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Introdução

A recuperação de áreas degradadas é um dos temas mais importantes sobre
meio-ambiente e desenvolvimento da década de 90. Existe atualmente um consenso
de que os usos da terra que precisam derrubar novas áreas de floresta são
ecologicamente destrutivos e possuem viabilidade econômica bastante questionada.
Além disso, existem grandes extensões de áreas alteradas que já perderam a
produtividade e que podem ser reincorporadas ao processo produtivo com o objetivo
simultâneo de reduzir os impactos ecológicos dos desmatamentos e aumentar a
produtividade e rentabilidade econômica.

A falta de consenso sobre o significado dos termos recuperação e degradação
tem dificultado a implementação de planos de recuperação de áreas degradadas na
Amazônia. As discussões sobre o tema degradação/recuperação também têm sido
dificultadas pela falta de conhecimento do quadro real da situação e da amplitude
dessas áreas degradadas:

O objetivo desse documento é contribuir na discussão sobre degradação/
recuperação dos ecossistemas da Amazônia fornecendo definições sobre esses
termos, mostrar as principais formas de degradação da terra e discutir as alternativas
mais promissoras de recuperação dessas áreas.

Definições de degradação e recuperação

O termo degradação é usado em dois contextos principais no debate sobre a
Amazônia:

Degradação agricola.

Este tipo de degradação refere-se à perda da produtividade econômica em
termos agrícola, pecuário ou florestal. Nesse sentido, a degradação está inversamente
relacionada a função produtiva ou econômica de uma área. Uma pastagem infestada
por plantas daninhas é degradada porque a taxa de ganho de peso do gado diminui.
Caso essas mesmas plantas daninhas promovessem um aumento no ganho de peso
do gado, essa mesma pastagem não seria considerada degradada.



Degradação ambiental

Esta forma de degradação envolve danos ou perdas de populações de espécies
nativas animais ou vegetais (i.e. "degradação da biodiversidade") ou a perda de
funções críticas do ecossistema, como p.ex., modificações na quantidade de carbono
armazenado, quantidade de água transpirada, ou a retenção de nutrientes ( i.e.
"degradação do ecossistema"),

Degradação da biodiversidade

Esse tipo de degradação ocorre quando a diversidade genética ou abundância
de uma população vegetal ou animal diminui como resultado de atividades humanas.
A caça e a extração de produtos que favoreçam certos tipos de animais ou plantas
ou que excedam a capacidade regenerativa de uma população de plantas ou animais,
degradam a população genética e estruturalmente. Populações de plantas podem
também diminuir como resultado indireto da ação antrópica, se os agentes
polinizadores e dispersares de sementes forem eliminados.

Degradação do Ecossistema.

Esta degradação resulta em perdas da integridade estrutural e funcional do
ecossistema, que modificam sua habilidade de reguJar o armazenamento e fluxo de
água, energia, carbono e elementos minerais (NEPSTAD et al., 1992).A degradação
do ecossistemaé muito mais séria do que a degradação da biodiversidade,poismodifica
as interações entre a floresta e a atmosfera, ecossistemas aquáticos a jusante, e
ecossistemas terrestres existentes nas proximidades. Usos da terra que resultam na
remoção substancial do dossel de uma floresta, por exemplo, reduzem a fotossíntese
(i.e. assimilação de carbono), a evapotranspiração (i.e. perda de água através da
evaporação) e a quantidade de energia solar convertida ~tI'\calor latente, através da
evaporação. Com aperda dos troncos das árvoresque sustentavamo dossela quantidade
de carbono armazenado na floresta é reduzida. A capacidade da floresta em reter
nutrientes, provenientes da decomposição da matéria orgânica, é reduzida até que a
vegetação comece a crescer nas áreas de abertura do dossel e as raizes finas comecem
a absorver os nutrientes do solo novamente. Portanto, a remoção do dossel resulta no
aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, através da redução na
sua armazenagem, maior regime hídrico dos igarapés, através da redução da
evapotranspíração, aumento da temperatura próxima à superfície do solo, através da
redução da evaporação e maiores perdas de nutrientes, através da decomposição e
lixiviaçãodo solo.Mudanças regionais (SHUKLA et al; 1m)e globais(HOUGHTON
& WOODWELL, 1989)são provocadas por esses tipos de mudanças ecológicas.

A degradação de ecossistemas e a biodiversidade estão hierarquicamente
relacionadas. A degradação do ecossistema sempre influencia na biodiversidade,
porém, a degradação da biodiversidade nem sempre influencia no ecossistema.
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Como ilustração cita-se o seguinte exemplo: a extração exagerada de sementes de
castanha-do-Brasil (Bertholletia exce/sa) degrada a população dessa espécie
(degradação da biodiversidade) mas não degrada, necessariamente, o ecossistema
onde ela cresce. Isto acontece porque outras espécies de árvores, com semelhante
papel ecológico, substituirão as castanheiras na floresta e as funções do ecossistema
não serão substancialmente modificadas, mesmo que as castanheiras desapareçam.
Por outro lado, a conversão de florestas em pastagens modifica radicalmente a
hidrologia e os estoques de carbono e de nutrientes da floresta, sendo caracterizada
portanto, como "degradação de ecossistema". Esta conversão também modifica ou
elimina numerosas populações de plantas nativas e de espécies animais, sendo,
também, "degradação da biodiversidade" (NEPSTAD et aL, 1992).

Existem fortes ligações entre degradação da produtividade agrícola e ambiental.
Muitos dos fatores que provocam o declínio da produtividade agrícola (p.ex.
compactação do solo, invasão de plantas daninhas, pragas) também causam perda
da biodiversidade e mudanças na função do ecossistema. A saúva (Atta sexdens), por
exemplo, é uma praga da agricultura que causa degradação da produção e também
pode limitar a taxa de regeneração da vegetação secundária em áreas abandonadas,
provocando degradação ambiental. Por outro lado, a recuperação agrícola também
pode significar degradação ambiental e vice-versa. A mecanização utilizada na
reforma de uma pastagem, por exemplo, causa degradação ambiental na medida em
que danifica os mecanismos de regeneração da floresta que ocupava o local.

o contexto atual de ecossistemas degradados na Amazônia

Na falta de uma análise ampla sobre degradação e recuperação ambiental na
Amazônia, procurou-se resumir os principais usos da terra que têm provocado
degradação agrícola e :nnbiental nas últimas décadas, os tipos de ecossistemas
degradados que estes usos provocam, e as principais alternativas para recuperar
estes ecossistemas degradados (Fig. 1).

Atividade pecuária
r

O uso da terra que é responsável, atualmente, pela maior p~b dos ecossistemas
agricultural e ambientalmente degradados na Amazônia é a pecuária. No Município de
Paragominas, um pólo pecuário do Estado do Pará, 23% da área desmatada serviram
para implantação de pastagens (CSRA, 1990), sendo que aproximadamente 36%
dessas já se encontram degradadas (OUTRA et aL, 1990), atingindo cerca de 200 mil
hectares. As pastagens estabelecidas têm sido abandonadas devido à invasão por
plantas daninhas, diminuição da dispombilidade de fósforo no solo e manejo inadequado
do sistema de produção (SERRÃO & TOLEDO, 1989). Embora os subsídios financeiros
para a pecuária tenham sido suspensos em áreas originalmente de florestas altas, novas
pastagens continuam a ser formadas.
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Figura 1 - Alternativas para recuperação de ecossistemas degradados da Amazônia após
diferentes usos da terra.

A degradação da pastagem, que é uma forma de degradação agrícola, é
também uma das formas mais extremas de degradação ambiental na Amazônia, pois
afeta um grande número de populações de plantas e animais (alta degradação da
biodiversidade) e causa grandes modificações na hidrelogia, armazenagem de
carbono, ciclo de nutrientes e susceptibilidade ao fogo (alta degradação do
ecossistema) ( Tab. 1).

Nas pastagens degradadas desenvolve-se, inicialmente, um tipo de vegetação
composta por plantas invasoras de inúmeras famílias como Leguminosae,
Bignoniaceae, Gramineae, Compositae, Solanaceae e outras. Muitas dessas espécies
foram introduzidas na região, através de sementes de forrageiras comerciais
contaminadas, adquiridas de outras regiões (VIEIRA & BRIENZA JUNIOR, no
prelo). Essas plantas invasoras iniciam um processo de recuperação ambiental na
medida em que elas estimulam a sucessão florestal. A regeneração da floresta
resulta em capoeiras ou florestas secundárias, após poucos anos de abandono (UHL
et aL, 1988). As capoeiras, que são protegidas do fogo, podem recuperar algumas
espécies nativas de plantas e animais, chegando a atingir até um terço da biomassa
original e grande parte das funções hidrológicas da floresta original, durante os
primeiros 10-15 anos de regeneração (NEPSTAD et al., 1991).
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Tabela 1 - Comparação da degradação ambienta I associada com extrativismo, extração de
madeira e pecuária na Amazônia.

Tipo de Degradação Extrativismo Extração de madeira Pecuária

Degradação da
Blodiversldade

Diversidade genética X XX xxx
Densidade de populações <10 spp >100 spp todas spp

Degradação de
F.cosslstema

Perda de dossel 10"10 50% 50%

Alteração na hidrologia X XX

Troca de energia alterada X XX

Redução da retenção de ? X
nutrientes

Armazenamento de 10"10 50% 50"/.
Carbono

Perda de solo baixa baixa média/alta

Susceptibilidade ao fogo muito baixa média alta
Fonte: NEPSTAD et aI. (1992)

Agricultura migratória

A agricultura tradicional na Amazônia brasileira é itinerante. A maior crítica
dessa prática de derruba e queima intercalada com períodos de pousio, deve-se ao fato
de novas parcelas de floresta serem derrubadas a cada um ou dois anos para sustentar
o agricultor. Esta forma de agricultura é a segunda maior causadora de degradação de
ecossistema na Amazônia, e evoluiu em resposta à uma degradação agrícola, previsível, que
acompanha a produção anual em áreas recentemente desmatadas, e a "recuperação natural",
também previsível, que se segue ao abandono do lote, através da regeneração da floresta.

Assim como a produção pecuária, a principal forma de ecossistema degradado
resultante da agricultura migratória é a floresta secundária, ou capoeira, que
gradualmente recupera muitas populações de espécies e funções do ecossistema
florestal original. Na região Bragantina, uma das mais importantes áreas de ocupação
agrícola da Amazônia, as capoeiras de até 20 anos de idade chegam a recuperar
cerca de 25% das espécies nativas da floresta original (VIEIRA et aL, 1992).

Extração de madeira

A atividade madeireira na Região Norte cresceu cerca de 300% nas últimas
duas décadas (IBGE, 1979; 1989), representando em média, a instalação de 12,5
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unidades de serraria e de 0,5 indústrias de lâminas e compensados por mês. O
crescimento do parque industrial madeireiro exerceu, sem dúvida, uma forte pressão
sobre os recursos florestais da Amazônia.

A extração madeireira afeta, a cada ano, uma área muito maior de floresta
primária do que todos os outros usos da terra juntos, mas esses efeitos são difíceis
de serem detectados porque não resultam na remoção completa do dossel. Com a
inexistência de um planejamento da exploração florestal, em função da autoecologia
das espécies, e a falta de um plano de corte para cada espécie a ser explorada, corre-
se o risco de perda da variabilidade genética e, numa condição mais drástica, tem-
se a extinção de populações de plantas de interesse comercial, como por exemplo o
pau-rosa (Aniba duckei). A extração intensiva de madeira, como a praticada no
Município de Paragominas, Estado do Pará, causa a remoção de 50% do dossel
(UHL & VIEIRA, 1989), reduzindo a evapotranspiração durante a estação chuvosa
(NEPST AD & JIPP, 1992) e aumentando as condições propícias ao fogo (UHL et
aL, 1991) (Tab. 1). Felizmente, a regeneração da floresta ocorre rapidamente após
a extração madeireira, caso o fogo não adentre nessas florestas.

Garimpagem

O garimpo de ouro e outros metais preciosos ao longo dos rios da Amazônia
é pouco estudado, embora seja uma forma importante de degradação ambiental.
Mais de 1.000garimpos estão em operação no Estado do Pará, e já jogaram um total
de 50 bilhões de toneladas de sedimentos nos rios explorados ( UHL et al., no prelo).
Os sedimentos causam degradação severa nos ecossistemas dos rios ao reduzir a
penetração de luz, produzir modificações nos cursos d'água e eliminar plantas
aquáticas. O mercúrio usado na extração de ouro também é acumulado na cadeia
alimentar, prejudicando as populações humanas que dependem de peixe em sua dieta.

Outros usos da terra

Mineração industrial e a extração de recursos florestais não-madeireiros são
outros usos da terra que modificam os ecossistemas nativos na Amazônia. Entretanto,
a mineração industrial é praticada em baixa escala (menos de 10.000 ha, no total),
e o extrativismo pode ser considerado ambientalmente saudável. O principal impacto
ambiental do extrativismo está associado com a formação de pastagens e agricultura
migratória (NEPSTAD et aL, 1992).

Alternativas para a recuperação de ecossistemas degradados

As estratégias apropriadas para a recuperação da produtividade agrícola, e de
"serviços" ambientais dos ecossistemasdegradados, dependem do tipo de ecossistema
degradado e do nível de capitalização do produtor que irá executar a recuperação.
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Florestas Secundárias (Capoeiras)

As capoeiras são o tipo mais comum de ecossistema degradado na Amazônia
e, felizmente, o mais fácil de recuperar pois à medida em que se desenvolvem, elas
recuperam o potencial de produtividade agricola, acumulando nutrientes na biomassa
e restaurando as propriedades físico-quírnicas do solo. Essa recuperação natural
permite, por exemplo, que os pequenos agricultores empobrecidos da Zona
Bragantina, forneçam mais da metade dos produtos agricolas básicos de Belém, sem
essencialmente nenhum subsídio do governo. Através da regeneração natural, as
capoeiras também recuperam as funções biogeoquírnicas (armazenagem de carbono,
retenção de nutrientes, evapotranspiração) e, Iimitadamente, uma fração da
biodiversidade original. Essa recuperação é absolutamente gratuita.

Recuperação com baixos insumos

A recuperação agrícola (aumento da produtividade agrícola) das capoeiras
pode ser conseguida com relativamente pouco uso de capital/trabalho, através do
manejo da capoeira. Com um programa efetivo de treinamento e extensão, milhares
de pequenos produtores da Amazônia podem ser encorajados a enriquecer suas
roças abandonadas com espécies perenes que produzam frutos, óleos e outros
produtos de valor doméstico ou de mercado. Roças manejadas são comuns na
Amazônia Peruana (PADOCH & DE JONG, 1989) e no Sudeste da Asia, e são as
formas mais baratas e acessíveis de recuperação agrícola para as populações rurais
pobres da Amazônia. Entretanto, ainda faltam informações sobre a viabilidade
econômica de manejo de capoeira na Amazônia brasileira.

A introdução de espécies florestais de rápido crescimento e de alto valor
comercial, juntamente com fruteiras temporárias e perenes, em áreas de agricultura
migratória, caracterizando a formação de sistemas agroflorestais, pode, também,
iniciar um processo de recuperação agrícola e capitalização do pequeno produtor
rural, ao mesmo tempo que induz a prática de uma agricultura bio-tecnologicamente
mais adaptada à região.

Do ponto de vista de sustentabilidade sócio-econômica, o plantio de árvores
em áreas de roçado só é aplicável em locais de baixa pressão sobre o uso do solo,
devido a necessidade da terra ficar imobilizada durante o tempo de crescimento das
árvores, o qual deve ser de 15 a 20 anos para algumas espécies florestais de rápido
crescimento. Por outro lado, caso sejam também introduzidas fruteiras temporárias
e perenes juntamente com o componente arbóreo, seria permitido ao pequeno
produtor a obtenção de renda contínua, ou seja, no primeiro ano ter-se-iam as
produções das culturas agrícolas (arroz, milho e feijão), e no segundo ano, além da
lavoura branca já seria possível a produção da fruteira temporária. A partir do
terceiro e quarto anos, com o declínio da fruteira temporária, estaria iniciando a
produção da fruteira permanente, a qual permaneceria junto com a árvore até a
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renovação do sistema. Estudos de viabilidade técnico-econômica de sistemas
agroflorestais na Amazônia podem ser encontrados em BRIENZA JUNIOR et aL
(1983), MARQUES & BRIENZA JUNIOR (1991), e MARQUES et aL (1992).

Recuperação com altos insumos

A produtividade agrícola das capoeiras pode também ser recuperada com a
formação de sistemas de produção que requerem um maior uso de capital e trabalho.
A reforma de pastagens através do uso de tratores de esteira e fertilizantes, p. ex.,
pode aumentar consideravelmente a produção de carne a um custo de
aproximadamente US$ 250 por hectare (MATIOS et aL, no prelo; SERRÃO &
TOLEDO, 1991) e só é economicamente viável com a utilização de recursos
externos, que no caso de Paragominas, vem da exploração de madeira (MATIOS
et aL, no prelo) ou, em alguns casos, do Fundo Constitucional de Financiamento do
Norte (FNO). O grande risco da reforma da pastagem é a formação de um ambiente
altamente susceptível ao fogo, e, caso não dê certo, a regeneração da floresta será
muito lenta, ou pode nem ocorrer.

A busca de sistemas de produção mais sustentáveis para áreas de pastagens
degradadas pode ser obtida, também, com o emprego de sistemas agrossilvipastoris.
O plantio de árvores junto com forrageiras, além de proporcionar condições
ambientais mais adequadas para os animais e melhor ciclagem de nutrientes no
sistema, representaria uma poupança para o pecuarista, no momento de se realizar
a reforma da pastagem. Atualmente, sistemas agrossilvipastoris não estão sendo
implantados em larga escala na Amazônia (VEIGA, 1991),talvezdevido aos elevados
custos de implantação e aos riscos apresentados por incêndios.

Outras formas intensivas de recuperação apropriadas para a capoeira, com
altos insumos, incluem a formação de consórcios de plantas perenes (BRIENZA
JUNIOR et aL, 1983) e reflorestamento com espécies arbóreas comerciais. Sistemas
de produção intensivos, monoculturais, como o dendê, também são promissores,
mas correm o risco de ataques de pragas. Por outro lado, a introdução de culturas
alimentares na implantação de empreendimentos florestais pode promover a
amortização de custos de implantação do povoamento florestal, bem como a redução
da freqüência de tratos culturais e até o favorecimento do crescimento da árvore
(BRIENZA JUNIOR et aL, 1983).

Florestas Exploradas

As florestas exploradas recuperam seu potencial para novas extrações através
da regeneração natural, caso não ocorram sucessivasqueimadas. O manejo florestal
pode aumentar a taxa de crescimento da floresta, mas o retorno desse investimento
demora de 20 a 30 anos (VERíSSIMO et aL, 1992). Para que a floresta possa ser
manejada é necessário um planejamento que vai desde a seleção das árvores a serem
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retiradas com cortes de cipós, até a planificação do sistema de picadas de arraste e
estradas para o transporte das toras à indústria, porém como atualmente os recursos
madeireiros são abundantes e baratos na Amazônia, não há incentivo ao manejo.

"Juquira" sem regeneração
..

As áreas onde não ocorrem a regeneração da floresta (juquíra) são raras
atualmente, mas podem aumentar no futuro, se as reformas das pastagens falharem.
Essas áreas são muito importantes pois representam o maior risco à integridade
ecológica da Bacia Amazônica. Serão necessários maiores recursos para recuperar
essas áreas do que o necessário, atualmente, para recuperar as capoeiras. Alternativas
de usos da terra com recursos intensivos, descritos para a capoeira, são apropriados para
recuperar esse tipo de área degradada. Além disso, mecanismos para estimular a
regeneração da floresta nessas áreas são também necessários. Essas áreas são geralmente
pertencentes a grandes proprietários que, normalmente, têm acesso a capital.

Rios poluidos pelo garimpo

Pouco é conhecido sobre os meios possíveis de recuperação da integridade
ambiental dos sistemas aquáticos degradados.

Considerações finais

Em toda essa discussão é importante enfatizar que a degradação ambiental não
é um fator estático de um ecossistema, mas inclui também a noção de "riscos" de danos
ambientais e ainda, que o grau de degradação pode ser medido através de parâmetros
capazes de identificar danos potenciais ao ambiente. A susceptibilidade ao fogo, p. ex.,
pode ser uma medida de degradação ambiental. Ecossistemas mais susceptíveis ao fogo
podem ser considerados com um nível de degradação maior, mesmo que nunca cheguem
a ser queimados. Da mesma forma, os sistemas de produção agrícola que eliminam a
capacidade de regeneração do ecossistema nativo, caso ocorra a falência do sistema
produtivo, são ambientalmente mais degradados que aqueles que podem rapidamente
retomar à floresta após o abandono. O risco, à longo prazo, da perda da cobertura
florestal através dos danos aos mecanismos de regeneração da floresta, como a persistência
de sistemas radiculares de árvores e a dispersão de sementes das florestas próximas, é
um parâmetro importante na degradação de ecossistemas.

Finalmente, qualquer modelo alternativo que busque a reincorporação das áreas
degradadas ao processo produtivo, deve levar em conta os aspectos sócio-econômico e
ecológico da região, para que erros não sejam mais cometidos e não se chegue a uma
"era de degradação". Além disso, é necessário o apoio ao desenvolvimento de pesquisas
básicas e aplicadas nas mais diversas áreas do conhecimento biológico e agronômico.

51



Referências bibliográficas
BRIENZA JR, S., KITAMURA, P. & DUBOIS, J. (1983) Considerações biológicas e

econômicas sobre um sistema de produção silvo-agrícola rotativo na região do
Tapajós. Boletim de Pesquisa EMBRAPA-CPA TU, 50.

CENTRO DE SENSOREAMENTO REMOTO DA AMAZÓNIA(CSRA) - SUDAM. (1990)
Levantamento da alteração da cobertura vegetal natural do Estado do Pará.
Relatótio Técnico, Belém-Pará, 22p.

OUTRA, S.; SERRÃO, E.A.S.; DA VEIGA, J.B.; SIMÃO NETO, M. & VASCONCELOS,
RA. (1990) Sistemas de produção pecuária na região de Paragominas, Pará,
Brasil. 1fT. Reunion de Ia Red Intemacional de Evaluacion de Pastos Tropicales,
Lima, CIAT. v. 2, p. 1083-9.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATfsTICA (IBGE) (1979) Anuátio
.Estatístico do Brasi/.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATfsTICA (IBGE) (1989) Anuário
Estatístico do BraSIl, p. 175.

HOUGHTON, RA. & WOODWELL, G.M. (1989) Global clirnatic change. Sei. Amer.,
260: 36-44.

MARQUES, L.C.T. & BRIENZA JUNIOR, S. (1991) Sistemas agroflorestais na Amazônia
oriental: aspectos técnicos e econômicos. Manuscrito, 28p. (não publicado)

MARQUES, L.C.T.; YARED, JAG. & FERREIRA, CAPo (1992) Uma alternativa para
pequenos produtores agrícolas em áreas de terra-firme do Município de Santarém,
(no prelo)

MATTOS, M.M.; UHL, C. & GONÇALVES, DA (1992) Perspectivas econômicas e
ecológicas da pecuária na Amazônia Oriental na década de 90: Paragominas
como estudo de caso. Pará Desenvolvimento, IDESP. (no prelo)

NEPSTAD, D.C.;BROWN, I.F.; LUZ, L.; ALECHANDRE, A. & VIANA, V. (1992) Biotics
impoverishment of Amazon forests by rubber tappers, loggers and cattíe ranch-
ers. Advances in Economic Botany, 9: 1-14.

NEPSTAD, D. C. & JIPP, P. (1992) Deep soil water uptake by Amazon forest.
Manuscrito, 12p. (não publicado)

NEPSTAD, D.e.; UHL, C. & SERRÃO, EAS. (1991) Recuperation of a degraded Amazon
landscape: forest reoovery and agricultural resloration. Ambh, 20: 248-255.

PADOCH, C. & JONG,W. (1989) Production and profit in agroforestry: an example from
Peruvian Amazon. 1fT. BROWDER, J. (Ed.) Fragile Lands of Latim America:
Strategies for Sustainable Devetopment Westview Press.

SERRÃO, E.A.S. & TOLEDO, J.M. (1989) The search of sustainability in Amazonian
pastures. 1fT. ANDERSON, A.B. (Ed.) Altematives to Deforestation: Steps Toward
Sustainable Utilization of Amazon Forest Columbia Univ. Press, New Yorl<.

SHUKLA, J.; NOBRE, C.A. & SELLERS, T. (1990) Amazon deforestation and cllrnatic
change. Science, 247: 1322-25.

UHL, C.; BUSCHBACHER, R & SERRÃO, E. A. S. (1988) Abandoned pastures in
eastern Amazônia. I: Patterns of plant succession. J Eco/., 76: 663-81.

UHL, C.; BEZERRA, O. & MARTINE, A. 1992. Uma perspectiva do ecossistema perante
a ameaça à biodiversidade na Amazônia Oriental. Ciência Hoje, (no prelo)

UHL,C.; KAUFFMAN, J.B. & DA SILVA, E.D. (1990) Os caminhos do fogo na Amazônia.
Ciência Hoje, 11(65): 24-32.

UHL, C.; VERISSIMO , A.; BARRETO, P.; MATTOS, M. & TARIFA, R (1992) A
evolução da fronteira amazônica: oportunidades para um desenvolvimento
sustentável. Pará-Desenvolvimento, IDESP, p. 13-21

UHL, C. & VIEIRA, I.C.G. (1989) Ecological impacts of seletive logging in the Brazilian
Amazon: a case study from Paragominas Region of State af Pará. Biotropica,
21(2): 98-106.

52



VEIGA, J. (1991) Desenvolvimento de sistemas silvopastoris para a Amazônia. Anais
da XXVI/I Reunião da Sociedade Brasileira de Zoofecnia. João Pessoa, p. 59-79.

VIEIRA, I.C.G. & BRIENZA JR., S. (1992) Áreas degradadas na Amazônia; Aspectos
ecológicos e altemativas de reaproveitamento. Ciências Médicas, (no prelo)

VIEIRA,I.C.G.; NEPSTAD, D.C.; SALOMÃO, R.P. & ROSA, N. (1992) Recuperação da
biodiversidade florestal após práticas de agricultura migratória na Amazônia
Oriental. Manuscrito, 23 p. (não publicado)

53


