
O desmatamento aumentou 28%, e o que isso significa? 
 
A estimativa da taxa anual do desmatamento medida pelo Projeto de Monitoramento do 
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (Prodes) aponta que foram desmatados 5.843 
quilômetros quadrados (km²) no período de agosto de 2012 a julho de 2013. Realizado pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe/MCTI), o Prodes computa como desmatamento 
as áreas maiores que 6,25 hectares onde ocorreu remoção completa da cobertura florestal – o 
corte raso. 
 
A taxa estimada em 2013 indica um aumento de 28% em relação ao período anterior, em que 
foram medidos 4.571 km². Esse aumento pode ser considerado um reflexo da discussão do 
Código Florestal (CF). O resultado da nova legislação será conhecido a partir dos dados de 
ago/2013 a jul/2014, que serão divulgados no final deste ano. 
 
O aumento em termos relativos é muito alto, mas se comparando com anos anteriores, em 
2011 houve desaceleração na diminuição do desmatamento; e em 2012 a taxa foi a menor já 
registrada desde o início do monitoramento do INPE/MCTI. Este resultado também pode ter 
sido um reflexo da discussão do CF, durante a qual o setor da agropecuária aguardava para 
desmatar sem riscos e sob a “proteção” da legislação mais relaxada proposta pelo novo CF. O 
aumento de 2013 pode ser considerado uma “compensação” pela grande queda de 2012, 
ilustrada graficamente na figura abaixo. 
 
É claro que todas estas ainda são hipóteses sobre a influência do CF (discussão da nova 
legislação) sobre a taxa de desmatamento. Por meio de uma análise fria dos números, uma 
possível conclusão é a de que o desmatamento está estacionado no patamar de 5.000 
Km2/ano e com um viés de alta - devido à nova legislação mais permissiva; a desvalorização do 
real frente ao dólar, que diminui o preço das commodities agrícolas; e a potencial abertura do 
mercado dos EUA para carne in natura brasileira até o final de 2014 (previsão otimista, a nosso 
ver) tendo dois estados amazônicos (MT e RO) dentre os que seriam autorizados. 
 
Por último, o desmatamento, ainda que em boa parte provavelmente legal, continua sendo 
um desperdício de recursos naturais, fruto de políticas públicas que não levam em 
consideração as aptidões naturais da região amazônica e o potencial de geração de riqueza 
com sua exploração sustentável. 
 

 


