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As moratórias e os seus efeitos
Firmado há três anos, pacto da soja ainda é tido como o mais bem-sucedido contra o desmatamento
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ESTATÍSTICAS

Queda no desmate

VARIAÇÃO

-54,9%

Segundo dados do Inpe, desmatamento diminuiu 54,9% entre julho de 2008 e julho de 2009
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Perfil da devastação da floresta é diferente
Ritmo da derrubada do bioma caiu; desmate tem crescido em áreas menores
O desmatamento da Amazônia Legal sofreu uma queda de
54,9% no período compreendido entre agosto de 2008 e julho de 2009, quando foram desmatados 3.538 km² (ante 7.822
km² de mata derrubada entre
agosto de 2007 e julho de
2008).
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Assim como o pacto da pecuária, a Moratória da Soja começou com um estudo feito pelo
GreenpeacehátrêsanosedivulgadocomestardalhaçonaEuropa. O relatório apontou que a
cultura da soja era, naquele momento, um grande vetor do desmatamento no bioma e que a
maior parte da produção alimentava, na Europa, frangos e
gado cuja carne era servida em
redes de fast food.
Consumidores preocupados
com o meio ambiente boicotaram as redes, que deixaram de
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O setor pecuarista começou a
viver em junho um período de
inferno astral com a publicação
do relatório A Farra do Boi na
Amazônia, elaborado pela ONG
Greenpeace. O documento, fruto de três anos de estudo in loco,
apontava a pecuária bovina como o mais novo vetor do desmatamento do bioma amazônico.
Edava osnomes: grandesredes
do varejo, frigoríficos com presençainternacionale até consagradas marcas de calçados esportivos figuraram como corresponsáveis pela degradação
da floresta.
O documento chamou a atenção do Ministério Público Federal do Pará, que deu início a
umaamplamobilização demercado. Resultou no boicote das
principaisredes devarejo à carne produzida no Estado. Culminou também com um Termo de
Ajustamento de Conduta
(TAC) entre supermercados e
frigoríficos, que prometeram
rastrear a origem da carne que
chega à mesa do consumidor.
A Moratória da Carne – como ficou conhecido o episódio –
nãofoiaprimeiraaçãodessanatureza firmada entre mercado,
ONGs e órgãos de fiscalização
para tentar conter o avanço indiscriminado sobre a floresta.
Em março foi firmado o pacto Madeira é Legal, em que prefeituras, governos estaduais e
iniciativaprivadasecomprometeram a fiscalizar a origem da
madeiradaAmazôniaqueabastece o mercado do Sudeste.
E há três anos foi assinada a
Moratória da Soja, compromisso que mobilizou a indústria de
beneficiamento dessa cultura,
governo e ambientalistas e que
éconsiderado omaisbem-sucedidodospactosdomercadocontra o desmatamento.
AdúvidadosespecialistasouvidospeloEstadoé atéque pontoas iniciativasfirmadasnoâmbito do mercado para conter a
degradação da floresta estão
surtindo efeito. Entre agosto de
2008ejulhode 2009,odesmatamento mês a mês medido pelo
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostrou
queda de 54,9%, em relação a
agosto de 2007 e julho de 2008.
No entanto, a crise financeira retraiu a demanda mundial
por commodities agrícolas, o
que pode explicar, em parte, a
perda no ritmo da devastação.
“Não tenho a menor dúvida
de que a redução no ritmo do
desmatamento foi influenciada
pelaquedanademandainternacional por commodities como
sojaecarne”,dizCláudioMaretti, superintendente de conservação da ONG WWF-Brasil.
“Mas há avanços que precisam
ser considerados, até mesmo
do ponto de vista da fiscalização dos órgãos públicos.”

Os dados são do sistema Deter, apurados pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e divulgados no início deste mês.
A redução apontada pelo sistema, que é realizado mês a
mês, considera as áreas que sofreram o chamado corte raso

(ou desmate completo) e as
que estão em degradação progressiva. O sistema serve de
alerta para as ações de fiscalização e controle dos órgãos
ambientais.
“Os números trazem algum
alento, mas é preciso ficar
atento à tendência nos próxi-

mos meses”, diz Adolpho
Dalla Pria, especialista em
conservação e agronegócio da
The Nature Conservancy
(TNC), uma das organizações
não governamentais signatárias da moratória da soja.
Mas a área desmatada em
2008 foi ainda muito grande,

quando se analisa outra metodologia do Inpe, o Prodes.
Em 12 meses, foram devastados 12,9 mil km² da floresta,
um incremento de 12% em relação ao desmatamento de
2007, quando 11.532 km² de
mata amazônica vieram abaixo. O Prodes, que traça uma
estimativa anual do desmatamento, busca mostrar a interferência humana sobre a floresta e é usado como referência nos estudos e boletins, até
mesmo internacionais.
As entidades que traba-

comprar carne de animais alimentados com soja do Brasil.
Exportadores de produtos
como óleo e farelo de soja sentirama pressãonobolso. Não tardou para que o setor negociasse
comorganizações nãogovernamentais, em um movimento ao
qual ogoverno sejuntou depois.
O setor se comprometeu a não
comprar mais matéria-prima
vinda de novas áreas de desmatamento na Amazônia Legal, a
partir de 2006. Três anos depois, os signatários afirmam ter
motivos para comemorar. “A
soja não é mais um fator importante de desmatamento do biomaamazônico”afirmaCarloLovatelli, presidente da Abiove,
entidadeque representaosprodutores de óleos vegetais.
Afiscalizaçãodocumprimento da moratória, feita por satélite, mostrou que, entre 2007 e
2008, não houve avanço da soja
sobre os 295 polígonos (áreas
superiores a 100 hectares) monitorados, o equivalente 49 mil
hectares. Entre 2008/09, o monitoramento de 630 polígonos
(158 mil hectares) mostrou 2,1
mil hectares desmatados, sendo que 1,3 mil com soja plantada
(12 polígonos acima de 100 hectares em 10 propriedades).
“A soja produzida nessas localidades não será comprada
pela indústria”, diz Lovatelli,
que anunciou a renovação da
moratória por mais um ano.
O sucesso dessa moratória,
no entanto, pode ser explicado
pelo comportamento do preço
da commodity. A crise financeira fez o preço do grão oscilar
muito, com picos de baixa cotação entre agosto de 2008 e julho
deste ano, exatamente quando
o desmatamento na Amazônia
recuou. Em 21 de agosto de
2008, antes do agravamento da
crise financeira, a soja estava
cotada a US$ 13,65 o bushel
(que corresponde a 27,2 quilos)
no mercado internacional. No
início de dezembro, chegou ao
seu patamar mais baixo, sendo
negociada a US$ 8,27.
ParaMaretti, doWWF, osresultados do pacto da soja sugerem que as pressões de mercado podem ajudar, sim, a frear a
derrubada da floresta. “São os
nós da cadeia econômica que
precisam chegar ao consumidor e influenciar sua decisão de
compra. Ainda que as empresas tenham entrado no processo, é preciso ir além”, afirma.
Éocasodamadeira amazônica de origem certificada, que
aindanãoconquistouespaçodefinitivo no mercado doméstico.
“Não há prêmio no mercado interno para a madeira extraída
de modo controlado e certificada”, explica Sérgio Amoroso,
presidente do Grupo Orsa, que
mantém uma área de 545 mil
hectares de floresta com selo
FSC no Pará.
“O pacto setorial da madeira
ainda é muito recente, o que faz
com que ainda não surtam efeitos diretos sobre os índices de
desmatamento. Mas já dá para
ver consequências marginais,
como o aumento das revendas
de madeira certificada”, diz Estevão Braga, coordenador de
manejo florestal do WWF. Para
Amoroso, falta no Brasil uma
política de governo que exija
madeira de origem sustentável
nas compras de órgãos públicos e estatais e também certificação na concessão de florestas
para exploração de madeira.
“Seria um belo empurrão por
parte do governo.” ●

lham na Amazônia sinalizam
que está ocorrendo uma mudança no perfil do desmatamento. “Está ocorrendo desmates em áreas menores, com
menos de 100 hectares, o que
pode sugerir um novo padrão
de ocupação da região”, diz
Pria.
Em 2008, 47% dos desmatamentos foram em áreas menores que 25 hectares, que geralmente não são ocupadas por
culturas como a soja, que demandam áreas maiores e mecanização. ● A.V.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 28 ago. 2009, Vida & Sustentabilidade, online.

