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Apesar do mito de que o desmatamento na 
Amazonia estaria sob controle, ele continua a ser 
um dos maiores problemas ambientais do Brasil e 
do mundo. Afinal, desmatar a Amazonia destr6i 
todas as chances de usa sustentavel da floresta e de 
aproveitamento de servic;os ambientais como manter 
a biodiversidade, evitar o efeito estufa e gerar 
chuvas para todo o Brasil. 

E mbora as qucimadas fa
c,;am parte do proccsso 

de desrnatamento, elas nao 
podcm ser confundidas com o 
desmatamcnto em si. Isto por
yue o fogo, alcm de yueimar tlo
n:stas tropicais derrubadas (i.e. 
dcsmatadas). tambem e usado 
em capoeiras roc,;adas. em 
savanas naturais- como o cer
rado - e nas pastagens que do
minam a paisagcm nas partes j<1 
desmatadas da rcgiao. Por isso, 
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dados confiaveis de desmatamento nao podem ser colhidos a par
tir do numero de incendios e nem usando estimativas das <1reas 
queimadas captadas, num curto perfodo de tempo, pelos sensores 
dos satelites que registram o calor emitido diretamente pelos fo
gos. Para se estimar taxas de desmatamento nao h<1 como escapar 
do metodo mais caro e demorado. que consiste em comparar as 
imagens da regiao captadas em dois anos diferentes. utilizando um 
sensor ( por exemplo, o mapeador termico do satclite Landsat) que 
registra a luz do sol refletida no chao das areas desmatadas. lnfc
lizmente, as informa<;oes mais recentes a esse respeito, publicamentc 
disponfveis, datam de 1991. 0 Instituto Nacional de Pesquisas Es
paciais (Inpe) ja interpretou e verificou os dados de 1992. de a cor
do com uma palcstra publica apresentada pela chefia do Departa
mento de Sensoriamento Remoto do Inpe. num congresso em 
Manaus, em abril de 1994. Por causa das pressoes. entretanto. o 
lnpe ainda nao havia liberado estes dados ate o infcio destc ano. 

Entretanto. sabemos que o desmatamento na Amaz6nia Legal di
minuiu significativamentc entre 1987 e 1991. A area desmatada 
em 1991, de II, I mil km=', corresponde apenas ~ meta de da media 
anual de 20.3 mil km 2, rcgistrada entre 1978 e 1988. Nao se dcvc 
esquecer. no entanto, que o desmatamento de uma area de I 1.1 
mil km 2 por ano- para usos insustent<}veis como. por exemplo. as 
pastagens, que trazem muito pouco beneffcio ii popula<;ao- ainda 
significa uma enormc destrui<;ao. 0 desmatamento anual de uma 
area de 11.1 mil km 2

, ou 1.11 milhoes de hectares (ha), representa 
uma media de mais de 3 mil ha por dia, ou mais de 2 ha por minuto 
desmatados. 
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A diminui<;:ao das areas desmatadas, entre 1987 e 1991, nao repre
senta uma tendencia capaz de fazer com que o problema simples
mente dcsaparc<;:a no futuro, como alguns tern alegado. Os m:ime
ros mais baixos podem ser explicados principal mente pelo agrava
mento da crise economica brasileira ao Iongo deste perfodo. Os 
fazendeiros nao tern mais tanto dinheiro para investir e aumentar 
seus dcsmatamentos no ritmo do passado. Uma mudan<;:a na polf
tica sohre concessao de incentivos fiscais e importante c necessa
ria. No entanto, apcsar do Decreta no !51, de 25 de junho de 1991, 
suspcndendo a aprova<;:ao de incentivos, quase todo o declfnio ob
servado nas areas desmatadas ja tinha acontecido. 

0 cfeito potencial do decrcto sohre incentivos. como no passado. c 
ainda mcnor do que muitos acreditam. Elc reprcsenta a varia<;:ao 
de Decreto anterior (n" 101, de 17 de abril de 1991, que regula
menta a Lei n" 8.167, de 16 de janeiro de 1991 ), ahrangendo apcnas 
os inccntivos que eram inclufdos no Dccreto n" 101 (i.e. apcnas 
novos incentivos). Os muitos projetos com incentivos ja aprova
dos sao mais importantcs que os poucos novos acrcscentados ~llis
ta a cada ano. 

As areas dcsmatadas tendem a aumentar quando a economia bra
silcira se recuperar, a nao ser que o govcrno tome mcdidas imcdi
atas para evitar os motivos subjacentcs ao desmatamento. lsso 
prccisa ser fcito a partir de entendimento realfstico de quem csta 
cortando a floresta. 

A idcia de que o desmatamento e provocado por camponeses po
bres com a finalidade de obter alimentos vem sendo refor<;:ada por 
politicos, na Amazonia, quando alcgam que considerar o 
desmatamento nocivo e ser "contra o povo". Ahusa-se do argu-

. men to erroneo de que a atividade dos grandes fazendciros tern sido 
controlada pela suspensao dos incentivos, e que, portanto, a derru
bada s6 pode ser obra de pequcnos agricultores. Na realidade, os 
custos sociais de redu<;:ao da taxa seriam muito mcnorcs do que 6 
sugcrido pclos que culpam a pohreza pelo desmatamento. 

A distribui<;:ao do dcsmatamcnto de 1991 entre os nove estados da 
regiao indica que sua maior jncidcncia se verifica em estados do
minados por fazendeiros. 0 Mato Grosso c responsavel por 26% 
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do total de 11,1 mil km2• 0 maior percentual de suas terras priva
das esta em fazendas de 1.000 ha ou mais: sao 84%, de acordo com 
o censo agropecuario de 1985. Em contraste, Rondonia, famosa 
pelo desmatamento por pequenos colonos, respondia por apenas 
10% do total de desmatamentos feitos em 1991; o Acre por 3%. 0 
numero de propriedades em cada classe de tamanho explica 74% 
de varia<;ao nas areas de desmatamento em nfvel estadual. Os pe
quenos agricultores (com menos de 100 hade terra) representam 
cerca de 30% do desmatamento, enquanto que 70% sao responsa
bilidade de fazendeiros medias e grandes. 

0 RISCO DE MUDAN~A CLIMATICA 

Efeito estufa 

Urn dos impactos do desmatamento, e tam bern urn dos problemas 
mais serios que 0 planeta enfrenta, e a contribui<;ao de di6xido de 
carbona e de outros gases. A estimativa oficial brasileira indica 
que o desmatamento no Brasil contribui com I ,4% do total global 
de di6xido de carbona que entra na atmosfera. No entanto, essa 
estimativa amite grande parte (aproximadamcnte 70%) da emis
sao do desmatamento que ocorre atraves da queimada dos troncos 
deixados ap6s o fogo inicial. Qualquer pastagem recem-formada 
na Amazonia esta repleta de troncos de arvores deitadas, mas es
tes troncos somem ao longo de alguns anos, sendo transformados 
em gases que provocam o efeito estufa. A inclusao deste e de ou
tros fatores omitidos na estimativa oficial eleva a contribui<;ao do 
desmatamento brasileiro para mais de 4% do total global. Quan
do seu impacto e subestimado tambem se subestima a vantagem 
de frear a derrubada. E como, por exemplo, plantar eucaliptos 
para remover o di6xido de carbona do ar (atualmente a principal 
proposta brasileira para com bate ao efeito estufa). 0 impacto so
bre o aquecimento global provocado por cada grande fazendeiro 
na Amazonia e similar ao que provoca o consumo de energia de 
3.500 pessoas que vivem em cidades como Rio de Janeiro c Sao 
Paulo. 

Diminui-.;ao das chuvas 

Uma segunda conseqticncia da convcrsao maci<;a de floresta para 
pastagens e a diminui<;ao das chuvas na Amazonia e em regu3cs 
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vizinhas. A metade de toda a chuva na Amazonia e derivada de 
agua reciclada pel a floresta (como a evapotranspirac;ao ), ao inves 
de chegar como vapor d' agua em nuvens oriundas do Oceano Atlfm
tico. A importancia da agua reciclada e maior na epoca da seca, e 
aumenta na medida em que se desloca para mais Ionge do Oceano 
Atlantica. Isto significa que, em Rondonia e no Acre, a proporc;ao 
da chuva derivada da floresta pode ser bern maior que os 50% en
contrados por Eneas Salati e colaboradores entre Belem e Mana us. 
A maior dependencia durante a seca significa que a conversao para 
pastagens tornaria este perfodo mais Iongo e severo; o que repre
sentaria uma mudanc;a de grande impacto na floresta mesmo se o 
total anual da precipitac;ao permanecesse inalterado. 

Muitas arvores da floresta ja atingiram limites de tolerancia de 
estresse hfdrica. Eo que revel a estudo conduzido, perto de Mana us. 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (Inpa) e a 
Smithsonian Institution, e que mapeou e etiquetou mais de 80 mil 
arvores. Isso porque muitas arvores de beira de ilhas da tloresta 
morrem com taxas muito maiores do que as da floresta comum. 
Costuma-se dizer que morrem "em pe", ao inves de derrubadas 
pelo vento. As condic;oes secas do ar ou do solo proximo as beira
das da floresta oferecem a explicac;ao mais provavel para a morta
lidade. A precipitac;ao na Amazonia e caracterizada por enorme 
variac;ao de urn ano para outro, mesmo na ausencia de 
desmatamento macic;o. Se a contribuic;ao da floresta as chuvas 
durante a epoca seca diminuisse, provavelmente seca muito seve
ra, uma vez a cada 20 ou 50 anos, mataria muitas arvores de espe
cies suscetfveis. Mudanc;a que poderia desencadear urn ciclo vicio
so, levando a florestas mais raJas, que transpiram menos, aumen
tando a severidade das estiagens e causando ainda mais mortalida
de e raleamento da floresta. 

Secas severas provocadas pelo desmatamcnto poderiam levar a urn 
fim surpreendentemente rapido ores to da floresta, depois que uma 
parte substancial da regiao estivesse convertida em pasta gens. Atu
almente, na Amazonia, a queimada e quase toda restrita as areas 
onde arvores tern sido derrubadas e deixadas secar antes de tocar 
fogo. 0 fogo normalmente para quando chega a beira da clareira, 
ao inves de continuar em floresta nao derrubada. Esta situac;ao 
sortuda pode mudar. Em areas florestadas que tern sido perturba-
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das pela explora<;ao madeireira ao Iongo da rodovia Belem-Brasflia, 
incendios das pastagens vizinhas foram observados por Christopher 
Uht e colaboradores. Durante 1982-83 (urn ano muito seco devido 
ao fenomeno El Nino), aproximadamente 45 mil km2 de floresta 
tropical na ilha de Borneo queimaram quando o fogo escapou das 
ro<;as dos agricultores. A devasta<;ao seria catastr6fica se queima
das desse tipo chegassem a ocorrer na Amazonia durante uma das 
secas agravadas pelo desmatamento. 

0 que precisa ser feito 

0 governo deve desencorajar o desmatamento. Impostos pesados 
devem ser cobrados sobre a revenda de terras, evitando os lucros 
da especula<;ao ( o desmatamento e usado por especuladores para 
evitar a perda das suas posses, visando a uma venda posterior da 
terra). Parar de usar o desmatamento como in dice de 11 benfeitoria 11 

na concessao de tftulos de terra seria outra medida 6bvia que nao 
custaria nenhum dinheiro. Uma decisao de alto nfvel para nao 
abrir areas atualmente inacessfveis pela expansao da rede rodovia
ria tam bern seria urn passo chave, inteiramente factivel e que pou
paria muito dinheiro. Outras medidas necessarias incluem a remo
<;ao dos subsfdios remanescentes, o fortalecimento dos procedimen
tos para o Relat6rio de lmpacto sobre o Meio Ambiente (Rima), a 
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implementa<;ao da reforma agniria tanto na Amazonia como em 
areas de migrantes e o oferecimento de alternativas de emprego 
em areas rurais e urbanas. 

Os servi<;os ambientais da floresta sao o produto mais valioso da 
Amazonia. E preciso encontrar formas para manter a salvo a flo
resta, ao inves de tentar gerar renda pela expansao de areas 
desmatadas e pela venda da madeira. 

A epoca da queimada oferece, enfim, lembran<;a oportuna de que 
as causas basicas do desmatamento ainda precisam ser enfrenta
das .• 


