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Desflorestamento nas áreas protegidas na Amazônia Legal
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O Brasil se encontra entre os países depositário das florestas tropicais mais importantes do planeta.
Os inúmeros ecossistemas existentes em toda a sua extensão territorial abrigam a maior
biodiversidade já encontrada (MMA, 1998). Toda a megadiversidade existentes concentra-se em
especial em biomas como a Floresta Amazônica e a Floresta Atlântica (Mittermeier et aI., 1997).
Segundo Búfalo e Valeriano (2005), estas florestas têm enfrentado um período de grandes e rápidas
mudanças como resultado da ação antrópica. Essas mudanças geralmente alteram a cobertura do
solo de florestas para agro-pastoris, o que implicam em fatores socioeconômico não só da região
atingida, mas até mesmo em escalas globais, podendo impactar o ciclo do carbono, o patrimônio da
biodiversidade e o clima mundial. Um meio de amenizar este impacto esta na criação de "Unidades
de conservação para garantir a preservação integral dos recursos naturais (parques nacionais e
estaduais, estações ecológicas, reservas biológicas, entre outras) e de áreas protegidas que
permitam o uso desses recursos (terras indígenas, reservas extrativistas, reservas de
desenvolvimento sustentável, e florestas nacionais), componentes essenciais dentro da estratégia
de controle do desflorestamento". (Alencar et aI, 2004). O Brasil possui diversas categorias de
unidades de conservação, em níveis federal, estadual e municipal, conforme o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), lei federal nO 9.985/00. (sendo somente utilizadas
neste trabalho as unidades de conservação federal). Cada uma dessas categorias possui sua função,
sendo algumas mais restritivas que outras. Outra categoria de áreas institucionais na Amazônia
Legal são as Terras Indígenas, sob jurisdição do governo federal, por meio da Fundação Nacional do
Índio (FUNAI). Neste projeto tanto as unidades de conservação quanto as terras indígenas são
tratadas como "áreas protegidas". No interior destas áreas foram avaliados os desflorestamentos
anuais de 2000 a 2005, através dos dados disponibilizados do programa PRODES(Monitoramento da
Floresta Amazônica Brasileira por satélite), um projeto do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais) que desde 1989 vem produzindo estimativas anuais das taxas de desflorestamento na
Amazônia legal. Os resultados obtidos através destes dados são os seguintes: De 2000 a 2005
foram desflorestados 2043991 ha no interior das áreas protegidas, o equivalente a 3% em relação
ao desmatamento total na Amazônia Legal neste período que foi em torno de 69278270 ha. Desse
total, desflorestado no interior das áreas protegidas, cerca de 59% foi nas terras indígenas, que
possuem 372 unidades, entre as quais 314 foram afetadas, sendo as mais afetadas, a TI Alto Rio
Guamá, TI Maraiwatsede e a TI Alto Rio Negro. Nas 133 unidades de conservação federal existentes
atualmente, 122 delas sofreram com o desflorestamento neste período de 2000 a 2005, e as que
tiveram seu interior mais afetado pelo desflorestamento foram: a FLONAde Jamanxim com 9%, APA
Tapajós com 8%, REBIO do Gurupi com 7%.(Figura 1 e 2). Esses resultados mostram que as Terras
indígenas sofreram mais com o desflorestamento que as Unidades de conservação Federal em
relação a quantidades de hectares desflorestado neste período. Tanto nos padrões espaciais como
em temporais, o desflorestamento dentro das áreas protegidas no período de 2000 a 2005 na
Amazônia Legal, estão vinculados a alguma atividade desenvolvida em seu entorno, sobretudo, a
pressão do crescimento urbano, dos complexos industrias e da agropecuária extensiva e intensiva.
Como acontece na TI Alto Rio Guamá no Pará, que é ameaçado e pressionado por atividades
madeireiras e grileiros e ainda por pretensão de recursos minerais.
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Desflorestamento nas areas protegidas na
Amazonia Legal de 2000 a 2005.
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Figura le 2: Desflorestamento no período de 2000 a 2005 na Amazônia legal e no interior das áreas
protegidas (Unidades de conservação federal e Terras Indígenas)
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