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DESMATAMENTOS

•

NA

AMAZÔNIA

Philip M.
Fearnside

Apesar do mito de que o desmatamento na
Amazônia estaria sob controle, ele continua a ser
um dos maiores problemas ambientais do Brasil e

do nepartamenlo de
Ecol•J~ía do lns111u10

do mundo.

Am.rzôrua llnpa)

Afinal,

desmatar a Amazônia destrói

Pesqu1sJdor ruular

Nacional de

Pesqursas da

todas as chances de uso sustentável da floresta e de
manter

aproveitamento de serviços ambientais como
a biodiversidade, evitar o efeito estufa e gerar

chuvas para todo o Brasil.
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mbora as queimadas façam parte do processo
de desmatamento. das não
podem ser confundidas com o
desmatamento cm si. Isto porque o fogo, além de queimar no-
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;
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restas tropicais derrubadas (i.e,
desmatadas), também é usado
em capoeiras roçadas. em
savanas naturais - como o cerrado - e nas pastagens que dominam a paisagem nas partes já
desmatadas da região. Por isso.
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d.ido, conli.ivcrs de dc-mutnmcntu n.io podem -cr colhidos a partir do numero de 111c.:•11J1os e 11c111 usando csumutivns das áreas
quctm.ui.rs capuuí.r-, 1111111 curto pet iodo de tempo, pdn, -ensores
dos ,ah:liles que IC!!l~lram o calor cmiudo chreuunente pelos Io~o~. l'nrn ,e estimar taxa~ de desm.uameutu uão h.i como escapar
do mctudo mais é,110 e demorado. que .:011,1~1<: cm comparar as
1111ag.c11, da I cg1:i,1 t:apt.tda~ .:111 doi, :1110, diferentes. uulizando um
vcnsor ( por exemplo. o marcador ll!1 mico du -uiclitc Landsat que
ít:;!Í~tr.1a luz do ~nl rctlcudu no chão das áreas desmatadas
lutehzruente, a~ intonnaçóes rn.us recentes a esse respeito. publicamente
dispomveis.datum de [<J<JJ O lnvtuutn Nncinnul J.: Pesqursa» Espa.:1a1s ( Iupc ) p mtcrprerou e veril icou os JaJo~ de 1992. de ncorJn .:0111 uma palestra publica ,1prc,..:111aJ.1 pela chcua do Dcparta1m:11110 de Seuson.unento Remoto do lnpe. num cong.rc\~o cm
í

:-.1:111au~.

cm abnl de 199.t Por causa

d.1,

prcsvócs, cntreumto,
111ít111 deste ano

11

lnpe anula nfül havia liberado t:,le~ dado, .1tl! o
E111ret.11110. sabemos que
m111u1u srgnificnuvumcnte

II

dcvmatarncnto na Amuzóruu Legal dientre 11'87 e ] 1)')1. ,\ .irca dcsmatada

cm 111111. de 11.1 11111 km. corresponde .1pcnas

:1 metade Ja media
anual de ~O 3 11111 krn-, rcg.i~1rad,1entre l 978 e l 1J88. Não se deve
c,quecer. no cnt.into. q111! 11 desmatamento
J..: uma árcn Je l l. l
nul J..111: p11r :11H1 - para ll\O~ i11,11\k'nl;i\c1\ como, por exemplo, as
pa~t.,~en,. quc 1r.11c111 111u1h1 pouco bcncl 1no a popul.iç.io - uindn
,1!!llli 1ca urna enorme dc,1 rurcào, e) dcsmutnmcmo .rnuul de uma
.ire.1 de 11.1 1111[ krn-. ou 1.1 l 1111lhc,c!, de hectares ( h.i). representa
uma mcd1,1 de 111a1, de J 11111 ha prn dia. 1111111:11, de 2 ha por nunuto
Je!,11ta1.1Jo,
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,\ d1111111u1ç;io J;1s arcas desmaiadas. entre 1'>87 e 1 <ll)I. n,io 1cp1 esenta uma tendência capaz de lazer com que o problema ~implcsmente desapareça no luturo, como alguns têm alegado. Os números mais baixos podem ver explicados principulrncntc pelo ª!!ra\amentn da crbc econónuca brastlcira ao longo deste periudo. (h
tuzcudcirus n,io têm mars 1:11110 dinheiro para invcsur e aumentar
seus Jc!>111a1.,111c1110~ no riuno Jo passud» Uma mudança na puhucu sobre concessão de incentivos tiscuis rmportantc e ncccsv.iria Nú cntmuo. apesar do Decreto n" l 51. de ~5 de junho de 1991.
suspendendo a .rprovação de mceruivos. quase todo o declínro ohservado na, .ireas dcsmarudas j;í tinha acontecido.
é

iírcas
dcs111;1h1das
tc11dc111
:uuncntar-

O ctcito potcuciul do decreto sobre incentivos. como no p.ivs.ido. i:
.unda menor do que muitos acreditam. Ele representa a variação
J.: Decreto .1111..:nor ( n" 101. de 17 de abril Jc PNl. que regulamenta a Lei 11''8 1 ti], de ló de Janeiro J1: 1991 ). abrangendo ,1pcn.1s
os inccnuvos que eram incluulos no Decreto n" 101 (1.c apen,1s
novos mccurivos) Os muitos projetos com incenuvos Já aprovado~ são rnars importnnte-, que os poucos novos acrescentados 11 hs1 a a cada ,1110.
,\:, arcas dcsm.uad.rs tendem J aumentar quando ,1 economia bra,ilcira ,I! recuperar. J n:1o -er 4uc o governo torne medidas imedia1.i, p.1r.1! evitar ,i, 11101,,0~ vubjucentcs .iu desmatamento.
lsso
prccisn ser fdlo a par ur de erucndimcuto reulístic« de quem e!>IÜ
cortando a Ilorcsta .

. \ 1Ji:1a de que o desmnt.uncnro i: provocado por camponc,c!, pobres com a hnuhdade de obter ahrncntos vem sendo reforçada por
polüicos. na Amazónia, qu,111Jo alegam que considerar o
desmatamento nocivo é ser "conua o povo". Abusa-se do arg.urnentu errôneo de que a atividade Jn~ grandes íazendcrros tem vidu
com rolada pela suspensão Jos incentivos . e que. portanto, a Jcrrubadu MÍ pode ser uhru de pequenos agricultores. N,1 reahdadc. ,1~
custos ~octaJ~ Jc redução Ja taxa senam 111u110 menores Jo que é
vugcrtd« pelos que culpam a pobreza pelo desmatamento.
A distriburçào do desmatamento de 191) 1 entre O!> nove estados da
indica que sua maior incidênciu se verifica cm c~tado\ dominados por fazendeiros O Mato Grosso é responsavel por 26'';,
região
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70%
tio dcsnu1tan1ento são
rcs1>ousi1bilidadc
de fazendeiros

!lllal de l l.l 111111-m O 111.11nr pcrccurunl de ~llil~ terr ns privad:b c~l:i cm tazcnd.rs de l .0!10 ha nu ruais: ~ão 8-l":,. de acordo com
11 censo ag1opcrnar1,,
Jc l98'i. Em conrrnstc. Rondónr.r. l:unma
l'cl,1 Je,m,11.1me1110 por pequeno~ colonos. t espondiu por apenas
111";, do lotai de dcsmuturncntos teuos cm l lJlJ 1: D Acre por J'':,. O
numero de propncdudcs em cada clavse de tamunhu explica 7-l %
J,: \ .iri.rçúo na~ arcas Jc dcsmurumcnto cm J11\d estadual. Os pequenos ,igricuhores (com rnenos de IOO ha J,: terra) representam

cerca Jc _;o";, do desmatamento. cnqunnto quc: 71l"I, são I csponsabihd.ulc de tazundcuos médios e grandes.
Ü
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OE MUDANÇA

CLIMÁTICA

Eícito estufa

l :111 dD., impactos Jo desmatamento. e também um dos problemas
ma1~ ~énm quc o pl.mcta cntrcru,r. <l a corurihurçáo de dióxido de
carbunu e do: outros gasc~. t\ ôl 1111al1va DIicinl brasileiru mdica
que o dcsrnatameuto no Brasil contnbui com 1.-1% do total global
Jc dioxido de carbono que entra na .urnosferu No entanto, essa
c~11m,J11\ a omite grande parte ( uprovimudarncntc 70%) da crnis'-10 do desm.uarnento que ocorre utruvés da queimada dos troncos
dcivados após o rogo irucial. Quulqucr pastagem recém-formada
11;1 A111a1.ô111a esta repleta de troncos de árvores denudas. mas esIC'> troncos xumum .ro longo de algun~ anos, vendo I ranstormudos
cm ~,l'>C'> que provocam O cf..:110 C~lUl,1. ,\ inclusão devte C de: oulr<I'> J;i1t11 e~ om1t1J,1~ na csnrnauv a ohcr.il eleva ,l contriburçâo do
devrnat.unento hr.r-ileiro para m;11'> de 4% do llllal global. Quando veu unpacto é subevurnudo também '>C subcsiuua ,1 vantagem
de lrcar a derrubada. E como. por exemplo, plantar cucnhptos
p:11'i1 remover u dioxrd» de c.irbono do ar (atu.rlmcme a principal
pr opovta brasilerr» para combate ao deito cstuíu l O impacto sohrc o aquecimento global provocado por cada grande Iazenderro
na . \111.min1a e vumlar ao que provoca o consumo de cnergm de
J 50ll pc.,,o.is que vivem cm cidades como Rio de Janeiro e S.1u
Paulo

l 'ma ,e!!unda con-cquéncra da conversão rnucrç.i de llorc~1.1 para
p.1~lagcn, t! a d11111nu11;.1u da, chuvas na Amuzrnua <: cm rcg1õc~

-.

~wnha~ .. \ metade de wd,1 a chuva na ,\md/Ôllla e dc111,1d.1 de
agua reciclada pela llore~t.i (como J evaputrunsprraç.lu). ao invés
de chegar corno vnpor d'aguu cm nuvens oriundas do Oceano Atlântico. A rrnportâncin da .igua reciclada maior na época du seca. e
aumenta na medida ern que se desloca para mais longe do Oceano
Atlântico, lstu significa que. cm Rondóma e no Acre. a proporção
Ja chuva dertvada dn tloresta pode ser hem maior 4uc os 50% e11centrados por Enéas Salati e colaboradores entre Belém e Manaus
,\ maior dependência durarue a seca sigruficn !IUC ;; conversãn para
pastagens tornuna este penedo mais longo e severo: o 4ue rcprescruaria uma mudança de grande impacto na floresta mesmo se o
101 •.rl anual da precipuação perrnnnecessc maltcrado.
é

\1 unas .irvurcs du lloresta Já aungirarn hrnucs de tolerância de
estresse hídrica. É o que revela estudo conduzuln, perto de Manaus.
pelo I nsuiuto Nacional de Pesquisas da Amuzóruu ( lnpa I e a
Srnuhsonian lnsutuuon, e: que mapeou e etiquetou mais de 80 11111
Jrvores, Isso porque munas .irvores de beira ele ilhas da floresta
morrem com taxas muno maiores do que as da floresta comum.
Costuma-se dizer que morrem "em pé", ao mvés de derrubadas
pelo vento. As condições secas do ar ou do mio próximo ás beiradas da floresta oterecern a exphcação mais provável para a mortalidade. A precipitação na Amazónia
caracterizada por enorme
vnr iaçüo de um ano para outro. mesmo na ausência de
desmatamento maciço. Se a contnbuiçáo Ja floresta às chuvas
durante a época seca diminuisse. provavelmente seca muito ~c, e·
ra. uma VCl a cada 20 ou 50 anos. mataria muitas .irvurcs de cspé
cics susccuvcrs, Mudança que poderia desencadear um ciclo \'ICÍoxo. levando a tlorestas mais ralas. que transpiram menos. aumentando a severidade das estiagens e causando .unda ma1~ rnortulidaJe e: raleamento da floresta.
é

Secas severas provocadas pelo dcsmaiumcmo poderiam levar a um
fim surpreendentemente rápido n resto da floresta. dcpors quc uma
parte substancia! da rcgrão cstrvesse convertida cm pastagens. Atuahncnte. na Amu/ómu. a queimada i: qua~c toda restrita i1, .ircas
onde arvores têm sido derrubadas e deixadas vecar antes de tocar
fogo. O fogo normalmente pára quando chega à beira ela clareira.
,10 invés ele continuar cm lluresta não derrubada.
Esta vitunção
vortuda pode mudar. Em áreas tlorcstadas que têm sido perturba-

sevc.-as
provocadas 1>elo
des111a1an1ento
podcrian1
levar a
um rápido lirn o
resto da
llorcsh.1
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das pela explm ação madeireira ao longo da rodovia Belérn-Brasília.
mcéndios tias pastagens vizinhas íoram observados por Christopher
Uht e colaboradores Durante 19H2-83( um ano muito seco devido
ao fenômeno EI Nino). aproximadamente 45 mil km- de tloresta
tropical na ilha rJc Borneo queimaram quando o fogo escapou das·
roças dos agricultores. A devastação seria catastrófica se queimadas desse tipo chegassem a ocorrer na Amazôrua durante uma das
secas agravadas pelo desmatamento.

unplcmcntnçâo da reforma agrária tanto na Ama7ÔJWI como cm
areas de migrantes e o oferecimento de alternativas de emprego
em dicas rurais e urbanas.

O (JUe precisa ser leito

A época da queimada oterece, enfim. lembrança oportuna de que
as causas básicas do desmatamento ainda precisam ser enfrentadas .•

O go\'crno deve desencorajar n desmatamento. Impostos pesados
devem ser cobrados sobre a revenda de terras, cvuando os lucros
da especulação (o desmatamento é usado por especuladores para
evitar a perda das suas posses. visando a uma venda posterior da
terra l. Parar de usar o desmatamento como índice de "benfeitoria"
na concessão de títulos de terra seria outra medida óbvia que não
custaria nenhum dinheiro. Uma decisão de alto nível para não
abrir áreas atualmente macessívcrs pela expansão da rede rodoviana também seria um passo chave. inteiramente factível e que pouparia muito dinheiro. Outras medidas necessárias incluem a remoção <los subsídios remanescentes. o fortalecimento dos procedirnentos para o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente ( Rirnal.a

---.
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Os serviços umbienuns da tlorestu são o produto mais valioso Ja
Amazônia. É preciso encontrar formas para manter a salvo a lloresta. ao invés de tentar gerar renda pela expansão de arcas
desrnntadas e pela venda da madeira
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