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· 1991 foi apenas a metade da media anual de 20.3 mil
km 1 entre 1978 e 1988. Nunca deve ser esquecido, no
pcsar d~ urn mito poderoso de que o desm~taentanto, que a taxa mais baixa de. II,! mil km 1 por
menta na Amazonia esteja sob controle, 1sto
ano ainda euma area. enorme destruida a cada ano,
continua a ser urn dos maiores problemas ambientais
praticamente todo para usos insustent.iveis tais como
no Brasil e no mundo. 0 desmatamento na Ama.zOnia
pastagens e que traz muito pouco beneficia apopu1adestr6i as oportunidades para ~ sustent.ivel da ~o da regiao. A taxa anual de.ll,l mil km 2 , ?~ 1,11
floresta, sobrerudo o aproveitamento d~ ~
m.ilhao de hectares (ha), representa uma media de
ambientais., tais com, manta: a biodiversiqade,~ mais de 3 mil ha por dia, ?u mais de 2 ha por
0 efeito estufa,ej!!Oiir chu~ todci.QJ3Wil.:. '
minute.
·- . --·· As queimaeas fazem parte do processo de~-Dn:mnci~~ dastaxas de desmatamento entre 1987
tamento mas a queimada MOe a mesma coiSa que 0
e 1991 nao representa uma tendencia que possa ser
desmata:nento. Alem de queimar florestas tropicais
extrapolada para o futuro ate que o problema
derrubadas (I.e. desmatamento),fogo tambem eusa- de desmatamento simplesmente desapart!9a, como
do em capoeiras ~das, em savanas naturais tais
alguns oficiais do govemo tern alegado. As taxas mais
como o cerrado e nas pastagens que dom.inam a
baixas sao explicados principalmente pelo agravapaisagem nas partes ja desmatadas da regiao. Estimamen to da crise economica brasileira ao Iongo deste
Livas confiavcis do desmatamento niio podem ser -periodo. Fazendeiros simplesmente nao tern dinheiro
feitas a panir do nU.mero de incendios nem usando de
para investir em aumentar os seus desmatamentos no
estimativas das areas queimadas num imico momenta
ritmo que eles seguiram no passado. Uma mudam;:a
no tempo obtidas com sensores em satelites que
na politica sabre concessao de incentives fiscais, emrecistram 0 calor emitido diretamente pelos fogos.
bora importante e necessaria, nao explica 0 declinio:
p;ra estimativas de taxa de desmatamento nao ha
de
0 decreta (n•. 151) que suspende a
como esc1par do metoda mais ca.ro e demorado de
incentives foi -ernitido em 25 de j unho de 1991. que
comparar imagens de dois anos diferentes utilizando
era depois que quase todo o declinio observado em
urn sensor ~r exemplo o mapeador termico do
taxas de desmatamento ja tinha acontecido.
satelite Landsat) que registra a luz do sol refletida
L"- o eaelto
r.
futuro
:_r
N"ao apenas o passado mas tamuo:;w
do chao nas ireas desmatadas. Infclizmente,
.
·
· as· uuor·
des
poteno'a! do decreto so bre .mcenuvos
e. menor que
rna¢es mais 1'1!reiltes publicamente dispomvetS . te
muitos acreditam. 0 decreta e uma modificac;3o de
tipo
sao
para
!991.
0
Institute
NaCiooal
de
Pesquisas
urn decreta anterior (n• 101 de 17 de abril de 1991,
Espaciais (lnpe) ja interpretou e Verific0\1 os dados
para 1992. pori:m. de acordo com uina_. palestra publique regulamenta a Lei n• 8.167 de 16 de janeiro de
1991), e ape.nas abrange
ca apresentada pela chefia do Departamento de Sen- os incentives que eram insoriamento Remota do lnpe num congresso em cluidos no decretu anterior (i.e. apenas novos incentiMana us em abrii do corrente ano, estas informac;:Oes
vos). Os muitos projetos com incentives ji aprova";;O te'm 51·do 1, 1·""radas porque O Diretor do lnpe
dos sao mais importantes do que OS poucos novos
'""
~....
que seriam acrescentados j itsta a cada ano que
est:iS:lbemos
sendo "pressionado".
que a :a.\a de desmatamenlo na Amaze).
passa.
nia Le2.a] COUJO urn l0\0 dirninuiu significativamente
A ~urna import.10C.J da rec:ssJ.o economica signientre 1987
pvvem aumentar
- e 1991. A ta.\a.. an\131 de 11,1
.. mil. . -bn~ em fitea que as ta.\:J.S de destn:J.tamento """"
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de novo quando a economta braslima
edd m:uper:~r. a
nao ser que o govemo .tome m 1 as agora p:.~ra.
remover ?s mouvo~ subpcentes do desmatamento<
lsto preasa ser feno baseado num entendliTlento
realistico de quem est.i cortando a floresta..
.
A ideia de que o desmatamento e resultado ~'
camponeses. pobres de cortar a floresta para se ali-men tar e promovida por politicos na Amazonia·
para justificar as suas alega¢es de que qualquer ~que sugere que 0 desmatamento e nocivo _e "contra~·
povo". Oficiais do governo central tambem com~ram a cuJpar OS pobres peJo desmatamento, usando _0_
anmmento erroneo de que a atividade dos grandes.
rai'endeiros tern sido controlada'pela suspensiio dos
incentives, e, portanto, a derrubada que continua ea
obra dos pequenos agricultores. Na realidade, os
custos sociais de reduzir a taxa bastante seria muito
menor do que e sugerido por aqueles que culpam
a pobreza pelo desmaiamento.
•
A distribuic;3o do desmatarnento de 1991 entre os
nove estados da regiao indica que a maioria da
atividade e em estados dominados por fazendeiros: {)
estado de Mato Grosso sozinho representa 26% do
_ total de 11,1 mil km 2 • Mato Grosso tern o maior
percentual das suas terras privadas em fazendas
de 1.000 ha ou mais: 84% na epoca do censo agrope~.
cuan'·a· em 1985. Em contraste, Rondonia, que e urn
estado que se tornou a•ramoso pe_lo desmatamento
por pequenos colonos, tinha apenas 10% do total de
desmatamento feito em 1991, eo Acre tinha 3%. 0
numero de propriedades ein cada classe de tamanho
· 74 .,,. da vananaa
·• · nas ta xas de desmatamenro
expltca
_.
· It ores (c om
ao nivel estadua.1 0s pequenos agncu
menos de 100 ha de terra) representam em tomo de
30%, da atividade de desmat:~mento, comos outros
70% send~ilQ}.wli_~!l~>!.l:O'i,;u6:lio_s~gr:wdes. )
?esqu .. aOO< toluiar ao Deoanamenoo ae Ecoi<Y,I•• ao ln.:otuto Nacoonal de PIWIQuas.as da AmazOnia
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