
ano de 2012 terminou 
com uma boa notícia 
na área ambiental: o go

verno brasileiro anunciou a dimi
nuição em 27% do desmatamento 
na Amazônia Legal (denominação 
político-administrativa que en
globa todo o bioma Amazônia do 
Brasil, mais as áreas de Cerrado do 
Mato Grosso e Tocantins) entre os 

meses de agosto de 2011 e julho 
de 2012, em comparação com os 
12 meses anteriores. Os números 
retratam um recorde histórico des
de que o controle passou a ser rea
lizado, em 1988. Segundo dados 
do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), foram desmaia
dos 4.656 km 2 no período anali
sado, o equivalente a quase quatro 

vezes o tamanho do município do 
Rio de Janeiro. No período ante
rior, entre agosto de 2010 e julho 
de 2011, foram 6.418 km 2 de flo
resta que vieram abaixo. 

Embora a notícia tenha sido 
bem recebida por ecologistas e 
estudiosos da questão ambiental 
brasileira, a diminuição no des
matamento da Amazônia, mesmo 
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alcançando seus melhores indica
dores, ainda é um problema sério 
e complexo. Estudos realizados 
nos últimos dez anos por órgãos 
governamentais, ONGs e especia
listas apontam que as razões para 
a destruição do mais importante 
bioma do Brasil são muitas e vão 
desde a migração e expansão ur
bana com a abertura de novas es-

tradas até a exploração ilegal de 
madeira. Entretanto, a principal 
causa está relacionada ao modelo 
de desenvolvimento de uma im
portante cadeia produtiva do país: 
a pecuária. 

CAMPEÕES DO DESMATAMENTO 
Segundo dados do Inpe divul

gados em 2011, 62% dos cerca de 
720 mil km 2 da floresta - uma área 
semelhante ao tamanho da França e 
equivalente a 18% de todo o bioma 
amazônico - derrubada até 2008 
foram ocupados por pastagens para 
o gado. Mato Grosso, Pará e Ron
dônia são os três estados, dentre os 
nove que compõem a Amazônia 
Legal, que mais derrubaram a flo
resta, sendo responsáveis por 82% 
do desmatamento verificado entre 
1988 e 2008. Embora nos núme
ros divulgados no final de 2012 os 
três estados tenham diminuído seu 
percentual de derrubada da floresta 
(Mato Grosso, - 31%; Pará - 44%; e 
Rondônia - 12%), em números ab
solutos, o levantamento demonstra 
que o Pará ainda é o estado que 
mais desmata a vegetação na Ama
zônia Legal, ao suprimir 1.699 km 2 

de florestas, mais de um terço do 
total, seguido por Mato Grosso, 
com 777 km 2 desmatados; e Ron
dônia, com 761 km 2 . 

Estudiosos e especialistas con
cordam que a ação de desmata
mento, intensificada a partir da 
década de 1990, é resultado de 
uma dinâmica relacionada às for
ças de mercado, em especial a ex
pansão da pecuária e, em menor 
grau, do plantio de soja. 

Dados demonstram que o re
banho bovino na região triplicou 
entre 1995 e 2006, passando de 
26 milhões de cabeças de gado 
para 73 milhões, justamente nas 
áreas onde ocorreu o maior des
matamento. Em 2003, um estudo 
financiado pelo Banco Mundial 

já apontava a relação direta entre 
desmatamento e pecuária, assim 
como a lógica econômica existen
te na questão. Análise efetuada 
pelo Greenpeace Brasil, a partir 
de dados do Censo 2006 do Ins
tituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), indica que 79% 
das áreas utilizadas na Amazônia 
Legal Brasileira (excetuando-se 
o Maranhão) estão ocupadas por 
pastagens. Segundo o IBGE, exis
tem três cabeças de gado para cada 
habitante na região. 

Embora menor que a pecuária, 
o plantio da soja está aumentan
do. Um mês antes de anunciar a 
queda histórica do desmatamento 
na Amazônia, a ministra do Meio 
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Text Box
Fonte: Educação, São Paulo, ano 16, n. 190, p. 30-33, fev. 2013.




