
APOIADO PELOS dados mais recentes
sobre o desmatamento na Amazônia,
que mostram um crescimento signifi-
cativo da derrubada da floresta nos
últimos meses de 2007, o governo fe-
deral decidiu atacar de frente o agro-
negócio na região, responsável por
grande parte da produção de corn-
modities no País. O desflorestamento
tinha caído rnais de 50% nos últimos
três anos, mas o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) revelou
uma reversão no quadro e apontou
um crescimento inesperado entre os
rneses de agosto e dezembro do ano
passado - sete mil quilômetros qua-
drados de floresta foram derrubados.
Segundo o Inpe, o desmatamento
nestes três meses é quase equivalente

ao que foi desmatado entre agosto de
2006 e julho de 2007, ou seja, nos
l 2 meses fora do período de seca.

Na tentativa de frear uma reci-
diva, o governo decidiu intensificar a
fiscalização ambiental e fundiária nos
36 municípios que mais desmatarn
na Amazônia. Além disso, todos os
proprietários rurais dos municípios
da Amazônia Legal terão agora de

cumprir regras mais duras para a
contratação de crédito agrícola, in-
clusive junto a bancos privados.

"É inequívoca a relação entre o uso
agropecuário e o desmatamento ilegal
na Amazônia", diz André Lima, diretor
de articulação de ações da Amazônia do
Ministério do Meio Ambiente (MMA).
"A exploração da madeira é urn meio
para se fazer a conversão da floresta em
terra cultivável." Os números são alar-
mantes e mostram que a carne e a soja
são as principais commodities que im-
pulsionam a destruição da floresta:
hoje, 80% das áreas desmatadas da
Amazônia são ocupadas pela pecuária e
90% do crescimento do rebanho bo-
vino em todo o Brasil nos últimos dez
anos aconteceu no bioma. Cruzamentos
de dados feitos pelo MMA ainda mos-
tram que, nos anos de 2002, 2003 e
2004, foi registrado um aumento signi-
ficativo no desmatamento da região, o
que coincidiu com um crescimento da
área plantada de soja no Brasil. Já um
estudo do Instituto do Hornern e do
Meio Ambiente da Amazônia (Imazon),
aponta que 83% da variação dos índices
de desmatamento nos últimos 12 anos
se deve exclusivamente a oscilações nos
preços da soja e da carne no mercado
internacional.

Avanço na floresta
Uma das medidas para deter o avanço
do agronegócio floresta adentro já co-
rneça a ser implementada - o recadas-
tramento das propriedades rurais nos
36 municípios campeões ern destruir a
floresta, situados nos estados de Mato
Grosso, Pará, Rondônia e Amazonas. Os
proprietários terão de apresentar docu-
mentos que comprovem seu domínio
sobre a terra, além de fazer um novo
georreferenciamento das áreas. Com
isso, o ministério pretende monitorar
mais de perto a ocupação da floresta. Se
o desmatamento ilegal ou irregularida-
des na titularidade ficarem comprova-
dos, entra ern cena o Ibama, que vai
embargar as propriedades fora-da-lei e
ainda responsabilizar a cadeia produ-
tiva que faz uso de produto agropecuá-
rio originário de propriedades que des-
matam ilegalmente. "A idéia é ter um
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mapa desses municípios descriminando
as áreas embargadas para ser veiculado
na internet", explica Lima.

Já o endurecimento dos critérios
para contratação de crédito não inclui
o recadastramento da terra, mas con-
diciona a liberação de recursos a uma
outra série de prerrogativas. Segundo
André Lirna, quando o produtor soli-
citar o financiamento, terá de apresen-
tar número do cadastro do imóvel no
Instituto Nacional de Colonização e
Reforma Agrária (Incra), documento
que comprove a regularidade ambien-
tal (por exemplo, uma certidão emi-
tida pela Secretaria do Meio Am-
biente) , e ainda assinar uni documento
que ateste não haver embargo ambien-
tal à área. "Até então estes eram crité-
rios seguidos de maneira voluntária.
Agora, passam a ser instrumentos juri-
dicamente aplicados por bancos públi-
cos e privados", afirma Lima.

Agricultura familiar
A regra terá duas exceções. Uma delas
é para a agricultura familiar. Neste
caso, o produtor terá apenas de assinar
uma declaração de que está em situa-
ção regular. Lima afirma que a menor
exigência para a agricultura familiar é
porque, inicialmente, o governo quer
focar nos grandes produtores. A se-
gunda exceção é para o Pronaf B, um
financiamento do governo federal de
até R$ l . S O O para pequenos agricul-
tores. Nesta modalidade, não haverá
exigência alguma, pois não são esses
produtores que estão devastando a
Amazônia, segundo o governo. E não
parece se enganar. De acordo com re-
portagem publicada por CartaCapital, o
Ibama elaborou uma lista com os 150
maiores desmatadores do país. A re-
vista divulgou os 11 primeiros nomes.
Todos eles, segundo apuração, são
grandes pecuaristas. Rosana Sorge
Xavier, a primeira colocada, destrui
9.600 hectares de floresta, e faz parte
de uma família dona do grande frig-
orífico Quatro Marcos.

Há, ainda, uma outra regra, que
atinge os assentados rurais. Neste caso
o Incra terá de fornecer uma declara-
ção de regularidade ambiental. "O ob-

jetivo é canalizar os recursos para
quem está agindo legalmente ou para
quem está entrando com pedido de
regularização", explica Lima.

Estado que concentra 52% dos
municípios que mais desmatairí na
Amazônia, o Mato Grosso está em pé
de guerra com o governo federal. O

governador Blairo Maggi solicitou até
rnesmo uma pesquisa à Secretaria do
Meio Ambiente do estado (Sema) -para
confrontar os dados do Inpe - a Sema
veio a substi tuir a antiga Fema,
fechada por uma operação da Polícia
Federal. Segundo o governador, o do-
cumento aponta 90% de erro nos
pontos de desmatamento detectados
pelo instituto entre outubro e dezem-
bro de 2007. As derrubadas vistas
como recentes seriam, na verdade, an-
tigas, resultado de incêndios florestais
ou de interpretações equivocadas das
imagens de satélite. "Hoje, podemos

afirmar que 100% dos pontos foram
verificados. Em 90% dos casos não se
tratava de desmatamento recente. Em
algumas áreas, por exemplo, não havia
desmatamento algum. Outras eram
pastagens", critica Maggi.

O MMA, por outro lado, esclarece
que os fazendeiros já possuem técni-
cas para enganar o satélite. Cortam as
madieras de valor e a mata baixa,
deixando a alta para esconder o solo da
imagem. Com o início das chuvas, se-
rneiam pasto por avião. No ano segunte,
ou no outro, com o pasto já grande,
fazem a derrubada. Quando os técnicos
do Ibama se dirigem ao local, escutam
alegações semelhantes à do governador:
"essa derrubada é antiga..."

O presidente da Federação da Agri-
cultura e Pecuária do Mato Grosso (Fa-
mato), Rui Prado, chegou a fazer uma
via-sacra pelos 19 municípios do estado
que fazem parte da lista dos que mais
desmatain para verificar a situação dos
produtores afetados pelas restrições. "Já
há uma paralisia da economia. Nin-
guém mais compra e vende terra", diz.

As críticas dos representantes do
agronegócio são dirigidas principal-
mente à burocracia do governo, que
dificultaria a liberação de documentos
fundiários e ambientais atualizados.
"Demora nove anos para o Incra libe-
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rar um georreferenciamento." Eles
ainda questionam a falta de conexão
das exigências com a realidade da re-
gião. A legislação ambiental determina
que 80% da propriedade rural na
Amazônia Legal seja conservada. Ape-
nas nos 20% restantes da área é permi-
tido o desmatamento para fins agro-
pecuários "Os produtores não têm
mais reserva legal há muito tempo.
Quem colonizou aqui na década de 70
teria ainda hoje esta cota?", questiona.

Ceticismo
Embora as novas medidas pareçam ser
de forte impacto em um primeiro
momento, a dificuldade ern se comba-
ter o desmatamento na região é de tal
porte que fica difícil vislumbrar os
efeitos de uma nova investida do go-
verno contra a derrubada da floresta.
Os obstáculos vão desde a dificuldade
em se acessar regiões remotas como ao
pequeno número de fiscais do Ibama
para fazer todo o monitoramento da
Amazônia Legal - geopolítica que é
maior do que o bioma amazônico—,
com S milhões de quilômetros qua-
drados e abrange os sete estados da
Região Norte (Amazonas, Pará, Ro-
raima, Amapá, Acre, Rondônia e To-
cantins) , mais Mato Grosso e metade
do Maranhão.

Vinte e três milhões de pessoas
vivem na Amazônia hoje, descenden-
tes de migrantes que chegaram à re-
gião a partir da década de 60, incen-
tivados a desrnatar pelo próprio
governo militar, que subsidiava a prá-
tica. Fica fácil entender por que o des-
florestamento já consumiu 17% do
biorna, o equivalente a Minas Gerais,
Rio de Janeiro e Espírito Santo jun-
tos. Só nos últimos cinco anos, foram
mais de 100 mil quilômetros quadra-
dos desmaiados, uma área maior do
que a de Portugal.

Em uma região dessa dimensão e
com tantos problemas de fiscalização
e monitoramento, sempre há espaço
para novas formas de exploração da
floresta, é o que acredita Paulo Bar-
reto, pesquisador sênior do Imazon.
"O Incra não faz licitação para regula-
rizar posseiros com mais de 100 hec-

A riqueza da biodiversidade da região está ameaçada por mau uso do território

tares há 20 anos", conta. Atualmente,
25% da Amazônia — cerca de 42 mi-
lhões de hectares - está nas mãos de
posseiros. "Este pessoal não vai apare-
cer para o recadastramento do Incra.
O posseiro não tem certeza de que o
governo vai querer regularizá-lo, a
única promessa é de punição com re-
lação ao desmatamento."

A permanência na clandestini-
dade não deixaria esses exploradores
da Amazônia longe do acesso a recur-
sos. O próprio pesquisador chegou a
encontrar um posseiro em Novo Pro-
gresso, no norte do Pará, que conse-
guia empréstimo em bancos públicos
de Santa Catarina para investir em pe-
cuária nos "seus" 500 hectares de
pastagem. "Ele não conseguia apro-
var um plano de manejo florestal
porque não tinha documento, mas
conseguia crédito de bancos para in-
vestir na pastagem."

Barreto diz que ainda há um dado
que não pode ser esquecido - a facili-
dade de capitalização desses posseiros.
"Eles se beneficiam de várias formas ao
ocupar urna terra pública. Eles vendem
a madeira e garantem recursos substan-
ciais de graça por muito tempo", diz.

Tamanha disparidade entre quem
explora e lucra com a venda de ma-
deira e quem conserva, e não tem
acesso a recursos do governo para de-
senvolver urn manejo sustentável da
floresta, acaba se traduzindo em uma
equação difícil de ser resolvida. Para
aprovar um plano de manejo, por
exemplo, o proprietário tem de com-
provar ser o dono da terra e ainda ela-
borar um plano diretor para a área.
"Sem uma regularização fundiária, fica
impossível", afirma Barreto.

O resultado pode ser visto ern di-
versas cidades da região, como em
Tailândia, no leste do Pará, que sofre
no momento um ostensivo combate à
comercialização de madeira ilegal,
mas onde o manejo florestal é ainda
um sonho distante. "Este é um pro-
blema gravíssimo — o descompasso
entre o combate á ilegalidade e as al-
ternativas positivas de desenvolvi-
mento sustentável da região. En-
quanto isso não for resolvido, não há
saída para a Amazônia."
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