Causas do desmatamento
na AmazOnia brasileira
As florestas da Amazonia brasileira estao sendo derrubad;~s a uma taxa cada
vez mais rapida para serem substitufdas geralmente por pastagens de baixa
produtividade para gado. Embora as
areas derrubadas continuem a se expandir rapidamente, a complexa intera~ao dos fatores que afetam as taxas
de derrubadas impossibilitam as previSOes por simples proje~lio de tendencias atuais.
A taxa atual e o provavel curso futuro
da derrubada da floresta na Amazonia
brasileira esta estreitamente ligada aos
sistemas humanos de uso que substituem a floresta. Esses sistemas, incluindo as for~as sociais que levam A determinadas transforma~lSes do uso da terra estlio na raiz do atual padrlio acelerado de desmatamento e devem ser o
foco de qualquer conjunto de medidas
tomadas para canter o processo de derrubada. A extensao atual e as mudan~as
provaveis nos varios sistemas agrfcolas
encontrados na regilio, sao revistos em
outra parte (FEARNSIDE, I985a).
0 uso da terra que predomina de Ionge nas partes derrubadas de terra firme e pastagem para gado, nao somente
em areas de grandes fazendas de gado
como no sui do Para e norte de Mato
Grosso, mas tambem em terras inicialmente derrubadas por pequenos proprietarios para ro~as de culturas anuais,
como nas areas de coloniza~ao da rodovia Transamazonica no Para (Figura I).
Pastagem e dominante ate em areas como Rondonia on de programas govemamentais promoveram e financiaram cacau e outras culturas perenes (FURLEY
&LEITE, I985;LENA, 1981).Asfor~as
que dirigem o continuo aummto das
areas de pastagem, apesar da baixa produtividade e JX>bres perspectivas de
sustenta~lio desse sistema de uso, sllo
aquelas que afetam mais de perto a taxa de desmatamento.
A extensao e a taxa do desmatamento
na floresta umida da Amazonia brasileira e urn objeto de profunda desacordo entre ambos, os academicos e os tomadores de decislSes no Brasil e em
qualquerlugar. lgualmente controversa
e a questllo relativa as futuras conseqiiencias em potencial do desmatamento: se elas sao ou nao suficientes para
justificar os custos imediatos financeiros, sociais e politicos das medidas a
tamar para canter o processo. A falta
de medidas efetivas para controlar o
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desmatamento hoje na Amazonia e
uma indica~lio, tanto da preferencia
entre os tomadores de decisOes de minimizar tais preocupa~oes quanta da
intensidade das for~as empurrando o
processo de desmatamento. Aqui argumenta-se que 0 desmatamento e nipido e o seu impacto potencial severo,
justificando-se amplamente os custos
substanciais de uma rapida a~lio governamental necessaria para diminuir e
em~algum ponto parar com a derrubada da floresta.

.. Extensao e Taxa
do Desmatamento
As vastas areas de tlorestas ainda intocadas da- Amazonia brasileira, freqiientemente levam visitantes, pesquisadores e representantes do govemo aerronea concluslio de que o desmatamento
e uma preocupa~lio pequena, improvavel de atingir propor~Oes significativas
ambientais num futuro "previsfvel".
Tais conclusoes sao infundadas; elas
tambem tern o perigoso efeito de diminuir as possibilidades de que sejam
tomadas decisoes politicas em tempo
com o objetivo de diminuir e limitar o
processo de desmatamento. Nao e necessaria apenas melhores informa~oes
de monitoramento para descrever o
processo, mas tambem uma melhor
compreenslio das causas subjacentes
do desmatamento. Tal compreenslio
permitiria uma proje~lio mais realfstica de tendencias futuras sob os pianos
de a~lio atuais e alternativos, e permitiria uma identifica~lio de medidas efetivas para controlar o processo.
0 mais recente levantamento disponfvel de desmatamento, cobrindo a Amazonia brasileira inteira, foi feita pelo
Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (INPE), baseado nas imagens do
satelite Landsat, tiradas em 1978
(TARDIN et alii, 1980). 0 mesmo estudo interpretou tambem imagens de
197 5. Os resultados do levantamento
de que somente 1,55% da area da
Amazonia Legal tinha sido desmatada
ate 1978, contribuiu para a descri~lio
popular, no Brasil, do desmatamento

como uma questlio levantada somente
por "alarmistas". As cifras do INPE
subestimam a derrubada por causa da
inabilidade da tecnica para detectar
derrubadas "muito pequenas" e da dificuldade de distinguir vegeta~lio secundaria de floresta virgem. Por exemplo: a Zona Bragantina, uma regHro de
30.000 km2 em volta da cidade de
Bragan~a no nordeste do Para, que foi
completamente desmatada no come~o
do seculo (EGLER, I96I; SIOLI, I973),
e maior qu~ a area indicada pelas imagens de I97 5 analisadas no estudo do
INPE como desmatada na Amazonia
Legal brasileira, inteira, e e q~ase. quatro vezes maior do que a area md1cada
como derrubada no Estado do Para
(FEARNSIDE, I982a). lndependentemente de qualquer subestimativa devida alimita~ao na interpreta~lio das imagens, a concluslio de que a area derrubada ate I978 era yequena em rela~lio
aos 4.795.527 km da Amazonia Legal e perfeitamente correta.
lnfelizmente, a pequena area derrubada ate I978 e uma descoberta de muito menos importancia do que outra
menos divulgada aparente do mesmo
conjunto de dados (CARNEIRO et alii:
I982): o ritmo explosivo de derrubadas implicito na. compara~lio de valores em areas derrubadas ate as duas
datas de imagens analisadas, 1975 e
I978. Se o padrlio de crescimento na
regilio como urn todo foi exponencial
durante esse perfodo, o aumento em
area derrubada observado de 28.595,25
para 77 .I 7I, 7 5 km 2 indica uma taxa
de crescimento de 33,093% ao ano, e
urn tempo de duplica~lio de apenas
2,09 anos. As taxas de desmatamento
· variam amplamente nas diferentes partes da regilio, sendo mais altas no sui
do Para, norte de Mato Grosso e em
Rondonia e Acre. Uma analise de imagens do Landsat numa serie de tempo
mais longa de uma dessas areas, Rondonia, e apresentada em outra parte
(FEARNSIDE, 1982a). Compara~oes de
areas derrubadas em I973, I975, I976,
e I978 e em duas areas de coloniza~lio
patrocinadas pelo governo de lotes de
I 00 ha e em duas areas dominadas por
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fazendas de gado de 3.000 ha cada, indicam que o desmatamento nessas
areas pode ter estado progredindo a
uma taxa exponencial durante o perfodo, embora os dados sejam muito poucos para se tirar conclusoes firmes
(FEARNSIDE, 1982a).
As interpreta~Oes das imagens do
Landsat feitas pelo govemo brasileiro
para o Estado de Rondonia como urn
todo (243.044 kJn2) indicam que as
areas derrubadas cresceram de 1.216,5
km2 em 1975 (TARDIN et alii, 1980)
para 4.184,5 km2 em 1978 (TARDIN
et alii, 1980) para 7.579,3 kJn2 em
1980 (CARNEI~O et alii, 1982) JEra
13.955,2 km2 em 1983 (BRASIL. Ministerio da Agricultura. IBDF, 1985;
FEARNSIDE &SALATI, 1985). Dados
do sensor AVHRR no satelite rreteoro16gico NOM · 9 indicam uma area desmatada de 27.658 km2 em 1985 (MALINGREAU & TUCKER, 1988). DevePara Desenvolviment_o, n. 23, jan./jun. 1988

se lembrar que as limita~Oes na metodologia de interpreta~ao das imagens signifJCa que as areas realmente derrubadas
eram provavelmente maiores do que
aparentam por esses nume~os. ~esmo
com essa limita~ao, as est1mat1vas da
derrubada revelam nao somente que o
desmatarnento prosseguiu rapidamente
mas que nao mostrou s~nais de dimi·
nuir a partir de 1980 (F1~ra 2) e :ro~
tinuou ate L985 em urn ntmo ma1s rapido que o linear.
Em termos de percentagem da area total de RondOnia, as areas derrubadas
subiram de 0,50% para 3,12% em apenas 5 anos, saltaram para 5,74% nos
3 anos seguintes e, em seguida, quase
dobrararn para 11 ,38% nos 2 anos posteriores. Dados de AVHRR para 1987
indicam que a area desmatada foi por
volta de 13 · 14% do Estado (J.P. MALINGREAU, comunica~oo pessoa1,
1988} ou seja, menos do que teria sido

esperado se a tendencia exponencial fosse continuar inalterada (ver l.BPOLDO
&SALATL 1987). No Acre,emboradados referentes ao Estado inteiro nloestllo disponfveis para 1985, dados de
AVHRR para .a parte oriental do ~s
tado indicarn que a taxa exponenc1al
tambem nlo continuou entre 1983 e
1985 da mesma forma que antes, em·
bora s6 as areas desmatadas na parte
oriental do Acre somavam 3,45% da
area total do Estado em 1985 (MALINGREAU &TUCKER, 1988).
Os dados das ima_gens do Landsat de
1980 (BRASIL. Ministerio da Agricultura. IBDF, 1983) revelam que o
forte crescimento exponencial em lire as
derrubadas durante o periodo de
197 5 · 1980 tambern ocorreu em Ma to
Grosso e Acre, enquanto o aumento
foi basicarnente linear no Par4, Maraohio e Goias (FEARNSIDE, 1984a,
1985b ). Em Roraima, a llrea desmatada explodiu de 0,06% para 0,57% do
Territ6rio em_apenas 3 anosentre 1978
25
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e 1981 (BRASIL. Ministerio da Agricul·
tura. IBDF, 1983 :74), considerando a
data m~dia das imagens usadas • Nenhum dado mais recente que 197 8 es~ ainda disponiwl para Amazonas ou
Amap4.
Alaumas for~as por tris do desmatamento slo ligadas a Jr<>cessos de retroaliment891o ~sitiva que, ··p>de-se
esperar, prodUZlrlo mudan~ exponenciais. A constru~o de estradas, por
. exemplo, esti intimamente ligada Ataxa
de chepda de novos imigrantes: mais
e melhores estradas atraem mais imi·
.grantes enquanto a presen~a de maior
popula9fo justifica a constru~o de ain.da mais e melhores estradas (Figu~ 3).
Em Rond6nia a popul~lo tern cresci·
do ainda mais rapidamen~ do que em
ou~ras. partes da regilo, po~ causa do
.fluxo d:e _novOI imigrantes ck> Sul_ck> B~a
sil (Figura 2). Proje~s para taxas exponenciais inalterdveis de desmatamento no futuro, mesmo em focos de desmatamento como Rond6nia, senlo
apenas para .tbts llustrativos, por que
existem muitos outros fatores que afe·
tam o processo. Com a mudan~a da
importincia relativa dos diferentes fa-
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tores nos anos futuros, algumas mudan~as servirlo para elevar as taxas de
desmatamento, enquanto outras servilio para diminui-las. Em blocos completamente ocupados por lotes de colonos, por exemplo, a derrubada de
floresta virgem continua basicamente
linear por cerca de seis anos,·depois do
que chega-se a urn plato (FEARNSIDE,
1986a). ~ taxa pela qual urn lote e
desmatado e elevada por acontecimentos tais como a chegada de acesso pela
estrada e o rodizio dos ocup_antes dos
lotes (FFARNSIDE, 1986a) {Figura 3).
Atualmente, a estatistica de derrubada
em escala regional parece ser dominada pela imigr~o juntamente com outras for~as que aceleram o desmatamento tais como o efeito positivo que
a melhoria das estradas de acesso tern
sobre a disponibilidade do mercado e a
valoriza~o do pe~o da teria. Futuramente, o comportamento da popula~lo jai estabelecida na regilo deverai ganhar em importincia relativa. Outras
raz5es para uma eventual diminui9fo
(mas nlo interru~o) da derrubada in·
cluem pior qualidade de· solo e inaces. sibilidade das terras desocupadas rema-

nescentes, a capacidade finita de 4reas
de fonte de suprir os imigrantes a urn
ritmo sempre crescente, o decrescimo
do atrativo relativo da AmazOnia depois que essa fronteira de terras sem
dono se "fechar", e limites de capital,
petr6leo e outros insumos disponiveis
que seriam necess4rios se as taxas de
derrubada continuassem aumentando
muito (PEARNSIDE, 198Sc). Porem, nada menos que urn programa compreensivo de medidas govemamentais baseado em decis~s conscientes pocle
ser esperado para conter o desmatamento antes que as florestas da regilo
sejam perdidas (FEARNSIDE, 198Sb).
0 curso cada vez mais veloz do deSJIIl·
tamento nlo pode ser representado
adequadamente por nenhuma f6rmula
alg6brica simples tal como uma equa~lo exponencial, nem pode-se esperar
que sua eventual desacele~o sip
Ullll trajet6ria suave e sim~trica tal como um crescimento logistico. A complexa inte~ de fatores pesando sobre 0 processo, e mais apropriada para
anallise COiill a ajuda de simula9lo por
computador (FEARNSIDE, 1986b).
Pode-se ter uma ida& da rela9fo. dos
Pam Desenvolvimento, n. 23, jan./jun. 1988

fatores envolvidos examinando-se mais
de perto algumas causas do desmatamen to na Amazonia.

Causas do Desmatamento
As causas atuais do desmatamento podem ser divididas, urn tanto artificialmente, em causas pr6ximas (Tabela 1)
e causas subjacentes (Tabela 2). As
causas pr6ximas motivam os proprie·
tarios de terras e posseiros a di rigirem
seus esfor~os para a derrubada dt.1 floresta o mais raipido possivel. As causas
subjacentes ligam OS processOS !1~ ecO·
nomia brasileira mais ampIa
:is motiva~Oes proximas de cada desrrtatador
individual ou ao crescimento <los numeros de desmatadores presentes na
regiio.
Alguns dos principais motivos para o
desmatamento aplicam-se coni mais
for~a aos grandes proprietairios·, especialmente aqueles motivos liga~os aos
programas de incentivos do gqvemo. ·
Esses representam for~as de controle
relativamente falcil por meio de a~oes
do govemo, como ja tern ocorri:do em
pequeno grau ( veja nota, Tabela I).
0 desmatamento estal tambem ligado a
padrOes economicos jal hal Iongo tempo existentes no Brasil, tais como as
altas taxas de infla~lo, as quais jal se
demonstraram ser particularmente resistentes ao controle do govemo
(Figura 4).
Mudan~as nos padr<'Ses agricolas no Sui
do Brasil tern causado pesados iJ11)actos. A expanslo da soja desalojou urn
numero de trabalhadores agricolas numa estimativa de 11 para cada urn que
encontrava trabalho no novo sistema
de produ~io (ZOCKUN, 1980). Planta~Oes de cana-de-a~ucar, encorajadas pe·
lo govemo para produ~lo de alcool, da
mesma forma expulsaram pequenos
proprietalrios. A substitui~lo das· planta~Oes de cafe, de intensa mlo-de-obra,
por fazendas de cultura mecanizada de
trigo e outras culturas, uma tendencia
gwada pelas geadas prejudiciais e pre~os relativamente favoralveis, engrossaram ainda mais as fileiras de imigrantes para a Amazonia (SAWYER, 1984).
Dentro da AmazOnia as for~as mais evidentes slo as for9as da especula9io de
terra (FEARNSIDE, 1979a; MAHAR,
1979), o efeito amplificador das pastagens de gado no impacto da populaC(IQ (FEARNSIDE, 1983), e a retroalimenta9(o positiva do relacionamento
entre constru9fo de estradas e o crescinnto da popuJa9A> {FFARNgiE, 1984a).
Os lucros da venda da produ~lo agricola slo somados aos ganhos especulativos, incentivos. tribudrios e outras
Pati Desenvolvimento, n. 23, jan./jun. 1988
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formas de subsidios govemamentais
que tomarn as derrubadas financeiramente atraentes. Pequenos produtores
freq'iientemente vern para a regiio com
a inten9fo de fazerem suas fortunas
como agricultores comerciais, mas gradualmente enxergarn ptaiores lucros a
serem feitos da especula91o, como seus
vi:zinhos que vendem seus lotes de terra por pre9os que excedem os retomos
realizados em anos de atrduo trabalho.
A agricultura, entio, se transforma
num meio de enfrentar as despesas da
vida enquanto aguarda a oportunidade

de

uma venda de terra lucrativa e a

mudan~a

para uma fronteira mais distante. Embora as varia90es individuais
sejam grandes, a maioria aspira produzir o sufi.ciente para viver bern pelos
padrOes de seu proprio passado enquanto espera uma eventual venda. Os
colonos normalmente encaram tais
vendas como a recompensa pelas dbenfeitorias" feitas na tem durante sua
administrat~o mais do que como uma
especula9fo. ~ mais prowvel que os
operadores maiores comecem suas ati·
vidades na regilo com a especula~lo
27

em ,mente, mas tamb~m sio cuidadosas ao se descreverem como "produtores" em vez de especuladores.
A prod~lo de subsistencia ~ sempre
uma contribui910 l derrubada de floresta, embora atualmente nlo seja o
fator mais importante como o ·e em
muitas outras florestas umidas, por
exemf.lo na Africa (MYERS, 1980,
1982 . Os motivos comerciais e espe·
culativos para a derrubada na AmazOnia indicam que o relacionamento. dos
pre90S de mercadorias e positivo para
a maioria dos aanculiores envolvidos.
Em areas, dos tr6picos onde as colhei·
tas para venda slo cultivadas primei·
ramente para suprir necessidades de
subsistencia, o relacionamento pode:
ser inverso: uma al9a de retroalimenta910 positiva existe onde a queda do:
pre9o para urn produto significa que·
areas maiores precisam ser plantadas.
para que o agricultor obtenha o mes-·
mo nivel de entrada de dinheiro para
subsistencia, enquanto o suprimento
crescente de produtos que resulta le-:
va os pre9os mais para baixo (GLIGO:·
1980: 136; PLUM\\000 &ROUTLEY,
1982). Para a maioria dos agricultores
da AmazOnia, no en tanto, o desejo p&
lo dinheiro excede de tal forma a capacidade de produzir rendimento que
s6 as restri90es da mlo-de-obra e capital disponiveis limitam as areas der·
rubadas e plantadas (FEARNSIDE
1982b).
As tendencias futuras de desmatamento devem refletir mudan9as na balan9a
das for9as relacionadas nas Tabelas 1
e 2, como da diminui9io do impacto
dos re~m-chegados em rela910 l popula9fo residente. Deve-se esperar que
as tendencias futuras mostram os efei·
tos de desenvolvimentos importantes
projetados (Tabela 3). A medida que
a exporta9lo de madeira, atualmente
urn fator desprezivel, torna-se mais im·
portante, 0 desmatamento direto sera
suplementado pela perturba91o fre·
quentemente pesada que se segue i
derrubada seletiva que atualmente caracteriza muito da converslo da floresta na Asia e na Africa. Produ91o de
carvlo vegetal, especialmente aquela
derivada de floresta nativa, e prevista
como urn fator importante para a par·
te sudeste da regilo nas pr6ximas decadas.
Grandes firmas, como companhias rna·
deireiras que requerem madeira negociavel ou indUstria manufaturando a9o
necessitando de carvlo vegetal, colocam o problema adicional de desempenhar urn papel ativo e forte para que
os conflitos ambientais de interesses
sejam resolvidos a seu favor. Co~para28
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do ao caso dos pequenos investidores,
as chances slo mais altas de que as
concess~s sejam feitas com o prejufzo
dos compromissos govemamentais previos para com as reservas de florestas
intocadas. Isso ocorreu recentemente
no caso das concess~s de madeira
operando na area agora inundada pela
represa hidreletrica de Tucuruf: embora nlo tendo cumprido com seu papel de remover a floresta das areas a
serem inundadas, foi relatado que se
garantiram a concessionaria os direitos
de explorar madeira em 93.000 ha em

duas reservas indigenas pr6ximas, porque as esp6cies de madeira de valor comercia) revelaram-se menos numerosas
do que o antecipado na area do reservat6rio, de acordo com o presidente
da firma envolvida (PEREIRA, 1982).
Parece prorivel que o desmatamento
futuro continue a urn ritmo rapido.
Embora a disponibilidade limitada de
combustivel f6ssil, capital e outros recursos dele for9ar eventualmente
uma desacelera91o, nlo se pode contar com isso para evitar a perda de
grandes areas de florestas. Mesmo num
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ritmo mais vagaroso do que no passado
recente, a floresta podera ser reduzida
a remanescentes em urn curto espa~o
de tempo. 0 processo de desmatamento e sujeito a controle e influencia em
muitos pontos. As decisOes afetando as
taxas de derrubadas precisam ser baseadas na compreenslo das causas do
desmatamento. Tais decisOes slo tomadas, ou ativamente ou por omisslo.
Elas defmem as areas que serlo subme·
tidas a agricultura ou outros tipos de
desenvolvimento, e as reservas onde
tais desenvolvimentos serlo excluidos.
Tomar decisOes dessa especie, a tempo,
depende da concep~o que o poder judiciario tenha do curso plausfvel do
desmatamento. A compreenslo do sis.tema de for~as que dirige o processo
tambem essencial para a avalia~io da
provavel eficiencia de quaisquer mudan~as pretendidas.

e

lmplica~es

PoHticas

As consequencias negativas do desma·
tamento (FEARNSIDE, 198Sc) deveriam
dar uma pausa aos planejadores. dedicades em promover formas de desenvolvimento que requerem gr:andes
4reas de derrubada da floresta umida.
Mesmo assim, tais pianos continuam a
ser propostos e realizados. Parte do
problema e uma fal ta de conscien tiza~lo dos cfrculos de decislo, da magni·
tude do custo futuro acarretado por
essas a~Oes, mas essa falta de conhecimento explica s6 uma parte da relutincia em tormr decisOes efetivas para
conter e diminuir o desmatamento. Pelo menos tao importante e a distribui·
~io dos custos e beneficios, ambos no
tempo e no espa~o. A maioria dos custos do desmatamento sera paga no futuro, enquanto os beneficios slo imediatos. Muitos dos custos tambem
serfo dlstribufdos pela sociedade em
geral, enquanto que os beneficios advern a poucos escolhidos. Nos muitos

casos em que a terra e controlada por
investidores ausentes, existem ainda
menos raz<>es para que conseqiiencias
negativas na regiio sejam levadas em
conta nas decisOes individuais. Em outros casos os custos slo altamente concentrados, como quando grupos indigenas sio privados de suas fontes de
recursos, enquanto que os beneficios,
talvez escassos, slo desfrutados por urn
grupo que e mais amplo e influente.

~lo

dos recursos agricolas e o sacrificio dos beneficios no momento nao
aproveitaveis da floresta umida. A in·
sensatez das tendencias atuais na di·
re~o da converslo rapida de floresta
umida para pastagens de baixo rendi·
mento e vida curta e evidente, a me·
nos com respeito aos interesses ao Iongo prazo dos residentes da Amazonia
(FEARNSIDE, 1979b, 1980; GOOD. LAND, 1980; HECHT, 1981).

0 governo nacional do Brasil tern a tarefa de pesar os interesses de diferen·
tes gera~<>es e grupos. Ao mesmo tempo a Amazonia tern sofrido longamen·
te da explora~lo como col6nia cujos
produtos servem principalmente para
beneficiar outras partes do globo, mais
recentemente e com maior importancia as regiltes industrializadas do Centro-Sui do Brasil. Os usos insustent4veis da terra que resultam desse tipo de
"endocoloniali')mo'~ como SIOU(1980)
o chama, requerem que os procedimentos para tomada de decisOes garantam os interesses dos residentes da
Amazonia quando surgirem conflitos
com as regiOes mais influentes do ptfs.
Defini~oos claras dos objetivos do desenvolvimento slo essenciais como prerequisites para qualquer planejamento
(FEARNSIDE, 1984a. 1986c). Sugiro que
as ·alternativas de desenvolvimento sejam avaliadas com base nos beneficios
para os residentes da regilo Ainazonica e seus descendentes. Politicas coerentes precisam incluir a manuten~lo
da popula~lo humana abaixo da capacidade de suporte, a implant.1~1o de
agro-ecossistemas economicamente e
socialmente sustentaveis, e limita~oes
sobre o consumo total e sobre a concentra~lo de recursos. A incluslo das
gem~<>es futuras dos residentes locais
em quaisquer considera~oos significa
que deve-se dar mais peso aos custos
tardios compreendidos nas consequencias potenciais do desmatamento .tais
como mudan~as hidrol6gicas, degrada-

CONCLUSOES
1) 0 desmatamento na Amazonia brasileira procede-se rapidamente. 0 curso
futuro da deri'ubada da floresta umi·
da depende de urn sistema complexo e
de fa to res que in teragem. Pode-se espe·
rar que for~as tais como a retroalimen·
ta~lo positiva da rela~lo entre constru~lo de estradas e derrubada da floresta
estimulem o desmatamento enquanto
fatores tais como a crescente importincia da popula~io residente em rela~lo ao fluxo de migrantes deveria agir
para diminuir, mas nlo parar, o pro·
cesso. 0 desmatamento rapido provavelmente continuar4 nos pr6ximos
anos.
2) Muitas politicas govemamentais afetam o desmatamento, inclusive aque·
les relacionadas com os· titulos de posse da terra, prote~lo das reservas, in·
centivos de investimentos e infla~lo.
3) As medidas destinadas ao beneficia
a Iongo prazo dos residentes da Ama·
zonia e OS seus descenden tes devem
incluir medidas para diminuir e conter
o desmatamento. Tais medidas preci·
sam ser baseadas na compreenslo s6lida das for~as que motivam o desma·
tamento, bern como uma clara defini·
~io dos o bjetivos do desenvolvimento. 0 atual ritmo de desmatamento na
regilo sugere que. se elas devem ser
efetivas. q"aisquer medidas necessitam ·
de rapida implanta~ao.

TABELA 1
Causas pr6ximas do desmatamento
Motivos
presentes
principais
1)

Especula~lo

de terra.

2) Incentives tributarios.

Elo com desmatamento

Importincia por classe de propriedade
Pequenas propriedades

Derrubada estabelece o direito de posse, eleva valor de ven·
dada terra.

lmportante em areas de gri1eiros colonos tentativamente
documentados em areas oficiais de coloniza~io.

Empresas podem evitar o pagamento de impastos devidos
em outros lugares do Brasil se

Nenhum fa tor.
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I

Grandes propriedades
Importante em areas tomadas
por grileiros bern como em
areas legalmente documentadas.{diffceiS'· de defender contra posseiros).
Importante em projetos aprovados pela Sudam (maioria no
Para) ou pela Suframa (no
29

3)

4)

S)

6)

8)

o dinheiro for investido na
Amazonia(BUI.KER. 198>;ALMEIDA, 1978; FEARNSIDE,
1979a; MAHAR, 1979).
Maiores impostos para terras Nio importante.
Maiores impastos
·em "desu~>"' i.e. sem serem desmatadas (BRASIL. Ministerio
da Agricultura, Ioera, 1980).
Emprestimo de interesse Financiamentos do govemo Nenhum fa tor.
neaativo e outros subsi- aprovaram projetos para fazendas com taxas de in teresdios.
se mais baixas que a infla~io.
Cronoaramas para proje· Projeto de f~ndas aprova- Nenhum fa tor.
dos pelo govemo aderem a
tos incentivad()s.
urn cronograma para se quali·
ficarem a incentivos continuos.
Emprestimos especiais pa- Cacau, cafe, borracha, pimen· Importante em areas de colora culturas.
ta preta, cana-de·a~ucar e cui· niza~io oficial.
turas anuais slo :financiadas
-.
em algumas areas. Essas culturas nlo seriam atraentes sem
os tennos favoraveis dos em·
prestimos.
Came e em menor escala ca- Importante entre pequenos
cau, arroz de sequeiro e ou- fazendeiros que dependem da
tras culturas vendidas em ou· venda das colheitas para di·
nheiro de sobrevivencia de
tras regiOes ou paises.
ano para ano. Beneficios especulativos slo urn presente
para eles, embora urn nuinero significativo de lotes seja
de propriedade de especuladores nio residentes para
quem a produ~fo agricola e
uma considera~io men or.
Relativamente menor
Produ~o de subsistencia.
Menor, especialmente em
areas de coloniza~lo do govemo, onde a maioria da der·
rubada e para planta~io de
culturas para venda.

Amazonas)~

Pode tomar-se importante.

Importante. Assim como inceo tivos tributarios, rna is im·
portante no sui do Para.
Importante em areas de projetos da Sudam e Suframa; mui·
tas fazendas recebem subsidios sem o cumprimento.
lmportante para relativamente poucas fazendas grandes,
embora propriedades de tamanho medio ( 500 . 2.000
ha) sejam beneficiadas em
Rondonia.
Importante, embora freqiientemente fazendas maiores estejam in tegradas em carteiras
de investimentos mais diversificadas. No caso de opera~Oes
grandemente motivadas por
subsidios e oportunidades especulativas, venda da produ~fo, mesmo escassa, acrescenta aos lucros da derrubada.

Nio significante.

• Novos incentivos para fazendlls de gado pela Superintendencia do Desenvolvimento da Amazonia (Sudam) foram suspensos
em 1979 ptl1'tl ti1'etu cllluificadas como "jloresta alta': 111/ZS novos projetos continuam a ser aprovtzdos para areas de "floresta de
tmnsido :: e as centenas de projetos previllmente aprovados em areas de jloresta alta continuam a receber os incentivos para
derrubtlda, muita da qual ainda estd por ser feita.
TABELA 2
Causas subjacentes do desmatamento
Causa

1)

Infla~lo ·

2) Crescimento populacional

3)

Mecaniz~o da agricultura no Sui do Brasil e
absor~lo de pequenas posses por grandes pro-

priedades no Sul e Nordeste.
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Resultado
a) Especula~io em hens im6veis, especialmente terras de pastagem.
b) Atratividade crescente de emprestimos bancarios com juros baixos
para derrubadas.
a) Demanda crescente para produ~io de subsistencia (fator menor).
b) Capacidade crescente para derrubar e plantar para ambos, subsistencia e culturas para venda.
c) Presslo politica crescente para const.ru~io de estradas (com retroalimenta~o ao item 4).
a) lmigra~io de trabalhadores sem terras (aumentando as derrubadas
como posseiros e como trabalhadores em outras propriedades).
b) Imigra~lo de pequenos proprietanos para comprar terra (ambos au·Para Desenvolvimento, n. 23, jan./jun. 1988

4)

Constru~o

e melhoria das estradas

5) Baixos pre~os da terra

6) Polftica nacional

7) Geopolftica lntemacional

8)

Concentra~o

da posse da terra na Amazonia

9) Medo da floresta

10) Status pelo gado
11) Disponibilidade de investimentos alternatives
em outros lugares.
12)

Distribui~o

dos custos ambientais do desmatamento pela sociedade em geral.

13) Eax>lha de u.>s insustentlvs para drea derrubadas
14) Pouca mlo-de-obra exigida pelo uso predomi·
nante da terra (e.g. pastagem).
15) Baixa produtividade agricola

mentam item 5).
a) lmigra~lo para AmazOnia (com retroalimenta~lo ao item 5).
b) Aumento na derrubada por pessoas ji presentes.
a) Usos extensivos da terra (e.g. pastos).'
b) Pouca preocupa~o quanto a sustentabilidade da terra.
c) Atra~o para pequenos proprietirios imigrarem para Amazania.
d) Pouca motiva~o para que os proprietirios de terras defendam areas
nlo desmatadas dos posseiros.
ea) Ganhos especulativos potenciais maiores.
) A tendencia dos residen tes do interior da Amazonia de apoiar govemos ja empossados fomece urn estimulo para o aumento da representa~io politica dessas areas pela cria~lo de novos territ6rios e estados, justificados pelo crescimen to da popula~lo conseguido atraves dos programas de coloniz~io e constru~lo de estradas.
b) Durante perfodos especificos de tenslo social em partes nlo Amazonicas do Brasil, como em 1970, ve-se que os programas de coloniza·
~lo e constru~o de estradas na Amazonia fnrant urn meio de aliviar
a presslo pela reforma agriria (e.g. IANNI, 1979). Parece que o efeito
da publicidade em tomo dos programas e mais importante do que 0
fluxo real da popula~io.
Lfderes do govemo justificam freqiientemente a coloniza~o e constru·
~lo de estradas pr6ximas as fronteiras como prote~lo contra invasOes do
pais (KLEINPENNING, 1975, 1977; TAMBS, 1974). Essas justificativas
podem ser eficientes para racionalizar programas do govemo, desejiveis
por outros motivos (FEARNSIDE, 1984b; KLEJNPENNING, 1977: 310).
Deslocamento da popula~lo por demandas de posseiros ou pequenas pos·
ses slo tomadas por grandes fazendas. As pessoas desalojadas mudam para derrubar novas areas.
A averslo psicol6gica profunda pela floresta e o medo de animais perigosos impedem os usos da terra com floresta. Esse medo .e especialmente
poderoso entre·os recem-chegados de outras regiOes (e.g. MORAN, 1980:
99).
A antiga tradi~io iberica de atribuir urn status social mais alto aos criadores de gado do que aos agricultores leva apreferencia pela pastagem inde·
pendentemente do lucro (DENEVAN, 1982; SMITH, ·1982: 84).
Pesados descontos de esperados custos e retomos futuros para investimentos na Amazonia, levando l pouca preocup~io qU8nto l sustentabi·
lidade dos sistemas de produ~o (ver CLARK, 1973, 1976).
Aumenta a atratividade economica relativa para o investidor individual de
usos da terra que requerem grandes areas desmatadas, comparados com
usos intensivos de pequenas areas derrubadas ou administra~lo sustentada de floresta em pe (ver HARDIN, 1968).
Derrubar mais areas para substituir terras nlo mais produtivas.
a) Uma pequena popula~lo pode derrubar e explorar uma area grande.
b) Pouca contribui~lo para resolver problemas de desemprego, subem·
prego, e falta de terra, o que encoraja mais desmatamento.
a) Aumento das areas necessarias para suprir demanda de subsistencia
(relativamente menor).
b) Dinheiro dos subsidios do govemo gastos em fazendas improdutivas
e outros projetos alimentam a infla~lo pelo aumentodo poder aquisiti·
vo dos beneficianos, sem as quantias correspondentes de contribui·
~lo pela produ~io (com retroalimenta~lo ao item 1).

TABELA 3
Motivos adicionais esperados para futuro desmatamento

Motivo
l) · Exporta~lo de madeira

Razio esperada

Espera-se urn aumento com o proximo fim das florestas umidas de Sudeste da .Asia, atualmente suprindo os mercados mundiais.

2) Produ~o de carvlo
Panl Desenvolvimento, n. 23, jan./jun. 1988

Espera-se urn aumento para a produ~o de

a~o

do Projeto Grande Carajas
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na parte leste da Amazonia. Ambos estio planejados, o corte da floresta
nativa e as planta~es (FEARNSIDE, 1986d, 1988: FEARNSIDE &RANKIN, 1982).
3) Suporte para os pdlos de desenvolvimento mi-

neral.

Espera-se que acompanhe o desenvolvimento em Carajas, Trombetas, Serra Pelada, e outros lugares.

4) Projotos hidreletricos

Projetos planejados em Tucuruf (Tocantins), Balbina (Uatumi), Samuel
(Jamari) e ltapunara (Jari) totalizariam uma area de reservat6rio de 4.445
kJn2 (GOODLAND, 1980), mais area adicionais desconhecidas adicionais no
rio Tocantins (GOODLAND,

1980)~

Barragens atuais na regilo de Curua-

Una (rio Curua-Una) e Paredlo (ou Coary Nunes, rio Araguari) e Tucuruf
(rio Tocantins) totalizam 2.538 km2. Algumas novas areas serlo derrubadas
por pessoas desalojadas pelas 3 2 barragens, bern como por comunidade de
suporte. AJ

flutua~Oes

na

libera~io

do fluxo de agua, como em Balbina,

tambem matari areas substanciais de florestas rio abaixo das barragens.
As perdas de florestas pelos projetos hidreletricos entretanto, sio pequenas

quando comparadas com as perdas pela cria~io de gado e outras atividades.

•

01 objetlvos /fnllis ptll'tl o rio ToCtzntins e seus trlbutdrlos pede, segundo relatos, 8 gnzndes btlrragens (incluindo Tucurui)
mt1is 19 menons, enquanto que o rio Xingu terd eventualmente 9 -10gnzndes barragens (CAUFIELD, 1982).
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