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"A Amazonia tem an;ores e mais an;ores: 

nttnca viio conseguir acoba-r come tajloresta.~ 

Uma opiniao comum, e verdade, mas o 
Jato e que a .floresta amazonica estci--se acabando 

a uma veloctdade galopante, 
e as "arvores e mais aroores" ainda ex istel'tte 

nao sao capazes de adiar a destrtti~ao da jloresta por 
mais do qu-e um momento breve em termos bist6ricos~ 

Pouco importa se 20 ou 60 anos 
se passariw antes que se cbegue ate a t'ltima arvore. 

0 essencial e a decisao bumana sobre 0 quadro 
com que as futuras gera~oes bao ae se defrontar: 

sobrevivera a floresta amazonica? 

s grandes divergcnetas sabre a 
area atualmentc desmatada na 

Amaz6nia brnsileira tern sua~\ raizes, em 
parte, na limita~o dos dados existentes. 
mas ainda mais etn sua interpre1a9io. '--"V 

dado~ mais imponantes quanro a tutali
dadc da Amazonia legal bral\ileira, pro
vern de imagens do satelitc Land"iat. As 

informa~oes que e sas imagen forne
cem, cntretanto, sao de atualizadas e 
pouco confi4iveis para desmatamentos 
mais antigo~ ; alem clisso, sao geral 
mente apre ·entadas de urn modo que da 
enfasc ao 3.)-pecto mais rranquilizador
mas menos imponante dos re~u l 

tados. 
Em 1980, o lnstltuto Nacional de Pes-

quisas B padais (I PE) divulgou urn e."

tutlo de interpn.:uu;ao d ' imagcns da 
Amazonia. tornadas em 191 5 e 19-,8. A 

panir d e estudo. gencralJZOu-"c aim
pressao tlc que ap ·nas 1,55% da Amaze. 
nia legal tin ham Mdo desrnatados, 'ubes
timando- c substancialmente o dc~mata
mento que vinha cntiio ocorrcntlo o 
que e poclc faci1mente deduzir de uma 
compara~ao em re as val ores constata· 
dos no e tudo e o que ~ e vc,:orifica\'a por 
observa~o direta, em terra A Zona Br.J
ganlina, no Para, f:. o mdhor exemplo. 
Est.a area de 30 000km2 em torno da ci
dade de Bragan~a foi comph:ramenLe 
desmatada ate as primeiras dccadas 
deste s~culo par uma populac;ao de 
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colona que aba tecia de generos aJi
menticios, catVao vegetal e outros pro
duto a cidade de Belem. Por si s6. e ta 
rcgiao representa q uase cinco vezes a 
superfiae indlcada como desmatada me 
19:-'S no estado do Pam (vera tabela 1 ) . 
Deve~se mencionar tambem que as 

Areas perru.rbadas. mas nao desmatada!, 
(as de explora9io madeireira, por cxenl
plo) seriam dificiJmcnte 1denlificaJ~ 
em esrudos como o do Landsat, mesmo 
que os relat6rios mais rccentes se re-

. fmun a elas como "aJteradas'', em vez de 
"desmaradac;". As ireas penurbada.s sem 
dcsmatamcnto sao hoje relativamentc 
raras na AmazOnia, em compara~o com 
outras partes do mundo. mas esr.a situa
ylo pode mudar. 

Embora os estudo com imagen- ohti
da~ pelo Landsat tenham subestimado a 
extensao do desmatamento da AmazO-

• 
foto P.M. Feernaide 

TABELA 1 

IGto P M Fearns1de 

• 

nla~ ainda (: vercbde que a area d~~ma

tada representa apcnas un1a pequena 
frar;iio dos cinco mil hOes de qullometros 
quadrudos da rcgHio. No en tanto, apesar 
de grande, a Amaz6nia tamben1 (: fin ita, e 
portanto podc acabar A perccr)\ao de • 
se fino torna-:-;e clar.:t quando atenmmos 
para as ta.xas de dcsn1atan1ento indica
das pelo:-. dado'-!. em \·ez de no' prcocu~ 
parmos apcnas con1 os val ore" ab~oluto. 
de superficie de ·matada em cada mo
mento. 

forma <.Ia curv·a de ere camcnto da 
area de~marada e cruaal- nao ha 

nada mais perigoso que uma tcndcncia 
das areas a cresccr de mane ira exponen
cial. A mclhor Hustra~o disso c a no~'kl 
inflar;ao. Quem, M dez ou quinz · anos, 
teria in1aganado que o prec;o de quaJ
quer mercadoria chegaria a er centenas 

A abertura de 
estradas como a 
Transamaz6nica {a 
esquerda) e a Ouro 
Preto~ari (no alto) 
provoca tambitm 
grandes areas de 
erosto devadas 's 
enxurradas (eo lado) . 

foto J . TabacoWIK. Mofi!O. Breuant 

Altera~ao da Cobertura Vegetal Natural da Regiao AmazOnica• 

UNIOAOE 
FEDERATIVA 

AREADAS 
UNIDADES 

FEOERATIVAS AREAS DESMATADAS (KM)* 
PERCENTAGEM DE DESMATAMENTO 

SOBREAREA 

(KM) DA UNIDADE FECERATIVA** 

, ~ • • • ATE 1980 ATE 1975 ATE 1978 ATE 1980 ATE 1975 ATE 1978 

Amapa 140.276 152,50 170,50 - 0,109 0,122 -
ParA 1.248.042 8.654,00 22.445,25 33.913,83 9,693 1,798 2,717 
Roraima 230.104 55,00 143,75 - 0,024 0,062 -
Maranhao** 257.461 2.940,75 7.334,00 10.671~06 1,142 2,849 4.145 
Goias*• 235.793 3.507,25 10.288,50 11.458,52 1,227 3,600 4,007 
Acre 152.589 1.185,50 2.464,50 4.626,84 0,764 1,615 3,032 
RondOnia 243.044 1.216,50 4.184,50 7.579,27 0;301 1,722 3,118 
Mato Grosso 881.001 10.124,25 28.355,00 53.299,29 1,149 3,213 6,050 
Amazonas 1.557.125 ng,so 1.785,75 - 0,050 0,114 -
AmazOnia Legal (total) 5.005.426 28.595,25 77.171,75 - 0,571 1,542 -
Fonte: IBOF. Folhalnformativa n.0 5. 1983. 

• Ver o tBXto para saber por que estes valores do bastante SUbG$tlmados. 
• • &tadoa QU-I n1o alo total mente inciu1dos na Amaz~nia Legal. 

vot. 2/n.• 10 Cl~ NCIAt-iOJE 



de vezes mato r? A dificuldad~ de com
preender intu iljvamente as mudan~ 
exponenciah e grande. mesmo para 
quen1 convive diariamente com urn fe
nomeno como a infla\ao. Assiml para 
muim gente, parece impassive I que ape
quena area dcsmatada da Amazonia de 
hoje possa aumentar a ponto de engle
bar toda a regiao em poucos ano . No 
entanto, is o com certeza ocorreria se o 
de · matamento vtesse a ere seer expo
nencialmente de n1odo inintcrrupto, 
como a infla(Uo. A mesn1a falta de com
pn:ensao levou n1uita gent~ a surpreen
der-~t: quando as flore ras dos estado ~ 
do Centro-Sui umiram do mapa em me
no~ de uma gerac;ao. 

Para avaliar a curva de crescimento 
cia.'> areas dcsmatada.~, e ncccssario me
di-las em ano 1 sucessivo...,.. Dado~ dcsse 
tipo ~ao muito esc.:a: sus no ClSo da Ama-

~ 

.! 
b J - AMAZONAS -

zonia Uma tentativa foi feita pelo autor 
no lnslituto acional de Pesquisas da 
Amazonia ( INPA), a partir de inforn1a 
~oes de i mag ens do Landc;at , para trcs 
areas de coloniza~:ao do I 'CRA ( Instituto 
Nacional de Colon iza~ao c Reform a 
Agrana) e uma area de licita<;ao de fazen
das para pccuiria em Rondonia. Os da
dos, publicados em 1982 na revisraActa 
Amazonica, sugerem que a tendenda 
durante o perfodo (1973-1978) parece 
scr antes exponenciaJ do que linear. 

epoi da divulga<;ao do seu rela· 
t6rio em 1980, o INPE parou de 

acompanhar o desmatamento na AmaZo
nia, passapdo a tarefa para uma equipe 
do Institt.ito BrasiJejro de Desenvolva
n1cnto Flort"stal (IHDF), em Brasilia, pre
viamentc trciru~da no pr6prio lNPE. Os 
primeiro, resultados relativos a imagens 

-• ;;;. 

b 
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de 1980 foram divuJgado. em urn rela
t6rio do lliDF elaborndo em 198.2, rc
ferente a. Rondonia, e t:!m urn informa
tivo de 1983 abrangendo mai~ cinco uni
dade fcderauvas da Amazonia legal. Es
tes dados for-an1 apresentado pclo dou
tor Rene NovaJs, do INPE, no seminirio 
da AI)SOCia\ao lnr ~rciencia rtruizado em 
Belcn1 durante a 35.• Reuniao Anual da 
SBPC, em julho de l 983 . Ainda nao 
fomm divulgados dados de 1980 relati
vo~ a Roraima, Amazon~ c Amap~. 

As infonna~6cs disponiveis para cada 
unidadc federativa e.st3o reunidas nos 
gnificos da figura 1. Para per tnitir a me
thor visualiza<;io das [Cndendas~ o~ ei
xos hori.zontais dos grMicos iniciam-se 
no anode 19"0, embora nao exi.."tam da
dos de tmagens do Landsat para e se 
ana. Entretanto, a panir do mosaico de 
imagen~ de radar do projcto Radamhra-
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Fig. 1. Tendencias de aumento de areas "alteradas" (desmatadas) con forme os dados do sate lite Landsat (vera tabela 1 ). Entre as unidades 
federativas com dados completos at~ 19801 observa-se crescimento rapido em RondOnia, Acree Mato Grosso. Os dados de 1980 ainda nao 
for am divulgados para Roraima e Amap6. 0 inlcio das curvas e tracejado porque nao existem dados Landsat para 1970 (ver o texto para 
maiores detalhes). 

Jenelrolf~ereiro de 1984 
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Fig. ~ Classes de percentagens de 6rea desmatada at6 1978 mapeadas em quadras de um grau de latitude por urn grau de longitude. Cad-a 
classe corresponds a uma cor diferente, segundo o c6dJgo apresentado a esquerda. Ob&erva-se a concentra9ho de de:smatamento ao Iongo 

das principals rodovias. 

sil, obtidas no inido da decada de 1970, 
sabemos que as areas desmatadas eram 
relativamente pequenas. Para fins de 
comparaylo com os dados posteriores 
do Landsat, podem-se considerar as 
areas abenas em 1970 como desprezi
veis, levando em conta a incapacidade 
metodol6gica de identificar como des
matadas areas de capoeira antiga, como 
se verfficou no caso da Zona Bn;~ga:ntina 
do Pant 0 f.ato de terem efetlvamente 
ex1stldo areas de desmatan1ento em 
1970 apenas aumenta a taxa exponendaJ 
implicita nos gn\ficos, que ~e torna 
maior do que a que serla deduzida se a 
cirea aberta em 1970 fosse considerada 
zero. Os eixos sao apresentados nos gra
ficos estendendo¥se ate o ana de 1983. 
para lembrar ao le-itor que os dados ;a 
sao bastante desarualizados devido ao 
ri tmo extremarnente rapido que OS 
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acontectmentos assumem na regHio. Na 
verdade, a area hoje desmatada pode ser 
bern maior do que sugerem os dados de 
1980. 

Os resultados apresentados nos g:rMi
cos da figura lindicam um desmata
mento explosive. aparentemente expo
nenciaJ, em Rond6nia. Mato Grosso e 
Acre. Caso a tendencia atual se mante~ 
nha, estes estados ficarao desprovidos 
de florestas em 1990, 1989 e 1993, res· 
pectivarnente. Em dais outros estados, 
Parae Maranhao, o aumento pode nao 
ter sido exponencial, mas parece urn 
pouco mais ripido do que urn aumento 
linear. Em urn unico caso, o de Goias. ha 
alguma indica~o de pequena desacele
rac;io do de-Smaramento ate 1980. Para as 
tres unidades federatlvas que nao dis
pOem de dados de 1980, devemos lem
brar que duas delas, Amazonas e sobre-

tudl) Roraima, receberan1 nuxos cres
centes de migrantes provenienres de 
Rondonia nos ulrimos ano , urn fator 
que, como veremo. adiante. intensifica o 
desmatamenw. 

padrao de desmatamento da Ama
zOnia e altamente concentrado 

em alguns focos de atividade humana. 
Esses focos sao fortemente atingidos, en
quanta mu1tas outras areas perrnanecem 
sem nenhuma altera~o observavel. lsso 
sugere que os dados indicando que ape
nas uma pequena fra~o da regiao foi 
desmatada sao altamenle enganadores 
com rela¢o ~ fo~ de seus efeltos nas 
zonas mats atingidas. Os focos de de rna
tamento estao roncentrados ao longo da 
rodovia Belern-Brasilla1 que cona a Pan11 
o Maranhao e Goi~. nos estados de Mato 
Grosso, RondOnia e Acre, e em areas me-

Y1lll. lln.• 10 OtNOAtiOJE 
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Rg. 3. Classes de taxas de aumento anual de areas desmatadas no periodo 1975-1978, mapeadas em quadra:s de um grau de latitude por 
urn grau de longitude, com urn c6digo de cores semelhante ao da figura 2, 

indicado lt esquerda ~ 

nores ao longu da Transamaz6nica no 
Para e na zona agropecuaria da Suframa 
(Superintendencla da Zona Franca de 
~1aoaus) no Amazonas. 

Os mapas das figuras 2 e 3 mosrram a 
disposi~ao espadal do dcsmatamcnto 
no periodo 1975-1978, em quadras de 
um grau de latitude por urn grau de lon
gitude. Os dados originals usados para 
c-on truJr as figuras foram calculados a 
partir de vnlores incluidos no rela
t6rio do INPE de 1980. A figura 2 mostra 
as areas desmatada.., cJassificadas pela 
percentagem da area toml. enquanto a fia 
gura 3 mostra as class~ de taxas de au
menta. Devemos lembrar que us val ores 
inida1s para o cllculo das taxas sao bai
xos para muitas panes da regJao. Os rna
pas mostram darament~ a concentra~o 
de desmatamento nas regioes mencio
nadas acima. 

llMIIDifiMlNlfO de 1984 

0 processo de desmatarnento naAma
z6nia tern dois componentes distintos: o 
surgimento de novos focos de desmata~ 
menta c a amplia\ao cJas ~reas abenas 
dentro dos focos ja iniciados. restes, ba 
influcncias distintas, provocadas pelo es
tabeledmento de mais propriedade.s e 
pelo padrao de desmatamento existente 
dentro de propr1edades ja ocupadas. A 
forma de aumeruo das areas desmatadas, 
portanto, depende da hlst6ria de urn de
ternlinado local como foco de desmata
mento, e tambem das forc;as dominantes 
no local. 

forma~o de novos focos de de'l-
" matamento e urn processo que 

tem sido fortemente influenciado par 
decisOes govemamentais nas ultimas de
cadas. A constru~o da rodovia Belem
Brasilia (BR-010) em 1960. assim como 

as obras qu~ posslbilitaram st:u uso 
durante o ana todo, em 1967, e o seu as
faltamento em 1974 foram marcos sign1-
ficativos da cri~o do maior nucleo de 
desmatamento na Amaz6nia. Este foro 
awncntou bastan.tc cn1 anos rcccntcs, cs· 
pedal mente no suJ do Parae no norte de 
Mato Grosso. A constru~ao da rodovia 
Cuiaba-Porto Velbu (BR·364 em 1965 
inidou ourro foco, eo seu asfaltamento, 
prog:ramado para 1984, pode Jevar a urn 
aumento ainda mais rnpido da area afe. 
tad a 

0 desmatamento tem sido indireta
mente estimulado pelo govemo em eli
versos loca is, atrave~c; de programas pam 
atrair novos migrantes de outms partes 
do pais, junto como assentamento e a 
melhoria de estradas de acesso. Estes 
programas tem-se multlpUcado atraves 
do aumento do numero de unidade.'\ fe-
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derath·a cxistente na Amazonia e da 
eleva<;ao do -antigo. territ6rios a condi-

, 
~ao de estados. E que ., areas intcriora-
nas na Amazonia ten1 qua..,e sempre 
apoiado os govcrnos ja cn1possados, tor· 
nando vanta1oso p:1ra qualquer urn deJ<:!s 
o aumento da reprc"cnta\ao politica 
de sac; area! . 0 cnteno principal para a 
cria\ao de novos rcrnt6rio e estados e o 
aumento da popula,ao, urn dos fatorec; 
determinantes para o dcsinatatnento da 
Amazonia. 0 governo de Rondonia, por 
exen1plo, promo\'l.:u ha poucos anos. 
an·ave dt: meio · dt: comunica~o de cir
cula~ao nacional. as .. terra fertei ·· ali 
existente:-, (que. na rcalidadc. reprcscn
tam apenas 1096 da ~\rea, quase todas a~ 
zona..-, ji >eupada., ). A can1panha foi mais 
forte justamente na epoca antenor a 
transforma\3.0 daquel~ territ6rio em es
wdo, em 1982 Em ahril de 1983, o go
verno de Roram-13 publicou. em revistas 
de circulac;ao nacional materia paga 
onde se lia: ··Grn~s ao -..eu vertigmoso 
ere ·cimento no ultimo') quatro anos, 
Rora1ma esta prattcamente pronto para 
c.te tornar o 24.c estado do Brasil." 0 texto 
explicava· .. Essa vertiginosa e~-pansao se 
d~\ eu a politica de arra~ao de colonos. 
Em quatro anos 19""~9 para ci , o go
verno d Ro ralma di. trihu iu nada menos 
de urn milhao de hc.:crare de rerras a dez 

0 avanco da fronteira 
econ6mica provoca o 
desmatamento.seja pelo 
corte seja pelas queimadas 
de regioes inteiras de 
florestas. 

foto P.M . Fearnside 

mil familias. Com is o, a popula~o mais 
que dobrou no perfodu.·· 

Diversos plano~ para criar novo terri
t6no federals no sui. centro e oeste do 
Parae no sudoeste e oeste do Amazona" 
tern sido propo. tos por autoridadt:s go
vernamcntais cn1 anos recentes. se
gundo a impren~a. A condi~o de frente 
de expansao mais auva, que parece estar 
pa · ~ando de Rondon•a para Roraima. 
pode n1uito ben1 provocar novo~ focos 
em areab atualmcntc pouco atingidas 
por desn1atamento. 0 a falrarnento da 
rodovia Cuiaba-Pono Yclho (BR-36ii) re
movera urn grande impedimenta JO flu 
xo mais acelcrado de popu la,ao para a 
Amazonia oCidental, aumentando asstm 
a probabilidadc de que as areas pr6xi
mas ao alto Solimoes e ao rio ~cgro, .. 1.-; 

si m como aos seus afluentes. deixcm de 
era extensao mais intocada de flare. ta. 

0 espalharnento de foco de de. mata
m nto para areas clislan£ s das aruat'\ zo
n~ de derruhada mai:-, intensa, localiza~ 

das na periferja sul e teste da regi5o ama
z6nica, levaria a AmazOnia como urn 
todo a uma fasc muito mais acelerada de 
de!)matamento. 

enrro dos focus, o padrJo de de -
matamcnto depende do tipo de 

explora~-ao econonltca que prevalece. 

foto P.M. Fecunalde 

Na Amazonia brasiletr-a. as attvtdade · d~ 
pequenos Jgricultorc plantando cul
turas de ubsbtencia ao arunlm ~nte pe
quenas em rela~o as gr1tndes fazcn<...las 
de pecuaria bovina. Em outro. ... p~i~es tla 
bacia Amazonica, par cxcmplo o Peru, u 
atividade dos pcqueno colono~ {..• me
nor que ad~ grand~ propnedadc~. ~13 

o pequenos .1griculto r dJ maz6nia 
bra ileira tcm urn iinpaLto ha wnt(! 
grande n~ tax~ de dcsmatamcnto das 
zonas onde 'ie concentram. A n1igrac;ao 
para a Amazonia tern elevado as r.axas de 
crescimento da popula~ao a un1 n1vd 
bastante adma do'- nivei nationais, c.hc
gando ao maximo em lugar; como Ron
donia, que recehem os maiore fluxos. A 
popula9io da rcgHio Norte cre~ct:u em 

,9% ao ano {taxacxponcnciaJ concinua) 
entre os reccnscamenlos de 1970 e l 9HO, 
comparadoscon12,596 ao ann no Br.t~il e 
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14.9% em Rondonia! '\este esrado, a area 
desmarada aumt!ntou 37% ao ano entre 
1975 e 1980, conformc os dados data
bela I , indicando que a~ areas desmara
d.as ere ceram a taxa~ ainda mais deva
das do que o crescimento da populayio. 
Isto 'ugerc que a chcgada de migrante"i 
expllca apcnas em pane o fenomeno do 
de~matamento explosive. 

Me.'inlo dSSim, a chcgada de mais habi
tantes e fundamenta l 0 acompanha
mento de pad roes de desmatamento em 
lotes de 100 heetare'l no Projeto Integra
do de Colontzac;ao (PIC) Ouro Preto, em 
Rond6nia. e!)ta sendo fcito como parte 
do projt:to uEstimativa de Capacidade de 
uporte de Agro-Ecossi ·remas Amazoni

cos '',do INPA Em 18 lotes que- pcrnJane
ceram com urn untco dono durante dez 
anos, ob ervou- e que a area cumulativa 

ianetrolfevere ro dt 1984 

acelerada de desmatamento ne sas 
areas. 

papel da p::IStagt!m no fenomcno 
do de nlatamento acelerado e 

central, mnto no c.-J:>o tie pt:quenos colo
no como no caso de grande - fuzendel
ro e especuladores. Me ·mo em areas do 
INCHA em Rondonia, onde qu~ e todo o 
esfor~o oficiaJ de ext ·n ao, credito e 
propaganda e ·ca voltado A prom~o de 

..... " 1'
1 

culturas perenc , as pastagens ocupam a 

desmatada aumentou. em media. de 
forma linear ate o exto ano de ocupa
~ao, depotS do qua l aumentou muito 
mais lentamente. A substitui~5o dos 
colono originaL'\ assentados pelo INCRA 
por novos dono , que compraram os lo
res cn1 segunda mao. tern urn grande in1-

pacto sabre o dcsmatamentof ja que os 
novo donos aumentam o riuno de des
matamento no ano segumtes a compra 
do lote. t;rna compara(,;ao en tre 238 
colonos originai!) e 97 novos coJonos no 
PIC Ouro Preto andicou q ue, nos primei
ros quatro anos dcpois de comprar urn 
lote, o novo dono desmata, em media, a 
uma taxa anual q uase duac; vezes maior 
que a dos colono~ onginais. Ponanro, o 
proce ·so de substituic;ao de colones ori
ginms por novos donos, ja h~tantc avan
~do tanto em Rond6rua como na Tran-
amazonica, contribui para uma taxa 

maior area Para o pequeno colono, o 
plantio de captm e ranto cau a como re
liultado do desmatamento ripido. 0 
colono que d ·rruba a flore ·ra para o 
plantJo de culturas anuais 6 pode e -
perar uma uu <.Juas safras ante.!\ cia queda 
de p rodu~3o tornar o plantio meno 
atraente que a o~o de derrubar un1a 
area nOV"'.l. Na hora de suspender a utili
za\aO de uma ro~ para a produ~o Jc 
culturas anuais, o colono deve normal
mente escolher entre o planuo de captm 
e a abandono temporirio da area em ca
poeir:t. Outr:t'i o~aes, como o plantio 
de culruras perenes. exrgem urn lnvcsti
mento muito maior d n1ao-de-obra e 
capilal. ja o capim oferece a van.rngem, 
em compara~ao com a capoeira, de pro
duzir alguma renda. me mo pcqucna. 
pela cria~ao de gada do pr(>prio colona 
ou pelo alugud da pastagctn. Muito mat~ 
iJupurtatue, porem, e 0 valor que 0 ca
pi m formado da a urn lote na hora de 
vcnde-lo. Uma grande parte do valor que 
os colonos recebem como fruto do seu 
trabalho na are de coJonizat;ao nao 
vern da vcnda da produ~o agricola de 
un1 ana para outro, mas da vcnda even
tual do lote a um pre~o valorJzado. 

A e pecula~ao tmobiliaria c uma das 
principais forc;as que impulstonam o 
processo de desmammento naAmazonia 
brasiJeira, eo capirn tern urn papeJ cen
tral neste · i tctna; alcn1 de valorizar alit 
terra de loles legaliza<.los. o desmata
mentu seguido do planllo de capim e 0 

n1ctodo n1al~ usado para assegura.r a po -
se da terra. 0 «5istema c utilizad tanto 
por pequeno po!'Jseiros. que nem scm
pre est:ao pen an do em c p cula~ po -
rerior, e.omo pelos gf'dflde ··gril iro. ". A 
Jegitima~o jur!dica do dt!sm:namento, 
praticada h~ scculos na Amazonia bra-
ilcira. da ao desmatador o direito de 
pO~t! e I em ~gutda 0 ue propriedadt: A 
pastagem reprt!scnta. as!>in1, a maneira 
mais ficU de ocupar u rna area e-.xrensa. 
aumentando em mui[o o impacto dC'5· 
matador ~ pequenas p pula~bes. 

A especula~ao de rerras na Amaz<) ntl 

49 



ten1 propordonado lucro espetaculares 
em ano recente~. ultrapassando de mui
to as rendru, que a produ¢o agricola po
deria alcan~r. 0 aumento do pr~o da 
terra esta ligado a fun~o desta COOlO CC· 

serva de valor, protegendo o investidor 
contra a infla~o. Tamhem a expeaativa 
de poder revender a terra no futuro faz 
com que o compradores de terra cste
jam di postos a pagar pre\OS muito 
acima daqueles que a produ~o espera
da poderla ju tiflcar. A terra e toma algo 
parecldo com o ouro ou con1 o selo ra
ros, cujo valor nao se deve a sua utili
dade como in umo na produ~ao. Po-

deriam, no futuro. os valores especulati
vos das terras da Amaz6nia ofrer uma 
queda, como ac.; vezes acontece com os 
prec;us das a~oes? Trara-se de uma per
gunm imponante, j(\ que suas po iblli
dades de produ<;ao sustentada sao muito 
duvidosas. Ar:. pastagens implantadas na 
Amazonia tem pessimas perspecuvas de 
manter uma produ~o bovina, devido ao 
declinio do teor de f6sforo e a compacta
c;ao dos solos, alem do crescimento sc
cuncL1rio de vegctais nao comesriveis. 

pcran~as da Empresa Brasileira dt: Pc-,
quisa Agro~cuari;1 (Embrapa), qu~ pre
tende tomar ~ignific.1tivam ·ntc prouuu· 
va a~ areas de paslagens t.legradadas 
(nao e quecer que 3 area da Amazonia 
hrasileara e de cinco milh6es de quilO
metros quadrado ! ). A possibiltdade de 
tas vask1S areas screm transforn1adas em 
culturas perene". como a de cacau, tam
bern e duvidosa, ja qu~ a capaddalle que 
os merca~dos mundlais tern de absorr~r a 
produ~ao e linlitada, fato que ia e sufl
cienlc para rcstringir qualquer ~xpan

sao. A espccula~ao , portanto, continu:a 
S<:m uma ba~e tlrme em termos c..Jos valo-

0 esgotamento das 
florestas asi6ticas 
trar6 certamente, 
no futuro, 
as industries 
madeireiras 
multinacionais a 
AmazOnia. 

A5 pouquissimas re'\e:rvas de fosfatos 
mincraveis na Amazonia indlcam que e 
pouco provavel que se realizem as es-

foto J. TibacOWitt. MoriJO. Breuane 

• 

foro J . Tai:!KowiK. MoritO. Breasane 

Que f~as, alem das atuais, poderiam influir, no futuro, sobre o 
desmatamento da A.tnazf>nia? 

explora~ao madeireira. 
que atualmente atinge 

uma fra~Ao relativamente peque
na da ma total da regiao, pode 
tornar-se urna foote substancial 
de perturba~io. No momento, os 
mercados mundiais para madeims 
tropicais e~tao sendo abastecidos 
principalmente pela destrui~ao , . 
das florestas do sudeste da Asta. 
As florestas tropicais ashitica sio 
dominadas por uma Unica famllia 
de Arvores, Dipterocarpace~. e 
quase todas tern alta quaJidade 
madeireira, sendo de caracterlsti
cas muito mais homogeneas, e 
ponanto mais facilmeote industri
aliz4veis do que a floresta amaz6-
nica. Nesse ritmo, as florestas 
tropicais asi,ticas estarao extintaS 
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antes do fim do seculo, e. Se· 
gundo os comerciantes de madei
ras tropicais, os volume comer
dais de madeiras de lei prove· 
mentes da Asia podem baixar a 
niveis insignificante at~ o fmal 
desta ~cada. lsso significa que as 
grandes empresas madeiretras, 
atualmente muito mais ativas na 

I 

Asia do que na America, devem 
transferir sua aten~io para a Ama
ronia. Muitas florestas explora
das intensivamente por esw, ftr
mas sao deixadas em condi~C>es 
fortemente alteradas, com poucas 
chance& de rccupcra~ao, mesmo 
sem terem sido derrubadas por 
corte raso ou queimadas. E prov'
vel que esta forma de destruj~ao 
aumente muito na Amaz6nia. 0 

aperfe~oamento de metodos para 
o aproveitamento de urn maior 
nUmero de especies na fabrica~ao 
de compensados. celulose e ou
tros produto madeireiro~ aumen
taria tamMm as mas atingidas 
por corte raso. 

Uma outre~ causa potcnciaJ de 
destrui~ao em grande escala da 
tloresta amaz6nica ~ a fabrica~ao 
de carvao vegetal. Seria o caso, 
por exemplo, do plano para cole
tar madeira da floru,ta nat iva para 
o ab~lecimento de uma industria 
siden1rgica em associa~ao com o 
Programa Grande Caraj~. anun
ciado em 1982 pelo senhor Nestor 
Jost. dire tor daqucle programa in
rerministerial, durante a 34. • Reu· 
niao Annal da SBPC. em Cam-

. 
pmas. 

No futuro. ~ desmatamento 
devtdos as concentra~aes de po
pu1a~ao ~sociadas como p61o 
de minera~ao devem aumentar 
con tderavelmente. Os plano 
para implanta~ao de proJetu~ hi
dreJetrtcos tambem imphcam a 
elimma~o de areas ub UlJlCiiU • 

Os pianos hjdrelttricos pnrcccm 
ter dndo pouco valor li noresta 
destrufda. como por exemplo nos 
casos de Samuel c Ba!binu, em 
Rond6nia e Amazonas, re ]Jecti
vamente. onde as ba.rragen.\, ex
tremamente ra as. vao produzir 
por volta de 12 veze meno qui
lowatt por quil6metro quadrado 
de floresta sacrificada do que no 
caso de Tucuruf. 
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re~ pro avetS de prouu~n futura. Ali{Lt.;. a 
mclhor cspera.n~~J de ohtcr uma produ
Jo I cal sustentavcl a Iongo pnzo, que e 

.. t pr6pria nur e~t:I, •s(;J sendo de tnaida 
no proce so. 

Os inu~ntivos li~cai~ tambenl conti
nu~trn ~J curnrihtlir fortemenre par~t o 

dcsrnatamento da rcgiao. apesnr do mito 
de que "c acabaran1 dt:pob que a Su
perintendencia do Desenvolvirncnro da 
An 1azt-,nta (Sudarn J dL'CidJu. em 19 9. 
su'-lpcnder a ~tprova<_:ao de 1/0l'O.S projc
lo~ pccuarios intent iva do~ nas pan~" da 
Arnazonia d:t'\:-tifll~tda.s como .. flor c~ta 
31ra ... 1'!3 realkbdc. no\'o~ projeros conu· 

nuam a ser aprovado nas areas de "flo
resta de ~Ul.sic;ao· · , lucalizada.:; ni.J regiao 
dt: interdigita~"io c.l"l flore5r1i aiil .. l.lOilka 

como cerradc >, cnando mtenso de.smata
nlenlo ao .sui do Para e none de Mmo 
Grosso O'l vdhos proietos, na.'i are~L" de 
fiorc~t:l alta, contanuam a receb "r mcen
tivos para o de~matamenrol que na nmio
ria do~ caso .. tinda era pequeno na 
epoca da mud:1n a de politica A pulitka 
de restnt;ao ·obre a aprova<y"3.o de novos 
inccntivos na."' irea.'-1 de floresta alt:1 n ·rn 
sempre tern ido 'tCguida: ~egund<> Fer
nando Carnpano, membro do con'\c1ho 
coni\ultivo do Departamento de Retur-

foro P.M. Fearns do 

:-;o - Renov~lvcts da udarn.l:nl de tar-:~ :1 1 

au Simp<.'>sio c.b 1\.,~tx:aa ao I mer iencia. 
em 19H3 foi apn vada a tmpbnt.a~~o de 
urn grande proJero pecu:.J.no n' > :.swdo 
do Acre, mtegralmcnte inclufdo na zona 
de floresta alta. 

A exi tencia d~ gcn~ro:-.cJ!'i mcennvos 
govcnlalllenl~ll~ fu con1 que muHO!; pro· 
jerus po~sant continuar o dc~m.uanlento 
para tran~formac;ao em pa t~1gcns~ 
me,mo depo"' qut..: a bai.Yis itna proJu
t;fto de Gl rne I lO\' ina leve a fah~ncia qual· 
quc::r empn; ·1H.Iiincnto cujus lucro:-i de
pendant do!-i resultados agronornicos. 

c:uncentra~ , da p sse da t ,;orra na 
mazoni~1 tambcn1 conu·ahut para 

o prot:e!'i ~o d~ de tnatamento 0 ~ p ·qu ~
nos produt< >rc~ :-~5o conlinu.unemc sub -
tituido por grandes fazende.lros, sej~1 
atraves di comp1.1 de propncd~tdes con· 
jugada.. .... ~CJ.l pela ~xpul! fro. n1u1t:1s v 7. · 

violcnta, dos posseiros () dcsmat3· 
n1entu aunH:nta. t.Jntu pei;I ;tplicty1o de 
mais G1pit,llc pela tentleJJl'iLl :1 conslitui
<yiio de pas tag ens na.s gran des propricda
des con1o pdo UL' locamento do!'i ocu
panlc~ aJ1teriore!'i p..tr.I nova~ {tr ·~ts, ,1 fim 
de tnkbr ou ~tuntcnrar l.>Utros locos de 
desn1atan1ento. 

dcsmatamento para fins de pru
duyio de :o.ubsistcncia na Anlazo

nia brasi lctra c atuaJmente de pcquena 
imponancia em relayio aos ouu·o!; fu
tores. emhora pos~a !" CJo tonKu· rnais e.~
presSt\'0 no futuro, caso a popuht\3o 
continu" a cr ~ ccr. A.fi dcrrubada.s p~a 
produ\JO mcrcantil ocupam maior .. rei, 
mesmo no ct"o cle cuJtur.J.' :1lim ~nticins 
con1o o arrol' Os empr&\Lin1ns d =- pro
gramas espec•~•~~ d ~ 1nanciamL:nto a.s 
tern encorajado, como acontcceu nas 
areas de colonizac;tio da Tr.:tn :m1azi'>nica 
e de Rond6nia, LatlhJ para a'\ cultura..'t 
anuai.~ como para as per ·n<.:: • . I\ a rnorh·a
~o da.~ plantJ<;()C<; fei~"'· ou d~1 p~L'it~tgem 
que: muha.'\ vcze"'i a.., ~.;ubMiLui, o V4tlor ~~ 

peculativo t: ll1~~paravd da produ ao 
mercantil. 

Como os ·istcm· s implantados !-dO 
• # • qua."te scm pre ansu~tent~l\'Ct , o orre 

ainda rnaaor c.Jesmawmenro: mats flo
resta prec!sa ser d ·rrubad;t quandn a 
produe,.'ao cc sa en1 Iugar ~ j~ ~•bc.:nos. 
Este .fat<)r e mab important .. para a pro
duc:3o de subsistl.tncb, embora influa 
tamb~n1 na ~!gricultura con1crcial. AJ~m 
di so, umo qualquer grande investi
nlenlo que nao traz C(>ntrihut<;fiO CCO· 

nomia do pais, a implanta<;ao das v:iria.~ 
areas de pa~tagens pouco pro luth c 
tambem fa tor i nflacionario. 
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As grandes fazendas de pecu6ria sao 
implantadas atraves de desrnatamento. 

fom P.M. Fearnside 

omo conrrolar C"iSCt; prrx:es"io'\ de 
de...,trui<siio da llorcsta amaz6nlca? 

A irris6ria quruuidadc de recursos fi
nance! ros e de pessoal an.mlmcntc dcsrl
nado~ a fazer cumprir o:, regulamento~ 
do C6digo Florestal na Amazonia indi
cam que a tare fa de controlar o de mata
mento nao ~~t:.i ~enuo levadaa serio pclo , 
govemo brasileiro. E frequente a viola-
~ao de parquc"i e reserva'i, quando estes 
~ao con..,iderado:-, obstacuh.>. para novas 
rodovias ou outros projetos de de..;;en
volvJmento ( ver " L•ma estrada c"Ontra o 
parquc'', em Ciencia Hoje n " ). l 'ma 
vez reconheciua a racionaJjdade de sc 
elevar o problema do desn1atamento a 
uma posi~ao tnais alta na hlerarquia de 
prioridade-; nacionai~, ainda haveria 
uma serie de ohscaculos hasicos a solu
<;fto do problen1a 

Unl problema fundamental que im
pede 0 tUflli <Jie do U~matamento e 3 

atual da!ltrihui~ao do.s custos e benefidos 
da destrUJ~ao ua flore~ ta. Os grupos e m
dJVtdUO<; que lucram com o desmata· 
n1ento n~o ~ao g<::ralmente os mesmos 
que pag,Im seus custos an1bientais, c;o
ciais e financeiros, e muitos do bcncfi
CH>!-t prOUUZiUO~ JO canaJizados para 
fora da regifto amazonica. Alem disso, os 
beneflcio.s !>ao concentrado -, enquanto 
OS CUStO', sao (.Jistribuidos entre muitOS: 
c a f6 rmula cl3~sica da ntragedia dos co
munt.; '' N~ssa~ condjc;oes, a destrui\ao 
conunuaria a ter completa racionalidade 
cconomica, mcsmo sc o custo total fosse 
muito maior que o benefido. Alguns 
custos, t:ntre[antoJ ao concentrado.s. 
deslinando-se o.s benef1c:iu · a grupu~ 
ma1~ numt:ro~s e influcntes, como no 
caso da tomada de terras de tribo~ indl
genas. 

&2 

Outre fator que impede o controle do 
desmalamento e a natureza moneraria 
dos heneficios. em contr.lste com muitos 
dos cusros, que por serem amhientah e 
humanos, sao dificilmente quantificlveis 
e tradu7iveis em valores de dinheiro 

0 imediathmo dos lucros provenicn-
tes do de -matamenro ao contn\rio de 
muitos dos custos, que s6 serao pago 
pelas pr6ximas gera<;Oes e urn dos 3!-J

pectos mais fundamentals do problema. 
0 desmatamento eta lucro, pelo me nos a 
CUrtO prazo. Em meio a Crise cconomica 
que o Brasil enfrentava em julho ue 
1983, Rondonja, 1\1ato Grosso e RoraJma 
eram as unicas unidades federativ~ cu
jas receita mensais do Imposlo sabre 
Circulac;ao de ~I~n.:adorias (ICM) <.l'ec;
ccram m~ que a intla~o. Nao de\'t ser 
coincidencia que o IQl, considerado 
urn dos melhores indices da atividaul: 
economi<.'a, tenha cre;cido nos lugarc') 
onde 0 desmatarnento e mais e>.-plo~ivo. 
Este quadro animador dos lucros imc
diaros, porem, deve ser avaliado lcvando 
cn1 cnnsiderac;ao os pesados cut'to~ apt'"l!'\ 
urn Iongo pedodo de desmatamcnLo 
n1acic;o. 0 uso da taxa de desconto na to
mada de ueclsoes economicas as. ... egura 
que o futllro pesa muiro pouco quando 
comparado con1 qualquer lucro ime
diato. 

0 problema da taxa de de canto c da 
pr6pria estrutura de ramada de dcCJ
s6es. que in\·iahili74 n1uitos sistemas de 
n1anejo de recursos potencialmentc rc
novaveis. A taxa de desconto. ou seja, a 
rjpidez cum a qual os lucros e custos fll 
turos tern seu pe o diminuido no cllculo 
do valor liquido atual de cada op~ao. e 
um indice que depende ~obretudo da 
renda potencial do dinhe1ro aplica.do 
em invec;timentos alternarivos em qllnl
quer ourro Iugar ou ramo de ativadade 
econ6n1ica. Portanto, nao ha nenhuma 
liga\aO 16gica entre a taxa de desconto e 
as taxa'i biol6gica~ (como a taXa oc ere<; 
cimento de uma arvore na floresta), que 
litnitam a r-Jpidcz dos lucrus pela explo
ra~ao u tentada de rccursos biol6gico~. 
Alcm di o. a ur.iliza\iio racional da flo
resta amazonK"a so daria retorno lcnta
mente. 

0 crescamento da popula~ao hun1ana 
na regiao amazoruca e outro aspecto do 
sistema que poderia frustrar qualqucr 
polltica de controle Je de;matamento. 0 
cresci men to se deve a duas cau~as: a rc 
produ~ao d:.~ popula~ao acima da taxa de 
morwlidm.lc c a entr=tda de novo~ mi
grantes. No momenta, o tluxo de novo~ 
Illagrantcs e tao forte que ultrapassa em 
muito o impactu <.la reprodu<;<1o. mas a 
Iongo praL.o ambos chegarao a urn equi-, 
lfi)rio E in1ponanre destacar que a t"3pa-
citlatle da Anta/..6nia absorvet pupula(,.Jo 
de mJneira sustentavel e basl.alUC: limi
tada, e o~ problemas suciais que tnoti
vam a corrida d migrante para a regaao 

I 

tcrao que ·er n:solvidos no!" scus pr6-
pno locais de ungem. 

A cxpul ao de popu1a~6cs de pcque
nos agncultores pela concenLra<;iio da..~ 
terra~. tanto na An1az6nia como cn1 ou
tr~ pane~ uo pais. junto con1 a cxhLcn
cia de grandee; popula~oe" ruraa" "em 
Lcrra, lorna exuen1amente uilicil ~1 "-Olll · 
~o dcfinitiva do problema do dcsrnata
mento. 0 ~i~tem.a de pOS.'-t: da terr .. 1 na 
Amazonia, ha ·eado no desm~lt~uncnto. 
ten a qu~ ser modillcaclo para vtabiJ izar o 
uso da florcsm sen1 dcsm~u:i-la. Entre
tanto, con1u a traclic;ao tie lcgaHzar ""' pos
se da terra ec;t3belecida mediante de"'
matamento (: impurtante p=rra aliviclr o 
impacto tl.Js e:xtrt!Jl'Ja.'-1 desigualduJcs ~o
ciai~ t <.Ja cxpulsao de populac;o~ nu .. 11-.., 

a~ solu\f>es para esre:, prohl~mas tcrao 
que sc:r ~Xl!CUl;Jdas ao me"n10 tt:mpo. 

E cttro qu~ 1.l ~sp~<..'tro dl>~ problcrna~ 
que precisJm er rL~olndns para frear o 
dcsinatanlt=nto galopanrc da An1azont~t c 
cnorme Todos este!\ prt>hlerna" tcrao 
que s~r enfrentado!'l pelo pais se quiscr· 
n1o:o, cvitar a d~truic;ao de pelo n1t:nos 
uma parte pondcravel da nor ·sra amazo
nka. /\.':, taxas mual.s Jc dc-..n1man1cnto in· 
dicam qu~ tais mutbnc;a~ rcri:tm que .. er 
realizadas sem muha tk:n1or:t DiaJUt: de 
uma problematka tao dificil, a Oilli floC 
frcqucntc: acdta se a dc~trui~ao corno 
mcvttJvcl. ou cons1derJ-se inutil qual
qLJcr ac;5o me nos extt:nsa que a rce"il ru
tura\au global da ~ocit:tktde. oJnl"'"'Ju, 
qualqucr 4ue Sl:ja . ua racionaliza~~iu, eo 
carninho mais certo rumo a u1n futuro 
~em iJ flore~t.I an1azonica. 
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