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NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 
EQUIVALE A 11% DO TOTAL DESMATADO DESDE 1.500 

AMAZÔNIA TEM DESMATAMENTO RECORDE EM 1995 E PERDE O 
EQUIVALENTE A SOMA DA ÁREA DO ESTADO DE SERGIPE E DISTRITO 

FEDERAL EM APENAS UM ANO 

O desmatamento na Amazônia Legal Brasileira atingiu no período 94/95 seu recorde histórico, 
conforme dados divulgados hoje (26/01/98) pelo INPE -. Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais. Em um ano foram eliminados 2.905.900 hectares de florestas. montante superior a 
soma das áreas do estado de Sergipe e do Distrito Federal e o dobro da media anual 
verificado no período anterior (92/94 ). Este numero e, ainda, cerca de 37% superior ao da 
media anual do período 78/88, a chamada década da destruição, que motivou a enorme 
mobilização internacional pela proteção da Amazônia. 

Os dados são absolutamente alarmantes. Com os novos números a área total desmatada na 
Amazônia atinge 51 milhões de hectares, mais do que o dobro da área do estado de São 
Paulo de florestas eliminadas do mapa. 

Embora o desmatamento do período 95/96 tenha apresentado uma queda para 1.816.100 
hectares e a projeção para 1997, realizada pelo INPE nas chamadas áreas criticas, aponte 

. para uma tendência de redução para 1.303. 700 hectares, ainda assim os números são 
extremamente altos, sendo superiores a media anual do período 90/91 (1.113.000 hectares). 
Com isto, consideramos precipitada a avaliação otimista que tem sido apresentada pelo 
Governo Federal de que a tendência e de queda. 

Alem dos dados brutos para toda a região da Amazônia Legal, o INPE inovou em sua 
metodologia apresentando as taxas de desmatamento por tipologia vegetal. Os dados 
mostram que as regiões de ocorrência de espécies florestais de interesse econômico (floresta 
ombrófila densa e ombrófila aberta) concentram mais de 50% das áreas desmatadas. Este 
fato pode comprovar a mudança do perfil de ocupação da região, onde a atividades de 
empresas madeireiras passam a ocupar papel preponderante no processo de destruição 
florestal, no lugar dos grandes projetos agropecuários financiados com incentivos fiscais no 
passado. Caso isto se confirme, a entrada de capital estrangeiro através da chegada das 
chamadas madeireiras asiáticas, empresas altamente capitalizadas, poderá agravar este 
quadro nos próximos anos, caso não sejam adotadas imediatas medidas para o controle de 
suas atividades. 


