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U m dos temas mais negligencia
dos pelas políticas públicas e 
pela população latino-ameri

cana é o meio ambiente. A prova mais 
evidente do pouco caso é o avanço do 
desmatamento. No centro disso está 
a Amazôn ia , maior floresta tropical 
do mundo, com seus 6,9 milhões de 
quilômetros quadrados, espalhada por 
nove países - Colômbia, Equador, Bolí
via, Brasil, Guiana Francesa, Guiana, 
Peru, Suriname e Venezuela. Pouco 
mais da metade dessa área - 4,2 mi
lhões de quilômetros quadrados - está 
em terr i tório brasileiro, nos estados 
do Amazonas, Amapá , Mato Grosso, 
Maranhão , Pará, Rondônia, Roraima, 
Acre e Tocantins. 

Para quem costuma pensar que se 

trata de informações catastrofistas, a 
projeção de um dos mais respeitados 
organismos internacionais, divulgada 
há pouco mais de um ano, confirma o 
que vem por aí. O relatório Assessment 
of the Risk of Amazon Dieback, do Banco 
M u n d i a l , considera real o risco de 
parte da Floresta A m a z ô n i c a entrar 
em colapso. O problema aconteceria 
por uma combinação de três fatores: 
desmatamento, mudanças climáticas 
e queimadas. Segundo o estudo, em 
2025, cerca de 75% da floresta desapa
receria. Em 2075, o quadro seria ainda 
pior, com apenas 5% de florestas de pé 
na região leste da Amazôn ia . 

O estudo baseou-se no conceito 
Amazon Dieback, que representa uma 
redução da biomassa da floresta. O 

número é tão crítico que, mesmo que 
se faça reflorestamento, a mata não 
voltará a se recuperar. 

De acordo com a análise, o risco 
de colapso de parte da floresta é maior 
no leste da A m a z ô n i a , que abrange 
parte do Pará e do M a r a n h ã o . O bioma 
mudaria tanto suas características que 
as árvores teriam cada vez mais dificul
dade em parar de pé. No lugar, surgiria 

outro bioma, a savana. 
Os efeitos dos maus-tratos à 

Amazônia seriam percebidos 
antes de o bioma desapare
cer. "Simulações indicam 
que, se mais 40% da mata 
a m a z ô n i c a or ig inal fosse 

cortada e transformada em 
pasto para o gado ou em campos 

de soja, o volume de chuva no leste da 
Amazônia poderia cair abruptamente", 
explica Philip M. Fearnside, pesquisa
dor do Instituto Nacional de Pesquisas 
da Amazôn ia (Inpa). Em 2008,18% da 
área já estava desmatada. 

N ã o só por sua d i m e n s ã o , mas 
t a m b é m por sua composição, essa é 
uma das regiões do planeta que mais 
atraem estudiosos, curiosos e, por que 
não citar, investidores. Estrangeiros 
compram terras no lado brasileiro da 
Amazôn ia com o objetivo de abrir áre
as para pastagem, para agricultura ou 
para exploração mineral. Alguns dos 
interessados em explorar o solo provo
cam queimadas sob o pretexto de que 
isso facilita a ocupação do terreno. A 
terra é motivo de conflitos e mortes en
tre produtores, agricultores e O N G s . E 
em um pedaço da Floresta Amazônica , 
por exemplo, que fica Carajás, a maior 
mina de minério de ferro a céu aberto 
do mundo, pertencente à Vale. 

Mas não são só as grandes minera-
doras que estão na região. Garimpeiros 
instalam-se à beira dos afluentes do Rio 
Amazonas em busca de riqueza. Des
viam o curso dos rios, causam erosões 
e poluem as águas com mercúrio. Os 
traficantes se proliferam nas florestas. 



Contrabandeiam aves e animais, por 
vezes com destino certo - algum cria
dor particular no exterior. 

Além dos zoológicos particulares, 
interessados em pesquisas sobre maté
rias-primas para a indústria farmacêu
tica t ambém cobiçam os ativos vegetais 
do mais importante bioma da América 
do Sul. Tentam descobrir os segredos 
das plantas da região e as soluções para 
os mais diversos males - nem sempre 
de forma legal. 

Não são só a qualidade do ar e a 
temperatura do planeta que estão in
trinsecamente atrelados ao que aconte
ce na Amazônia , mas também riquezas 
minerais, p r o d u ç ã o de alimentos e 
incalculáveis fontes de matéria-prima 
para a indústria farmacêutica. Outra 
caracter ís t ica da região é o fato de 
abrigar um grande número de povos 
indígenas - sendo que alguns deles até 
hoje vivem em completo isolamento. 

A todas essas particularidades 
somam-se outros ingredientes perigo
sos. Um deles é o tráfico de drogas, 
que transita entre Brasil, Colômbia e 
Bolívia, por vezes usando como rota 
a Amazônia , com pistas clandestinas 
para aviões e laboratórios para o pro
cessamento da coca. 

Também estão entranhados na flo
resta alguns dos mais colossais projetos 
da construção civi l . São hidrelétricas, 
como a de Jirau, no estado de Rondô
nia, e a de Belo Monte, no Pará, que 
mobilizaram a opinião pública interna
cional sob a alegação de que seriam um 
desastre para a vida indígena, a mata, 
os rios e a população ribeirinha. 

As rodovias t ambém oferecem ris
cos. "A grande causa do desmatamento 
são as rodovias que abrem acesso à 
floresta e permitem a entrada de inves
tidores, colonos que cortam e semeiam 
cultivos legais ou ilegais", afirma R i 
chard Chase Smith, diretor do Instituto 
do Bem Comum (IBC), de L ima . 

É particularmente polêmico o pro
jeto que prevê a continuação da rodovia 

que liga L i m a a Pucallpa até Cruzeiro 
do Sul, no Brasil. Tal caminho é parte 
do sistema U R S A (Integração da In-
fraestrutura Regional Sul-Americana) 
promovido pelo B I D (Banco Intera-
mericano de Desenvolvimento). Um 
dos principais opositores ao projeto é 
Marc Dourojeanni, ex-primeiro-chefe 
da Divisão de Meio Ambiente do pró
prio B I D , assessor sênior do Banco 
Mundia l e presidente da O N G ProNa-
turaleza. "Todos esses planos, muitos 
deles em plena execução, ocasionarão 
um aumento enorme no ritmo de des
matamento e degradação das matas 
naturais", diz. 

Segundo um estudo do qual Dou
rojeanni é coautor, com projetos como 
o das grandes rodovias, veríamos uma 
extinção quase que total da área peru
ana da Amazôn ia 

Ironicamente, a melhor ou pior so
brevivência da Amazôn ia peruana de
pende do Brasil, segundo Dourojeanni. 
"O Brasil se interessa especialmente 
pela energia hidráulica, tanto que fir
mou um convênio com o Peru que lhe 
outorga possibilidades concretas de 
explorar cinco opções de centrais hidre

létricas, com capacidade de gerar quase 
7 m i l M W . As opções mais avançadas, 
Inambari e Paquitzapango, já moti
varam confrontos com os cientistas e 
ambientalistas". 

No próprio Brasil, afirma Fearn-
side, do Inpa, o maior perigo está no 
projeto de recons t rução da Rodovia 
BR-319, que vai de Manaus a Porto 
Velho. Cons t ru ída pelo exército em 
1973, foi abandonada em 1988 e hoje 
opera apenas como um t raçado pelo 
qual passa uma linha de fibra óptica 
da Embratel pendurada em postes de 
madeira. As expectativas de retomada 
levaram os produtores rurais, "em uma 
área a cerca de 100 quilômetros de Hu-
maitá [perto de Porto Velho], a preparar 
algumas áreas para plantar soja". 

O cientista prevê que tal abertura 
"permitiria, inclusive, o fluxo migrató
rio desde o arco de desmatamento até 
a A m a z ô n i a Central", por enquanto 
relativamente intacta. Como se vê, as 
ameaças vêm de todos os lados. E não 
na mesma velocidade das propostas 
para solucionar a crise amazônica . • 
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