O Aume
ento no Desmattamento
o na Ama
azônia e
em 2013
3:
um
m ponto fora da curva o
ou fora d
de controle?
2‐2013, a taaxa de desm
matamento
o na Amazôn
nia aumenttou expresssivamente em
e 28%
Em 2012
(INPE, 2013),
2
um vvalor consid
derado inacceitável, já que
q o poder público d
dispõe dos meios
m
fundameentais paraa evitar tal rresultado. Embora
E
a área desmattada nesse período (5..843 km2)
seja a seegunda mais baixa reggistrada dessde o início do monitoramento do
o Inpe (198
88), essa
ainda reepresenta u
um grande d
desperdício
o, pois sobrram na Amaazônia umaa grande áreea já
desmataada e que see encontra completam
mente subuttilizada. A E
Embrapa e o Inpe estim
mam que
até 2010
0 a área abaandonada ou
o subutilizzada (coberrta por pastto sujo ou pasto
p
sob
regeneraação floresttal) na regiião totalizavva aproxim
madamente 12 milhõess de hectarees (5,4
vezes a áárea do Esttado de Serggipe). Se 25
5% desta árrea fosse ad
dequadameente utilizada, além
por carne
de se evitar o desm
matamento, já seria sufficiente parra atender a crescentee demanda p
até 2022
2.
Esse dessmatamentto, ilegal em
m grande paarte, resulto
ou na emisssão de cerca de 220 m
milhões de
toneladaas de CO2, u
um volume equivalentte a três vezzes a emissão anual (2
2012) do seetor de
transporrte do País1.
nuidade do desmatameento, mesm
mo com “rep
piques” esp
porádicos ou a baixas taxas,
t
A contin
preocup
pa. Assim, n
neste docum
mento, são ffornecidas algumas reeflexões sob
bre os motivos desta
continuiidade e são abordadass as lições aadquiridas pelo
p
País paara o seu co
ombate,
especialmente aquele consideerado ilegall.

Por que o desmattamento aaumentou em 2013??
nto do desm
matamento (Figura 1) coincidiu ccom vários fatores quee tradicionaalmente
O aumen
incentivvam o corte de florestaas e atingiu florestas situadas em
m diferentess categoriass
fundiárias (Figura 2). O aumento do preçço de produ
utos agrícolas, por exeemplo, tem
produtivos ccomo especculativos.
historicaamente incentivado o desmatamento tanto para fins p
Desmataa‐se para “vvalorizar” a terra e obtter ganhos na medidaa em que o sseu preço aaumente
no futurro. Por sua vvez, as gran
ndes obras de infraesttrutura com
mo hidrelétrricas, asfalttamento
de rodovvias (BR‐16
63, Transam
mazônica) e construçãão de portos (Itaituba e Santarém
m) altera a
dinâmica da região
o e pode terr contribuíd
do, em parte, para o reecente aumento da derrrubada
de floresstas. Em m
muitos casoss, obras com
mo rodovias e portos, atraem aqu
ueles que b
buscam
facilidad
des, por exeemplo, no escoamento
e
o da produçção agrícolaa. As salvagguardas
socioam
mbientais paara mitigar o risco de desmatame
d
ento associado a estass grandes ob
bras,
contudo
o, são fracass. Além distto, falta de ccobrança e investimen
ntos do pod
der público para que
sejam cu
umpridas. O exemplo mais
m embleemático
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http://seegg.observatoriodooclima.eco.br/inndex.php/page/117-Emiss%25C
C3%25B5es-porr-setor
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Figura 1. Evoluçãão da taxaa anual do
o desmatam
mento na Amazônia. Fonte: Prod
des‐Inpe
(http:///www.obt.inp
pe.br/prodes//index.php). As
A setas indiccam as percentagens de au
umento nas ttaxas em
dois momentos a parrtir de 2004: 2
2007‐2008 e 2012‐2013.

desta sittuação foi o fato de a rrecomendaçção, feita peelo relatóriio de impaccto ambienttal de
Belo Monte, para a criação de cerca de 15.000 quilô
ômetros quadrados dee Unidades de
vação, não tter sido acaatada. Adem
mais, as obraas continuaam a todo vvapor, mesm
mo depois
Conserv
de o Ibam
ma apontarr que a construtora reesponsável pela obra ttem descum
mprido várias
condicio
onantes soccioambientaais.
Ao mesm
mo tempo, o poder púb
blico vem enfraquece
e
ndo as regrras ambientais. O novo
o Código
Florestaal, aprovado
o em 2012, permitiu a consolidaçção de parte significattiva das áreas
ilegalmeente desmaatadas no paassado, o qu
ue criou exxpectativas de que novvos desmataamentos
possam ser anistiad
dos no futu
uro. O poder público taambém red
duziu Unidaades de Con
nservação
(responssáveis por aapenas 3%
% do desmattamento, em
mbora cubrram 25% do território
o
215) ameaçça enfraqueecer os
amazôniico, Figura 2 e Tabela 1) e o Conggresso Naciional (PEC 2
direitos indígenas. Ainda, o paadrão de deerrubada daa floresta sugere que o desmatam
mento
umentando
o em terras públicas nãão destinad
das e naqueelas que ain
nda carecem
m de
esteja au
informação quanto
o à situação
o fundiária ((Figura 2, T
Tabela 1). Em
E torno dee 37% do
orreu em árreas incluíd
das nestas d
duas catego
orias (Tabella 1).
desmataamento oco
orma agrárria também tem sido aalto e está,
O desmaatamento em áreas dee assentameento de refo
aparenteemente, asssociado à concentraçãão de terra por não asssentados. P
Por exemplo
o,
considerrando someente o desm
matamento em áreas de
d assentam
mento (29%
% do total ‐ Figura 2
e Tabelaa1), 75% do
os desmates foram sup
periores a 1
10 hectaress, valor inco
onsistente ccom o
perfil do
os assentad
dos da reforrma agráriaa que, usuallmente, derrrubam em média doiss hectares
por ano para fins d
de subsistên
ncia. Além disto, someente 55 assentamento
os (de mais de 2.700)
contribu
uíram com 50% do desmatamentto dentro d
desta catego
oria fundiárria.

2

Figura 2.
2 Área desm
matada em 2
2013 (mapa superior, pon
ntos em preeto) e distrib
buição das caategorias
fundiáriias (mapa in
nferior) na A
Amazônia braasileira. Fontte: Desmatam
mento ‐ Prod
des 2013; Caategorias
fundiáriias ‐ veja Tabeela 1.
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Tabela 1. Deesmatamento em 2013
3 por catego
oria fundiáária na Amaazônia
brasileira.
Á
Área desm
matada em % do to
otal
ategoria fu
undiária
Ca
201
13
desmata
ado
2
(km
m)
Terra Indígeena *
148,,04
3
U
Unidade de Conservaçã
C
ão *
312,,18
6
Á
Área de Protteção Ambiiental (APA
A) **
234,,01
5
§
A
Assentamen
nto
1.399
9,86
29
¥
Propriedadee privada
994,,02
20
&
665,,20
14
Terra públicca não destiinada
#
nformação fundiária
1.121
1,45
23
Terra sem in
T
Total
4.874,76 ‡
* Instituto Soccioambiental 2011 ‐ Base de dados geeográficos; *** Consideradaa separadam
mente
Cs por não apresentar resttrições de uso
o ‐ Instituto SSocioambiental 2011 ‐ Basse de
daas demais UC
daados geográfi
ficos; § Assen
ntamentos dee reforma agrrária ‐ Institu
uto Nacional de Colonizaçção e
Reeforma Agrárria 2013 ‐ Baase de dados geográficos; ¥ Propriedades com limiites identificaados,
caadastradas ou
u não; & Terrras da União
o e dos Estados com lim
mites definido
os (SFB, 2011
1); #
Co
onjunto de teerras públicaas e privadas para as quaiis não há info
ormação fund
diária dispon
nível,
seeja por ausên
ncia de cadasstro rural, sejja pela não d
destinação peelo governo; ‡ O total da área
deesmatada é d
diferente (meenor) daquelee estimado peelo Inpe (5.843 km2), pois a contabilid
dade
do
o desmatameento por cateegoria fundiáária neste traabalho foi reaalizada apenas com os daados
brrutos obtidoss pelos arqu
uivos shapefiiles disponibiilizados pelo
o Prodes/201
13, os quais não
in
ncluem estimaativas das áreeas desmatad
das que estão, por exemplo
o, cobertas po
or nuvens.

As liçõess sobre o combate
e ao desm
matamentto
mos anos, o Brasil tem
m aprendido
o várias liçõ
ões sobre ccomo combater o
Nos últim
desmataamento na A
Amazônia. Por exemplo, a partir de 2005, as taxas com
m que a florresta vinha
sendo deerrubada, começaram
c
m a cair grad
dativamentte em virtud
de de diverrsas medidaas de
controlee. Estre elass a intensifiicação da fisscalização (incluindo a prisão dee envolvidos em
também
crimes aambientais)) e a criação
o de Unidad
des de Consservação2 (Figura
(
1). Contribuiu
C
para estta queda naas taxas, o embargo
e
daa compra dee soja de árreas que forram desmattadas.
ou em 11 % (Figura 1)). Como resposta, o
Porém, eem 2008, a taxa de dessmatamentto aumento
poder pú
úblico rapid
damente im
mplementou
u medidas ainda maiss duras e focadas, entrre elas:

2

Soares-Fillho B., Moutinhho P., Nepstad D
D., Anderson A
A., Rodrigues H., Garcia R., Dieetzsch L., Merryy F., Bowman M.,
M Hissa L.,
Silvestrinia R. e Maretti C.. 2010. Role of Brazilian Amazzon protected arreas in Climate change mitigatiion. PNAS 107(24): 10821–
w.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0913048107.
10826. www
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fiiscalização concentrad
da nos mun
nicípios crítticos com maiores
m
taxas de
d
desmatamen
nto;
restrição dee crédito paara produto
ores que não iniciaram
m a regularização ambiiental de
seus imóveiis;
e
embargo
dee áreas desm
matadas e disponibiliz
d
zação de maapas dessass áreas na iinternet,
to
ornando paassiveis de penalidadees aqueles q
que compraassem prod
dutos oriun
ndos
d
dessas
regiõ
ões.

Além daas ações do Poder Execcutivo, o Miinistério Pú
úblico inicio
ou ações co
ontra empreesas que
comprarram gado d
de áreas dessmatadas illegalmente.
Apesar d
do sucesso do combatte ao desmaatamento am
mazônico registrado
r
n
nos últimoss anos é
preciso q
que o goverrno e a sociiedade esteejam alertass para que aumentos, mesmo que
eventuais, sejam evvitados. A p
persistênciaa desse desmatamento
o indica quee novas meedidas
u combate d
devem ser iimplementaadas. Tais m
medidas deevem ser paarticularmeente no
para seu
campo d
dos incentivvos econôm
micos para a conservaçção e reduçção do desm
matamento
especulaativo. Afinaal, o objetivo
o final é a ccompleta exxtinção do d
desmatameento na região, pois
mesmo a área derrrubada atuaalmente, do
o ponto de vvista ambieental e climático, aindaa é
inaceitávvel. A floressta é um reecurso finito
o. Para presservá‐la, seerá necessário zerar o
desmataamento o mais
m breve possível.
p
Asssim, para que
q possam
mos seguir com
c
reduçõ
ões
consisteentes nas taaxas de desm
matamento
o nos próxim
mos anos, sserá preciso
o avançar eem ações
de comb
bate já conssagradas e iimplementaar outras in
novadoras. Abaixo, ofeerecemos algumas
a
alternatiivas neste ssentido.

1)) Fiscalizar e puniir rapidamente
nte os crim
mes ambienttais tanto ccom ações d
da Polícia
É necesssário fiscaliizar e punirr rapidamen
Federal, quanto do Ibama. A fiiscalização deve ser m
mais preven
ntiva do quee reativa. Para isso, a
o e a fiscalizzação de árreas degrad
dadas por eexploração m
madeireiraa devem serr
detecção
priorizadas como eestratégia d
de antecipaçção ao desm
matamento
o. Também é preciso ggarantir
que as áreas embarrgadas conttinuem nessta condição
o. Há indíciios de que eesteja ocorrrendo a
originárioss destas áreeas. Neste sentido, seráá necessáriio ampliar
comercialização dee produtos o
nho bovino criado em áreas embaargadas e rresponsabillizar os friggoríficos
o confiscco de reban
pela com
mpra deste gado. Isso pode
p
ser feeito cruzand
do‐se os dados que esttão disponííveis nas
Guias dee Transportte Animal ccom as inforrmações daa lista de árreas embarggadas.
A morattória da sojaa e as açõess do Ministéério Público contra a carne
c
ilegall devem serr
ampliad
das e reforçaadas. Além de restringgir o mercaado para os produtores ilegais, taais
medidass devem vallorizar aqu
ueles que prroduzem dee forma susstentável.
dos grandess desmatad
dores ilegaiss deve ser ttambém priioridade.
A puniçãão efetiva d
Considerando que para desmaatar um hectares de fllorestas o ccusto é de aproximadaamente R$
por hectaree (informação de camp
po), a investigação sob
bre a movim
mentação fiinanceira
1,5 mil p
5

envolvid
da na destru
uição ilegall da florestaa pode ser uma
u
ação in
novadora d
de controle a ser
utilizadaa. Uma forçça tarefa enttre o Ibamaa, a Polícia Federal e o Ministério
o Público Esstadual e
Federal poderia ressponsabilizzar não som
mente aquelles que pro
omovem dirretamente a
mas também
m aqueles q
que a financcia.
derrubaada ilegal dee árvores, m

2)) Criar incentivos econômiicos para
a a conserrvação
Além dee punir infraatores, é essencial apo
oiar a conseervação. Issso pode serr feito com incentivos
i
econômiicos imediaatos, em esccala, para a conservaçção, recomp
posição e a regularizaçção
florestall. O crédito para ativid
dades agrop
pecuárias na
n Amazônia tem cresccido
substanccialmente ssem que, po
or exemplo, a adequaçção ao Código Florestaal, mesmo ccom todos
os afrou
uxamentos iinerentes a sua nova versão
v
da leei, seja adottada como critério seletivo para
a concesssão de finaanciamento
os.
Alguns dos
d incentivvos já são p
previstos no
o Artigo 41 da nova lei florestal, tais
t como aas
comprass públicas sustentávei
s
is, o tratamento tributtário diferenciado, o pagamento por
p
serviçoss ambientaiis, a certificcação e o crédito para a produção
o agropecuáária sustentável e
florestall.
Os incen
ntivos devem ser direccionados, preferenciallmente, parra a agriculttura familiaar, de
acordo ccom o novo
o Código Flo
orestal, e po
oderiam reforçar iniciiativas com
mo o Program
ma
Assentam
mentos Verrdes, do Inccra, e a prop
posta de paagamento p
por serviçoss ambientaais via
Program
ma de Aquissição de Alimentos (PA
AA).
vos também
m poderiam abranger ttributos. Po
or exemplo,, o governo
o ainda arreecada
Incentiv
apenas u
uma pequena fração d
do Imposto Territoriall Rural (ITR
R), que foi ccriado para coibir a
ocupaçãão especulativa, e que poderia serr utilizado ccomo recurrso para inccentivo da p
produção
sustentáável. Em 20
002, a admin
nistração feederal arrecadou apen
nas 6% do valor
v
poten
ncial do
ITR segu
undo um an
nalista da R
Receita Fedeeral.

3) C
Combaterr a especculação fu
undiária
ulação fund
diária ou o desmatame
d
ento especu
ulativo pareece ser umaa das principais
A especu
razões p
para o avanço do desm
matamento, mesmo qu
ue grandes ááreas já dessmatadas aainda
estejam disponíveis. A especu
ulação certaamente movve o desmaatamento ileegal. A derrrubada da
priação indeevida (“possse”) de terrras públicaas represen
nta um estím
mulo
floresta para aprop
nsolidado e, muitas vezes, reforçaado pelo po
oder públicco. Raramen
nte o
historicaamente con
governo
o retoma a p
posse dessaas terras, mesmo
m
quan
ndo elas são
o nitidamen
nte mal utillizadas ou
improdu
utivas. Nestte sentido, a cobrança do ITR é esssencial para desestim
mular a especulação.
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Especiallmente nos municípios com conccentração de áreas sub
butilizadas, a exemplo
o de São
3
Félix do Xingu, no P
Pará, e Arip
puanã, no M
Mato Grosso
o.
Para evitar a especculação o go
overno deve também rresistir às pressões
p
paara diminuiir as áreas
protegid
das na regiãão. Estudo rrecente dem
monstrou q
que as áreass protegidaas menos effetivas
contra o desmatam
mento são aquelas ond
de existem cconflitos fundiários4. Por
P isso, nãão
surpreen
nde que o desmatame
d
ento nos arrredores dass Flonas Alttamira e do
o Jamanxim
m (Figura
3), bem como da Teerra Indígeena Baú, na área de inffluência da BR‐163, essteja associaado à
expectattiva de dim
minuição doss limites deessas áreas protegidass. Portanto,, é preciso eestancar o
processo
o político d
de revisão desses
d
limittes no Conggresso e cob
brar sinais m
menos amb
bíguos da
bancadaa do govern
no sobre o aassunto.

4) O
Ordenar e alocar a
adequada
amente o uso do te
erritório
o
ontinua avaançando em
m terras pú
úblicas não destinadas. São milhõ
ões de
O desmaatamento co
hectaress de terras fflorestadass que aguarrdam destin
nação5 e que estão à m
mercê de griileiros e
especulaadores de terra (Figurra 2). O govverno deve ccoordenar e focar as ações
a
de vários
órgãos rresponsáveis pela desttinação e geestão destees território
os, como o SServiço Florestal
Brasileirro, Ibama, IICMBio, Inccra e Funai. Deve ser dada
d
priorid
dade para a destinação
o de
terras paara conservvação e uso
o sustentável por povo
os da floresta, os quaiss vêm sofreendo
pressõess, inclusive a partir dee novas obrras de infraeestrutura n
na região.
das, o governo deve accelerar o Caadastramen
nto Ambien
ntal Rural ((CAR)
Nas áreaas já ocupad
georrefeerenciado ‐ acompanh
hado de seu
u efetivo mo
onitoramen
nto – algo qu
ue, infelizm
mente,
ainda é m
muito falho
o. Além dissso, deve aceelerar e apeerfeiçoar a regularizaçção fundiárria. Por
exemplo
o, tem sido reportado que posseirros de áreaas embargadas estejam
m recebend
do títulos
de terra no oeste do Pará.
or de grand
des obras de infraestru
utura de intteresse
Estas ações devem se concenttrar ao redo
onsável porr mais de 50
0% dos
federal, entre elas o asfaltameento da BR‐‐163 (respo
desmataamentos deeste ano), naa Transamaazônica e ao redor dass Usinas Hidrelétricas do
Madeiraa e Belo Mon
nte.

Ver lista d
de municípios ccom mais terraas subutilizadaas em Barreto, P
P. & Silva, D. 20
013. Como dessenvolver a eco
onomia rural
sem desmaatar a Amazôniia? Belém‐PA: IImazon.
4 Nolte, C.; Agrawal, A. & Barreto,
B
P. 201
13. Setting prio
orities to avoid deforestation in Amazon pro
otected areas: aare we
choosing th
he right indicattors? Environm
mental Research
h Letters. 8 015
5039
5. SFB. Serv
viço Florestal B
Brasileiro e Ipam
m. Instituto dee Pesquisa Amb
biental da Amaazônia. 2011. Fllorestas Nativaas de
Produção B
Brasileiras. (Reelatório). Brasília, DF. Disponível em: http:///ipam.org.br/d
download/livrro/Florestas‐Nativas‐de‐
Producao‐B
Brasileiras/612.
3
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Figura 3
3. Os “hotspo
ots” de desm
matamento em
m 2013 na região da BR‐‐163/Flona d
do Jamanxim. Cada
hotspot é delineado através do cáálculo (Análisse de Densidaade de Kernell) da densidaade de polígon
nos de
dos ao longo d
do ano de 201
13.
desmataamento de differentes tamaanhos ocorrid

Enfim, o histórico rrecente dem
monstra qu
ue o combatte ao desmaatamento deve
d
ser enccarado
como um
ma missão p
permanentte, assim co
omo o é no ccombate à inflação.
i
Paara tanto, é
importante observar e persegguir as metaas de reduçção do desm
matamento já estabeleecidas
para a reegião. Conssiderando o volume dee terras já d
desmatadass e abandon
nadas, esta meta
deveria ser o desm
matamento zzero! Com a aplicação incessantee e integrad
da das polítiicas que já
mada a polítticas inovadoras, seriaa
se mostrraram eficaazes contra o desmatamento, som
perfeitam
mente posssível atingirr tal meta.
Neste seentido, as in
nstituições abaixo listaadas ofereccem esta brreve análisee do desmattamento
registrad
do em 2013
3 e se coloccam à dispo
osição do Po
oder Públicco para deb
bater, em
profund
didade, os reesultados e recomend
dações aqui brevemente apresenttados. Com
m um
esforço cconjunto daa sociedadee e poder público, espera‐se que esse expreessivo aumeento do
desmataamento na A
Amazônia sseja somentte um pontto fora da cu
urva e não uma reverssão da
tendência de quedaa na destru
uição da florresta.
Brasília, 07 de janeiro
o de 2013.
Instituto
o de Pesquiisa Ambienttal da Amazzônia – IPA
AM
Instituto
o Socioamb
biental – ISA
A
Instituto
o do Homem
m e Meio Am
mbiente daa Amazôniaa ‐ IMAZON
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