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DESMATAMENTO AMAZONICO COMO FONTE DE EMISSOES
DE GASES DE EFEITO ESTUFA
Philip Martin FEARNSIDE 1

Resumo - As estimativas oficiais tern
subestimado as emiss6es amaz6nicas por
diversas raz6es. No primeiro inventario de
emissoes de gases de efeito estufa (conclufdo em
2004) a subestminativa estao relacionadas a
omissao das rafzes das arvores, arvores mortas e
alguns outros componentes do estogue de
carbono florestal nas areas sendo desmatadas.
Alem de um grande exagero da area e da taxa de
crescimento da vegeta<;:ao secundaria gue
absorve parte do carbono emitido pelo
desmatamento. Itens, tambem, nao
considerados no total nacional incluem as
contribui<;:oes lfguidas da explora<;:ao madeireira,
incendios florestais, hidreletricas, e os gases
trai;os de gueimadas recorrentes de savanas,
pastagens e capoeiras. Os problemas com as
rafzes das arvores e a area de capoeira estao
sendo sanados no segundo inventario (a ser
conclufdo em 2010), mas os demais continuam a
subestimar o impacto da atividade humana na
Amazonia sobre o aguecimento global. Mesmo
subestimado, desmatamento na Amazonia e a
principal fonte brasileira de emiss6es de gases de
efeito estufa. Ha urgencia na melhoria da
quantifica<;:ao do servi<;:o ambiental da floresta
em evitar emiss6es de gases de efeito estufa, e na
negociai;ao para remunerar este servi<;:o.

Palavras chave - Amazonia, Aquecimento
global, Carbono, Desmatamento, Efeito estufa,
Servi<;:os ambientais

Embora a maior parte da em1ssao total
antropogenica de gases de efeito estufa no
mundo esteja relacionada a queima de
combustfveis fosseis, no Brasil a maior parte
da emissao se deve ao desmatamento
amazonico. Este fato oferece uma
oportunidade ao Pals, porque seria muito
mais facil para o Brasil diminuir

substancialmente a sua emissao do que e0
caso para muitos outros pafses. A mitigac;:ao
do aquecimento global por meio da redu~ao
de desmatamento representa uma
atividade economica com muito mais valor
em potencial por hectare do que a
conversao da floresta em pastagens ou
outros usos. Ao mes mo tern po, o Brasil eum
dos pafses que mais tern a perder com 0
agravamento do aquecimento global,
inclusive com a possibilidade de perder a
pr6pria floresta amazonica. A floresta
enfrenta serias ameac;:as a sua sobrevivencia
devido as mudanc;:as globais, que estao
projetadas em tornar a Amazonia mais
quente e mais seca.
As florestas amazonicas tern um papel
irnportante na mitigac;:ao do aquecimento
global devido ao seu grande estoque de
carbono, tanto na biomassa como no solo.
Se a floresta e desmatada, muito deste
carbono
liberado para a atmosfera em
gases de efeito estufa, tais como CO, e CH,. Os
incendios florestais e a explorac;:ao
madeireira tambem liberam carbono, assim
como tambem as barragens hidreletricas.
Tambem ha perigo de grandes emissoes
como consequencia de mudanc;:as
climaticas, tais como o carbono emitido
pelos aumentos de mortalidade devido ao
estresse fisiol6gico de seca, calor e
inundac;:oes, ou diminuic;:ao de abson;ao de
carbono devido a reduc;:oes no crescimento
das arvores. A floresta tern duas func;:oes:
uma func;:ao como fonte de emiss6es anuais,
e outra divido ao grande estoque de carbono
na floresta remanescente. Este grande
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stoque de carbono tem 0 potencial para
esencadear emiss6es nao intencionais que
odem iniciar processos de
etroalimentai;:ao positiva que degradam o
estante da floresta, podendo contribuir
ara um efeito estufa "foragido", que escapa
(lo controle humano.
stimativas do estoque do carbono na
oresta amazonica, e das quantidades de
ases emitidas quando esta floresta sofre
(lesmatamento ou outras mudani;:as de uso
(la terra, representam informai;:6es criticas
tanto para o entendimento dos processos de
udani;:a global como para a valorai;:ao do
servii;:o ambiental de evitar a perda de
floresta. 0 prindpio basico em fazer tais
estimativas ea necessidade de incluir tudo,
tanto do !ado de emiss6es como de
absori;:6es ou outros fluxos que alteram o
balani;:o liquido provocado pela mudani;:a do
uso da terra. Durante muitos anos os
numeros oficiais brasileiros omitiram a
principal fonte de emissao por
liesmatamento, que e a decomposii;:ao da
madeira residual que nao queimou ap6s a
derrubada da floresta (ver revisao em
Fearnside, 2oooa). Esta omissao, que
representa aproximadamente dois-teri;:os
da emissao do desmatamento, terminou em
2004 com o primeiro inventario nacional de
gases de efeito estufa, sendo que OS metodos
padronizados <lesses inventarios sob a
Conveni;:ao de Clima incluem a
decomposii;:ao. No entanto, varios estoques
importantes e carbono na f1oresta ainda
foram omitidos, levando a subestimativa
das emiss6es. 0 relat6rio diz: "considerai;:ao
do carbono na biomassa abaixo do solo
(rafzes) e complexa e nao foj inclufda neste
!nventario" (Brasil, MCT, 2004, p. 146).
Apesar de incerteza sobre a percentagem
exata de biomassa nas rafzes, simplesmente
considerar como zero ao inves de usar os
poucos estudos existentes representa um
erro nao s6 em termos quantitativos, mas
tambem em termos da filosofia de ciencia.

a omissao da biomassa
morta (necromassa). Alem' da omissao total
de alguns componentes, sao utilizados
valores mfnimos para a contribuii;:ao de
outros, como palmeiras e lianas. Mais
importante e a escolha de valores muito
altos para a area ea taxa de crescimento de
vegetai;:ao secundaria (capoeira) na regiao,
levando apresurn;:ao de que esta vegetai;:ao
estaria absorvendo 30 milhoes de C por ano,
assim neutralizando essa quantidade de
emissao do desmatamento. As capoeiras na
Amazonia brasileira sao,
predominantemente, em pastagens
degradadas, onde 0 solo e compactado e de
fertilidade baixa, e onde o crescimento da
vegetai;:ao e lento. A fonte que serviu como
base para este parte do calculo (Houghton et
al., 2000) adotou esses valores como uma
simples presuni;:ao, sem apoio em dados
medidos. Estudos baseados em
mensurai;:oes na regiao indicam
crescimento em aproximadamente a
metade da taxa presumida (Fearnside, 1996;
Fearnside & Guimaraes, 1996). Alem disso,
as capoeiras existentes na regiao
representam uma absori;:ao herdada,
causada por desmatamentos em anos
anteriores ao perfodo do inventario. Se
essas sao contabilizadas, entao as emissoes
herdadas tambem teriam que ser
consideradas, ou seja, a emissao substancial
da decomposii;:ao de troncos deixados nas
areas desmatadas em anos anteriores ao
perfodo inventariado (ver Fearnside &
Laurance, 2004).
0 inventario faz um calculo da emissao
anual por explorai;:ao madeireira de apenas
2.4 milhoes de toneladas de carbono, muito
menor que estimativas publicadas de 61
mil hoes de toneladas (F earnside, zooob) e 80
milh6es de toneladas (Asner et al., 2005). A
estimativa da emissao por explora~ao
madeireira e feita a parte, sem entrar no
computo total das emiss6es. Por outro !ado,
a estimativa da biomassa usada para as

0 mesmo se aplica

emissoes por desmatamento e baseado em
inventarios de volume florestal do Projeto
RADAMBRASIL, feitos antes da maior parte
da degradac;:iio da biomassa por explorac;:ao
madeireira, assim compensando essa
omissao.
O segundo inventario brasileiro, ainda niio
finalizado, corrige alguns dos problemas do
primeiro inventario em estimar as emissoes
(Aguiar et al., 2009). Ha uma percentagem
acrescentada para representar as rafzes. A
biomassa morta, aparentemente, nao foi
incluida, pois usa dados derivados do mapa
de biomassa viva acima do solo de Saatchi et
al. (2007). A mudanc;:a de uma estimativa de
biomassa baseada nos dados de
RADAMBRASIL para uma baseada em
Saatchi et al. (2007) niio necessariamente
representa uma melhoria. lsto porque, o
mapa de biomassa elaborado por Saatchi et
al. (2007) utilizado no segundo inventario
foi derivado de menos de 90 parcelas em
floresta original no Brasil, versus
aproximadamente 3.000 parcelas do Projeto
RADAMBRASIL usadas no primeiro
inventario (ver Fearnside, 2008a). Deve ser
mencionado que ha uma serie de melhorias
recentes nas estimativas de densidade de
madeira, altura de arvores e outros fatores
no calculo de biomassa a partir de dados
mensurados em parcelas como as que foram
a base de ambos os inventarios (Nogueira et
al., 2007, 2008a,b).
Varias fontes de emissiio precisam ser
inclufdas no inventario, que niio foram
consideradas no total de emissoes do Pais no
primeiro inventario e que precisam ser
inclufdas no segundo. Uma delas inclui a
explorac;:iio madeireira. As estimativas de
biomassa de Saatchi et al. (2007) refletem a
degradac;:iio do estoque de biomassa na
floresta por explorac;:iio madeireira nas
ultimas decadas, diferente <las estimativas
usadas no primeiro inventario. Portanto, e
ainda mais importante que a tabulac;:iio das
emissoes inclua uma estimativa da emissiio

por explorac;:iio madeireira.
Outras fontes omitidas siio a emissao
gases-trac;:o (gases que niio co,)
queimadas recorrentes em e pastage
capoeiras. Isto se aplica tambe.rn
queimadas recorrentes em savanas,
foram calculadas a parte no pri.rn
inventario sem inclusiio no total nacio
Gases-trac;:o (como N,O) emitidos pelo s
sob pastagens amazonicas tambem faz
parte da emissiio, e precisam
contrabalanceados com inclusao
estimativas da perda de fontes
sumidouros na floresta original (Fearnsi
2ooob).
Outras fontes incluem os incend'
florestais (Alencar et al., 2004, 2006). Es
tern uma relac;:iio direta com a proximi
do desmatamento e com as altera~M
causadas pela explorac;:iio madeire
(Nepstad et al., 1999, 2001; Cochrane et
1999). Ha tambem emissoes pe
mortalidade de arvores devido a feitos
borda (Laurance et al., 1997), mas isto ap ·
apenas ao aumento llquido d
comprimento das bordas na regiiio, por
parcialmente contrabalanceado pel
reduc;:iio de biomassa em bordas sujeitos
desmatamento (Fearnside, 2000c).
A inundac;:iio de areas de floresta amazoni
por hidreletricas tambem emitt
quantidades substanciais de gases de efeito
estufa. Isto e tratado em uma discussiio
parte no primeiro inventario, sem inclusao
nos totais de emissiio. No entanto, as
estimativas siio muito subestimadas por
omitirem as emissoes das turbinas e
vertedouros (ver Fearnside, 2005, 20osb).
Em suma, a perda da floresta amazonica
responsavel por emissoes substanciais de
gases de efeito estufa. Evitar essas perdas
representa um servic;:o ambiental de grande
valor, que tern o potencial para substituir.0
padriio destrutivo que sustenta a econo~a
nas areas rurais da Amazonia hoJe
(Fearnside, 2008c). Enecessario um rapidO
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p rogres50 tanto na melhoria da
qu antificac;:ao <lesses servic;:os quanto na
negociac;:iio de formas de remunera-los.
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