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MEIO AMBIENTE 

Os biomas desprotegidos do Brasil 

Não é apenas a floresta amazônica, a maior do mundo, que tem sofrido com a desenfreada 

devastação provocada pelo avanço da pecuária, das madeireiras e do agronegócio. Se a 

Amazônia já perdeu mais de 600 mil quilômetros quadrados de floresta - uma área maior do 

que a Alemanha - outros biomas importantes, como a Mata Atlântica - que tem apenas 7% de 

sua área original, o Pantanal e o Cerrado também sofrem. 

Um dos principais indicativos de como o governo brasileiro trata mal os seus biomas é a pouca 

presença de unidades de conservação (UC) em todos eles. Nenhum atinge a meta de 10% 

prevista pela Convenção sobre Biodiversidade Biológica, da Organização das Nações Unidas 

(ONU), da qual o Brasil é signatário. O Pantanal, por exemplo, tem apenas 1,1% do território 

protegido por áreas federais. Os ecossistemas costeiros não têm nem 0,5% resguardado. Mas 

a perda de vegetação no Pantanal pode comprometer o suprimento de água de toda a Bacia 

do Rio Prata. A devastação marinha prejudica diretamente o abastecimento de peixes das 

populações.  

Os números de Unidades de Conservação são inversamente proporcionais ao grau de 

devastação. Enquanto o cerrado tem somente 3,3% do território protegido por unidades 

federais, a perda da vegetação nesse bioma já pode ter chegado a 55%, de acordo com 

números da ONG Conservação Internacional (CI). Conhecido como floresta de cabeça para 

baixo, porque a biomassa está mais concentrada na raiz do que nos troncos e folhas, o bioma 

cerrado tem um alto potencial de seqüestrar carbono. 'Mas estamos destruindo isso', lamenta o 

diretor do Programa Cerrado-Pantanal da CI, Ricardo Machado 

Como o presidente Lula, segundo seu secretário particular, Gilberto Carvalho, disse em 

entrevista à revista Veja que entre o cerrado e a soja, ele fica com os sojeiros, temos que ficar 

preocupados. Recorrer a quem? 

TRÊS TOQUES 

ENTREVISTA - PAULO MOUTINHO - Pesquisador do IPAM 

'Não vejo ameaças à soberania da Amazônia' 

Doutor em Ecologia, Paulo Moutinho é o coordenador de pesquisa do Instituto de Pesquisa 

Ambiental da Amazônia (IPAM), sucursal Brasília. Há quinze anos trabalha na Amazônia e atua 

também como professor orientador de pós-graduação da Universidade Federal do Pará. 

Participa desde 2000 das discussões internacionais sobre mudança do clima no âmbito da 

Convenção da ONU de Mudança Climática. É autor de dezenas de artigos e livros científicos e 

um dos autores da proposta de redução compensada do desmatamento, pela qual se pleiteia 

uma compensação financeira internacional aos países em desenvolvimento que fizerem 

esforços de redução de desmatamento. Nos últimos anos estuda as alternativas de 

desenvolvimento para a Amazônia que valorize a floresta e, simultaneamente, crie condições 



para o desenvolvimento econômico para a região. 

PD - Tanto o INPE quanto o Imazon indicaram que está havendo o crescimento do 

desmatamento na Amazônia, o que deverá ser confirmado agora que se inicia o chamado 

verão na região. Você acha que é essa a tendência realmente? A que se deve esse 

recrudescimento do desmatamento na região? Você acha que os preços valorizados das 

commodities agrícolas, como a soja, é a principal explicação? 

PAULO MOUTINHO - Certamente há um crescimento do desmatamento e que, pelo menos no 

curto e médio prazo, esta deve ser a tendência. Em grande parte, porque há uma relação forte 

e positiva entre a taxa de desmatamento e o preço de commodities agrícolas. Isto pode ser 

exemplificado também pela relação também positiva entre a taxa de crescimento do PIB 

amazônico e o desmatamento. Ou seja, quando há mais dinheiro circulando, há mais corte de 

árvores. Obviamente, o preço de commodities não é a única explicação. A ação ou não ação 

do estado tem também uma interferência importante nas taxas de desmatamento. Foi o que 

aconteceu nos últimos anos. Parte da queda nas taxas também foi em razão da ação enfática 

de fiscalização e campanhas do governo contra o desmate ilegal. Em algumas destas áreas a 

redução foi de 70% a 90%, um valor alto demais para explicar somente pelo baixo preço de 

commodities que imperava naquele momento.  

PD - O aquecimento global e a atuação das multinacionais na região são apontados como 

questões que indicariam que o debate sobre o futuro da Amazônia já está internacionalizado. 

Você acha que existe alguma ameaça à soberania brasileira sobre a região? 

MOUTINHO - Sinceramente, não vejo uma ameaça à soberania nos moldes em que esta vem 

sendo alardeada, isto é, uma invasão aos poucos do território através de instituições de todos 

os tipos ou de uma invasão armada. Isto não faz o mínimo sentido. Também não acho que o 

debate sobre o futuro da região esteja internacionalizado. Muito pelo contrário, nunca esteve 

tão nacional. Há uma participação efetiva de várias instituições nacionais no debate sobre 

Amazônia e mudança climática que, nos últimos anos, aumentou consideravelmente. O que 

temos que fazer, como sociedade e brasileiros, é definitivamente escolhermos o futuro que 

queremos para a região e cobrar ações neste sentido. A vocação da região é manter suas 

florestas em pé. O Brasil está num momento único de colocar em prática o sonhado 

desenvolvimento sustentável. E a Amazônia é um lugar perfeito para isto. Há ainda 80% de 

floreta que podem ser conservadas e seus recursos, se utilizados de maneira sustentável, 

trarão muita riqueza à região.  

PD - A criação de novas unidades de conservação é o melhor caminho para conter o 

desmatamento? 

MOUTINHO - Não há duvida de que criar unidades de conservação traz um beneficio na 

redução do desmatamento. Mas, não precisam, necessariamente, ser vazias de gente. Um 

estudo recente realizado pelo IPAM, em colaboração com a Universidade Federal de Minas 

Gerais, o Woods Hole Research Center e o WWF, e lançado durante a última Convenção da 

ONU sobre diversidade biológica, mostra que ao criar uma UC, há uma redução significativa do 

desmatamento futuro, tanto dentro quando no entorno da unidade. Uma cópia do estudo pode 

ser obtida do site do IPAM sobre clima e desmatamento (www.climaedesmatamento.org.br). 

Em muitos casos, aquelas unidades que mantém suas populações, sejam de indígenas ou 

extrativistas, têm um potencial grande de evitar desmatamento. Agora, é um bom caminho, 

mas não o único.  

 


