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Aambivalência e a falta
depolíticaclara sobrea
ocupação – ou não – da

Amazônia explicam a combi-
nação de devastação e pobre-
za na região. O maior símbolo
disso é a Transamazônica.
Apesar do nome pomposo, no
Amazonas, ela é uma estrada
de terra que se transforma na
avenida principal das peque-
nas cidades que cruza. No Pa-
rá, Mato Grosso e Rondônia,
ela tem trechos asfaltados.
O governo resiste a asfaltá-la
no Amazonas, com receio de
que isso estimule o desmata-
mento. Há precedentes do
surgimento de “espinhas de
peixe”, o desenho do desma-
tamento nas margens de ro-
dovias que foram asfaltadas.
Entretanto, a falta de infraes-
trutura na região também es-
timula o desmatamento.
Desmatar uma nova área é
em geral mais barato do que
recuperar um pasto degrada-
do. Mas, no sul do Amazonas,
o custo da recuperação é mul-
tiplicado pela má logística. A
tonelada do calcário, usado
na correção do solo, sai por
R$ 15 de Cáceres (MT), e che-
ga a Apuí por R$ 380, depois
de percorrer 1.800 km.

O prefeito de Apuí, Admilson
Nogueira (Pros), tenta organi-
zar a logística para que o calcá-
rio venha, por hidrovias, de Itai-
tuba (PA). Apuí até tem reser-
vas de calcário, mas seria preci-
so atravessar a Floresta Esta-
dual de Sucunduri para trazê-lo.
Os índios da Terra Indígena Te-
nharin Marmelos ainda cobram
pedágio de R$ 70 das carretas,
R$ 60 dos caminhões, R$ 20 das
caminhonetes, R$ 15 dos carros
pequenos e R$ 10 das motos –na
ida e na volta, encarecendo os
custos. Eles argumentam que,
graças a essa receita, deixaram
de vender madeira ilegalmente.

A própria ocupação do sul do
Amazonas, que atraiu madeirei-
ros e fazendeiros do Sul e do Su-
deste, nos anos 80 (o assenta-
mento Juma, por exemplo, co-
meçou em 1982), é contraditó-
ria com as políticas atuais. O In-
cra obrigava os colonos a desma-
tar 50% das áreas, que era o índi-
ce permitido por lei, para garan-
tir o direito sobre elas. O sena-
dor e ex-governador Eduardo
Braga (PMDB-AM) salienta
que os amazonenses nativos se
contentam com a agricultura
de subsistência, com 5 a 10 hec-
tares de plantio. “São os imi-
grantes que desmatam.” L.S.

A PRESSÃO SOBRE
A ÚLTIMA GRANDE
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Desmatamento

RECUPERAÇÃO
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CARA NA REGIÃO

Sem títulos de terras, cresce exploração do sul do Amazonas
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O assentamento do Ju-
ma é um microcos-
mo da Amazônia.
Em um sobrevoo de
duas horas de heli-
cóptero com fiscais

do Ibama, sobre a vastidão de seus
12 mil km², o repórter do Estado viu
as florestas fechadas e intocadas
que caracterizam praticamente to-
do o Estado do Amazonas, a mata
“brocada” pelo corte seletivo e ile-
gal da madeira, novas áreas queima-
das, pasto com gado e até um garim-
po clandestino de ouro.

Depois de quatro anos em queda,
o desmatamento na Amazônia teve
ritmo 28% maior entre agosto de
2012 e julho de 2013 do que no perío-
do anterior. Dos Estados em que o
desmatamento aumentou, o Amazo-
nas foi o que teve o menor cresci-
mento: 7%. No Mato Grosso foi 52%,

em Roraima, 49%, Maranhão, 42% e Ron-
dônia, 21%. Mas a pressão sobre o sul do
Estado tem um imenso peso simbólico.
Depois de esgotar os estoques de madei-
ra e de degradar as pastagens ou serem
expulsas pela soja no Mato Grosso, Pará
e Rondônia, as atividades madeireiras e
pecuárias são atraídas para o último
grande território preservado no País.

Aqui, como em outras partes da Ama-
zônia, os problemas ambientais e fun-
diários se confundem. Fazendeiros e
madeireiros com os quais o Estado con-
versou na vila de Santo Antonio do Ma-
tupi, no município de Manicoré, nas
margens da Transamazônica, reclama-
ram que não conseguem aprovar pla-
nos de manejo da madeira e obter licen-
ça para desmatar 20% das proprieda-
des, conforme prevê a lei na Amazônia,
porque não têm títulos de suas terras.

“O grande problema do Amazonas é a
regularização fundiária”, define Sa-
muel Martins, presidente da Associa-
ção dos Madeireiros de Matupi. “O do-
cumento da terra desencorajaria o des-
matamento ilegal. Com o cadastro, o
sujeito não vai querer ficar correndo do

Ibama.” Martins considera que quem
desmata é o pecuarista. O madeireiro
faz o corte seletivo e mantém a floresta
de pé, argumenta ele e, com o manejo,
volta apenas 25 anos depois ao mesmo
lugar, quando as árvores já cresceram
de novo. “O madeireiro é o guardião da
floresta”, enaltece. “Não temos um in-
centivo, só repressão.”

Fiscais do Ibama e ambientalistas ob-
servam que os pecuaristas se capitali-
zam vendendo a madeira e, com o di-
nheiro, desmatam para formar pastos.
Em poucos anos, o pasto se degrada no
solo pobre da Amazônia. Fica muito
mais barato desmatar novas áreas do
que recuperar o solo (ver abaixo). Para-
naense de Campo Mourão, com 53
anos, Samuel Martins foi em 1977 para
Manaus, onde fez curso técnico de
agropecuária. De lá desceu para Rondô-
nia, onde “a madeira era muito forte na
época”, recorda. “O madeireiro vai
aonde tem madeira.” Matupi é o maior
polo madeireiro do Estado. A associa-
ção reúne 30 madeireiras. Martins
acredita que, no ano que vem, 80% das
madeireiras terão seus manejos pró-
prios, legalizados, em vez de comprar
madeira dos fazendeiros.

De acordo com o Ministério do De-
senvolvimento Agrário, o programa de
regularização fundiária Terra Legal fez
ogeorreferenciamentode47 proprieda-
des, numa área de 6.048 hectares, em
Apuí, e de outras 465 no município de
Manicoré, somando 118.948 hectares.
Mas ainda falta as empresas entrega-
rem todos os trabalhos. Rezoli Cazarin,
contratado pelo programa no Matupi,
que pertence a Manicoré, afirma que lá
700 propriedades aguardam a emissão
do título, o que começará a ocorrer em
abril. “O problema é que a cultura da
ilegalidade prevalece na Amazônia”, la-
mentaCazarin. “Aspessoasquerem tra-
balhar sem cumprir a lei.”

“Infringimos a lei porque precisamos
sustentar nossos filhos”, defende-se
Maximiano Carreta, da Associação dos
ProdutoresePecuaristasdeSantoAnto-
nio do Matupi. Capixaba de Santa Tere-
sa, ele morou 12 anos em Nova Lacerda
(MT),onde foi prefeito,antes de virhá 8
anos para o sul do Amazonas. “Não te-
nho escritura da terra”, diz Carreta, que
tem 1.500 hectares, dos quais afirma ter
desmatadomenosde10%.“Tenhodirei-
to de abrir 20%. É muito pouco, mas
vamos respeitar a lei. Como conseguir
licença sem documento da terra?”

Os fazendeiros se queixam do cerco

Reportagem Especial ✽ 800

Estratégia. Desmatadores deixam uma f

Licença. Madeireira legal em Apuí: órgão

Custo. Índios cobram pedágio na Transamazônica

índios ocupam área de 12,488 mil km2

na Terra Indígena Tenharin Marmelo

● Frases
“Infringimos a lei porque
precisamos sustentar
nossos filhos”
Maximiano Carreta, PECUARISTA

“A gente antes trabalhava
despreocupado. Não tinha
ninguém para perturbar”
Serafim da Silva, AGRICULTOR

“Temos que ter uma ação
permanente aqui”
Paulo Diniz,
SUPERINTENDENTE DO IBAMA

EM PORTO VELHO
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Galerias. Imagens do desmatamento
no sul do Amazonas e da Terra

Indígena Tenharin Marmelos
estadao.com.br/e/indios

TV Estadão. Fazendeiros e
madeireiros pedem títulos

para suas terras
www.estadao.com.br/e/ilheus

Herton Escobar

Deve ser lançado na madrugada
de hoje para amanhã (1h26 de
segunda-feira) o quarto satélite
da série CBERS, fruto de uma
parceria entre Brasil e China. Se-
rá um momento crucial para o
programa espacial brasileiro,
que está há quase quatro anos
sem um aparelho em órbita e
que tem o CBERS como um de
seus poucos – ou quase único –
casos de sucesso.

O lançamento será feito do
centro espacial de Taiyuan, na
China, utilizando um foguete
Longa Marcha 4B. Uma comiti-
va de técnicos e autoridades bra-
sileiras está no local para acom-
panhar o evento, incluindo o mi-
nistro da Ciência e Tecnologia,
Marco Antonio Raupp.

O satélite, apesar de ser o
quarto da série, chama-se
CBERS-3. Os três anteriores (1,
2 e 2B) foram construídos 70%
pela China e 30% pelo Brasil,
mas este e o próximo (com lan-

çamento previsto para 2015) fa-
zem parte de um novo acordo,
em que cada país é responsável
por 50% do projeto. O progra-
ma é executado pelo Instituto
Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), no Brasil, e pela
Academia Chinesa de Tecnolo-
gia Espacial (Cast), na China.

O CBERS (Satélite Sino-brasi-
leiro de Recursos Terrestres,
em inglês) é um aparelho de ob-
servação da superfície da Terra.
Este novo modelo está equipa-
do com quatro câmeras que “en-
xergam” diferentes larguras de
faixa, com diferentes resolu-
ções e características espec-
trais, que podem ser emprega-
das em uma série de aplicações
– como o monitoramento de flo-
restas, atividades agrícolas e
ocupações urbanas.

O último satélite da série, o
CBERS-2B, parou de funcionar
em maio de 2010. Desde então,
o Brasil depende exclusivamen-
te de imagens de satélites es-
trangeiros para observar seu
próprio território. Pela progra-
mação original, o CBERS-3 de-
veria ser lançado até 2010, mas
uma série de complicações aca-
baram por adiar sucessivamen-
te esse itinerário. O custo do
projeto para o Brasil foi de R$
270 milhões.

Satélite brasileiro
deve ser lançado
nesta madrugada

constante dos fiscais. “Antes o Ibama
vinha, ficava um pouco e ia embora”,
lembra Serafim da Silva, de 65 anos,
que planta café, milho e mandioca e
cria gado em sua fazenda de 700 hecta-
res. “A gente antes trabalhava despreo-
cupado. Não tinha ninguém para per-
turbar. Hoje, trabalha como se estives-
se roubando, escondido, com medo. A
qualquer momento, chega uma força,
e até nos agride.” Segundo ele, “aqui
ninguém vive com 20%” – o máximo
permitido de desmate. “Tínhamos que
ter 80% para trabalhar e 20% de reser-
va.”

O pecuarista José Rafael da Silva acu-
sa o fiscal do Ibama Roberto Braga de
ter descido de um helicóptero e des-
truído seu trator e a carreta de manti-
mentos que ele rebocava, causando-
lhe um prejuízo de R$ 200 mil, em ja-

neiro de 2012. Cabral nega que tenha
feito isso. De acordo com Luciano Eva-
risto, diretor de Proteção Ambiental
do Ibama, a denúncia foi enviada à Cor-
regedoria, mas não foram apresenta-
das provas. Ele diz que é comum haver
acusações falsas contra fiscais do Iba-
ma, como reação dos produtores con-
tra a fiscalização ambiental. O diretor
disse ainda que só é destruído maqui-
nário encontrado em terras da União,
como áreas indígenas ou parques na-
cionais, que não puder ser apreendido.
Praticamente irrelevante no fim dos
anos 90, o Ibama aumentou de forma
expressiva a sua presença na Amazô-
nia nos últimos anos. Cerca de 500 fis-
cais fazem operações de campo em to-
do o País, apoiados por 450 caminhone-
tes 4x4 e sete helicópteros – um dos
quais atua no sul do Amazonas. Fiscais
do Brasil todo participam da força-ta-
refa na região. De plantão no ano passa-
do, dois fiscais em Humaitá comeram
pão com ovo na ceia do Natal.
Somente de setembro a novembro, o
Ibama lavrou 1.300 multas em Rondô-
nia e sul do Amazonas (que está desde
março sob a jurisdição da superinten-
dência de Porto Velho, muito mais pró-
xima que Manaus), e apreendeu, com
ajuda do Exército, que faz a logística, 11
mil m³ de madeira – o equivalente a 550
caminhões. “Temos que ter uma ação
permanente aqui”, avalia Paulo Diniz,
superintendente do Ibama em Porto
Velho. “Santo Antonio do Matupi é a
porta do Amazonas.”

AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA

ranja de floresta ao redor, para escondê-lo de quem passa na estrada

Satélite. País está há quase 4 anos sem aparelho em órbita

● Municípios com maior desmatamento no Estado do Amazonas
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Na web
estadão.com.br

Lançamento do CBERS-3
na China está previsto
para 1h26 no horário de
Brasília; projeto custou
R$ 270 milhões ao País

● Denúncia de abuso
O pecuarista José Rafael da Silva acusa
o fiscal do Ibama Roberto Braga de ter
destruído seu trator. O fiscal nega.


