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Zoneamento da Amazonia
Falin Antes de Ser
Tern sido assim. Uma area tao
vasta e diversificada como a da
AmazOnia comporta praticamente
qualquer tipo de atividade economica.
Como conciliar sua preserv~ao com
sua: explora~ao? Estamos cansados de
conhecer a resposta desse falso dilema
em regir.es pioneiras: ordena<;3o
territorial. !sso significa defmir, com 0
maximo de rigor possivel, as
potencialidades e as restri~6es no uso
Jus recmSQS naturals ria regiao.
planejando seu fururo a longo prazo.
Condenar uma determinada
atividade economica na Amazonia - a
pecu:\ria ou a minera~ao, por exemplo
- e tao absurdo quanto defende·1a em
qualquer parte. A ordena~ao territorial
estnbeJece as melhores 'locais para
cada atividade e as condi~5es de seu
exercfcio, s.em que isso comprometa 0
equilibria ecoJ6gico regional. Por isso
seu primeiro passo tern sido 0
zoneamento da :\rea. Depois, e 50
depois, vom as politicas setoriais, a
regulamenta~ao, a fiscaliza~o e os
crirerios de manejo para cada po~ao
territorial.
No passado, os zoneamemos
buscavam indicar locais onde havia
minerios, recursos hidroelc~tricos,
solos bons para agropecu:\ria. norestas
ricas em madeira. A narureza era vista
como urna soma de riquezas
'tscondidas. lmportava descobrir e
explorar. Foram muitos zoneamentos:
florestais, agroclimaticos, agricolas,

minerais, etc.
Com 0 tempo. os zoneamentos
evoluiram em metodos e pr0p6sitos.
Passaram a mostrar as resrri~6es na
utiliza~o de urn certo recurso ou
regiao, dada a existencia de: terras
indigenas, areas de prote~ao
ambiemal, solos sensiveis e erosiio,
cabeceiras de rios, espeeies endemicas
ou amea,adas de extin~ao, problemas
de seguran~a, acesso e outros.
Surgiram assim os zoneamentos
ecol6gicos, agroecol6gicos,
morfopedol6gicos,
de uso potencial,
de capacidaje de uso,
morfodinfunicos e

ecoI6gico-economicos.
Hi quase vinte anos 0 Projeto
RADAM, com essa preocupa~ao,
mapeou toda a Amaronia na escala
1/1.000.000, ou seja, com detalhes da
ordem de urn qui!ometro. Esse
trabalho serviu e serve muito, mas
continua pouco conhecido e
subutilizado. Pior. tem gente que se
prop6e fazer hoje, com 0 dinheiro do
contribuinte, mapas e esrudos mais
genericos do que os realizados hi
quinze anos atras, como se fossem
novidades!
Outro avan~o no conhecimento da
regiao veio com os sate lites espaciais.
Eles fornecem dados diarios e
semanais sobre clima e vegeta~ao,
queimadas e desmatamentos,
agricultura e minera~ao, polui~ao dos
rios e do ar, com grande precisao e
custos reduzidos. S6 urna pequena
parte desse diluvio de dados esta
sendo explorada.
Hoje, com os sarelites se localiza e
monitora - de forma precisa e numa
regiao inacessivel como a amazonica
- a presen~a humana e suas
atividades, das mais discretas as mais
irnpressionantes. Eles ajudaram, por
exernplo, a estabelecer a localiza~ao
exata de seringueiros, indios e
garirnpeiros na floresta. Contribuem
de forma significativa na cria~ao de
reservas extrativ ista, areas indigenas e
de prote~ao ambiental.
Mas 0 maior saIto qualitativo na
execu,ao de zoneamentos foi dado
com 0 surgimento dos sistemas de
inforrna~6es geogniflCas. Tratam-se
de computadores especiais, capazes
de cruzar urn nlimero enorrne de
mapas e dados numericos. Em pollCOS
minutos pode-se desenhar e sobrepor
os mapas de areas indigenas, parques
nacionais, reservas extrativistas ou das
norestas nacionais. A eles e possivel
acrescentar 0 tra~do atual e
planejado de estradas. barragens.
cidades, linhas de transmissiio, limite'
municipais ou a abrangencia de urn
programa de govemo, aIem de
inumeros dados socio-econOmicos.
Os pesquisadores brasileiros
desenvolveram
fonnas e
procedimentos interdisciplinares
de
pondera~ao e integra~ao de cada uma
dessas informa~6es, em fun~ao de sua
importancia economica ou ambiental.
As aplica~6es concretas indicam que,
em fun~ao de determinada conjuntura
econOmica. politica ou social, a regiao
poderli ou nao comportar
determinadas atividades produtivas ou

presetvacionislas.
Com a atual dinamica economica e
social do Brasil, as possibilidades de
zonearnentos sao tamas e tao
dinamicas que urn unico mapa seria
incapaz de res!,!"nder a todos esses
interrogantes! E nisso que reside a
vantagem dos sistemas de
inforrna~Oes geogrlificas. Eles podem
gerar urn grande numero de
zooeamentos, conforme a
preocupa,ao de quem planeja, as
prioridades do momento au os
objetivos da ordena,ao territorial, em
varias escalas de tempo e espa~o.
Imaginar e propor urn zoneamento
linico para a regiao amazonica e
sonhar com urn instrumento in6cuo e
inoperante. Talvez si:va para i!~dir
alguns e distribuir verbas entre 6rgaos ,

estatais e govemos estaduais, alem de
algumas empresas de consultoria. Mas
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necessario processo de
orden~ao territorial da regiao
amazonica pode e deve se apoiar em
novas bases de dados eartognificos,
inteiramente computadorizadas~
capazes de gerar respostas especificas
para cada tipo de problema em
curtissimo prazo. 0 pais disp6e da
teenologia e dos metodos necessarios
para apoiar esse tipo de ordena~ao
territorial da Amazonia, tanto na
regiiio como fora dela, no nivel
estadual ou federal, na esfera publica
OIl privada.
Esses sistemas podem integrar e
cornpatibilizar as iniciativas de
zonearnentos a nivel estadual e
mesmo municipal. Eles podem
integrar as contribui~Oes e criticas das
pOpula~6es envolvidas. Dados
dispersos ern 6rgaos diversos podem
ser reunidos e computadorizados.
Dados desatualizados podem ser
corrigidos e ajustados, com 0 uso de

imagens de sarelite. A massa de
inforrna~Oes ja disponivel sabre a
regiao autoriza a estrutura~o
de bases
de dados eartograficos para atender
todos as zonearnentos requeridos.
Ecol6gico, agroecol6gico,
econ6mico-ecoI6gico,
s6ciaecon6mico, ou rudo isso, pouco
importa a semantica. Os varios
zonearnentos podem ser testados e
comparados, de forma rapida e barata,
atraves desses modernos sistemas de
planejamento.
Oxal.i a ordena~ao territorial,
coocebida no Govemo Samey, nao
surja como urn natimorto no Govemo
Collor. A ausencia de a~o
a pior das
o~.
0 mellior exemplo e 0 da
BR-364 r.~ :;aida par:: c P::cifico: nao
decillir nao significa congelar a
estrada. Num ritrno lento, mas
constante, as prefeiruras melhorarn
sua traficabilidade, enquanto 0
entomo vai sendo ocupado de forma
desordenada. A cada ano que passa, a
ordena~ao territorial se torna mais
cara e complicada.
A prolifera~iio dessas iniciativas
descoordenadas, a nivel estadual e
municipai, esta engessando as
possibilidades de desenvolvimento
sustentado na regiao. Sern diretrizes,
cada urn esti propondo 0
zoneamento-zinho
que the convern:
desde os dirigentes que querem a
qualquer pre~o ca~ar jacares ate
empreitadas de vulto internacional e
de carater absolutamente antinacional.
Na ausencia de regras claras, os
empresirios nao investem. Temem
pelo futuro de seus empreendimentos,
passive is de serem condenados por
um zoneamento que surja arnanha,
impedindo aquela atividade, naquele
local.
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Os que criticam a arnea~a de
• internacional~ao
das areas
indigenas, parques nacionais, reservas
minerais e faixa de fronteira,
deyeriam redobrar suas criticas contra
o esvaziamento do poder nacional
nesses locais. A natureza tem horror
do vazio. No vacuo da presen~a
nacional, 0 caminho esta aberto para •
toda e qualquer avenrura. Sem
vontade nacional qualquer
zoneamento ja faliu, antes mesmo de
existir.
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