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DES 
Existem varias formas 
imediatas e baratas de 

conter o desmatamento da 
flo,resta amazonica. A extin9ao 

de incentivos fiscais para 
projetos de desenvolvimento 

na regiao e a cobran9a de 
impastos -sabre especula~ao de 

terras sao algumas delas 

Philip M. Fearnside 

0 desmatamento est a rapidamen
te convertendo a floresta ama
zonica brasileira em pastagem 

de baixo valor e de poucas perspecti
vas de sustentabilidade. Portanto, qual
quer plano para redirecionar o desen
volvimento na Amazonia para urn ca
minho melhor precisa corne~ar com 
medidas eficazes para frear o desmata
mento. Senao, sera perdida para sem
pre a op<;ao de aproveitar a floresta 
de maneiras mais sustentaveis. Os 
meios rna is promissores de obt~:r produ
<;ao sustentavel em grandes areas na 
Amazonia requerem a manuten~ao da 
cobertura florestal, por exemplo, pa
ra permitir o uso dos produtos farma
col6gicos e outros, oriundos de reser
vas extrativistas. Frear o desmatamen
to representa apenas uma medida pa
ra ganhar tempo; e urn uso muito me
thor precisa ser feito do tempo ganho. 
Nao s6 e precise fazer mais pesquisa 
sobre as tecnologias de produ~ao sus
tentada, mas tambem sobre os meca
nismos economicos necessaries para 
garantir que sistemas sustentaveis sejam 

adotados ao inves dos atuais sistemas 
nao sustentaveis. 

Frear a destrui~ao da. floresta re
quer mais do que simplesmente proibir 
0 desmatamento, que e a abordagem 
atual , totalmente sem exito. Medidas 
precisam ser tomadas para cortar os 
motives para o desmatamento. Algu
mas das medidas necessarias sao caras, 
como a redu~ao do fluxo de migrantes 
para a Amazonia, atraves da oferta 
maior de emprego nas areas-fontes de 
migrantes, tais como o Estado do Para
mi, tanto por meio da reforma agraria 
como por meio da cria<;ao de empre
gos industriais nas areas urbanas. Ou
tras medidas exigem longos periodos 
de tempo, como a mudan<;a de atitu
des atraves de programas de educa~ao 
e de extensao. No entanto, muitas me
didas essenciais podem ter impacto 
imediato a pouco custo, ate com econo
mias consideniveis para o governo. 
Alguns exemplos seguem: 

Desencorajar a especula~ao de ter
ras - A especula<;ao imobiliaria e 
uma das for<;as principais que leva ao 
desmatamento na Amazonia brasileira 

hoje . Remover a floresta e colocar no 
Iugar pastagem, que e o uso da terra 
rna is barato para implantar, e a manei
ra de ganhar a documenta<;ao legal pa
ra urn terrene e, depois, de obter o ti
tulo para evitar que posseiros ou fazen
deiros invadam a area. A especulacao 
das terras tern sido muito lucrativa 
mesmo que a produ<;ao de carne bovi
na seja, muitas vezes, pouca ou zero. 
Esta lucratividade tern que ser removi
da atraves da aplica<;ao de impastos 
pesados sobre ganhos de capital prove
nientes de vendas de terras. lmpostos 
pesados deste tipo sao plenamente jus
tificados, ja que o aumento subito do 
valor da terra nao se deve aos esforcos 
dos proprietaries da terra mas sim a 
expansao da rede rodoviaria que esta 
sendo paga pelos contribuintes de to
do o pais. Cada vez que uma estrada 
e construida ou melhorada na Amazo
nia, o valor das terras nas proximida
des pula imediatamente para centenas, 
senao milhares, de pontos percentuais. 

Nao considerar pastagem como ben
feitoria - A posse da terra na Amazo
nia e estabelecida pelo desmatamento 
e plantio de pastagem, sendo isto reco
nhecido pelo Ministerio de Reforma e 
Desenvolvimento Agrario (Mirad) como 



Colo no 
e familia, 

as margens 
da BR-429 

em 
Rondonia 

rais que se tornam viaveis devido a exis
tencia de urn determinado grande proje
to. Por exemplo, a infra-estrutura da 
ferrovia e da mina do Projeto Ferro 
Carajas permite que urn recurso de mi
neral de alto valor seja aproveitado com 
relativamente pouca perturba~ao am
biental direta. No entanto, os impactos 
indiretos sao enormes. 0 Projeto Gran
de Carajas, que foi justificado pela exis
tencia da ferrovia, inclui urn programa 
agricola cobrindo os 900 mil km2 da zo
na do programa, e urn projeto altamen
te destrutivo para a produ~ao de ferro
gusa. Considera~Oes ambientais devem 
incluir todos os desenvolvimentos rela
cionados e nao apenas as obras publi
cas iniciais, tais como a ferrovia. 

0 caso mais imediato no horizonte 
onde precisa estabelecer-se uma liga~ao 
na avalia~ao dos impactos e o caso da 
serie de seis barragens planejadas na 
bacia do rio Xingu . A primeira barra
gem (Kararao) e muito menos danosa 
que as outras cinco (Babaquara, Iriri, 
lpixuna, Kokraimero e Jarina). Apesar 
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do fato de que a represa de Kararao 
inundara algumas terras indigenas, as 
outras barragens serao desastrosas pa
ra uma longa lista de tribos. Uma das 
represas (Jarina) ate inundaria parte 
do Parque Indigena do Xingu. A pri
meira barragem produziria uma gran
de quantidade de energia com urn reser
vat6rio relativamente pequeno, porem 
a constru~ao da barragem e a sua linha 
de transmissao tern o perigo de fazer 
viaveis as outras barragens mais dano
sas. A regula~ao do fluxo de agua fei
ta pelas barragens do rio acima e a ab
sor~ao da carga de sedimentos se tor
nam argumentos progressivamente 
mais atraentes para construir as demais 
barragens, uma vez que a primeira ja 
existe. Qualquer Rima dando urn aval 
ambiental a primeira barragem precisa, 
portanto, ser condicionado a urn com
promisso irrevogavel de nao se cons
truir as outras barragens. Em 1988, a 
Eletronorte afirmou que apenas a pri
meira barragem estava sob discussao, 
e que decisaes sobre as outras barra-

gens seriam tomadas J-ste~i,mente. ·j,' 
Esta posi~ao e muito di~rente daque-
la de se comprometer em naa'construi~ • 
as outras barragens. 

Urn exemplo desta diferen~a critica 
e fornecido pelo enchimento do reserva
t6rio de Balbina, perto de Manaus. 
Em I 987, a Eletronorte concordou em 
encher o reservat6rio apenas ate a co
ta de 46 metros acima do mar, ap6s o 
que a qualidade da agua seria avalia
da antes de se tomar qualquer decisao 
a respeito de encher o reservat6rio ate 
a sua capacidade maxima de 50 metros. 
A quantidade de agua do rio Uatuma 
foi insuficiente para encher a represa 
mesmo ate a cota de 46 metros antes 
do inicio da epoca seca de 1988. Em 
1988 as declara~Oes da Eletronorte mu
daram para dizer que o enchimento ate 
a cota de 50 metros seria em apenas 
urn ano (ou seja, na epoca chuvosa de 
1988/ 1989), o que vale dizer que a de
cisao "adiada" nao tinha nenhum efei
to e que o reservat6rio seria enchido 
ate a cota de 50 metros tao rapido quan
to a disponibilidade de agua permitis
se. 0 exemplo do enchimento "adia
do" de Balbina deixa clara a necessida
de de urn mecanismo eficaz de obter 
compromissos firmes de nao tomar 
a~Oes danosas futuras ao inves de sim
plesmente adiar a decisao. 

Como urn todo os procedimentos 
de avalia~ao de impactos ambientais 
podem ser bastante fortalecidos para 
garantir que projetos destrutivos sejam 
evitados na regiao. Atualmente estao 
sendo criados precedentes extremamen
te perigosos porque estes dificultam 
as reais avalia~Oes dos impactos de fu
turos projetos. 

Conclus6es - 0 desmatamento pre
cisa ser diminuido de forma drastica 
e rapida; senao, as melhores op~Oes 
para o uso sustentado vao ser perdidas. 
Medidas baratas e potencialmente efi
cazes incluem: I) cobrar impostos so
bre especula~ao de terras; 2) nao reco
nhecer a pastagem como uma "benfei
toria'' para fins de estabelecer a pos
se da terra; 3) acabar com incentives 
fiscais e outros subsidies; 4) reduzir e 
controlar a constru~ao de estradas; e, 
5) fortalecer os procedimentos referen
tes ao Relat6rio sobre lmpactos ao 
Meio Ambiente (Rima) para grandes 
projetos de desenvolvimento. 

Philip M. Fnmside e pesquisador do Depar
tamento de Ecologia do lnstituto Nacional 
de Pesquisa da AmazOnia (lnpa), em Ma
naus. Este artigo foi publicado na revista 
Amazdnia Brasileira em Foco, em setembro 
de 1989. Agradeccmos a CNDDA pela cess!o 
do mcsmo. 



uma benfeitoria. Pastagem, na realida
de, nio e uma melhoria mas sim uma 
forma de destrui~o da Amazonia. 0 
solo se toma compactado e esgota-se 
o f6sforo disponfvel dentro de mais 
ou menos uma decada. Geralmente a 
pastagem fica depois abandonada pa
ra crescimento secundario com pouco 
ou nenhum valor econOmico. A produ
~o de capim cai rapidamente ao Ion
go da vida da pastagem, ate que o cus
to de controlar a invasio de plantas 
nio comestiveis exceda qualquer retor
no econOmico do gado alimentado pe
lo pasto. A classifica~o de pastagem 
como uma "benfeitoria" precisa ser 
abolida se se quer realmente controlar 
o desmatamento, para poder obter os 
beneficios da propriedade da terra, es
pecialmente o salto imediato do valor 

da terra que acompanha a concessio 
do titulo legal. 

Acabar com os iacendvos financel
ros- Uma parte do desmatamento e 
impulsionada pelos programas espe
ciais de subsidios governamentais, tais 
como projetos de pecuaria e de serra
ria aprovados pela Superintendencia 
do Desenvolvimento da AmazOnia (Su
dam) e pela Superintendencia da Zo
na Franca de Manaus (Suframa), e pro
jetos ag:-icolas e de produ~ao de ferro
gusa aprovados pelo Programa Gran
de Carajas (PGC). Incentivos incluem 
isencio do imposto de renda, arranjos 
permitidos para que a metade do valor 
dos impastos devidos sobre lucros de 
empreendimentos em outras partes do 
pais sejam aplicados nos projetos na 
Amazonia, e concessio de taxas de ju
ros abaixo da taxa da inflacio brasilei
ra. Apesar de uma mudanca de politica 

da Sudam em 1979 para impedir que 
"novos" incentivos fossem aprovados 
na parte de "floresta densa" da Ama
zOnia Legal, "novos" incentivos sao 
ainda dados na area de "floresta de 
transi~o"; e "velhos" incentivos con-· 
tinuam em toda a regiio. Todos estes 
incentivos deveriam ser abolidos ime
diatamente, o que implicara, inclusive, 
em uma medida bastante economica 
ao governo. As desigualdades econo
micas do Brasil reduziram o fluxo fi
nanceiro a niveis relativamente baixos 
em 1988, porem nenhuma decisio de 
politica foi tomada para evitar que gran
des fluxos financeiros para incentivos 
recomecassem se a economia nacional 
melhorasse. De fato, o presidente Jo
se Sarney ja declarou a sua intencio 
de manter os programas de incentivos 
para sempre. Os projetos incentivados 
ja devastaram grandes areas para pou
co retorno eccmomico. Os lucros obti
dos pelos beneficiarios nio representam 
contribuicOes produtivas a economia 
do pais, mas sim ganhos de especulacio 

. 
Dois Paranas desmatados na Amazonia ate 1988 

2 
A"- deemat.S. at• 1888 na patte ftOtMtal da AmazOnia Legal•t• •Umada em 410,7 mil km , 

ou 8,4% da nor.ta, o que equlvale, aproxlmadamente, a duu vezee a .,._total do Eatado do Para
"'- A •tlmatlva dlr.ta mala '**1te de deematamento na AmazOnia fol telta pelo ll11tltuto de Pelqul
... &paclala (lnpe), como contrlbu~ para o Programa "Noaa Natureza", • lndlcou apenaa 5,12% 
da Amaz6nla LAgaJ como delmat.oo. at' 1888 (Bralll, lnpe, 1a..). A prlmelra ver11o do relat6rlo do 
eetudo lndlcou que .. .,... de delmatamento M raferlam a "alt~ da cobertura v.getal", ou .. 
Ia. lnclufndo cerfldo • outro. tlpo. de •vena. Uma aegunda w.l'llo do relat6rlo modlflcou lato para 
"cobertura ftoreetal" (Braall, lnpe, 1Bb), o que lmpllca que a percentagem (5,12%) IObre a.,._ total 
da ~la Leo-~ n1o tern aentldo como lndl~ nem da fra9lo da ftofelta delmat.S. nem da tr• 
~ da r.gllo como um todo com v.oet~ alter.S. (e que, portanto, nlo poderla aer comparado com 

resultadoe de •tudo. anterlonla~ 01 va!OfM abeolutoe (em km ~ do •tudo do lnpe podem eer ~ 
veltldoe para melhorar a •Umatlva de delmatamento na ragtlo, PGf'*" dadoe de apenaa quatro dot 
nove Eatadoe da AmuOnla Legal n1o apreeentam lnc:onalattnclaa com oe tMUiladot de outraa medl
dae de aat611te feltoe anterlonnente. Em quatro Eatadoe (Acre, Mato Grouo,. Aond6nla • Par., a 6rM 
delmat.S. terla dlmlnuldo em rei~ a um ano anterior, • em um Eatado (Roralmt) terla aument• 
do de uma manelra tlo lenta que lerla lmprovml. Portanto, a eatlmatlva atual utlllza o. dadoe do ... 
tudo do lnpe, com uma ~ para aa ireaa de Nvtna, para oe quat.ro Eatadoe aem connltoe com 
outroe eatudoa (A~ Amazonas, Maranhlo • TocantlnaiGol"). • oe dadoe Pf'Oietadoe de •tudoe 
anterior• para oe demala cinco Eatadol. 
Veja tabela abalx9: 

Areas desmatadas na Amaz6nia Legal brasileira at6 1988 

Vegetac;lo orlginai (km2
) (a) A,.a deamatada (km2

) Percentagem Fonte 

&t8do Floresta Savana Total Floresta Savana (b) Total desmatada 
Acre 162.589 0 162.589 8.834 0 8 .834 6,7 (c) 
Am8p6 99.626 42.834 142.369 843 383 1.206 0,9 (d) 

Amazona• 1.682.488 6.486 1.687.963 12.837 46 12.882 0.8 (d) 
M..mlo 139.216 121 .01'1 280.232 23.771 20.884 44.436 17,1 (d) 
M8to Groao 672.889 308.332 881.001 98.861 63.116 161 .788 17,2 (e) 
Par6 1.180.004 88.829 1.248.833 140.172 7.939 148.111 11,9 (f) 
Rond6nlll 216.269 27.786 243.044 38.774 4.747 41.621 17,1 (g) 
RorMM 173.282 61 .736 226.017 2.746 820 3.686 1,8 (h) 
TOC8Iedns/Go161 32.068 237.866 289.911 20.279 160.470 170.749 83,3 (d) 
Amaz6nla~ 
Aru. (km2) 4 .127.087 881.862 4.988.939 344.708 238.183 682.889 
... tot.a 82,7% 17,3% 100,0% 
... ortglnel delmatade 8.4% 27,8% :11,7% 

-...: 

• •J M ._ tlotl &tMoe .to..,.,__.,_,..,_.,. H1UdN fomu tJo. .._ M ~ ,_. c«<e &r.lo. A~ M ~ e •"- em c«<e E.,_.lol tNdjcM ~do tNpe pe6Aictldo 
,.Jo ~ ...... lnpe, 110} com~ • 845 km2, .., conw o n~w~• ~ bebto em .J. • b} .4 *" • uv- eiterede ..U Ntlmede • ,.nk d.*" de ,.,_.. elretede (no- c». c1neo &tedcM ,_. oe 
QUeie oe dedoe do ..... lnpe, JID forem uudoeJ, ou• PMtJT M ,_ fOWl elretede tno- c». .,_ quno &tadoe ne ~J. ~-QUI • uv- lol.,_.. ne,.,...,.. ~em QUI • ~ lol.,._ 
rede dlnfJo • cede &r.do. DIMda .._ • COfrw~pG~IJIMIIdol enn o,... • ._ M .._ • llot..u pelblicedo no re4el6rlo do q. (BrMII, lnpe, 19tJtMJ • o critlrio urlllz-'o,. ln•po•~ • ,._,.no,..,.., 
eetudo, fez com QUI oe .._ ,.,_.,..., • ._ M .. .,.... Njem menoe confil....,., ~em &tMoe (como o T-mn.} com mub ,_ • uven.. • (c} ~ ,_. Aaow • FMnwldl (11D}, WMtlo 
ume,.., ,._ • perr;. dedoe M UNM (4.827 knJ2 ..,..,.._, M LendNt-MSS ereell, a>F, 1 .. 7aJ •. 11167 (B. 133 kmZ ~do L.endMf TM lnllflpoer.do pet1o IIIOF, ...... • dl &dlnel#w ,_. 
~ • ..,.__,MINI.._ • T-mn. • ._., lnpe, 11D PM• e ,_ MllotNu ..,..,_._ • el &ttnarfw ,_. o Malo~ M ~ (JIDI WMtlo ume ~ ,_ • PM* • .._ M ..... liOF 
11M2} WMtlo L.enduf-MSS M 11MO (52. 11M kmZ ..,..,_..,. • 1H3 medldo ne PMte oeer.. a.. Groe8o (227.Htl km2 ,,..,...,_..eo& o ,.._ l'bb10toee ....... liOF, 111651. A~ lol,.,.. ...
,..,_ ... ,.,. - ,_... OCIIIMn- • orlenUIIe do &r.do, udlundo ~,.,. ,.7 •• 111110,.,. • ,_. orienr.l (24.084 kmZ. 40. 700 kmZ ......,..,. t-..c:G11--J. ~ ,.... ,.,........,. ... - ,_..,IUil*,..,..... no &ado como um IDdo ....... liOF, 1•2b; Tordfn et el., 1INJO#. 0 WII1Dr ,_. 111110 ,_. • ,_,.. oc:idlin&el • Malo a.- (12.011e kmZ ..,,•adw.llol ~ •- lbmle. 
• fl ~ ,_. o ~ • FMnwldl (JIDJ WMtlo ume ~ ,_ • PM*. dedoe M ..... .-,.: (11163el wando L.enduf-MSS ,_. 1NO 133 •• 14 kmZ ..,..,.._, e &.dMI. 81Mm. .._.. LMcMet-TM ,_.. 
,. JIIN (1 1 • • N1 tml.....,.,.l. • I}~,_.,.,.,~ M ~ t11DJ WMtlo ume ,_., ,_ • PM*. dedoe. Ml/fnpNU A Tlldcel t111aJ WMtlo N()AA..g AVHM • ~. J, 1 A:m ,_.. 
,. Jll65 (21.8N lfmZ .... ,..., e ~ MdiiJIINII (~ ,...,., ,..,, WMdo 0 meemo ...... ,_. 11167 (38.1100 kJnZ .........,. 

.. 
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e, muitas vezes, do uso illcito do dinhei
ro dos pr6prios incentivos. Os incenti
vos devem ser terminados sumariamen
te; porem, caso os beneficlirios sejam 
julgados como tendo "direitos adquiri
dos" aos incentivos ja aprovados, to
das as parcelas futuras devem ser usa
das exclusivamente para restaurar a co
bertura arb6rea das areas ja desmatadas. 

Umltar a co~o de estndu 
- A constru~o e melhoria de estra
das e urn dos elementos-chave no pro
cesso de desmatamento, e e um dos 
pontos de presslo mais sensiveis onde 
a a~o do governo pode frear a perda 
de florestas . Quando resolve nlo cons
truir estradas, o govemo tambem pou
pa bastante dinheiro. Rodovias acele
ram o desrnatamento pela rnotiva~o 
da especula~o das terras, provocan
do a substitui~o da popula~o residen
te de colonos por pessoas que desma
tam mais depressa, por aumentar as 
taxas de derrubada praticada pelos re
sidentes na beira das estradas, e facili
tando a entrada de novos migrantes. 

Projetos de constru~o e melhoria 
de estradas devern ser restritos as are
as onde a terra e boa para a agricultu
ra. Senlo, urn processo de ocupa~o 
de terras inferteis fatalmente ocorreri 
completamente fora do oontrole do go
vemo. Urn sistema de zoneamento pa
ra identificar terras agriculturalmente 
aproveitaveis e necessario, e tern que 
ser baseado em criterios tecnicos rela
cionados a qualidade do solo, ao inves 
de fatores politicos ou geopoliticos. 
0 melhor exemplo e a rodovia BR-429 
em Rondonia, que abriu ao assenta
mento o vale altamente .infertil do rio 
Guapore. A estrada ja existe como 
urn caminho sazonalmente transitavel, 
mas pressOes de politicos locais sAo 
fortes para asfalta-la. Mapas prelimina
res do zoneamento. agricola de Rondo
nia, feito em 1987 pela Secretaria de 
Estado do Planejamento e Coordena
~ao Geral do Estado de RondOnia, in
dicaram uma faixa ao Iongo da estra
da como recomepdada ao uso agrico
la, mesmo que os mapas de aptidao 
da terra da area feitos pela Ernpresa 
Brasileira de Pesquisa Agropecuaria 
(Embrapa) rnostrem claramente a corn
pleta ausencia de solo born para a agri
cultura. Urn outro exemplo e o Proje
to Calha Norte, que propOe estradas 
e areas de assentamento ao Iongo das 
fronteiras do norte do Brasil. Nenhu
ma parte da area esta indicada como 
fertil pelos mapas de qualidade de so
lo produzidos a partir das imagens do 
projeto Radambrasil. 

Em casos onde o solo e julgado co
mo adequado para a agricultura, a cons-
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Tabela 1 
Causas pr6ximas do desmatamento 

Motlvoa preaentea 

principal a 

1. Especula~lo 
de terra 

2 . lncentivos 
tributMios 

3. Msiores impastos 

4 . Empr~stimo de 
interesse negativo e 
outros subsldios 

5. Cronogramas 
para projetos 
incentivados 

6. Empr~stimos 
especiais para 
culturas 

7. Produ~lo 
exportAvel 

B. Produ~lo de 
subsistlncia 

Elo com 

deamatemento 

Oerrubada estabelece o 
direito de posse, eleva 
valor de venda da terra 

Empresas podem evitar 
o pagamento de impos
tos devidos em outros 
lugares do Brasil se o di
nheiro for investido na 
Amaz6nia 

Maiores impastos para 
terras em " desuso", is
to 6, sem serem desma
tadas 

Financiamentos do go
verna aprovaram proje
tos para fazendas com 
taxas de interesse mais 
baixas que a infla~lo 

Prejetos de fazendas 
aprovados pelo governo 
aderem a um cronogra
ma para se qualificarem 
a incentivos continuos 

Cacau, caf6, borracha, 
pimenta preta, cana-de
a~ucar e cultures anuais 
slo financiadas em algu
mas jreas. Essas cultu
res nAo seriam atraentes 
sem os termos favorj
veis dos empr6stimos 

Carne e em manor esca
la cacau, arroz de sequei
ro e outras cultures ven
didas em outras regiOes 
ou pafses 

Relativamente menor 

lmportlncla por claAe de propriedede 

Pequena proprledadea 

lmportante em 'reas de 
grileiros colonos tentati
vamente documentados 
em jreas oficiais de colo
niza~Ao 

Nenhum fator 

Nlo importante 

Nenhum fator 

Nenhum fator 

lmportante em jreas de 
coloniza~Ao oficial 

lmportante entre peque
nos fazendeiros que de
pendem da venda das 
colheitas para dinheiro 
de sobrevivAncia de ano 
para ano. BenefJcios es
peculativos sAo um pre
sante para eles, embora 
um numero significativo 
de lotes seja de propria
dade de especuladores 
nAo residentes para quem 
a produ~Ao agricola 6 
uma considera~Ao menor 

Menor, especialmente 
em jreas de coloniza~o 
do governo, onde a maio
ria da derrubada 6 para 
planta~io de cultures pa
ra venda 

Grandea proprlededes 

lmportante em 'reas to
madas por grileiros bem 
como em 'reas legalmen
te documentadas (diff
ceis de defender contra 
posseiros) 

lmportante em projetos 
aprovados pela Sudam 
(maioria no Par') ou pe
la Suframa (no Amazo
nas) 

Pode tornar·se impor
tante 

lmportante. Assim co
mo incentives tribut6rios, 
mais importante no sui 
do Parj 

lmportante em 'reas de 
projetos da Sudam e Su
frama; muitas fazendas 
recebem subsfdios sem 
o cumprimento 

Relativamente importan
te para poucas fazendas 
grandes, embora proprie
dades de.tamanho m6dio 
(quinhentos a 2 mil hec
tares) sejam beneficia
des em Rond6nia 

lmportante, embora fre
quentemente fazendas 
maiores estejam integra· 
das em carteiras de in
vestimentos mais diver
sificadas. No caso de 
opera~6es grandemente 
motivadas por subsfdios 
e oportunidades especu
lativas, venda da produ
~Ao , mesmo escassa, 
acrescenta aos lucros 
da derrubada 

Nlo significante 



Tabela 2 
Causas subjacen~es do desmatamento 

C.uea 
,,.,......., 

J.Mac•_..•~ ..................... ................... ............... _ ... ....... 
4.Col ........... . ........ .............. ..,. 

8. Concentr~ da ...-de tena 
ne Amudftill ............. 

11. Oilpol ",. , ••• irWatlmentoe 
~em ow...._ .. 

12. ~ .. cuMOe amblenUI!a .......................... .......... 
13.&coehedl ... ~ 

.,., ....... cMrrubedu 

14. ~ ,........ eJdeldtl 1*0 ueo ............. ..,. 
fpcw ·"*""*'· ~~ 

11 .... ~ ........ 

Reaultado· 

e) E..-.-. em .......... IIPICitlmantlt WI'• de~ 
btAir ..... cr...,••~~com;.a.tMibcoa..,.dln'uMdea 

., DemMdll CfMCeiiUI ..... ....,~. Mlt.leilttilda ..... menot:) 
biCepicicMdeCM~C~n .. l*8dlnublre.,...PIIfti.IMbol. ........... •~.,..wndlt 
c, Pr...ao poltice cNteente.-.con.t~~ eetrlldll {com 11rtr~.o item4t 

a) tmlgr~lo d4l trallelhedolaa ..,.. terra Caumantando •• derrubadaa como poeMI· 
rae • oomo trllt.....,_.,. outr• ,........., 

bJ ~·'"'*'".,......, .. ..,.oompr.wre c..._~ Item 11 

at~,_. AIMdnle Ccom ~ 110 Item &I 
bt Acnento 1\1 dlmiMda por ...... j6.,.....,.. 

a) U.O. ext.n~M~a dl t1mt CPGf exemplo, .,.._ 
bt Pbuca~~ ..................... ..., •. 
c) Air~.,.,.,..,.,_ ,.....,loa lmlgrllim.,.. • ~ 
d) Pouu motlvaclo para que oa propr..UriOe de terrae det.ndam 6r••• nlo de•· 

rMUidH dot poeaeiroa 
•• Gllftlloa ....-cullldvoa po~ mtioftll 

•I A tendtncla doe reeklente• cto lmerlot dll Amu6nla de epoiar oovernot j6 ampo• 
Mdoa fomace um ..-..o pare o aumemo de~ pollrlc:a ..._ 
., .. , pele ~ de novoa territ6rios • E111doe, ;u.tJfic:lldM pelo cnatldmento 
de populaclo COf'lllgUido .u ...... doe,.. __ . -~. conetrul;lo 
dleetr ... 

b) Durante periodot ..,.cHHcoe de tendo aoc:lal ·em penea nlo emu6nlcaa cto Bra· 
Ill. como em 1870, vf·M que 01 progr~~maa de colonizaelo • ~de 
aetredea ne AmazOnia forem um malo de •vi• 1 pr...ao peCa refonnaaer6ria. 
Pwece que o lfeito Cia publiCidede em 10m0 doe progr~~M~ il male 1mpott.tnt1t 
do que o ftuxo real da popul~ 

UderN do oovamo jul1iftcam freqijenta!Mftte • colonllac;lo e con~ dl estradN pr6ximaa 
M ~-como ,otaclo contra inv-.. do pail. e.. jua1iflclltiYaa podam .., efldantaa,.. 
ra r~iur programaa Oo oovamo. deM~~~~~ pot outrOI motiYOI 

Dnlocamento de populacJo por ~ .- ,.,._,. ou pequanaa pouaa tlo tomadaa pot gran
dee,._...., AI pe.-deulojiidu muct.m I*• dlrrubar novu •aa• 
A •'** ~ profunda pell flortltt • o medo de lllimeis ~ impadem oa ueoe dl 
111frl com florem. EHt medo f upecillmlnte poclerO.o emr. oa rec6tn-chagados ~ GUtru regiOft 

A afttip tr~ lbilrica de atrlbuir um statuatodal maisllto.,. aiadOret deglldo do que aoa e;ri· 
~ t.va • pret.filncil ,.C. peatagam indepet ldente~J~~ntl' do lucro 

P...SO. deac:ontoa de Mperlldos cuatoa e retomos tuturo. pare lnveatlmentoa na Arnaz6-
nie, levendo • pouca pteOCu~o quanto • SU*tentabHidede do. elatemae de pr~o 

• Aumanta • atratiYidade acon6mlc:a reletive pare o inveltidor individulll dl UIOII de telfl que ,.que
rem ..,.. ,,. .. daii'NitadM, comper.ctoa com ueo. intlniMNI que paquen• ,,... damlbedN 
ou admlnlttraclo euttentaH dl ftorettu em c» 
Dln'ubar ma11t .,._ 1*1 ~uir ten• nlo mM p~vea 

el Urna pequen.t popc~lo podldlrrublt a exp6or• uma .tree grande 
bl Pouc:a contrlbui~lo para reaolver problema• de deHmprqo, aublmprago a fal-

ta • '*"·· 0 que lncota)l fMil dHmatamanto 

al Aurnanto dae treaa nec•aa•ri•a pare 1uprlr demand• de eub•l•ttncle lralatlve· 
"*""' !MnO!'I 

bl Dinhairo dol IUblldloe do govemo onwe em fuendla lmtWodudYaa • outro1 
projeto• allmentam 1 lnflac;Ao palo aumanto do podar aqullltlvo doe benefic"· 
rlo1, tem •• quentlaa correapondentea da contribulc;lo pale produ~lo (com re
ta(:lo 10 itAim 11 

Tabela 3 
Motivos adicionais esperados para futuro desmatamento . 

Motivo 

2. ~lode ceiVIo 

3. lkaporUt .,.,. - pOIINt • 
deMnvoMmeniO miMrll 

4. Projetos hiclretiltrlcoa 

R~zlo esperada 

Eaper ..... um ·aumemo com o pr6JCirno flm dat florestat umidu do Sudlltl da 
Aaia. atullmanta auprlnclo 01 mercadO• mundi••· 

Eaper ... um aumento 1*1 a produc;lo de ac;o do Projeto Gf_.. Cer1j6a ne ,.,.. late da Amaz6-
. ~·Ambo~ aat1o p6anajadoa.o.eotte da floruta natiYa 1 •• p&antaQ6el 

Eapara-M que acompenhe 0 cM~~t~IIOW.manto 1111 CarajM, TromtM~tia. San-. "--ade 1 outroliugarel 

Ptojetos ~em TucuNIITocantinal, ~ CUINmll, Samuaii.JtimartlaltepunareiJaril to· 
talllariam uma trM .- reMIV1It6rio de 4,4 mil km • mail.,_•• adlclonell ct..conhaddaa no rio To
caminiiiiW erendM belrragena, ... m de TUCUNI, mail dezenove menof"l • no rio Xinuu lnove • 
det lfendn ban'aganal. IWragena etuais ne regllo de Curut-Una (rio iurut-unata Pltldlo lou Co
ary Nunll. rio Araguarile Tuc:uruf lrio Tocamlnl• tota11um 2,5 mil km • AJoum•ncw• .,.., Mrlo 
derrubadu POf ,._,.. dnalojadN petu 32 barfllgena. bem como pot COI'IU'Iidtlde de IUIIQfte. 
Aa fltJtuacOM ne llbetac;lo do flvao de llgua, como ana a.lbina, tambim m.....O •na•tu~MW~ncilia 
de ftotwtat riO eb•xo daa ban'agene. AI perdla de ftorntae peloe PIOiiUMJ Ndrelftricoa. entn~tan
to, alo PICIUIMI quando~ com N petdM pale criaclo de gado I CMittll ~Vidadel. 

FoMt· Tebllu eatraldl• do anigo "Cauaea do de~~Ntamento ne Amazbn~ bfesillira" de Philip M r:.amsidll. publicado am Ptlr4 Desenvolvimento. n• 23. ja· 
oairo.ju:ho de 1988. for am IUQfimides •• raferhias bibliogr.tficas 

tru~o de estradas nlo deve ser permi
tida antes- de completar a demarca~io 
de reservas indfaenas, extrativistas e 
outras. lsto nlo estA acontecendo · no 
caso da rodovia BR-364, que esta sen
do asfaltada de Porto Velho (Rond6-
nia) ate Rio Branco (Acre). A demarca
~ das reservas indfgenas tem sido 
bloqueada pelo Conselho de Seguran· 
~ Naclonal, devido ao progra.ma Ca· 
lha Norte, enquanto a constru~lo rodo
viaria procede a todo vapor. Quando 
a demarca~lo das reservas esta atrasa
da, a o~io·de ter as areas como reser
vas e rapidamente perdida porque es
tas slo invadidas por aarimpeiros, ma· 
deireiros e posseiros. A situa~lo no 
Acre e uma repeti~o do que ocorreu 
em Rondania sob o programa Polono· 
roeste, onde a melhoria da rodovia foi 
completada enquanto muitas reservas 
ainda nlo foram demarcadas. A simul
tinea constru~lo de estradas e demar
ca~lo de reservas comprovadamente 
nlo funciona, como mostra o exemplo 
de Rondonia. Portanto, a demarca~io 
tem que ser completada antes de come
~ar qualquer cohstru~io rodoviaria. 

Fortalecer o Rima - 0 Relatorio 
sobre lll)pactos ao Meio Ambiente (Ri
ma) se tornou obrigatorio no Brasil 
em janeiro de 1985. Apesar de todas 
as falhas na legisla~io e na sua execu
~lo, o Rimae o que nos temos, e pre
cisa ser melhorado e colocado em fun
cioaamento. Meios mais eficazes slo 
necessaries para garantir que as partes 
interessadas nio influenciem nas con· 
clusOes dos relatorios. 0 sistema atual 
de relat6rios elaborados por empresas 
de consultoria, que slo pagas pelos 
proponentes dos projetos, claramente 
nio funciona. 

0 Rima precisa ser completado, pu
blicamente debatido e devidamente 
aprovado, antes que quaisquer passos 

. sejam tornados e tornem o projeto prQ
posto em um fato consumado irreversi
vel. lsto nAo ocorreu no caso de va
rios grandes projetos iniciados depois 
que o Rima se tornou obrigatorio. 0 
caso mais conhecido e o da Ferrovia 
Norte-Sui, para a qual a licita~lo de 
contratos de constru~lo foi realizada 
ap()s poucos dias da divulga~lo publi-

. ca da existencia do projeto, e antes. 
que qualquer . ~valia~io tenha sido se
quer iniciada. Os incentivos fiscais pa
ra os projetos de ferro-gusa na area 
do Grande Carajas foram tam bern apro
vados e as primeiras usinas construi- · 
das depois do Rima se tornar obrigat6-
rio, tcunbem sem nenhum estudo am
biental. 

0 Rima precisa visar garantias so
bre uma laraa aama de projetos colate-
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