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RONDONIA: SEM FLORESTAS
NA PROXIMA DECADA?
mapa do desmatamemo no estado
de Rondllnia ate o ano de 1983 foi
entregue recememente pelo lnstituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal
(ISDF) ao Banco MundiaJ, como parte
de um contrato ftrmado e ntre as duas
instiwir;<>es. Segundo o levamamentobaseado na interpreta~ao de imagens do
estado proveniemes do sau!lite Landsat
- ,ja estavam desmatados ate aquele ano
5.7% da area total de Rond6nia, contra
3, I % ate 1980, sendo que os municfpios
d e Cacoal, Ji -Parana e Co lo r ado do
Oeste apresentaram indices bern superiores a media do estado.
0 grafico apresentado nesta materia
mostra os indices percemuais e absolutos
de desmatamento no estado e a curva
que representa o aumento do desmatame nto ao Iongo dos anos. A forma de
crescimemo da area desmatada ecrucial,
pois nao ha nada mais perigoso do que
uma tendencia exponencial de Crescimento das areas desmatadas (ver "A floresta vai acabar?". em Ciencia H oje n .0 10).
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Assim, e extremamente importante
uma analise correta da curva de desmatamento. Por exemplo: se encararmos
somente o intervalo 1980-1983 do grafico, temos uma tendencia de aumento
levemente superior ao linear, masse levarmos em considerar;ao os a nos anteriores notaremos ~ue a curva mostra urn
cornportamento-mais pr6ximo do exponencial. Especialmente se levarmos em
coma o perlodo 1970- 1975 (tracejado no
grafico), quando ainda nao havia as imagens do La ndsat mas foram levantados
alguns dados atraves de rctdar pelo projeto Radambrasil. Em 1970, as areas desmatadas podem ser consideradas como
efetivarnente zero, principalmente se
tom a rmos como definir;ao de "area desmatada" os criterios subestimados do
Landsat implfcitos nos demais dados do
gr<ifico. De qualquer forma, se considerassemos a area desm.atada em 1970
como superior a zero, tenamos uma tendencia exponencia l ainda majs acentuada.
I)

TaJ fato torna-se muis preocupante
ainda ao notarmos que o perlodo representado no grafico e amerior a setembro
de 1984, qua ndo roi iniciado 0 surto de
migra~o para Rondonia, como termino
do asfaltamemo da rodovia Marechal
Rondo n (BR-364, Cuiaba-Po n o Velho), epoca pa ra <1 qual se espera que tenha havido um maior desmatamenlo na
regiao.
Somos entao levados a condusao de
que o desmatarnemo em Rondonia assumiu nfveis explosivos , aparente rnente
exponenciais. Caso esta tendencia seja
mantida, o estado estara desprovido de
floresLaS denlrO de poucos anos.
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