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1.4 COMO FREAR 0 ·oESMATAMENTO DA AMAZONIA 

·PHILIP FEARtv,_~7./t 
(Ec61ogodo 

IN~ 

0 desmatamento es~ convertendo, rapidamente, a floresta amaz6nica 
brasileira em pastagem de baixo valor e de poucas perspectivas de sustentabilida
de. Portanto, qualquer plano para redirecionar o desenvolvimento, na Amaz6nia. 
para urn melhor caminho, precisa co~ar por medidas eficazes para frear o 
desmatamento. Se niio, ser.i perdida para sempre a o~iio de aproveitar a floresta 
de maneira mais sustentliveL Os meios mais promissores de obter produc;iio sus
ten~ vel em grandes lireas, na Amaz6nia, requerem a manutenc;iio da cobertura 
fforestal, por exemplo, para permitir o uso dos produtos farmacol6gicos e outros, . 
oriundos de reservas extrativistas. Frear o desmatamento representa apenas uma 
medida para ganhar tempo: e urn uso muito melhor ptecisa ser feito do tempo 
gan\lo. Niio s6 6 preciso fazer uma pesquisa sobre as tecnologias de produc;iio 
sustentada. mas tamb6rn sobre os mecanismos econ6micos necesslirios para ga
rantir que sistemas susten~veis sejam adotados, ao inv6s dos atuais sistemas nlio
sustentliveis. 

Frear a destruic;iio da floresta requer mais do que simpleSIJlC;Dte proibir o 
desmatamento, que 6 a abordagem atual, totalmente sem efeito. Medidas preci
sam ser tomadas para eliminar os motivos para o desmatamento. Algumas das 
medidas necesslirias siio caras, tais como a reduc;iio do fluxo de migrantes para a 
Amaz6nia, atrav6s da oferta maior de emprego nas lireas fontes de migrantes, 
como o Estado do Paranli, tanto por meio da reforma agrliria como por meio da 
criac;iio de empregos industriais nas lireas urbanas. Outras medidas exigem lon
gos perfodos de tempo, como a mudanc;a de atitudes atrav6s de programas de 
educac;iio e de extensiio. No entanto, muitas medidas essenciais podem ter im
pacto imediato a pouco custo, at6 com economia considerlivel para o Govemo. 
Seguem alguns exemplos: 

1) Desencorajar a especulac;iio com a terra 
A especulac;iio imobililiria 6 uma das principais forc;as que levam ao des

matamento na Amazonia brasileira, hoje. Remover a floresta e colocar no Iugar 
pastagem, que 6 o uso da terra mais barato para implantar, 6 a maneira de ganhai 
a docurnentac;iio legal para urn terreno, e, depois de obter o tltulo, para evitar que 
posseiros ou fazendeiros invadam a Iicea. A especulac;iio das terras tern sido 
muito lucrativa, mesmo que a produc;iio de came bovina seja, muitas vezes, pou
ca, ou zero. Esta lucratividade tern que ser removida pela aplicac;iio de impostos 
pesados sobre ganhos de capital provenientes de venda de terras. Impostos pesa
dos deste tipo siio pleoameote justificados, jli que 0 aumeoto subito do valor da 
terra niio se deve aos esforc;os dos proprie~os, mas, sim, A expansiio da rede 
rodoviliria, que es~ sendo paga pelos contribuintes de todo o pals. Cada vez que 
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uma estrada 6 construfda ou melhorada, na Amaz8nia, o valor das terras nas pro
ximidades pula imediatiunente para centenas, se niio milhares de pontos percen
tuais. 

2) Niio Considerar Pastagem como Benfeitoria 
A posse da terra na Amaz8nia 6 estabelecida pelo desmatamento e plantio 

de pastagens, sendo isto reconhecidp pelo Minist6rio da Reforma e Desenvolvi
mento Agr&i.o (MIRAD), como benfeitoria. Na realidade, niio 6 melhoria, mas, 
sim, uma forma de destrui~iio, na Amaronia. 0 solo se torna compactado e es
_gota-se o f6sforo disponfvel em mais ou menos uma d6cada. Geralmente a pasta
gem, depois, fica abandonada para crescimento secundMio, com pouco ou ne
nhum valor econ8mico. A produ~iio de capim cai rapidamente ao longo da vida 
da pastagem, at6 que o custo de controlar a invasiio de plantas niio comestfveis 
excede qualquer retorno econ8mico do gado alimentado pelo pasto. A classifica
~iio de pastagem como "benfeitoria" precisa ser abolida, se se quer realmente 
controlar o desmatamento. Se nfio, os pretendentes da terra sempre viio encon
trar caminhos para contornar a le~iio que regula o desmatamento, para po
derem obter os beneffcios de propriedade da terra, especialffiente o salto ime
diato do valor da terra que acompanha a concessiio do tftulo legal. 

3) Acabar com os lncentivos Financeiros 
Uma parte do desmatamento 6 impulsionada pelos programas especiais de 

subs(dios governamentais, como projetos de pecu&i.a e de serraria, aprovados 
pela Superintendencia do Desenvolvimento da Amaz8nia (SUDAM) e pela Su
perintendencia da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA), e projetos agdcolas e 
de produ~iio de ferro gusa aprovados pelo Programa Grande Carajlts (PGC). In
centivos incluem isen~iio do imposto de renda, arranjos permitidos para que a 
metade do valor dos impostos devidos sobre lucros de empreendimentos em ou-
tras partes do pais sejam aplicados nos projetos na Amaz8nia, e concessiio de ta
xas de juros abaixo da taxa da in~iio brasileira. Apesar de uma mudan~a da 
politica da SUDAM, em 1979, para impedir que "novos" incentivos fossem 
aprovados na parte de "floresta densa" da Amaz8nia Legal, "novos" incentivos 
siio ainda dados na &-ea de "floresta de transi~iio"; e "velhos" incentivos conti
nuam em toda a Regiiio. Todos estes incentivos deveriam ser abolidos imediata
mente, o que implicaria, inclusive, numa medida bastante econ8mica para o go
verno. As desigualdades econ8micas no Brasil tern reduzido o fluxo fmanceiro a 
n{veis relativamente baixos, em 1988, por6m nenhuma decisiio pol(tica tern sido 
tomada para evitar que grandes fluxos fmanceiros para incentivos reco~as
sem, se a economia nacional melhorasse. De fato, o Presidente Jos6 Samey jli de
clarou a sua inten~io de manter os programas de incentivos para sempre. Os 
projetos incentivados jli devastaram grandes &-eas, com pouco retorno econ8mi
co. Os lucros ganhos pelos beneficilirios niio representam contribui~Oes produti
vas A economia do pais, mas, sim, ganhos de espec~iio e, muitas vezes, do uso 
ilfcito de dinheiro dos pr6prios incentivos. Os incentivos devem ser terminados 
sumariamente, por6m, caso os benefici&i.os sejam julgados como tendo "direitos 
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adquiridos" aos incentivos ja aprovados, todas as parcelas futuras devem ser 
usadas, exclusivamente, para restaurar a cobertura das lkeas jli deslnatadas. 

4) Lirnitar a Constru~iio de Estradas 
A constru~iio e melhoria de estradas 6 urn dos elementos-cbave no pro

cesso de desmatamento, e 6 urn dos pontos de pressiio mais sensfveis, onde a ~ao 
do Govemo pode frear a perda de florestas. Quando resolve niio construir estra
das, o Govemo tambcrn poupa bastante dinheiro. Rodovias aceleram o desmata
mento pela motiv~iio da espec~ das terras, provocando a substitui~iio da 
populal<ao residente de colonos por pessoas que desmatam mais depressa, e por 
aumentar as taxas de derrubada praticada pelos residentes na beira das estradas, 
e facilitando a entrada de novos migrantes. 

Projetos de constru~iio e melhoria de estradas devem ser restritos l\s lireas 
onde a terra 6 boa para a agricultura. Se nlio, urn processo de ocup~ao de terras 
inf6rteis fatalmente ocorrerli, completamente fora do controle do Govemo. Urn 
sistema de zoneamento para identificar terras agriculturalmente aproveitliveis 6 
necesslirio, e tern que ser baseado em crioorios recnicos relacionados com a quali
dade do solo, ao inv6s de obedecer a fatores polfficos ou geopoliticos. 0 melhor 
exemplo 6 a rodovia BR-429, em Rond6nia, que abriu ao assentamento o vale 
altamente inf6rtil do rio Guapor6. A estrada jli existe como urn caminho sazo
nalmente transitlivel, mas press<>es de politicos locais siio fortes para asfaltli-la. 
Mapas prelirninares de zoneamento agricola de Rond6nia, feitos em 1987, pela 
Secretaria de Estado de Planejamento e Coorde~ao Geral, do Estado de Ron
d6nia, indicaram uma faixa ao longo da estrada como recomendada para uso 
agrlcola, embora os mapas de aptidao da terra da lirea feitos pela Empresa Bra
sileira de Pesquisa Agropeculiria (EMBRAPA) mostrem claramente a completa 
ausencia de solo born para a agricultura. Urn outro exemplo e o Projeto Calha 
Norte, que prop6e estradas e lireas de assentamento ao longo das fronteiras do 
Norte do Brasil. Nenhuma parte da lirea estli indicada como Urtil pelos mapas de 
qualidade do solo produzidos a partir das imagens do projeto RADAMBRASIL. 

Em casos onde o solo 6 julgado como adequado para a agricultura, a cons
tru~iio de estradas niio deve ser permitida antes de completar-se a demarca«;;iio•de 
reservas indigenas, extrativistas e outras. Isto niio esta acontecendo, no caso da 
rodovia BR-364, que estli sendo asfaltada de Porto Velho (Rondf»nia) are Rio 
Branco (Acre). A demar~ao das reservas indfgenas tern sido bloqueada pelo 
Conselho de Seguran~a Nacional, devido ao Programa Calha Norte, enquanto a 
constrw;iio rodoviliria prossegue a todo vapor. Quando a demarc~ das reser
vas esta atrasada, a o~iio de termos lireas como reservas e rapidamente perdida, 
porque estas sao invadidas por garimpeiros, madeireiros e posseiros. A si~iio 
no Acre e uma repeti<;iio do que ocorreu em Rondonia, sob o Programa POLO
NOROESTE, onde a melhoria da rodovia foi completada enquanto muitas reser
vas ainda niio haviam sido demarcadas. A simultanea constru~ao de estradas e 
demarc~ao de reservas comprovadamente niio funciona, como mostra o exem
plo de Rond()nia. Portanto a demarc~iio tern que ser cotnpletada antes de come
~ar qualquer constru<;iio rodoviliria. 
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5) Fortalecer o RIMA 
0 Relat6rio sobre Impactos ao Meio Ambiente (RIMA) se tomou obriga

t6rio no Brasil em janeiro de 1986. Apesar de todas as falhas na legisl~lio e em 
sua execu~, o RIMA 6 o que temos, e precisa ser melhorado e posto em fun
cionamento. Meios mais eficazes sao necessliri.os para garantir que as partes in
teressadas oio influenciem nas conclus6es dos Relat6rios. 0 sistema atual de re
lat6rios elaborados por empresas de consultoria, pagas pelos proponentes dos 
projetos, claramente, oio funciona. 

0 RIMA precisa ser completado, publicamente debatido e devidamente 
apreciado, antes que quaisquer passos sejam tornados e tomem o projeto pro
posto em fato consumado irrevers{vel. Isto nao ocorreu no caso de vliri.os gran
des projetos, iniciados depois que o RIMA se tomou obrigat6rio. 0 caso mais 
conhecido 6 o da ferrovia Norte-Sill, para a qual a licitac;:ao de contratos de 
construc;:lio foi realizada ap6s poucos dias da divulgac;:ao publica da existencia do 
projeto, e antes que qualquer avali~lio tenha sido sequer iniciada. Os incentivos 
fiscais para os projetos de ferro gusa na lirea do Programa Grande Carajru. foram 
tamb6m aprovados e as primeiras usinas constru{das depois do RIMA se tornar 
obrigat6rio, tamb6n sem nenhum estudo ambiental. 

0 RIMA precisa visar a garantias sobre uma larga gama de projetos cola
terais, que se tomam viliveis devido ~ existencia de urn deterrninado grande pro
jeto. Por exemplo, a infra-estrutura da ferrovia e da mina do Projeto Ferro Ca
rajru. permite que urn recurso mineral de alto valor seja aproveitado com relati
vamente pouca perturbac;:ao ambiental direta. No entanto, os impactos indiretos 
sao enonnes. 0 Programa Grande Carajru., justificado pela existencia da ferro
via, inclui urn programa agricola cobrindo os 900.000 km2 da zona do programa, 
e urn projeto altamente destrutivo para a produc;:ao de ferro gusa. Considerac;:<>es 
ambientais devem incluir todos os desenvolvi.11entos relacionados, e nao apenas 
as obras p6blicas iniciadas, como ferrovias. 
0 caso mais imediato, em que se precisa estabelecer uma lig~ao na avaliac;:ao dos 
impactos, 6 o caso da s6rie de seis barragens planejadas na bacia do rio Xingu. A 
primeira barragem (Kararao) 6 muito menos danosa que as outras cinco (Baba
quara, Iriri, Ipixuna, Kokraimoro e Jarina). Apesar de que a represa de Kararao 
venha a inundar algumas terras indfgenas, as outras barragens seriio desastrosas 
para longa lista de tribos. Urna das represas (Jarina) ate inundaria parte do Par
que Indfgena do Xingu. A primeira barragem produziria grande quantidade de 
energia, com urn reservat6rio relativamente pequeno, porem a constrm;:ao da 
barragem e a sua linha de transrnissao tern o perigo de fazer viaveis as outras 
barragens mais danosas. A regul~lio do fluxo de agua feita pelas barragens rio 
acima e a absorc;:ao da carga de sedimentos se tornam argumentos progressiva
mente mais atraentes para construir as demais barragens, uma vez que a primcira 
jli existe. Qualquer RIMA dando urn aval ambiental ~ primeira barragem precisa, 
portanto, ser condicionado a urn comprornisso irrevogavel de niio sc construfrem 
as outras barragens. 

Atualmente (1988), a ELETRONORTE afirma que apenas a primcira 
barragem esta sob discussao, e que decisbes sobre as outras barragens serao 
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tomadas posteriormente. Esta posi~iio 6 muito diferente daquela de se compro
meter em niio construir as outras barragens. 

~J..lm exemplo desta diferen~a crftica 6 fomecida pelo enchimento do not6-
rio Aservat6rio de Balbina, perto de Manaus. Em 1987, a ELETRONORTE 
concordou em encher o reservat6rio apenas at6 a cota de 46 m acima do nfvel do 
mar, ap6s o que a qualidade da ligua seria verificada antes de tomar-se qualquer 
decisiio a respeito de encher o reservat6rio at6 sua capacidade, na cota de 50 m. 
A quantidade de ligua no rio Uatumii foi insuficiente para encher a represa at6 a 
cota de 46 m, antes do infcio da 6poca seca de 1988. Em 1988, as·declar~6es da 
ELETRONORTE mudaram, para dizer que o enchimento at6 a cota de 50 m se
ria em apenas urn ano (ou seja, na 6poca chuvosa de 1988/89), o que vale dizer 
que a decisiio "adiada" niio tinha nenhum efeito e que o reservat6rio seria enchf
do at6 a cota de 50 m tiio rlipido quanto a disponibilidade de ligua permitisse. 0 
exemplo do enchimento "adiado" de Balbina deixa clara a necessidade de urn 
mecanismo eficaz para obter comprornissos fmnes de niio tomar ~s danosas 
futuras, ao inv6s de simplesmente declarar adiada a decisiio. 

Como urn todo, os procedimentos de av~iio de impactos ambientais po
dem ser bastante fortalecidos, para garantir que projetos destrutivos sejam evita
dos na Regiiio. Atualmente, estiio sendo criados precedentes extremamente peri
gosos po~que dificultam as reais av~6es dos impactos de futuros projetos. 

CONCLUSOES 

0 desmatamento precisa ser reduzido de forma drlistica e rlipida; se niio, as 
melhores OJ><tOeS para o uso sustentado viio ser perdidas. Medidas baratas e po
tencialmente eficazes incluem: 

1) Cobrar impostos sobre espcual~iio com as terras; 
2) Niio reconhecer a pastagem como "benfeitorj.a" para fms de estabelecer a 

posse da terra; 
3) Acabar com incentivos fiscais e outros subsfdios; 
4) Reduzir e controlar a constru~iio de estradas; e, 
5) Fortalecer os procedimentos referentes ao Relat6rio sobre Impacto ao Meio 

Ambiente (RIMA) para grandes projetos de desenvolvimento. 
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