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A pós desautorizar a ministra
Marina Silva sobre a divulga-
ção das causas do desmata-

mento recorde da floresta Amazônica,
atribuídas por ela à expansão da agro-
pecuária na região, o presidente Lula
passou a ouvir, de entidades ambien-
talistas e de seus próprios subordina-
dos, argumentos que dão razão à mi-
nistra. Segundo estimativas do minis-
tério do Meio Ambiente (MMA), 75%

da área desmaiada na região já é ocu-
pada pela pecuária. São 70 milhões de
bovinos, quase quatro para cada habi-
tante.

"A pecuária exerce papel maior que
a agricultura na linha de frente do
desmatamento. É o grande vetor de
conversão da floresta em outros usos
econômicos", admite o diretor de Pro-
teção Ambiental do Ibama, Flávio
Montiel da Rocha. Segundo especia-
listas ouvidos pela JB Ecológico, esse
movimento vem crescendo nos últi-
mos anos em função da pressão das

monoculturas, como a soja e a cana-
de-açúcar, que vêm ocupando os es-
paços da pecuária nos estados do Cen-
tro Oeste, Sul e Sudeste e empurrando
o gado em direção à floresta.

Em entrevista à Agência Brasil,
Montiel informou que, entre as áreas
de pressão da pecuária que exigem
maior monitoramento, estão hoje o
norte do estado de Mato Grosso e o
Pará, nas regiões da Terra do Meio, do
Novo Repartimento e de Cumaru do
Norte, além das proximidades da BR-
163, que liga as cidades de Cuiabá
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O BAIXO PREÇO das terras na Amazônia também é um dos fatores que contribuem para o desmatamento irregular

(MT) e Santarém (PA). Segundo o Le-
vantamento Sistemático de Produ-
ção Agrícola do IBGE, o número de
cabeças de gado na região da Ama-
zônia Legal dobrou nos últimos dez
anos, passando de 37 milhões em
1996 para 73 milhões em 2006, um
crescimento três vezes maior que a
média nacional.

Expansão generalizada - Em
todos os estados da Amazônia Legal
houve crescimento do rebanho, sendo
que em alguns a quantidade de bovi-
nos praticamente triplicou. É o caso
de Rondônia, que registrava 3,9 mi-
lhões de cabeças em 1996 e chegou ao
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ano passado com 11,4 milhões de bovi-
nos. No Pará, a situação é semelhante:
em 1996 havia 6,7 milhões de cabeças
e, no ano passado, 17,5 milhões.

Mesmo os estados que não tinham
tradição de pecuária têm registrado
forte aumento na criação bovina. É o
caso do Acre, onde o rebanho pulou de
853 mil cabeças, em 1996, para 2,4 mi-
lhões, em 2006. Roraima, no extremo
norte do país, tinha há dez anos 400
mil cabeças bovinas. Atualmente tem
508 mil. No Mato Grosso, que respon-
de por 12,7% de todo o rebanho brasi-
leiro, o aumento percentual não foi
tão expressivo, mas sim em números
absolutos: passou de 20,7 milhões de
cabeças, em 1996, para 23,7 milhões
no ano passado.

Condições de crescimento -
MONTIEL: "A pecuária é o vetor para
os usos econômicos da floresta"



MAIS DE 7000 km2 da Floresta Amazônica foram devastados no segundo semestre de 2007, para dar lugar à pecuária

Segundo entidades ambientalistas
que trabalham na região, uma série
de fatores responde pelo aumento
vertiginoso da produção pecuária na
Amazônia. Um dos principais é o fi-
nanciamento público da atividade,
inaugurado na década de 6o a partir
da política de interiorização do desen-
volvimento, iniciada pelos militares.
Segundo contas do Imazon (Instituto
do Homem e Meio Ambiente da Ama-
zônia), os pecuaristas da região Norte
teriam sido beneficiados com R$ 1,89
bilhão só do Fundo Constitucional do
Norte (FNO), entre 2003 a 2007, sem
contar os financiamentos do Basa e
do BNDES. Para financiar a atividade,

BARRETO: "Só com reflorestamento sub-
sidiado reverteremos a degradação"

os recursos são liberados com juros
subsidiados - entre 0,5% e 10,5% -, con-
siderados os mais baratos do país,
sendo que o produtor sequer tem de

atestar a aplicação sustentável dos re-
cursos. "É uma contradição porque o
governo, na prática, subsidia o desma-
tamento quando tenta combatê-lo. Se
quiser diminuir o desmatamento, tem
é que subsidiar o reflorestamento, ati-
vidades econômicas de uso sustentá-
vel da floresta e a própria gestão am-
biental das pastagens já degradadas",
avalia o pesquisador sênior do Ima-
zon, Paulo Barreto.

O aquecimento da atividade na re-
gião pode ser medido, por exemplo,
pela expectativa do mercado de frigo-
ríficos de investir, nos próximos dois
anos, cerca de R$ i bilhão em Mato
Grosso. O dinheiro será destinado, ba-
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AMAZÔNIA EM PERIGO

sicamente, à construção de dez novas
instalações para o abate de animais
no Estado, que já lidera a derrubada
da floresta na Amazônia Legal. Com
os novos projetos, Mato Grosso am-
pliará a capacidade de abate de 20 mil
animais por dia para até 35 mil - um
incremento de 75%.

Terra barata - outro fator cru-
ciai para a expansão da atividade na
Amazônia Legal, segundo entidades
ambientalistas, é o baixo preço da ter-
ra. O preço de pastos na Amazônia
era, entre 1970 e 2000, cerca de cinco
vezes mais baixo do que em São Paulo
e, em 2002, eqüivalia de 35% a 65% do
preço praticado no Centro-Sul, de
acordo com o Imazon. Do mesmo mo-
do, a maior produtividade aliada ao
menor preço das pastagens tornou-se
suficiente para compensar os meno-
res preços recebidos pelo gado na
Amazônia. Isto significa que os pro-
dutores conseguem obter maior retor-
no pelo investimento do que no Cen-
tro-Sul, mesmo recebendo um preço
pelo gado de 10% a 19% mais baixo
que o preço pago aos produtores da-
quela região.

Segundo Barreto, a capacidade de
expansão deste sistema, no atual mo-
delo, pode ser catastrófica: a pecuária
mais produtiva tende a localizar-se
onde há boa distribuição de chuvas -
ou seja, acima de 1.600 mm/ano e
abaixo de 2.200 mm/ano - uma região
que corresponde a aproximadamente
40% da Amazônia. Segundo estimati-
vas de pesquisadores da região, o efei-
to do impacto da pecuária no desma-
tamento pode chegar a 12% da Ama-
zônia legal, ou 6o milhões de hectares
utilizados em atividades de pecuária,
o que ainda permite grande espaço
para a ampliação das pastagens nas
áreas de floresta.

Baixa produtividade outro
problema chave para a região, segun-
do ambientalistas, é a baixa produti-
vidade da atividade relacionada à gri-
lagem de terras públicas. "A pecuária
é o modo mais fácil de se apropriar de

Segundo pesquisadores,
o impacto da pecuária

no desmatamento
pode chegar a 12% da
Amazônia Legal, ou

6o milhões de
hectares utilizados
em atividades rela-
cionadas à pecuária

terras públicas na Amazônia. Basta,
após desmatar, atirar sementes de um
avião e já tomar conta da terra", expli-
ca o pesquisador da Empraba e da
Universidade Federal Rural da Ama-
zônia (UFRAM), Jonas Bastos Veiga.

Nesse caso, a produtividade é baixa
porque os especuladores plantam
pastos sem limpar devidamente o so-
lo e negligenciam o cuidado animal.
Essa ocupação parece ser compensa-
da, segundo o pesquisador, pela ex-
ploração de madeira e pela venda da
terra para fazendeiros quando a infra-
estrutura melhora. Por sua vez, a bai-
xa presença governamental nas fron-

teiras favorece a ocupação ilegal, o
que reduz o preço da terra e facilita a
pecuária na região. Essa ocupação é
problemática, pois vastas florestas
são ocupadas sem um zoneamento
das melhores formas de uso, inclusive
pelo governo. "No caso dos assenta-
mentos, o Incra é responsável pelo li-
cenciamento ambiental, mas não o
faz. Cerca de 15% do desmatamento já
vem de assentamentos", estima Paulo
Barreto.

Para frear o desmatamento, o MMA
aposta no zoneamento econômico-
ecológico (ZEE), programa de mapea-
mento dos estados usado para plane-
jamento regional, que determina,
com antecedência, os setores de ex-
pansão econômica e ocupação territo-
rial e as áreas protegidas ou de uso
sustentável. Acre e Rondônia já con-
tam com um zoneamento, enquanto
os outros estados ainda concluem o
estudo. "O ZEE é um bom instrumen-
to, mas a dificuldade é colocá-lo em
prática. A liberação de crédito para re-
cuperação de pastagens degradadas,
por exemplo, não é suficiente sem as-
sistência técnica e mais fiscalização",
alerta Veiga. •
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Text Box
Fonte: JB Ecológico, a. 5, n. 73, p. 20-25, fev. 2008.




