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Redução do desmatamento; 
o que comemorar? 

Menor taxa de desmatamento na 
Amazôn ia d e s d e o início das 

medições pelo Ins t i tu to Nac iona l 
de Pesquisas Espaciais (Inpe). Essa 
foi a manchete divulgada no dia 27 
de novembro de 2012 pela ministra 
do Meio Ambiente, Izabella Teixeira. 
Para além da manchete , a ministra 
se 'arriscou a dizer' que essa "foi a 
única notícia ambiental positiva que 
o p lane ta teve esse ano" (2012) -
palavras da ministra. Será mesmo? 
Podemos nos orgulhar tanto desses 
valores? Devemos almejar o desma-
tamento zero ou, em desejo mais utó-
pico, a expansão da floresta amazô-
nica para realmente comemorar? 

S e g u n d o dados do P ro je to de 
Monitoramento do Desflorestamen-
to na Amazônia Legal (Prodes), do 
Inpe, houve redução de 27% na taxa 
de desmatamento em 2012, medida 
entre agosto de 2011 e julho de 2012, 
em comparação com 2011. A Ama-
zônia Legal abarca as áreas de ve-
getação t ipicamente amazônica no 
país: os sete estados da região Nor-
te, além de Mato Grosso e parte do 
Maranhão. O Prodes, no entanto, só 
registra o desmatamento em áreas 
superiores a 6,25 hectares (área de 
cerca de sete campos de futebol ofi-
ciais) que t enham sofrido corte raso, 
ou seja, a remoção completa da ve-
getação florestal. 

Os dados indicam que a área to-
tal desmatada na Amazônia foi re-
duzida de 6.418 km² em 2011 para 
4.656 km² no ano passado. Para dar 
uma idéia do que representa a flo-
resta supr imida em 2012, que foi 
motivo de comemorações de muitos, 
esses 4.656 km² equivalem a mais de 
três vezes o tamanho da cidade de 
São Paulo, a maior do Brasil. Se essa 

é a única notícia ambiental positiva 
para o planeta nesse ano, 2012 deve 
ser considerado um ano catastrófico 
e de profunda perda ambiental. 

Foi a única vez, desde o início das 
medições, em 1988, que o sistema 
registrou valores abaixo de 5 mil km², 
mas a partir de 2004 vem sendo ob-
servada uma redução constante na 
taxa de desmatamento, ano após ano. 
De 2009 em diante, as taxas de des-
m a t a m e n t o t êm sido as menores , 
quando comparadas à série histórica 
de medições. Esse resultado, de fato 
significativo, pode refletir uma fisca-
lização mais eficiente, associada ain-
da a maior aprimoramento tecnoló-
gico das técnicas de sensoriamento 
remoto que medem a derrubada da 
floresta. 

P R E S S Õ E S CONTRA PROTEÇÃO Será 
que o motivo dessa redução das ta-
xas não poderia ser outro? Será que 
as á reas de vege tação na tu ra l na 
Amazônia Legal - excluindo unida-
des de conservação e terras indíge-
nas - foram tão destruídas que a re-
dução das florestas disponíveis para 
supressão levou à d iminuição dos 
índices de desma tamen to? Nessa 
perspectiva, as áreas protegidas, que 
t êm pape l f u n d a m e n t a l na m a n u -
tenção no bioma amazônico, se tor-
naram as principais 'barradoras ' da 
fronteira do desmatamento na região. 

Esperamos que essas áreas pro-
tegidas resistam às ameaças e pres-
sões atuais, como as associadas à 
construção de hidrelétricas e estra-
das, à exploração de petróleo e gás 
natural , à mineração e à expansão 
da agricultura e da criação de gado, 
entre outras ameaças. Infel izmen-
te, as unidades de conservação da 
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A partir de 2004 vem sendo observada uma redução constante na 
taxa de desmatamento, ano após ano. (...) Esse resultado pode refletir 

uma fiscalização mais eficiente, associada ainda a maior 
aprimoramento tecnológico das técnicas de sensoriamento remoto 

que medem a derrubada da floresta 

Amazônia podem não resistir a tais 
ameaças. No Brasil, já temos exem-
plos da fragilidade dessas áreas re-
servadas à proteção do bioma dian-
te das pressões econômicas. 

Em 2009, a Medida Provisória 462 
alterou os limites da Reserva Extra-
tivista Federal Baía do Iguape, loca-
lizada na área mais preservada da 
Baía de Todos os Santos (BA), no 
estuário do rio Paraguaçú. Essa ca-
tegoria de unidade de conservação 
permite a presença de populações tra-
dicionais extrativistas e visa ao uso 
sustentável dos recursos naturais. O 
objetivo da modificação dos limites 
foi possibilitar, em parte da área ori-
ginal dessa unidade, a instalação de 
um grande polo industrial naval. 

Como a presença da unidade de 
conservação impossibilitava a im-
plantação do empreendimento , a 
solução adotada foi modificar a área 
da reserva. Ou seja, os limites da re-
serva extrativista foram redesenha-

dos levando em conta um aspecto 
econômico e em detrimento dos as-
pectos biológicos, físicos e sociais -
cerca de 4,5 mil famílias de pesca-
dores artesanais e marisqueiros lo-
cais são afetadas diretamente pela 
implantação do empreendimento. 

Essa decisão abriu, para todas as 
áreas legalmente protegidas, um pre-
cedente ímpar no processo de espe-
culações e expansões de diferentes 
empreendimentos econômicos, fra-
gilizando o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação e a Polí-
tica Nacional de Meio Ambiente. Se 
esse exemplo baiano se tornar rotina 
na Amazônia, talvez vejamos os ín-
dices de desmatamento crescerem 
novamente, devido à oferta de novas 
áreas para supressão da floresta. Com 
isso, as fronteiras do desmatamento 
na Amazônia Legal se expandirão 
para além da área atual. 

Embora os dados revelem uma 
redução na taxa de desmatamento 

amazônico, o Brasil, entre os nove 
países sul-americanos que têm essa 
tipologia vegetal dentro de suas fron-
teiras, é o que detém o maior passivo 
amazônico - a maior superfície des-
matada. Pior: mantendo esse ritmo 
de desmatamento, mesmo sendo o 
menor valor dos últimos anos, em 
uma década a perda de floresta atin-
girá 46.560 km², área maior do que 
o estado do Rio de Janeiro. 

Devemos realmente comemorar 
o contínuo desmatamento de nossas 
florestas? Mesmo que a destruição 
seja menor ao longo dos anos, a so-
ma dos totais anuais representará 
grandes áreas desmaiadas, insubsti-
tuíveis. Acredito que a notícia que 
aguardamos para realmente come-
morar é a do desmatamento zero. 
Melhor ainda será o dia em que ob-
servarmos o avanço das florestas, por 
meio de uma taxa negativa do des-
matamento associada a uma taxa 
positiva de florestas restauradas. D3 A ut
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Text Box
Fonte: Ciência Hoje, Rio de Janeiro, v. 51, n. 302, p. 54-55, abr. 2013.




