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Desmatamento 
e o ef eito estuf a 

, . 
Philip M. Feamside*' 

0' '"'''"''"' "'""" ' polcnciais do dcsmatamenlo 
<11l1alilllico represenlam uma 
p1cocupa;,:ao imponanlc Lanlo 
L'lll nivcl n:gional c nacional 
co1l10 e111 nivel mundial. Para 
pod.:r dar o peso aprnpriado 
ao., c11slos a111bic11Lais na hora 
de: to111ar dccisocs, e cssencial 
111.:lhmar a hasc de informa-
1;oc:s sohre os impactos c a 
i11lc1 p1da<,:iio dessa::. infor111a
~·(1es. Medidas para evitar os 
1111pactos rcprescntam uma 
nova lonle de suslcnln cm 
polcncial para as populw;ocs 
110 111knor da Amazonia, com 
l>a.,e no valor dos 'ervi~·os 
a111hic111ais da lloresta em pe. 
( 'erca da mctade do peso scco 
da madcira na tlorcsta e carho
IHI. ()11a11do a florcsla e dcs
lllalada, eslc carhono comhina 
com oxigcnio para formar 
gases co1110 ga~ carb6nico 
(('02) c metano (CH4 ). Estes 
gases provocam o cfcito cstufa, 
lcvando ao aquecimcnto glo
bal. 
A cnergia do Sol chega a Terra 
principalmcntc em ondas cur
las (ullraviolelas), mas depois 
de haler com o chao grande 
pane desta energia retorna ao 
cspa\'.o em forma de ondas lon
gas (infraverrnelhas). Urna 
pane dcsta energia em forma 
infravermelha e impedida de 
voltar ao cspa\'.o devido aos 
gases de efeito estufa, assim 
aqueccndo o Plancta. A 
atmosfera funciona como um 
cohertor numa cama, prenden
do o calor emhaixo dele. 
Em Manaus, a tempcratura e 
agradavcl, enquanto no topo da 
Cordilhcira dos Andes, na 
mesma latitude, tudo e conge
lado. A unica diferenya e 
aproximadamente 5000 m de 
ar a mais que temos acima de 
nos em Manaus, funcionando 

como um cohertor. Se cngros
sar este ar com mais gases de 
efeito estufa, a temperatura vai 
suhir. A subida da temperatura 
provocaria impactos diversos 
em difercntes partes do mundo, 
tais como secas e inundw;:oes. 
0 numero de mones seria bas
tante grande, principalmente 
nos pafses mais pobres. Os 
jovens de hoje vao ver mudan
i;:as dramaticas no clima global 
durante as suas vidas. 
A maior parte dos gases de 
efeito estufa e liberada pela 
queima de carvao e petroleo 
nas areas mais industrializa
das do mundo. No entanto, 
29% do impacto sao devidos 
ao desmatamento de florestas 
tropicais. 0 Protocolo de 
Kyoto, negociado em dezem
bro de 1997, compromete pai
ses industrializados a limita
rem as suas emissoes de 
gases. Emhora as decisoes 

"Uma parte desta energia em fonna i11frm•en11ellw 
e impedida de voltar ao espa~·o devido aos gases 
de efeito estufa, assim aquecendo o pla11ctl1. A 
atmo!>fera .flmciona como um cobertor 111111w C<111w, 
prendendo o ca/or embaixo dele" 

sohre creditos relativos as llo
rcstas tropicais somente vao 
ser tomadas no final do ano 
2000 OU 110 infcio de 2001, e 
possfvel que o Brasil vai ter a 
oportunidade para ganhar bas
tante dinheiro atraves do com
bate do efeito estufa pela 
redlll;:ao do desmatamento. 
Quando a floresta Amaz6nica 
e desmatada, quantidades 
diferentes de C02, CH4 e 
outros gases sao formadas, 
dependendo de se a madeira e 
oxidada atraves da queima ou 
atraves da decomposii;:ao. 
Cada tonelada de metano tern 
um impacto sobre o efeito 
estufa 21 vezes maior que 
uma tonelada de gas carb6ni
co. Uma parte pequena, 
porem importante, do carbono 
e transformada em carvao 
vegetal durante a queimada, 
assim sendo transferido para 
estoques de longo prazo no 

solo. Nossas pesquisas no 
lnpa (lnstituto de Pesquisas 
da Amazonia) vem eslimando 
as quantidades de gases emiti
das nas queimadas amazf>m
cas e as quantidades de carbo
no deixadas em madeira c 
carviio. 
Nossos calculos indicam que 
o desmatamento no ano de 
1990 lano padrao para o 
Protocolo de Kyoto) tinha um 
impacto medio equi valente a 
194 toneladas de carhono em 
forma de C02, ja descontado 
o recrescimento das capoeiras 
nas areas desmatad<ts. 
Espera-se que ate o ano 2010 
o valor financeirn destc car
bono sera 6-45 varias vczes 

. maior que o valor liquido 
presente das atividades atual
mente implantadas em areas 
desmatadas, tais como a 
venda da madeira e o plantio 
de pastagens. 


