
Longo caminho para a Amazônia brasileira 
O DESAFIO É ENCONTRAR MANEIRAS 
DE ESTANCAR O DESMATAMENTO 

E m um cenário em que urge a ne
cessidade de reduzir as emissões 
de gases causadores do efeito 

estufa, produzidos, em parte, pelo des-
matamento, o Brasil é peça-chave. N ã o 
só pelo fato de deter a maior fatia do 
território amazônico, como por ter fi
cado entre os países que mais perderam 
áreas de florestas entre 2000 e 2004. 

No último mês de maio, o Inpe (Ins
tituto Nacional de Pesquisas Especiais), 
que desde 1988 acompanha o desmata-
mento no Brasil, anunciou um dado as
sustador: o ritmo de desmatamento na 
Amazônia brasileira teve alta de 473% 
em março e abril deste ano na compa
ração com o mesmo período de 2010. 
No bimestre, os radares do instituto 
registraram o corte de 593 quilômetros 
quadrados de florestas, área equivalente 
a mais de um terço da cidade de São 
Paulo. A três meses do final do período 
da coleta da taxa anual, os dados apon
tam para uma interrupção da tendência 
de queda no corte de árvores dos últimos 
dois anos (veja gráfico na pág. 57). 

Para tornar o quadro mais incerto, 
foi aprovado em maio passado pela Câ
mara dos Deputados o texto do Código 
Florestal - criticado por ambientalistas 
e festejado pelo agronegócio. Especula-
-se que o aumento recorde no desmata
mento esteja diretamente relacionado 

às expectativas em relação a mudanças 
das regras do código, que ficariam mais 
rígidas. O que não aconteceu. 

O projeto ainda tem de ser votado 
no Senado. E, apesar de ter alcance 
nacional, a região que mais preocu
pa é a do bioma amazônico. Um dos 
pontos mais críticos do código é o fato 
de permitir ocupações em Áreas de 
Preservação Ambiental (APA). Além 
disso, deixa de ser exclusividade do go
verno federal regularizar as ocupações 
em áreas de preservação permanente 
em beiras de rios e faixas de vegetação 
natural ao longo de cursos d'água. 

Mais do que políticas que nego
ciem o que pode ser área de plantação, 
a A m a z ô n i a Legal - ou A m a z ô n i a 
brasileira - precisa de mecanismos 
financeiros que a sustentem. "Temos 
de pensar em maneiras de remunerar as 
boas práticas", afirma Antonio Carlos 
Porto Araujo, consultor de Energia Re
novável e Sustentabilidade da Trevisan 
Escola de Negócios. Enquanto métodos 
de pagamento como a Reed (Redu
ção de Emissões por Desmatamento 
e D e g r a d a ç ã o Florestal) ou o P S A 
(Pagamento por Serviços Ambientais) 
ainda são incipientes, poucas iniciati
vas isoladas obtêm êxito. Isso porque 
projetos como este ainda são caros. 
Outro problema, segundo Araujo, é a 

cultura de abundância que persiste no 
Brasil. "É inaceitável que se aproveitem 
apenas 45% das árvores cortadas. Os 
outros 55% são queimados, e sem apro
veitamento energético", observa. 

Paulo Mout inho , diretor execu
tivo do Ipam (Instituto de Pesquisa 
Ambiental da Amazônia) , reconhece 
que os indicadores de conservação da 
região vêm melhorando de 2004 para 
cá, com maior fiscalização, mas afirma 
que ainda há muitas ameaças à redução 
do desmatamento. Entre elas, o aumen
to na demanda por commodities (espe
cialmente grãos e carne), já que não 
existem mais áreas disponíveis para 
plantio em países como Estados Unidos 
e Europa. Além disso, Moutinho cita o 
próprio P A C (Programa de Aceleração 
do Crescimento), do governo federal, 
que não tem salvaguarda clara para a 
questão amazônica . "Hoje, a infraes-
trutura chega antes da governança. É 
preciso mudar isso", diz. 

O diretor executivo do Ipam afir
ma que o grande desafio é monetizar a 
preservação das florestas. "Precisamos 
de um plano nacional robusto", diz. É 
válido lembrar que, durante a 15 a Con
ferência do C l i m a das Nações Unidas, 
realizada em Copenhague, Dinamar
ca, no fim de 2009, o país se compro
meteu a reduzir 39% da emissão de 
gases que provocam o efeito estufa e 
diminuir o desmatamento da A m a z ô 
nia em 80% até 2020. Portanto, para 
que não se torne mais uma promessa, 
o assunto não pode sair da agenda dos 
governantes brasileiros. • 
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