 
pode ser feito aqui na nossa região. Diante desse tipo de intrometimen-
to indevido, eu recomendo que esses estrangeiros interessados no desti-
no da Amazônia venham pra cá, tragam os conhecimentos necessários 
para que a gente faça o que realmente seja preciso e bom para a região 
e a floresta Amazônia.

Lembro que além do Canadá, também outros países da America do 
Norte e de outras regiões do mundo não dispõem de florestas como a 
Amazônia; no entanto eles conseguem extrair madeira de manejo pra 
realizar as atividades de movelaria e outras que dependem dessa ma-
téria prima. Então, por que o Brasil não consegue? Além do mais, con-
vém indagar: por que não existe o mesmo olhar de “benevolência” da 
ciência internacional para com o direito dos brasileiros explorarem os 
recursos das suas florestas, do mesmo jeito que aqueles países fizeram 
e continuam fazendo? É isso que nós temos que buscar, é isso que deve 
fazer parte dos programas de nossos governantes.

Quem faz mal pra nós são nós mesmos. Falo isso com base num fato 
que ocorreu no Amazonas: esse estado tem deficiência de infraestrutu-
ra, mas ocorreu que interesses particulares acabaram inviabilizando a 
criação de um novo porto em Manaus que poderia servir à atividade 
econômica; afinal, tudo que é exportado desse estado sai por hidrovias; 
trata-se do transporte mais barato que existe. Assim, todos os produtos 
desse estado, inclusive os alimentos, poderiam chegar e sair de uma 
maneira muito mais barata e rápida através dos portos. Tenho a impres-
são de que as forças que atuaram para abortar o novo porto parecem ser 
as mesmas que impedem a pavimentação da BR-319 no meio do trecho 
entre Manaus e Porto Velho.

Respondendo à questão sobre o que não fizemos e deveríamos ter 
feito nos 50 anos de existência da Zona Franca de Manaus, eu apelo 
para o que também não foi feito no período da borracha, ou seja, aco-
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modação. Parece que o extrativismo leva à  acomodação e, além disso, 
o governante também não tem visão de futuro; só planejam e atuam 
em ações de médio e curto prazo. Evidentemente, é preciso romper 
com esse ciclo de acomodação e falta de visão estadista e essa virada 
deve nascer em fóruns como esse do GEEA e outros que tem surgido no 
Brasil, como fórum contra corrupção por exemplo. 

Também é preciso abrir mão dos interesses particulares e partidários, 
em benéfico dos interesses coletivos; precisamos nos posicionar e exigir 
a mesma atitude da nossa representação política. Para isso é preciso 
não desistir e se juntar a outras pessoas do bem para fazer pressão 
política. Tenho certeza que quanto mais vozes do bem se engajarem 
nesse objetivo, mais fácil será a conquista dessa mudança tão desejá-
vel e necessária para o adequado desenvolvimento socioeconômico da 
Amazônia e do Brasil.

A sociedade deve assumir a defesa ao direito constitucional conferi-
do à  Região Amazônica, pois isso não vem ocorrendo a contento, por 
várias razões que precisam ser analisadas e redirecionadas; no entanto, 
ninguém deve considerar-se como patinho feio nesse processo; afinal, 
acertos e erros fazem parte da vivência humana, em todas suas dimen-
sões. O mais importante, é combater constantemente a inoperância; é 
preciso um esforço constante e coletivo para lutar sempre pelos direitos 
dessa região e de seu povo.

Aqui foi mencionado alguns fatores relativos à agricultura, à piscicul-
tura e outras formas de produção primária e quanto a isso gostaria de 
tecer o seguinte comentário: eu tenho o privilégio de viajar por todo o 
Estado do Amazonas, desde o alto Rio Negro até a bacia do Madeira, 
por uma paixão que eu tenho há muitos anos, a paixão pela pesca. 
Nestas viagens eu tenho tido interações muito interessantes com os ca-
boclos do interior e com isso tenho observado e aprendido muito. Uma 
das coisas que observei e aprendi é que o caboclo enfrenta uma tremen-
da dificuldade para produzir e ainda mais para transportar a produção 
para os centros de consumo. Isso é válido tanto para os produtores 
rurais como para os exploradores de animais e plantas da floresta.

É fácil observar que essa dificuldade de transporte não somente 
atrapalha a venda e reduz a renda dos produtores, mas também 
acarreta sérios desperdícios. Por exemplo: é comum o caboclo estar 
transportando para Manaus uma carga de várias toneladas de peixe que 
ele capturou no médio e alto curso de um rio e ao capturar mais abaixo 
um cardume de peixe mais nobre e caro, ele acaba lançando fora o 



27GRUPO DE ESTUDOS ESTRATÉGICOS AMAZÔNICOS

primeiro lote, para dar espaço ao segundo. Esse é um desperdício crimi-
noso, mas que acontece muito comumente e sem nenhuma penalidade.

Esse é um problema sério e que é do conhecimento de muitos gesto-
res, há bastante tempo. Importa saber por que isso não é resolvido. Para 
isso bastariam  providências simples, como a instalação de câmeras de 
refrigeração e equipamentos acessórios básicos nas cidades do interior, 
as quais poderiam servir como base de venda e também como entrepos-
tos para o pescado que se destinava a Manaus e outras grandes cidades 
ao longo da calha do Amazonas. A mesma infraestrutura poderia ser 
instalada para os coletores e produtores de polpas de frutas e outros 
produtos que carecem de refrigeração para ter vida mais longa.

Infraestrutura parecida a essa poderia também ser instalada nas pe-
quenas cidades ao longo das calhas dos grandes rios, para servir de 
apoio à produção e condicionamento de farinha e alimentos similares. 
Com isso, esses produtos não somente poderiam continuar vindo para 
Manaus - que é o grande centro consumidor - mas também para as ci-
dades vizinhas e mesmo para as comunidades situadas nos arredores 
desses centros de abastecimento.

É paradoxal que o Estado do Amazonas esteja importando tambaqui 
da piscicultura instalada em Rondônia e Roraima. Isso acontece por 
falta de interesse político ou erros de gestão. Ao contrario de incentivar 
a criação desse peixe, o governo do Amazonas resolveu desenvolver o 
“bacalhau amazônico” com base na produção de pirarucu, um peixe 
muito mais exigente em termos de conversão alimentar. Como era de se 
esperar, o resultado dessa ação cara foi um fracasso. Isso mostra mais 
uma vez que as iniciativas para o desenvolvimento da região precisam 
passar por análises criteriosas e contar com a participação permanente 
da ciência e da sociedade.

O interior da Amazônia possui enormes potencialidades, mas enfren-
ta sérios problemas para que elas sejam devidamente desenvolvidas. 
Para isso, no entanto, não podemos abrir mão da experiência e do co-
nhecimento disponível nas universidades, institutos de pesquisa e ou-
tras instâncias locais. Para desenvolver as potencialidades do interior, 
devemos contar especialmente com o homem que ali vive.

Não sei o que a Amazônia poderia aproveitar das experiências inter-
nacionais para incorporar o processo de desenvolvimento do seu inte-
rior, mas de uma coisa estou certo: o Estado do Amazonas não pode 
continuar dependendo da capital, como acontece hoje. Para desenvol-
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ver essa região, o interior precisa ser suprido de infraestrutura e as 
rodovias não podem ficar fora dessa estruturação.

Quanto à abertura de novas rodovias, é certo que haveria impactos 
sobre a floresta, mas não podemos abrir mão das rodovias, em especial 
da BR-319 que liga Manaus a Porto Velho; ela foi aberta na década de 
1960 e agora apenas carece de manutenção. O trecho do meio, cerca 
de 400 km entre um extremo e outro da estrada está praticamente sem 
gente, sem atividade econômica, um enorme vazio. É preciso ocupar 
esse espaço, dar uma destinação a ele. Essa estrada é fundamental não 
apenas para o transporte de mercadorias, mas para a soberania nacio-
nal e a locomoção do povo brasileiro que tem o direito de ir e vir em 
seu próprio território.

Há certos embates em saber se este trecho que liga o Amazonas a 
Rondônia deveria ser ligado por rodovia ou ferrovia, mas o certo é que 
ele precisa ser viabilizado para movimentação de cargas e pessoas. O 
certo é que não podemos ficar nesse embate sem fim. De fato, houve 
erros na construção dessa estrada, mas isso não pode cercear o direito 
dessa região de se desenvolver; precisamos encontrar inteligências que 
nos apontem as soluções melhores, temos que desenvolver ações nesse 
sentido. Não podemos entregar ao slogan de que nada pode ser feito na 
Amazônia; isso significa atraso e estagnação.

Também, não podemos abrir mão das riquezas minerais da Ama-
zônia, como o potássio; esse é um bem importante para a região e 
o país. Também a floresta deve ser explorada além da madeira; exis-
tem nela muitos insumos que podem ser utilizados, como fármacos e 
cosméticos; para isso bastam quantidades reduzidas e que podem ser 
desdobradas. Por exemplo: com uma pequena quantidade de óleo po-
de-se desenvolver muitos produtos. Isso significa que não é a atividade 
extrativista que vai gerar emprego, mas sim a fabrica que vai agregar 
valor a esse insumo, ao transformá-lo em vários produtos e gerar novos 
empregos. É esse tipo de empreendimento que deve ser atraído para 
essa região, pois somente assim se dará fim à dependência do interior 
em relação à capital.

A colonização do interior pode levar ao desmatamento, mas isso em 
parte pode ser compensado pelo reflorestamento. A floresta e o meio 
ambiente são importantes, mas o ser humano deve ser visto como o 
elemento principal e de máxima prioridade. Precisamos investir nas 
pessoas que vivem na Amazônia e abrir novos caminhos de ocupação.
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As tecnologias mudam muito rapidamente; assim, os televisores, 
computadores e outros bens que comercializados hoje na Zona Franca 
de Manaus e no mundo não serão os mesmos daqui a cinquenta anos; 
embora possam existir carros e motocicletas até lá, por certo surgirão 
outros meios de transporte. Para enfrentar essas mudanças, precisamos 
estar preparados para gerar novos modelos, novas tecnologias e novos 
empregos. 

Hoje, a Zona Franca de Manaus emprega cerca de oitenta mil traba-
lhadores; é preciso pensar que esse número deva ser maior daqui a cin-
quenta anos, quando a população e também as demandas serão muito 
maiores que a atual. Para isso, é preciso planejar em longo prazo, apro-
veitar as inteligências locais e lutar de forma permanente em defesa 
dos reais interesses da Amazônia, independentemente das conjunturas 
políticas que muitas vezes atrapalham mais do que ajudam.

OSIRIS MESSIAS ARAÚJO DA SILVA

Observo, a respeito da fala do palestrante, dois pontos fundamentais 
e indissociáveis. Primeiro: não obstante a expressiva vitória do governo, 
das classes empresariais e da representação política amazonense no 
Congresso Nacional (materializadas na aprovação da PEC 20/2014 que 
prorrogou a vigência da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, a 
partir de 2023), que isso representa apenas a vitória de uma batalha, 
mas não da guerra. Segundo: por tratar-se, a conquista, essencialmente, 
não mais que um novo movimento que se espera seja dado em direção 
à busca da consolidação do modelo via modernização de seus mecanis-
mos indutores do processo de industrialização e de desenvolvimento 
agropecuário, instituídos por meio do DL 288, de 27/2/1967, promulga-
do pelo presidente Castello Branco.

Importantes segmentos da sociedade aceitam que esta conquista, por 
mais relevante que seja não pode, contudo, ocultar problemas estru-
turais do modelo que precisam ser enfrentados com determinação de 
modo a corrigi-los e ajustá-lo aos padrões tecnológicos e logísticos vi-
gentes. A partir do fato incontestável de que os incentivos fiscais, iso-
ladamente, não foram capazes de interiorizar o crescimento econômico 
do Amazonas e da Amazônia Ocidental, um déficit estrutural concreto 
que precisa ser superado. Nesse sentido, entendo não se poder nem 
pensar em manter o status quo precedente, responsável pelo distancia-
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mento do PIM dos parques fabris mais avançadas em termos de tecno-
logia de processo e produto e de logística comercial.

Do meu ponto de vista, o processo de readequação da Zona Franca 
de Manaus aos desafios que se impõem até 20173, pressupõe: a) repen-
sar a estratégia desenvolvimentista, o que implica reestruturar o siste-
ma de planejamento do Estado dotando-o de meios que lhe permitam 
trabalhar programas e projetos; promover negociações junto a organis-
mos de governo no plano federal e multilateral (BID, Banco Mundial, 
etc.), avaliar a implantação e medir retornos desses empreendimen-
tos; b) investir em planejamento estratégico com perspectiva de curto, 
médio e longo prazo de acordo com setores prioritários e em que o 
Amazonas detenha ou possa gerar vantagens competitivas; c) trabalhar 
urgentemente alternativas econômicas ditadas por nossa biodiversida-
de, buscando-se, assim, outras opções de grande impacto em termos de 
“economia verde”.

A Amazônia vem sendo amplamente discutida em diversas oportuni-
dades e por diferentes ângulos, sobretudo internacionalmente. Mas não 
dispõe de um projeto definitivo de desenvolvimento, mesmo conside-
rado o grande desafio brasileiro para o século XXI. Com efeito, Manaus 
pode vir a se constituir a capital mundial produtora de serviços ambien-
tais avançados. No entanto, o nível de conhecimento dessa realidade é 
mínimo. Em resultado, não existe no PIM um projeto de biotecnologia 
de impacto doméstico e internacional, projetos de exploração do po-
tencial dos recursos da biodiversidade. Tão pouco em relação ao eco-
turismo em suas múltiplas configurações como campo vastíssimo a ser 
explorado, tendo em vista tratar-se de atividade econômica excepcional 
geradora de emprego, renda e riquezas ao redor do mundo.

São diversificadas e graves as amarras que impedem o deslanchar da 
ZFM rumo a novo paradigma industrial puxado por economias avan-
çadas e os Tigres Asiáticos padrão Índia, Coreia do Sul, Hong Kong, 
Cingapura, Malásia, Taiwan e, surgindo no retrovisor, Vietnam, Irlanda 
e Polônia. O grande diferencial daquelas pujantes economias para esta 
área é uma só: ausência de investimentos em pesquisa, desenvolvi-
mento e inovação P,D&I) com o intuito de gerar tecnologias próprias 
capazes de nivelar nossa economia a dos países líderes da economia 
mundial. Não apenas no que diz respeito à modernização dos labora-
tórios existentes e implantação de novos, mas também no tangente à 
formação de engenheiros especialistas e profissionais de suporte.
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A sustentação definitiva desse processo compreende promover a go-
vernança do sistema de ensino e pesquisa tendo em vista conciliar estu-
dos e projetos da universidade e da pesquisa aos esforços voltados à mo-
dernização industrial, logística comercial e de transporte. Efetivamente, 
a base de sustentação sobre a qual se deve, ou se devia centrar esforços 
governamentais sintonizados com as classes empresariais, o centro pro-
pulsor do processo. Aqui, como disse Camões, é onde a terra se acaba e 
o mar começa. Sinteticamente, uma realidade incontrastável, irrefutável.

Para escapar da armadilha do baixo desempenho e do distanciamen-
to dos centros líderes, urge produzir “matrizes de criação científica”; 
encontrar o ponto de inflexão da curva (o momento da virada) e promo-
ver - junto com o empresariado - ampla campanha de vacinação contra 
a mediocridade, a arrogância, o corporativismo cartorial, a resistência à 
inovação e à mudança.

Ou seja, reproduzir impulsos que conduziram à deflagração da Revo-
lução Industrial inglesa do século XIX; que levou Ada Byron, filha do 
grande poeta, considerada a primeira programadora de computadores 
do mundo, a apresentar, em 1833, à corte real britânica sua “máqui-
na diferencial de Babbage” capaz de “resolver equações e polinômios, 
analisar variáveis que um general podia enfrentar antes de ir para a ba-
talha”; que produziu o Silicon Valley, nos EUA; que tornou Estados Uni-
dos, Alemanha e Japão gigantes econômicos no pós II Guerra Mundial, 
e a miserável e faminta China quando da Grande Marcha empreendida 
por Mao Tse Tung de 1934 a 1938, não obstante o fechamento de seu 
regime de governo, a se tornar, desde os anos 1970, a segunda econo-
mia mundial no século XXI.

Muitos de nossos professores e pesquisadores, mesmo que em nú-
mero aquém das necessidades da região têm boa formação, porém não 
dispõem de recursos para pesquisa nem projetos de inovação de pro-
duto e processo seja no campo industrial, como, e principalmente, no 
agroindustrial, setor no qual o Estado do Amazonas e a ZFM mal se 
arrastam. Simples soma aritmética de dados do Centro das Indústrias 
do Amazonas (CIEAM) revela que apenas nos últimos dez anos cerca 
de R$ 15 bilhões foram recolhidos pelas indústrias de informática para 
aplicação em pesquisa e desenvolvimento.

Outro tanto, conforme determinação da Lei Estadual de Incentivos, 
arrecadados para o financiamento de 100% do orçamento anual, da or-
dem de R$ 450 milhões, da Universidade Estadual do Amazonas (UEA), 
incentivo ao Centro de Educação Tecnológica, a cadeias produtivas no 
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interior, a programas de incentivo ao turismo e à interiorização do de-
senvolvimento. Nada obstante, o interior do Estado continua tão sub-
desenvolvido quanto há cem anos.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Dentre todas as regiões do Brasil, talvez seja a Amazônia a menos de-
senvolvida em termos industriais, mesmo a despeito da criação da Zona 
Franca de Manaus (ZFM), há cerca de 50 anos, uma estratégia governa-
mental para impulsionar o desenvolvimento econômico da Amazônia 
Ocidental. Alguns analistas e sobretudo os políticos locais costumam 
afirmar que ela é programa-modelo. Naturalmente, esse tipo de firma-
ção encerra certo ufanismo e que merece certas ressalvas, a começar 
por seus objetivos e até mesmo seu próprio nome. 

O artigo 1º do ato de criação da ZFM informa que ela é “uma área de 
livre comércio de importação, exportação e incentivos fiscais especiais; 
estabelecida com a finalidade de criar no interior da Amazônia um 
centro industrial, comercial e agropecuário dotado de condições econô-
micas e que permitam seu desenvolvimento, em face dos fatores locais 
e da grande distância a que se encontram os centros consumidores de 
seus produtos”. 

Depreende-se facilmente desse texto que a ZFM compreende três se-
tores ou polos socioeconômicos: o industrial, o comercial e o agropecu-
ário. O industrial está concentrado no Polo Industrial de Manaus (PIM), 
havendo nele um número elevado de empresas (atualmente em torno 
de 500) e um contingente de mão de obra igualmente elevado, oscilan-
do entre 105 e 120 mil trabalhadores. Dentre os produtos fabricados 
destacam-se os televisores, motocicletas e aparelhos celulares; 

O setor comercial parece em baixa, mas foi muito forte até o final da 
década de 1980, quando o Brasil adotava o regime de economia fechada 
e os videocassetes eram as grandes fetiches para milhares de brasileiros 
que vinham a Manaus unicamente para adquiri-los. Como havia cota 
definida para cada comprador, era comum a contratação de outras pes-
soas para transportá-los de Manaus para outras regiões do país. 

O setor agropecuário abriga alguns projetos direcionados produção 
de alimentos, agroindústria, piscicultura, turismo, beneficiamento de 
madeira e outros, mas todos incipientes, sem resultados significativos. 
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A Zona Franca de Manaus foi concebida e implantada com o grande 
objetivo de promover o desenvolvimento regional, mas nenhum de-
senvolvimento ocorre de fato quando é tocado por leis e decretos e às 
avessas do processo econômico espontâneo e das reais riquezas da re-
gião à qual essas normas são dirigidas. Ainda mais quando essas regras 
são induzidas por troca de favores políticos e tem prazo de validade. Os 
favores não são mesuráveis, pois geralmente são feitos nos bastidores e 
sem contabilidade confiável; o prazo de validade da ZFM é 2073, depois 
de prazos anteriores haverem sido prorrogados, sempre com malabaris-
mos políticos. O que acontecerá depois desse prazo ninguém sabe, mas 
provavelmente será o mesmo que aconteceu por ocasião do vencimento 
dos prazos anteriores: muita troca de favores, muita bravata e oportu-
nismo de parlamentares.

A ZFM parece fazer parte da lista de  ciclos ou surtos econômicos 
que a região amazônica sempre experimentou. Afora o atual, que já 
dura cerca de meio século e está baseado em indústrias montadoras, 
os anteriores estiveram vinculados à  exploração de recurso naturais, 
como a seringueira; a castanha, a madeira, as drogas-do-sertão e mais 
recentemente os minerais, especialmente ferro, bauxita, manganês e 
ouro. Todos esses surtos tiveram a marca da improvisação, da pressa 
ou da exploração sistemática e que tem levado à exaustão dos recursos, 
não raro com fortes impactos sociais e ambientais.

Se esse processo persistir – e é muito provável que persista - é hora 
de prognosticar qual e quando se dará o próximo surto. Aliás, mais 
importante que prognosticar é fomentar um planejamento responsável 
em longo prazo. Como bem frisado pelo palestrante, é imperativo que 
o planejamento seja  descompromissado de interesses subalternos e 
que seja feito para durar bem além do período de mandato de determi-
nado governante ou de domínio de determinado partido político. Num 
planejamento desse tipo, é fundamental a participação da sociedade, 
principalmente através da academia, dos institutos de pesquisa e das 
organizações sociais. 

Alguns analistas e especialmente os políticos costumam afirmar que 
a Zona Franca de Manaus foi e continua sendo um autêntico modelo de 
desenvolvimento. Entendo que essa afirmação é exagerada e destituída 
de bases cientificas ou meramente sensatas. Advogo contra isso o fato 
da ZFM ser dependente de importações e subsídios governamentais. 
Nenhuma região do mundo se desenvolve de maneira segura e coerente 
com esse tipo de limitação e dependência. Além disso, advogo que se a 
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ZFM aliviou a devastação no interior do estado, ela acabou incentivan-
do a destruição ambiental em Manaus, em decorrência da forte imigra-
ção que ela promoveu e das conseqüentes improvisações na ocupação 
do espaço urbano, com forte desintegração e poluição dos igarapés que 
eram locais de recreação do povo e que agora são esgotos a céu aberto. 

A Zona Franca de Manaus foi criada em pleno período de ditadura 
militar (ou revolução militar, de acordo com os pontos de vista em jogo) 
e assim não era de se esperar que ela tivesse a participação popular. 
Talvez por isso tenha adquirido um nome que não a identifique de ma-
neira clara e objetiva.

O termo “zona” não é esclarecedor e chega a ser confundido com 
zona biogeográfica; sua delimitação é puramente artificial, induzida 
pela política e administração e sem nenhuma relação com  a paisagem 
e muito menos com a vocação da região.

O termo “franca” pressupõe o sentido de espontâneo, dadivoso e 
isento e nenhum desses adjetivos se aplica factualmente ao universo 
dos negócios, da economia e da geopolítica. A espontaneidade não dá 
lucro; a dádiva não pode ser constante e a isenção é sempre um risco, 
pois alguém, em algum lugar da cadeia de atores econômicos haverá de 
pagar a conta. Nem mesmo o termo “Manaus” dá a real dimensão da 
área de abrangência desse programa governamental. Ou seja, o nome é 
confuso e incoerente.

O modelo da ZFM é, por natureza, importador e tocado a subsídios. 
Isso pressupõe e ao mesmo tempo induz o baixo índice de nacionaliza-
ção dos produtos ali fabricados; também cria uma dependência nefasta 
em relação às compras externas e mantém em baixos níveis a ocupação 
da mão-de-obra regional, além de impedir a saudável competitividade. 
Não me parece que isso seja uma boa estratégia para a economia que 
se deseja para a região e para o Brasil em longo prazo.

A ZFM parece emperrada no fator agropecuário, porque há um claro 
e forte impasse entre ocupar a região e preservar a floresta. Ao invés 
de se encontrar um equilíbrio entre esses vetores, o que ocorre na prá-
tica é  o desmatamento clandestino, irresponsável e criminoso de um 
lado e as abusivas proibições e condicionamentos jurídicos por outro. 
O resultado disso é a degradação ambiental e penalização do pequeno 
agricultor, o qual é quase forçado a deixar o campo e procurar as zonas 
periféricas das cidades.

A ocupação decente da zona rural também tem sido obstacularizada 
por outras questões, como a ilegalidade ou falta de documentos com-
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probatórios da posse da terra, a pobreza dos solos, as ameaças das 
pragas e das ervas daninhas, além da carência de infraestrutura para 
transporte e escoamento das safras. Talvez seja por causa disso que a 
ZFM continua sendo defendida com ufanismo, mesmo quando se man-
tém à base da dependência tecnológica e da importação constante de   
componentes e produtos eletrônicos.

Políticos e gestores costumam propalar que a ZFM foi e continua 
sendo a responsável pela freada do desmatamento na Amazônia, mas 
confesso ter dúvida quanto a essas afirmações retóricas mas carentes 
de análises científicas. Desconfio (e proponho como hipótese alterna-
tiva) de que o desmatamento foi diminuído pelo maior efetividade da 
fiscalização - ampliada pelos recursos tecnológicos de vigilância -, pela 
maior exigência de certificações por parte dos mercados importadores 
e pela concorrência de produtos industrializados que vem substituindo 
a madeira. Os mesmos políticos e gestores que propalam esse  tipo de 
discurso como verdade, deveriam ser os primeiros interessados em pro-
mover análises e estudos sérios e isentos para a fundamentação de seus 
discursos, sempre repleto de mesmices.

A indústria é decisiva para o desenvolvimento de qualquer país e 
não pode ser diferente na Amazônia, no entanto, é preciso conhecer e 
definir bem qual o tipo de indústria que é bom e desejável para o Bra-
sil e especialmente para a Amazônia. Por certo não deve ser indústria 
apenas de montagem de componentes eletrônicos importados do outro 
lado do mundo, com fretes caros e tecnologias herméticas. Também não 
deve ser uma indústria que danifique o meio-ambiente. É preciso bus-
car alternativas viáveis e sintonizadas com os recursos abundantes da 
região. Ou seja, é preciso um planejamento consistente, participativo e 
verdadeiramente estratégico para se encontrar novos caminhos. Quanto 
mais cedo fizer isso melhor, para que haja maturação das ideias e pre-
paro bem feito da infraestrutura necessária.

A grande riqueza da Amazônia está em seus recursos hídricos, flo-
restais e minerais e especialmente em sua biodiversidade; assim, seria 
uma  grande incoerência e insensatez tentar promover um tipo de in-
dústria que fosse alheio a esse extraordinário potencial. No entanto, 
o aproveitamento  desses recursos deve ser feito com inteligência e 
sensatez, sempre levando em conta o princípio da sustentabilidade e 
a participação do homem do interior.  Desenvolver a capital, deixando 
abandonado o interior não contém estratégia nenhuma. Ao contrário, 
isso é o reverso de qualquer planejamento minimamente estratégico, 
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mas infelizmente parece ser a tônica da realidade da Amazônia, há 
dezenas de anos.

Recursos preciosos como os ofertados pela biota amazônica não po-
dem permanecer intocáveis, enquanto a população e as demandas cres-
cem e as indústrias expandem e se diversificam em todas as partes do 
mundo. Também não devem fomentar apenas o mero crescimento para 
determinados setores da economia (geralmente o setor do monocultivo 
e das empresas multinacionais). É preciso que se tenha como alvo o de-
senvolvimento autêntico, aquele que combina crescimento e economia 
com qualidade de vida do povo. 

O crescimento econômico implica no aumento da produção e da ren-
da e é a base para o desenvolvimento, mas esse só ocorre se houver a 
formação de um autêntico senso de cidadania, boa educação, saúde, 
segurança e a concretização de um projeto social e de natureza partici-
pativa. Caso contrário, o desenvolvimento vai continuar sendo sempre 
para poucos, para a parcela já rica mas avidamente interessada em en-
riquecer ainda mais e a qualquer custo.

O objetivo principal do desenvolvimento não é apenas produzir e 
consumir bens materiais, mas, sobretudo reduzir as desigualdades so-
ciais e aumentar o bem-estar e o prazer em viver das pessoas. Assim, 
sociedade desenvolvida é aquela que possibilita aos seus cidadãos reali-
zar suas potencialidades, suprir suas necessidades e ter uma verdadeira 
preocupação com o ambiente que deve ser preservado para as gerações 
futuras. Ou seja, desenvolvimento ideal é aquele que ocorre no sentido 
da sustentabilidade. 

A sustentabilidade depende de vários fatores, como a produção respon-
sável, a satisfação das necessidades básicas, a redução do consumismo 
desenfreado, a implementação de tecnologias com nenhum ou mínimo 
impacto ambiental, a eficiência econômica e a conquista da justiça social 
por meio de um sistema político democrático e não corrupto.

A Amazônia é uma das últimas grandes reservas de florestas e de 
água limpa e também uma das últimas fronteiras agrícolas do mundo. 
Se a Zona Franca de Manaus não foi um modelo ideal de desenvolvi-
mento  – provavelmente porque foi copiado de outros países e só visava 
o crescimento econômico – a Amazônia precisa urgentemente encon-
trar seu próprio modelo de desenvolvimento, firmado na sustentabili-
dade ambiental e socioeconômica. 
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BIOMA CERRADO E 
INTERFACE COM A 
AMAZÔNIA

Resumo

O Cerrado abriga uma grande diversidade de paisagens e composição 
vegetal, incluindo as formações campestres, savânicas e florestais, com-
postas de diversos tipos de vegetação e recortado por nascentes e rios 
de grande importância. Seu território é vasto e interconectado a quatro 
outros grandes biomas brasileiros: a Floresta Amazônica, o Pantanal, a 
Caatinga e a Mata Atlântica e também abriga as nascentes das princi-
pais bacias hidrográficas do Brasil, o que lhe confere o título de “berço 
das águas”. Além disso, as paisagens do Cerrado apresentam grande 
valor cênico e turístico e presta inestimáveis serviços ambientais, como 
o estoque de carbono e estabilidade climática, além de fornecimento de 
incontáveis plantas ornamentais e medicinais. Por outro lado, o Cerra-
do é o bioma brasileiro que mais tem sofrido impactos ambientais nos 
últimos anos devido à instalação de extensas monoculturas de soja, 
algodão, cana-de-açúcar, eucalipto; à introdução de espécies exóticas 
como o capim-braquiária e o capim-gordura e à exploração mal plane-
jada de minérios, a despeito das boas  normas ambientais. O resultado 
disso é catastrófico, incluindo a perda da biodiversidade, dos recursos 
hídricos e da cultura tradicional. Preservar o que resta do Cerrado é 
um imperativo. Ações concretas dizem respeito ao aumento da prote-
ção ambiental, ao uso sustentável da biodiversidade, à recuperação das 
áreas degradadas e ao investimento em pesquisas e inovações tecno-
lógicas, visando à adoção de um modelo econômico ambientalmente 
adequado e socialmente justo.
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Introdução

A paisagem do Brasil Central é dominada por árvores retorcidas, es-
parsas e com cascas grossas, bem diferentes das florestas que se cos-
tuma imaginar. Quando o Brasil foi colonizado, este território ainda 
era coberto por esse tipo de vegetação que se estendia por mais de 2 
milhões de km2. Esse é o Cerrado, a savana brasileira, um bioma muito 
rico em paisagens e espécies. Ele ocorre também no Paraguai, Colôm-
bia, Bolívia e Venezuela, sendo então o segundo maior bioma da Amé-
rica do Sul e correspondia a 25% do território brasileiro. Atualmente, só 
resta a  metade da sua área original.

O Cerrado abriga uma grande diversidade de formações vegetais, 
como as formações campestres, savânicas e florestais, compostas de 
diversos tipos de vegetação e recortado por nascentes e rios de grande 
importância. Isso lhe  confere o apelido de “berço das águas” ou “caixa 
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d’água do Brasil”, pois contém as nascentes das principais bacias hidro-
gráficas brasileiras; dez dentre as doze nascentes de bacias que existem 
estão neste bioma, incluindo o Rio São Francisco e o Rio Paraguai.

As amplas variações na topografia, nos tipos de solo e na disponibili-
dade de água influenciaram o surgimento de uma flora e fauna riquíssi-
mas, tudo em perfeita sintonia com as condições adversas do ambiente, 
como o curto período de chuvas e a longa estação seca, e a constante 
influência do fogo natural. Portanto, além da grande importância pela 
sua beleza e rusticidade, o Cerrado mostra-se importantíssimo também 
por abrigar em suas planícies e montanhas uma enorme diversidade 
de plantas e animais endêmicos, ou seja, que só ocorrem neste bioma.

Mas esta sintonia de milhões de anos entre o meio biológico e o 
físico tem sido rompida pelo desmatamento, pelas extensas monocul-
turas de soja, algodão, cana-de-açúcar e eucalipto; pela introdução de 
espécies exóticas como o capim-braquiária e o capim-gordura; a explo-
ração mal planejada de minérios e o desrespeito às normas ambientais. 
O resultado disso é catastrófico, incluindo a perda da biodiversidade, 
dos recursos hídricos e dos serviços ambientais que os seres humanos 
se beneficiam, comprometendo a subsistência e os meios de vida das 
populações tradicionais.

Esse imenso e singular território não tem força para resistir ao uso 
mal planejado de seus solos, da água e de sua biodiversidade. Infeliz-
mente, esse é o resultado de um grande descaso político com esse im-
portante bioma. A política vigente permite a troca desigual: de um lado 
a beleza cênica e a biodiversidade que evoluiu durante milhões de anos 
e que fornece grande variedade de serviços ecossistêmicos de impor-
tância nacional e continental; de outro lado meia dúzia de commodities, 
além de carvão e energia, sendo esses produzidos de forma predatória. 
Ainda que para o benefício de muitos, o retorno pela exploração preda-
tória é muito menor comparado ao que o Cerrado “sustenta” em termos 
de serviços ambientais, biodiversidade e beleza cênica.

Em termos absolutos, o Cerrado é hoje o bioma brasileiro que mais 
perdeu cobertura vegetal nativa; mais que a Amazônia e que a Mata 
Atlântica. As ações concretas para salvar o que resta deste bioma re-
querem o aumento da proteção ambiental, o uso sustentável da bio-
diversidade, a recuperação das áreas degradadas e o investimento em 
pesquisas e inovações tecnológicas, visando à adoção de um modelo 
econômico ambientalmente adequado e socialmente justo.
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Floresta de cabeça para baixo

O relevo do Cerrado é caracterizado por planaltos antigos, com topo-
grafia suave ou levemente ondulada, separados por depressões forma-
das pelas principais bacias hidrográficas do Brasil Central: Paraná-Para-
guai, Tocantins-Araguaia, São Francisco e Parnaíba. 

Os solos do Cerrado são antigos, profundos e bem drenados, pobres 
em nutrientes, ácidos e com alto teor de alumínio. A temperatura média 
anual do Cerrado é de 24 °C, mas, durante a primavera e o verão, pode 
alcançar os 40 °C. A característica climática mais importante é a forte 
sazonalidade das estações seca e chuvosa, nesta se concentra a maior 
parcela da precipitação anual de 1.250 mm a 2.000 mm. Historicamen-
te, a seca se inicia no mês de abril e termina somente em setembro, 
enquanto o período chuvoso se estende de outubro a março (Fig.1)

Dez das doze grandes Regiões Hidrográficas brasileiras estão no 
Cerrado (Fig.2). A água proveniente dessas bacias abastece os sistemas 
ecológicos do Cerrado e outros biomas, como a Caatinga e o Pantanal, e 
até de bacias da Bolívia e do Paraguai, bem como os aquíferos Bambuí, 
Urucuia e Guarani se encontram em áreas de Cerrado. As águas dos 
rios do Cerrado abastecem várias usinas hidrelétricas importantes como 
Furnas, Xingó, Ilha Solteira e Paulo Afonso IV. Assim, caso a destruição 
do Cerrado continue ocorrendo, certamente haverá consequências de-
sastrosas no setor energético que corresponde a 80% da energia produ-
zida no Brasil, por falta dágua para seu abastecimento.

Figura 1. Climatografia geral do Cerrado ao longo do ano, com destaque para o período 
de Seca.
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Em função dos solos profundos, pobres em nutrientes e da grande 
restrição imposta pela sazonalidade, ou à falta de água durante a seca, 
a vegetação típica apresenta grande parte da biomassa total abaixo da 
superfície da terra, ao contrário do que acontece nas florestas. Muitas 
espécies de plantas têm raízes muito longas e que vão buscar a água do 
solo a mais de 20 m de profundidade, e tem órgãos de reserva (raízes e 
tubérculos) resistentes ao fogo e à herbivoria. Esta constatação indica 
que os ecossistemas do Cerrado estocam grandes quantidades de car-
bono e apresenta uma grande contribuição para o funcionamento e a 
estabilidade climática. Por isso podemos dizer que, em relação à função 
de estocagem de carbono, o Cerrado funciona como uma floresta de 
cabeça para baixo.

Mosaico único

Apesar de que a primeira impressão que se tem sobre o Cerrado é a de 
que ele representa uma área aberta e com pouquíssimas árvores, na ver-

Figura 2. Domínio do Bioma Cerrado e as Regiões Hidrográficas no Brasil.
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dade ele compreende grande número de diferentes fisionomias de vegeta-
ção. Com base em seu porte e sua estrutura, as formações vegetacionais 
do Cerrado podem ser agrupadas em, pelo menos, três tipos distintos: 
campestre, savânica e florestal, sendo que elas abrigam ao menos 11 fi-
sionomias. Os campos rupestres, limpo e sujo representam as principais 
formações campestres. Entre as fisionomias savânicas, destacam-se o 
Cerrado em sentido estrito e a vereda. Já as formações florestais incluem 
o cerradão, a mata ciliar, a mata de galeria e a mata seca.

De forma geral, a densidade e altura das plantas aumentam com a 
fertilidade do solo, chegando a alguns casos a se assemelhar às flores-
tas. Por outro lado, o fogo age de forma a manter a vegetação sempre 
mais rasteira. Assim, quanto mais fogo, mais baixa e rala é a vegetação, 
havendo a tendência para o campo. 

Heranças de um cerrado com muitas paisagens

As paisagens do Cerrado apresentam grande valor cênico e turístico, 
notadamente as Chapadas dos Guimarães-MT, Diamantina-BA e dos 
Veadeiros-GO e a Serra do Espinhaço, com muitas montanhas. Muito 
valor também tem os 15 parques nacionais e cinco estações ecológicas 
que conferem beleza extraordinária ao Cerrado, destacando dentre eles 
as Serras da Bodoquena, Cipó, Emas, Sempre Vivas e Grande Sertão 
Veredas. Os parques nacionais do Cerrado protegem centenas de nas-
centes, vegetações únicas, sítios arqueológicos e cavernas. Todavia, eles 
não são suficientes para preservar tamanha biodiversidade. De acordo 
com o site do ICMBio (www.icmbio.gov.br), são cerca de 6.608.260 ha 
de terras com algum grau de proteção (3.436.278 ha em parques nacio-
nais), mas isto representa apenas 3,2% do bioma Cerrado.

A biodiversidade do Cerrado é das mais expressivas do planeta e 
nenhuma outra savana no mundo é tão rica em espécies, formas e 
funções. Além disso, seu território é vasto e interconectado a quatro 
outros grandes biomas brasileiros: a Floresta Amazônica, o Pantanal, a 
Caatinga e a Mata Atlântica.

Nessa região também foram encontrados os restos humanos mais an-
tigos da América do Sul e os sítios arqueológicos mais importantes do 
Brasil (www.portal.iphan.gov.br). Também nesse ambiente savânico, a 
megafauna extinta do Pleistoceno coexistiu com o homem primitivo das 
Américas. Foi no Cerrado de Lagoa Santa (MG) onde nasceu a paleon-
tologia de nosso continente, com os trabalhos pioneiros do naturalista 
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dinamarquês Peter Wilhelm Lund e onde trabalhou um dos primeiros 
pesquisadores da ecologia vegetal, o também dinamarquês Eugen War-
ming, que fez a primeira descrição detalhada do bioma.  Por aí também 
passaram outros naturalistas influentes como Saint Hilaire, von Martius 
e von Spix.

O Cerrado como conhecemos hoje configurou-se há cerca de 4 milhões 
de anos, porém sua origem data de mais de 80 milhões de anos (Ledru 
2002, Simon et al. 2009). Os registros fósseis mais antigos da presença 
humana no bioma, encontrados em Lagoa Santa, datam de cerca de13 
mil anos. O Cerrado é reconhecido por sua grande diversidade social 
e cultural, marcada por grande variedade de comunidades tradicionais 
– como os “quilombolas”, os “geraizeiros”, os “vazanteiros”, os “catin-
gueiros” e as “quebradeiras de coco babaçu”, dentre outros. Este bioma 
ainda abriga pelo menos 216 povos indígenas de 83 etnias diferentes, 
como os xavantes, tapuias, carajás, avá-canoeiros, crahôs, xerentes e 
xacriabás (IBGE 2012), sendo essas populações as mais antigas a ocu-
parem o bioma, e foram os primeiros colonos no Cerrado.

Muitos desses povos foram obrigados a migrar para o Cerrado, devido 
à invasão por colonos europeus das áreas onde originalmente viviam, 
onde se instalaram e a maioria vive da caça, da coleta de produtos da 
natureza e da agricultura de pequena escala em roças da região. Hoje, 
com o rápido avanço da urbanização, agricultura, pecuária, silvicultura 
e mineração, muitos povos indígenas estão confinados em áreas peque-
nas, ameaçados de expulsão  de seus territórios e de perder, portanto, 
sua cultura e formas tradicionais de uso e convivência com a terra.

Não só a extensão do Cerrado lhe permite uma diversidade de pai-
sagens, conferindo uma exuberante diversidade cultural e biológica, 
a sua variação de relevo também intensifica esta riqueza de heranças 
naturais. De acordo com Castro & Martins (1999), há no Cerrado três 
supercentros ou centros de biodiversidade, determinados por barreiras 
altimétricas, sendo um de zero a 500 m: cerrados litorâneos;  outro de 
500 a 900 m: cerrados meridionais e o último acima de 900 m e que cor-
responde ao centro do Planalto Central. Além disso, variações climáti-
cas (polígonos das secas e das geadas) determinam grande diversidade 
de sua flora e fauna.

No Cerrado são conhecidas mais de 13.000 espécies de plantas, cor-
respondendo a 37% do total listado na Flora do Brasil e 4,8% da flora 
mundial. Cerca de 1.200 espécies de peixes, correspondendo a mais de 
46% das espécies brasileiras; mais de 200 espécies de anfíbios e mais 
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de 270 de répteis. Além disso, mais da metade das aves conhecidas no 
Brasil estão no Cerrado, correspondendo a cerca de 850 espécies. Há, 
ainda, 251 espécies de mamíferos, grande parte representada por mor-
cegos (118 espécies). Entre os mamíferos, estão espécies ameaçadas, 
como o tatu-canastra, o tamanduá-bandeira, a anta, o lobo-guará, o 
cachorro-do-mato-vinagre a onça-pintada.

O cerrado é internacionalmente considerado um “hot spot de biodi-
versidade” , isto é, área de grande relevância ecológica, com vegetação 
diferenciada e grande número de espécies endêmicas ou ameaçadas 
de extinção. Entre as espécies que o Cerrado abriga se destacam as 
endêmicas (38% das plantas; 37% dos lagartos e serpentes; 50% dos 
anfíbios, 12% dos mamíferos e 4% das aves). No ambiente aparen-
temente adverso do Cerrado, fauna e flora estão em grande sintonia, 
como resultado de processos ecológicos e evolutivos estabelecidos ao 
longo de milhões de anos.

Importância do cerrado

O Cerrado tem destaque estratégico quando se consideram a produ-
ção de alimentos e água e vários serviços ambientais promovidos peã 
sua biodiversidade, incluindo a purificação da água e do ar; manuten-
ção do clima; fertilização do solo;  polinização; dispersão de sementes; 
oportunidades de lazer e educação e que resultam no bem-estar huma-
no, em escalas local, regional e global. 

Um dos serviços ambientais mais conhecidos e divulgados é o seu 
papel na manutenção da dinâmica hídrica das bacias dos rios Amazonas, 
Araguaia-Tocantins, Parnaíba, São Francisco, Paraná e Paraguai. Extensas 
áreas, especialmente os chapadões do Brasil Central, contribuem para 
a recarga e a manutenção do volume, da vazão e da qualidade da água 
de aquíferos, como o Guarani. Sua vegetação nativa, principalmente os 
campos úmidos e as várzeas, regula o fluxo de água e mantém sua qua-
lidade, reduzindo o custo do tratamento de água em cerca de 100 vezes.

Os serviços não são mantidos apenas pela vegetação. Os animais 
também cumprem importantes papéis.  Por exemplo, cupins e formigas 
são fundamentais na reciclagem de nutrientes e estruturação dos solos; 
abelhas, besouros, morcegos e aves participam da polinização, aumen-
tando a produtividade de cultivos, como o de café, laranja, limão, toma-
te, berinjela, abóbora, pequi, jatobá e muitos outros.
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Aumentar a produtividade com a ajuda desses animais é muito mais 
barato e rápido do que a polinização artificial, como ocorre em culturas 
como a do maracujá. Estudos em cafezais mineiros constataram que 
aqueles localizados próximos à vegetação nativa são 14,6% mais pro-
dutivos que os mais distantes. Essa diferença se deve à ação dos polini-
zadores que habitam as áreas nativas próximas aos plantios, conforme 
atestado por Novais et al. 2016.

Muitos povos indígenas, comunidades tradicionais e agricultores fa-
miliares extraem da vegetação do Cerrado diversos bens para consumo 
próprio e geração de renda. Dentre esses merecem destaque os alimen-
tos, fibras, óleos, medicamentos e materiais de construção. Dentre os 
frutos comestíveis se destacam o pequi (Caryocar brasiliense), buriti 
(Mauritia flexuosa), mangaba (Hancornia speciosa), baru (Dipteryx ala-
ta), araticum ou marolo (Annona crassiflora), coquinho-azedo (Butia 
capitata), maracujá-do-mato (Passiflora setacea) e babaçu da palmeira 
(Attalea speciosa); eles são retirados da natureza e comercializados em 
grandes quantidades para uso in natura ou na forma de conservas, 
compotas, sorvetes, óleos e farinhas, entre outros. 

Há milhares de comerciantes que compram a produção diretamente 
de agroextrativistas e de cooperativas que processam os frutos para 
vendas em feiras e nas margens de rodovias. Sendo assim, o agroextra-
tivismo no Cerrado é uma atividade importante para a economia e para 
os meios de vida das comunidades tradicionais.

A biodiversidade do Cerrado fornece também uma miríade de medi-
camentos, como a rutina, substância que fortalece os vasos sanguíneos, 
e a isoquersetina, usada no tratamento da diabetes e catarata; ambas 
são extraídas da fava-d’anta (Dimorphandra  mollis). 

Muitas espécies têm valor estético, como as sempre-vivas (fig.3) que 
são coletadas por populações de baixa renda e exportadas como plantas 
ornamentais para mais de 50 países e são utilizadas na produção de 
arranjos florais. O mesmo ocorre com o capim-dourado (Syngonanthus 
nitens), sempre-viva típica dos campos úmidos do Jalapão, região leste 
do Tocantins.  Apesar de ter grande importância a retirada destes bens 
do ecossistema para atender as comunidade locais, há uma grande ca-
rência de  estudos ecológicos que indiquem os níveis sustentáveis de 
rendimento para a maior parte das espécies.
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Desafios socioambientais 

Apesar de sua importância na geração de bens para as comunidades, 
no Cerrado se observa as maiores taxas de conversão da vegetação natural 
do país e além disso praticamente não há políticas ambientais adequadas 
para sua preservação efetiva. As consequências da erosão e apropriação 
dos recursos naturais do bioma têm sido prejudiciais à biodiversidade, 
comprometendo a prestação de serviços ambientais e sociais.

A corrida para a exploração do ouro foi a primeira atividade econô-
mica a estimular a interiorização da população brasileira do litoral para 
o Cerrado. Mais tarde, a pecuária bovina e a agricultura de subsistên-
cia também se desenvolveram no interior através desses novos habi-
tantes que se fixaram na região para trabalhar na mineração. Porém, 
com desenvolvimento das ferrovias, na segunda metade do século 19, 
iniciou-se a “marcha para o oeste”, e a agricultura de subsistência foi 
substituída pela comercial. 

A atividade agrícola no Cerrado se intensificou entre as décadas de 
1950 e 1970. Em 1973, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(Embrapa) foi criada com a missão de desenvolver a produção de com-
modities agrícolas (culturas valorizadas no mercado internacional), como 
a soja, o milho, e o algodão. Este crescimento do mercado de commodi-

Figura 3. Paisagem savânica do Cerrado: em primeiro plano as sempre-vivas 
(Actinocephalus sp.) e ao fundo a vegetação formada principalmente por gramíneas, 
pequenos arbustos e árvores retorcidas. Fonte: Portal Mato-Grosso, 04/04/2017.
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ties impulsionou o desenvolvimento da tecnologia agrícola que, aliado ao 
desenvolvimento dos meios de transporte e ao crescimento demográfico 
de algumas cidades, levou à expansão da “fronteira agrícola”.

Na década de 1990 a agricultura já ocupava quase toda a extensão 
do Cerrado, mas em especial a região da confluência dos limites entre 
o Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, denominada “matopiba”, onde 
também se encontram os maiores remanescentes de Cerrado. Mais tar-
de, em meados da década de 2000, foi a produção de biocombustíveis, 
como o etanol da cana-de-açúcar, voltado ao mercado nacional, que 
ampliaram a força do agronegócio no interior do Cerrado comprome-
tendo a criação de grandes áreas de conservação ainda.

Atualmente, existem 1.077 municípios nos domínios do Cerrado, com 
uma população de cerca de 26 milhões de pessoas; culturas agrícolas 
como soja, milho, algodão, cana-de-açúcar e a pecuária - todos volta-
dos ao mercado nacional e internacional -  são as principais atividades 
econômicas nesse bioma. A produção de carvão vegetal para a indústria 
siderúrgica, também já se tornou uma atividade econômica de desta-
que, sobretudo no Estado de Minas Gerais; no entanto, trata-se de uma 
atividade bastante ameaçadora para o bioma. 

Embora a ocupação e a intensificação do agronegócio tenham, por 
um lado, proporcionado o aumento da importância econômica do Cer-
rado, por outro trouxeram grandes perdas de vegetação nativa. De 2002 
a 2014, o desmatamento foi de aproximadamente 64 mil km2 de área 
nativa. Dos 9,5 milhões de toneladas de carvão produzidos no Brasil em 
2005, 50% vieram da queima da vegetação nativa, em sua maior parte, 
do Cerrado. Além disso, no norte do Tocantins e no sul do Maranhão, as 
monoculturas de eucalipto vêm suprimindo extensas áreas de Cerrado 
nativo para abastecer a indústria moveleira e para a produção de carvão 
vegetal e celulose. 

Enquanto a agricultura ocupa aproximadamente 15% do Cerrado, a 
agropecuária foi responsável pelo desmatamento de uma área corres-
pondente a 35% do mesmo - mais de 1 milhão de km2. Do rebanho bra-
sileiro de 212 milhões de cabeças de gado, de 30% a 40% se encontram 
no Cerrado. 

No Cerrado também se expandem os projetos de exploração madei-
reira, a partir de florestamento com o pinho, eucalipto, teca, mogno 
africano e seringueira. Essas culturas são nocivas ao Cerrado. Do ponto 
de vista ecológico e ambiental, o plantio dessas espécies exóticas repre-
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senta alteração da cobertura vegetal e, portanto, do uso da terra, tanto 
o em áreas de pastagens quanto de vegetação nativa.

Os estados nos quais o Cerrado se encontra melhor preservado, com 
relação à sua área original em 2010, são Piauí (com 91%), Maranhão 
(89%), Tocantins (79%) e Bahia (74%). Em contraste, os estados com 
os maiores índices de desmatamento do Cerrado até aquele momen-
to foram São Paulo (restando 13% da área original), Mato Grosso do 
Sul (32%), Goiás (44%), Minas Gerais (53%) e Mato Grosso (66%). 
As maiores taxas de desmatamento no momento vem sendo registra-
das nos estados de Mato Grosso, Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão 
(www.mma.gov.br). 

O desmatamento é o fator que mais ameaça a biodiversidade, a fun-
cionalidade, a beleza e a sustentabilidade dos serviços ambientais pres-
tados pelo Cerrado. A extensa destruição de ecossistemas nativos poderá 
causar extinções locais de espécies da fauna e flora, sobretudo daquelas 
endêmicas, de distribuição restrita a áreas relativamente pequenas. 

A reversão desse quadro é um enorme desafio. Por exemplo, um pro-
prietário rural tem direito legal de remover até 80% da vegetação nativa 
em sua área, dependendo de onde ela estiver localizada. Assim, talvez de-
vêssemos propor um novo modelo, que permita o desenvolvimento eco-
nômico, social e ambiental das áreas remanescentes de cobertura nativa.

Outras atividades contribuem também para o empobrecimento e des-
truição do Cerrado, sendo uma delas a coleta indiscriminada das espé-
cies nativas, sem levar em consideração a capacidade de suporte das 
espécies exploradas. Isto representa um grande risco econômico para 
as pessoas envolvidas, por exemplo, com a comercialização de plantas 
ornamentais, como as sempre-vivas. 

A mineração também pode ter grande impacto negativo, dependendo 
do tamanho e tipo de exploração do minério.  As minerações se espa-
lham por todo o Cerrado do Brasil, mas a sua maior pressão se dá jus-
tamente sobre uma das áreas com a maior biodiversidade do Cerrado, 
os campos rupestres da Serra do Espinhaço. 

A urbanização também altera profundamente e talvez irreversivel-
mente os ambientes naturais, levando a uma baixa taxa de similaridade 
entre o hábitat original e o ambiente urbanizado. O aumento da popu-
lação urbana e consequente crescimento das cidades geram uma série 
de efeitos que vão além dos seus limites geográficos, dentre os impactos 
negativos mais severos encontra-se a poluição do ar, solo e água.
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Apesar de sua importância estratégica para o Brasil, o Cerrado foi re-
centemente apontado como uma “região para o reflorestamento” poten-
cial para atingir a meta do Desafio de Bonn (www.bonnchallenge.org), 
lançado em 2011 na Alemanha, que prevê a revegetação de 150 milhões 
de hectares até 2020. De forma obtusa, o “Atlas de Oportunidades de 
Restauração Florestal”, publicado pelo World Resource Institute (www.
wri.org) defende que existem 23 milhões de km2 de terras florestais a 
serem restauradas e nelas inclui ecossistemas naturais não florestais 
como as savanas e campos. O Cerrado não é um ecossistema florestal, 
com exceção das matas ciliares, de galeria, secas e do cerradão. A maior 
parte da região corresponde a pastagens naturais, campos e savanas. 

Enquanto as espécies do Cerrado são capazes de responder ao fogo, 
as espécies florestais não. O “enriquecimento” ou substituição de es-
pécies nativas por essas exóticas terá graves, e irreversíveis, impactos 
na biodiversidade e no funcionamento do ecossistema original do Cer-
rado. Portanto, essa estratégia equivocada de monocultura de espécies 
exóticas contrapõe o suposto benefício do sequestro de carbono. Os 
efeitos negativos locais da arborização provocariam perdas substanciais 
no fluxo da água, aumentariam a salinização e acidificação do solo, 
com graves consequências regionais. Na realidade, o Cerrado precisa 
de um programa específico de restauração ecológica, com foco em suas 
próprias espécies nativas.

A implantação de hidrelétricas no domínio do Cerrado tem aumenta-
do consideravelmente, e também podem trazer sérios danos à dinâmica 
do Cerrado, a suas espécies e ao fornecimento de serviços ecossistêmi-
cos. Até 2015 haviam 174 grandes usinas hidrelétricas (UHE) e 838 cen-
trais de pequeno porte (PCH) no Cerrado. Além de muitos rios poderem 
ser afetados por tais hidrelétricas, como o rio Tocantins e o Araguaia, 
unidades de conservação já estabelecidas também podem sofrer os im-
pactos negativos. 

As áreas nas quais esses empreendimentos se encontram são, em 
sua maioria, produtivas e de rica diversidade biológica, exigindo a relo-
cação de grandes contingentes de pessoas e animais silvestres. Não se 
conhece, por outro lado, os efeitos de longo prazo, sobre os animais e 
plantas transferidos e sobre as ilhas de vegetação criadas com o enchi-
mento de reservatórios, e muito menos o impacto causado pelas espé-
cies nos habitats onde os mesmos são reintroduzidos. 

Além disso, a abordagem é focada nos organismos de grande porte, 
não havendo preocupação com o funcionamento do ecossistema como 
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um todo. Assim, essas medidas têm sido rotineiramente taxadas de 
“Green washing” – termo em inglês para ocultar ou dissimular algo 
usando “roupagem ambientalista”. 

A criação de reservatórios e a regularização de vazões provocam al-
terações no regime das águas e na formação de microclimas, alterando 
a dinâmica local. Isto frequentemente favorece o estabelecimento de 
espécies que não são as mais importantes localmente e prejudicam ou 
extinguem outras; também tornam muitas vezes um ambiente lótico 
(de águas correntes) em lêntico (de águas calmas), com sérias consequ-
ências ecossistêmicas. Tais reservatórios são os principais responsáveis 
pelo desaparecimento das veredas, através do alagamento de extensões 
que extrapolam a área ripária da vereda.

Com a modernização da agricultura reduziu-se a necessidade de 
mão-de-obra no Cerrado, o que levou muitos jovens de áreas rurais a 
buscarem melhores condições de vida em áreas urbanas. Sem capacita-
ção para trabalhar nos centros urbanos, esses migrantes tornam-se mão 
de obra jovem ociosa, agravando os problemas de sociais. 

Outro problema de cunho social é o foco das políticas tradicionais 
sobre a conservação de certos aspectos da biodiversidade, negligencian-
do-se questões como os direitos humanos das populações tradicionais 
e seus modos de vida, e gerando conflitos dentro das áreas protegidas. 
A expulsão das populações indígenas e tradicionais de sua terra natal 
para criar unidades de conservação ou para arrendar terra para grandes 
produtores cria, na realidade, mais problemas do que soluções. Como 
seus interesses e direitos não foram contemplados, as populações exclu-
ídas tornam-se, muitas vezes, opositores dos desígnios de conservação. 

Os habitantes tradicionais têm um relacionamento íntimo com o 
Cerrado, ajustando-se ao seu ambiente natural único. No entanto, as 
expansões urbanas e agrícolas alteraram a vida na região e trouxeram 
inúmeros desafios e problemas aos povos tradicionais. Com a substitui-
ção da cobertura vegetal nativa do Cerrado pela agricultura e pecuária 
e pelo adensamento populacional, os povos indígenas e tradicionais 
foram prejudicados com a expropriação de suas terras e prejuízos aos 
seus modos de vida. Muitas populações foram praticamente dizimadas, 
como nos casos dos índios goiazes, extintos desde o tempo dos bandei-
rantes e dos avás-canoeiros. 

Os xavantes, grupo étnico que vive no Cerrado desde 1810 têm viven-
ciado a transformação de suas terras em áreas de cultivo de soja. Os 
geraizeiros, populações que habitam parte do Cerrado de Minas Gerais 
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e Bahia, tiveram suas terras expropriadas, para extensos plantios de eu-
calipto, que além de comprometerem seu modo de vida, causaram des-
matamento e perda de biodiversidade e dos serviços ambientais. Outro 
exemplo ocorre com os vazanteiros, populações intimamente ligado às 
áreas marginais dos rios, cujo território tem sido poluído e degradado 
pela agricultura e mineração e comprometidos pelas barragens constru-
ídas sobre rios e riachos. 

Atividades ecoturísticas bem conduzidas no Cerrado poderiam repre-
sentar uma boa fonte de renda e trazer benefícios para a conservação 
do bioma e para a ampliação do conhecimento do mesmo por meio da 
educação ambiental. Porém o que se observa são viagens e visitas fei-
tas de forma predatória e não regulamentada. Os impactos dessa forma 
de turismo sobre alguns parques do Cerrado não têm sido apropriada-
mente avaliados. Com isso, turistas tendem a permanecer alheios às 
consequências da perda de espécies e da degradação de áreas naturais, 
acabando por contribuir para a destruição da região e de espécies sem 
se incomodar.

Pacto para a conservação eficiente 

A ocupação do Cerrado se deu com base em uma política implemen-
tada nos anos 1970 por meio de programas de desenvolvimento como 
o de Cooperação Nipo-brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados 
(Prodecer). O cerrado foi errônea e propositalmente considerado uma 
região inóspita, que precisaria ser desenvolvida para fins de produção 
de grãos; ou seja, a transformação de uma terra estéril em celeiro do 
mundo, como justificava o projeto. Assim, houve a transformação da 
paisagem sem a preocupação com os recursos naturais do bioma, resul-
tando em um baixo número de áreas protegidas, as unidades de con-
servação e na ausência de mecanismos legais que assegurassem uma 
conservação mais efetiva da região.

Pouco mais de 9,4% da área original do Cerrado está protegida. Des-
se total, 4,9% são Áreas de Proteção Ambiental (APA), com baixíssima 
contribuição efetiva para a conservação do bioma. Se forem conside-
radas apenas as unidades de conservação de proteção integral, nota-
damente os parques, as reservas biológicas e estações ecológicas, esse 
percentual cai para 3,2% do cerrado. Desse modo, o compromisso as-
sumido internacionalmente pelo Brasil de até 2020 dobrar esse percen-
tual, dificilmente será alcançado. Além disto, há demanda local e global 



por acesso e uso dos recursos naturais através da pressão para diminuir 
e recategorizar as unidades de conservação. 

Entre 1981 e 2012, uma área total de quase 300 mil ha de cerrado per-
deu o status de unidade de conservação. Esse processo resultou na re-
dução de áreas nos Parques Nacionais do Araguaia (de 1,5 milhão para 
555 mil há, menos de 50% do original) e da Chapada dos Veadeiros (de 
620 mil para 60 mil há, menos de 10%), além do Parque Nacional das 
Sempre-vivas que corre risco de ser colocado na categoria de reserva 
extrativista, segundo Monteiro et al., 2012. 

A falta de medidas mais incisivas para aumentar o estado de prote-
ção do Cerrado é extremamente preocupante. Entre 2010 a 2014, apenas 
quatro unidades de conservação foram criadas no Cerrado, totalizando 
um pouco mais de 0,5 milhão de hectares. Isso equivale ao aumento 
médio de 100 mil hectares a cada ano em áreas protegidas no Cerrado. 
Nesse mesmo período, o IBAMA estima que um total de 1,5 milhão de 
hectares tenha sido desmatado. Isto é, os desmatamentos avançam em 
ritmo mais acelerado do que o esforço de proteção formal do bioma.

Se projetarmos esses números para 2020, data estipulada pela Con-
vention on Biological Diversity (CDB) para o cumprimento das metas, 
o percentual de proteção do cerrado será de 9,3% ou pouco mais da 
metade da meta acordada; os remanescentes de vegetação nativa cai-
rão dos atuais 51,1% para 36%, representando uma perda total de 8,4 
milhões de hectares. Em resumo, o nível de proteção ambiental do Cer-
rado está muito aquém das metas internacionais de conservação da 
biodiversidade, comprometendo profundamente seus recursos hídricos 
e, ironicamente, a segurança da agricultura e da pecuária – principais 
responsáveis pela ocupação do bioma. 

Se existem mecanismos políticos que podem ajudar na preservação, 
por que o Cerrado continua sendo desmantelado? Parte da resposta pode 
estar na maneira como se dão os investimentos no setor agropecuário. 
As empresas e fazendeiros que antes contavam com empréstimos das 
linhas de crédito rural dos bancos públicos, hoje se autofinanciam. 

A prosperidade e constante expansão do agronegócio brasileiro para 
atendimento do mercado internacional, em particular o chinês e o euro-
peu, indicam que os limites comerciais e territoriais do setor ainda estão 
longe de serem alcançados. Além disto, há uma sinergia com a falta de 
opções para o modelo desenvolvimentista implementado há décadas. 

Outra omissão legal é que o Cerrado - como também a Caatinga e o 
Pampa - não consta em nossa Constituição como integrante do patri-
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mônio natural brasileiro. Aos demais biomas é assegurada a utilização 
“... na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação 
do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais” (pa-
rágrafo 4° do artigo 225). A proposta de emenda constitucional para 
incluir o Cerrado como patrimônio natural brasileiro tramita no Con-
gresso Nacional há duas décadas. 

Sendo assim, o Cerrado brasileiro, amplamente desvalido e negligen-
ciado, é, na verdade, um bioma de importância central e estratégica 
para o país. Dos seus serviços ambientais dependem grande parte da 
população que hoje ocupa áreas rurais e urbanas no seu domínio; de-
pende a conservação de grande parte da biodiversidade do país; o êxito 
da agricultura e pecuária; e a sobrevivência das culturas tradicionais. 
O futuro sustentável do Cerrado, porém, exige esforços conjuntos dos 
setores privados e público, para criação de políticas e práticas que con-
templem não apenas os aspectos econômicos das atividades abrigadas 
no bioma, mas ponderem também seus impactos sociais e ambientais.

GERALDO MENDES DOS SANTOS

Teço algumas considerações sobre a situação do cerrado, não com base 
em dados estatísticos, mas na vivência que tive nesse bioma, durante 
minha juventude em Rondonópolis e Cuiabá e também durante minha 
vida adulta, atuando como biólogo no Estado de Rondônia. Esse lapso de 
tempo corresponde apenas a algumas décadas, mas foi o suficiente para 
que a socioeconomia da região sofresse transformações radicais.

O início da transformação que presenciei no cerrado ocorreu entre as 
décadas de 1970 e 1980, tendo como causa o desmatamento para for-
mação de pastagens e agropecuária. Curioso é que, em certa medida, as 
gramíneas nativas do cerrado - constituídas por dezena de espécies de 
Paspalum – serviam de alimento para o gado, mas apresentavam rendi-
mento baixo e por isso foram substituídas por gramíneas exóticas como 
a braquiária (Brachiaria decumbens), o capim-colonião (Panicum maxi-
mum) e o capim-gordura (Melinis minutiflor), todas de origem africana 
e largamente utilizadas no Brasil. Essas herbáceas são invasoras, mas a 
primeira é tão agressiva que acabou ocupando praticamente toda área 
aberta do Cerrado e parte da Amazônia, inclusive  praças, quintais e 
terrenos baldios das zonas urbanas.

Naquela época, os sitiantes faziam suas plantações para sustentar 
suas famílias e vender o excedente. As plantas cultivadas eram varia-
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das, mas com predominância do arroz em terrenos altos, o que colocou 
Mato Grosso numa posição de liderança nacional na produção desse 
grão. Aliás, muitos capixabas vieram para o Centro Oeste justamente 
por causa disso, pois no Espírito Santo essa cultura era feita em área 
pantanosa, o que dava muito trabalho e era muito insalubre. 

Além da produção de alimentos, essa região também era grande 
produtora de Pequi (Caryocar brasiliense), uma árvore nativa e cujo fru-
to é consumido junto com arroz, frango, peixe, carne e leite, bem como 
na fabricação de doces, licores e sorvetes. Dele também era  extraído um 
óleo, denominado “azeite de pequi”, bastante utilizado na fabricação 
de sabão caseiro e mais tarde na produção de biodiesel. Outro recurso 
natural bastante explorado eram as plantas ornamentais e medicinais, 
sendo essas exportadas para várias regiões do Brasil, sobretudo o Distri-
to Federal.  Em certa medida, esses recursos continuam sendo explora-
dos, mas sua produção tem decaído continuamente, tanto pela pressão 
do consumo como também por limitações de normas ambientais.

Impacto do agronegócio

A  agricultura tradicional de Mato Grosso e Rondônia foi drastica-
mente afetada pelo agronegócio, centrado na monocultura da soja e 
do milho. Isso se intensificou bastante em meados da década de 1990, 
quando milhares de famílias mais abastadas e empresas de grande por-
te oriundas da Região Sul  passaram a adquirir as terras dos pequenos 
proprietários locais para a produção desses grãos. 

O efeito mais imediato disso foi o deslocamento das comunidades 
tradicionais para regiões mais afastadas das principais rodovias. Muitas 
pessoas acabaram perdendo a profissão aprendida à duras penas e ao 
longo de toda sua existência; outras acorreram para os garimpos de 
ouro e diamante, sobretudo nas bacias dos rios Madeira e Tapajós; ou-
tras foram forçadas a ocupar a periferia das grandes e médias cidades, 
especialmente os que tinham filhos na idade escolar e que não tinham 
condições de aprender na zona rural.

Até a chegada dos “sulistas” (nome dado aos imigrantes, sobretudo 
paranaense e gaúcho), as atividades agrícolas do Centro Oeste estavam 
concentradas nas mãos dos pequenos proprietários e eram tocadas a foi-
ce, machado, enxada e máquinas modestas. Com a chegada deles, a agri-
cultura passou a ser tocada com potentes tratores que arrastavam tudo 
que se encontrava à sua frente, inclusive árvores centenárias. Máquinas 
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moderníssimas começaram a ser empregadas no plantio e colheita e até 
aviões eram empregados para lançar inseticida sobre as plantações.

Com essa avalanche de implementos agrícolas e com os altos inves-
timentos de capital, a mão de obra local foi praticamente extinta; até 
mesmo os operadores das máquinas vinham de fora e nem mesmo 
esses se fixaram na região; tão logo terminavam suas a tarefas de plan-
tio ou colheita, eles retornavam à suas cidades de origem, geralmente 
localizadas em outros estados. 

As máquinas não somente expulsaram a mão-de-obra local, mas 
compactaram o solo e retiraram dele sua natural camada de húmus e 
toda a microfauna a ele associada. Uma vez que a vegetação nativa foi 
retirada e o solo ficou exposto, os processos de erosão e de assoreamen-
to foram fortemente acentuados; soma-se a isso a poluição das águas 
por causa da gigantesca carga de pesticida aplicada às plantações no 
combate à lagarta e outros insetos. De maneira geral, os solos foram 
afetados e a biodiversidade drasticamente reduzida, inclusive nos rios.

Curiosa e lastimavelmente, no meio desse universo de monocultura 
não se avista quase mais nada; raras casas, pouquíssima gente; nem 
mesmo os pássaros e outros animais nativos permaneceram. Quando 
muito, se avista pequenas ilhas de eucalipto nas proximidades dos gal-
pões onde se estocam tambores de inseticidas e peças mecânicas. Para-
lelo a isso, também se vê torres e rede de alta tensão, por onde passa a 
energia produzida por grandes e pequenas hidrelétricas. Ao viajar por 
esse universo, não há quem não se sinta impactado, de alguma forma.

A agricultura em Mato Grosso e mais recentemente em Rondônia 
elevou essa região à condição de Meca do agronegócio que envolve gi-
gantescos rebanhos de gado e a um imenso canteiro de grãos. Ao viajar 
de carro pelas estradas é possível ver incontáveis manadas de bois e 
fazendas de soja cujos limites se confundem com a linha do horizonte. 
Ninguém deixa de ficar impressionado, para o mal ou para o bem, com 
o que ali se vê. É ver para crer.

Produção agrícola no Brasil nunca ocorreu sem queimadas e isso não 
foi exceção em Mato Grosso e Rondônia. Ao contrário: ao longo das 
últimas décadas essa é a região com maior número de queimadas. Na 
década de 1990, elas eram relativamente isoladas, mas em seguida pas-
saram a se alastrar em conjunto, formando o famoso arco-do-fogo e que 
a cada ano avançava desastrosamente em direção ao Norte e Nordeste; 
não ao Sul, porque aí o fogo já destruiu quase tudo. Ou seja, o Cerrado 
vem sendo explorado a ferro e fogo há dezenas de anos; o pouco que 
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sobrou precisa ser preservado a qualquer custo e esse é um dever de 
todos, a começar pelos governantes.

Sem dúvida, a ocupação do cerrado pela monocultura também teve a 
marca do sucesso, sobretudo no desenvolvimento de novas tecnologias, 
na geração de impostos, no aumento da produção e da produtividade 
agrícola e no incremento do superávit na balança comercial brasileira. 
No entanto, os impactos acima citados deixaram uma marca mais defi-
nitiva e permanente, porque os solos, as águas, a vegetação e a cultura 
nativa foram arrasadas. Não há dinheiro que pague tantos bens naturais 
exterminados para ceder espaço e vez a esse mundo tresloucado de 
negócios e cujo rendimento final é retido por poucos afortunados, ao 
preço do sofrimento de muitos cidadãos comuns. Será essa a sina do 
povo e o destino do Cerrado que ainda resta no Brasil?!
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