
 

Uma nova era no combate ao desmatamento na Amazônia brasileira: 
oportunidades para melhorar a efetividade de políticas públicas 

Introdução 
A desaceleração do desmatamento na Amazônia é uma das 
histórias ambientais mais bem sucedidas das décadas recentes, 
com uma diminuição de 83% na taxa anual de desmatamento 
de 2004 a 2012. Esta conquista permitiu ao Brasil reduzir suas 
emissões de gases de efeito estufa em mais de um terço e, ao 
mesmo tempo, preservar a biodiversidade e manter outros 
serviços ecossistêmicos vitais.

O Brasil alcançou essa redução drástica no desmatamento, em 
parte, através de esforços governamentais ambiciosos para 
criar novas áreas de proteção e fortalecer o monitoramento do 
desmatamento e a aplicação da lei, incluindo o Plano de Ação do 
Governo Federal para a Proteção e Controle do Desmatamento 
na Amazônia (PPCDAm). Este processo inter-ministerial gerou 
políticas públicas adicionais, incluindo abordagens inovadoras 
para atingir os municípios com as maiores taxas de desmata-
mento e para associar o acesso ao crédito e mercado agrícola ao 
desempenho ambiental dos proprietários de terras.1

Novas reservas foram criadas para proteger as florestas. Agentes 
da sociedade civil e do setor privado também desempenharam 
um papel importante, trabalhando para impor moratória sobre a 
soja e a carne de boi provenientes de terras desmatadas ilegal-
mente. As oscilações nos preços de mercado das commodities 
agrícolas e o enfraquecimento do dólar em alguns períodos 
também contribuíram.

No entanto, o desmatamento anual na Amazônia brasileira 
estabilizou após 2009 e começou a subir novamente em 2013.2 
Embora os níveis de desmatamento ainda sejam muito menores 
do que no pico de 2004, quando uma área quase do tamanho 
da Bélgica foi desmatada em um único ano, é evidente que as 
políticas de desmatamento no Brasil estão atingindo os limites 
de sua eficácia. Este documento informativo, com base em um 
estudo publicado pelos autores no periódico Proceedings of the 
National Academy of Sciences,3 avalia algumas das razões desta 
mudança e apresenta possíveis estratégias a serem consideradas 
pelos tomadores de decisão na formulação de políticas públicas. 

Resultados principais
• Embora os esforços brasileiros para reduzir o desmata-

mento na Amazônia na última década foram muito bem 
sucedidos, este progresso parece ter estagnado nos 
últimos anos. Com este cenário, foi realizada uma análise 
detalhada dos dados oficiais do INPE e IBGE a qual sug-
ere que novas estratégias, adaptadas aos diferentes atores 
e baseadas em incentivos são necessárias para continuar 
a redução do desmatamento. 

• Ao contrário das afirmações que vêm dominando os 
discursos recentes, os pequenos agricultores não são 
responsáveis pela maior parte do desmatamento atual-
mente. Os dados do estudo mostraram que quase metade 
do desmatamento total na Amazônia Legal brasileira 
entre 2004 e 2011 ocorreu em áreas dominadas por 
propriedades maiores do que 500 hectares. Os peque-
nos agricultores (< 100 ha) contribuíram com apenas 
12% do total desmatado na Amazônia brasileira du-
rante o mesmo periodo. 

• A taxa anual de desmatamento em áreas dominadas 
por grandes propriedades caiu mais rapidamente (80% 
para 500-2500 ha e 81% para >2500 ha) do que em 
areas dominadas por propriedades menores (65% para 
100-500 ha e 73% para < 100 ha) ou em áreas remotas 
(71%). Estes resultados são esperados uma vez que os 
esforços de monitoramento da aplicação da lei têm enfo-
cado em áreas críticas (fronteiras de desmatamento) que 
são na sua maioria dominadas por propriedades maiores. 

• As florestas em áreas dominadas por pequenos agricul-
tores têm geralmente melhores condições, ou seja, meno-
res níveis de fragmentação e degradação por exploração 
madeireira e fogo. Isso destaca o papel fundamental 
dos pequenos agricultores na preservação da Amazônia, 
principalmente pelo fato das áreas dominadas por estes 
atores constituirem uma grande proporção do remanes-
cente de floresta Amazônica em terras privadas.

• Esses resultados indicam que o combate ao desmatamen-
to na Amazônia brasileira está entrando em uma nova 
fase e que sem ações decisivas a taxa de desmatamento 
no Brasil pode se manter, ou aumentar novamente, como 
os dados recentes vêm sugerindo. 

Os papéis dos diferentes atores ligados ao 
desmatamento e degradação na Amazônia
Um primeiro passo fundamental na concepção de políticas mais 
eficazes é entender os papéis dos diferentes atores relacionados 
ao desmatamento e degradação florestal na Amazônia brasileira, 
e como estes papéis têm evoluído ao longo da última década. 
Não se trata de atribuir culpa, mas de compreender o contexto 
para a melhor tomada de decisão: Os agentes das mudanças de 
uso da terra da Amazônia variam significativamente em sua con-
dição econômica, social, cultural e de educação, bem como com 
relação ao acesso aos recursos e mercados. Isso significa que as 
medidas que têm como alvo um conjunto de atores pode não ser 
bem-sucedida com outros.

Nossas análises ajudam a melhorar o entendimento sobre es-
sas diferenças de tendência do desmatamento em relação aos 
tipos de proprietários de terra que prevalecem em cada área: Desmatamento em São Félix do Xingu, no estado do Pará.
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dos grandes proprietários aos pequenos proprietários. Embora 
vários estudos tenham avaliado os fatores determinantes do 
desmatamento na Amazônia, a presente análise é a primeira 
a vincular dados espaciais de desmatamento e degradação 
florestal utilizando uma precisão maior do que a escala de 
município, para os diferentes tipos de atores, e para toda a 
Amazônia Legal brasileira.

Nossos dados indicam que as taxas anuais de desmatamento, 
entre 2004 e 2011, caíram independentemente do tipo de ator 
dominante. Se o desmatamento tivesse permanecido no nível da 
linha de base 1996-2005, uma área adicional de 144.249 km2 de 
floresta teria sido desmatada entre 2004-2011, cerca de metade 
do tamanho do Equador. 

Os dados indicaram, entretanto, que as mudanças no desmata-
mento não foram consistentes para todos os atores. Em termos 
absolutos, entre 2004 e 2011 quase metade (47%) do desmata-
mento total observado na Amazônia brasileira ocorreu em áreas 
dominadas por propriedades maiores que 500 ha. Por outro lado, 
apenas cerca de 12% do desmatamento ocorreu em áreas domi-
nadas por pequenos agricultores. O conjunto de propriedades 
maiores que 2.500 ha foi responsável por 28% do desmatamento 
total em 2011, mais de duas vezes a contribuição das proprie-
dades compreendidas nas menores classes de tamanho.

Estes resultados contradizem as alegações recentes de que os 
pequenos agricultores são responsáveis pela maior parcela do 
desmatamento na Amazônia. Na verdade, embora o monitora-
mento do desmatamento e os esforços do programa PPCDAm 
até agora tenham focado principalmente nas grandes proprie-
dades, é evidente que ainda há muito trabalho a ser feito no 
combate do  desmatamento com todos os atores.

O estudo indica que a contribuição dos grandes proprietários à 
área total desmatada a cada ano tem diminuído de forma mais 
rápida do que a dos pequenos proprietários (diminuição de 81% 
entre 2004 e 2011 para os grandes proprietários, em comparação 
com uma diminuição de 73% para os pequenos proprietários). 

Este padrão foi consistente em todos os estados e biomas 
(Amazônia e Cerrado) que compõem a Amazônia Legal, sendo 
esperado dado o foco atual da aplicação do PPCDAm em áreas 
críticas para o desmatamento. Por outro lado, a contribuição 
relativa das áreas dominadas por pequenos produtores tem 
aumentado, de 8% do total desmatado em 2005, para 13% em 
2011 – enquanto a parte atribuível às propriedades maiores que 
2.500 ha caiu de 44% para 28% no mesmo período.

Áreas dominadas por pequenos proprietários também apre-
sentaram contribuição relativamente menor (apenas 11%) para 
o total de desmatamento evitado em 2004-2011, a despeito 
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b. Percentual de degradação florestal por hectare de floresta.

Dominância por diferentes atores em mais 
de 13 mil setores censitários da Amazônia 
Legal brasileira. Municípios críticos são aqueles 
priorizados pelo governo federal. A avaliação da dominância por 
diferentes atores abrange 85.6% do desmatamento total e 69.9% 
da área total. AC = acre; AM = Amazonas; AP = Amapá; MA = 
Maranhão; MT = Mato Grosso; PA = Pará; RO = Rondônia; RR = 
Roraima; TO = Tocantins.

a. Taxa anual do desmatamento.
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Dinâmica anual de desmatamento e degradação 
florestal por tipo de ator na Amazônia Legal.



do fato de abranger 24% da área florestal na Amazônia Legal 
brasileira. Tomados em conjunto, estes resultados sugerem que 
as medidas de comando e controle que reduziram o desmata-
mento em áreas dominadas por grandes propriedades são 
menos eficazes em relação aos pequenos agricultores, sendo 
necessárias novas políticas para ajudar a reduzir o desmatamento 
por pequenos produtores.

Os esforços de conservação da floresta ate então foram focados es-
pecialmente em um pequeno número de municípios previamente 
identificados como áreas críticas da fronteira de desmatamento na 
última década. Embora esta estratégia tenha sido bastante eficaz 
na redução do desmatamento nesses municípios, muito provavel-
mente fez com que menos atenção tenha sido dada às áreas mais 
remotas da Amazônia brasileira. Isso, por sua vez, resultou em um 
aumento lento, mas constante, na participação do desmatamento 
nestas regiões de 18% em 2004 para 23% em 2011. 

Diferentes atores, diferentes níveis de 
degradação
Estudos prévios têm mostrado que, ao menos em algumas 
regiões na fronteira do desmatamento, pequenos proprietários 
tendem a desmatar uma maior proporção de sua terra para o seu 
sustento.4  No entanto, quando observado na escala de paisagem, 
pequenos proprietários tendem a ter não apenas mais área de 
floresta, quanto florestas em melhores condições. Em outras 
palavras, as florestas em áreas dominadas por pequenos agricul-
tores  são menos fragmentadas e menos degradadas por extração 
de madeira ou fogo. Isto indica que, para áreas de tamanho 
semelhante, estas florestas estão em melhores condições ecológi-
cas e são mais efetivas em preservar a biodiversidade e manter 
outros serviços ecossistêmicos. 

Este contraste pode ser explicado, em parte, por diferenças nas 
estratégias de produção e do capital disponível para os difer-
entes proprietários. Os dois maiores fatores responsáveis pela 
degradação da floresta são a construção de novas estradas e a 
extração insustentável de madeira, os quais requerem investi-
mento substancial de capital, que só está disponível para grandes 
proprietários de terra. Provavelmente, diferenças no uso da terra 
também são importantes, uma vez que pequenos proprietários 
tipicamente praticam culturas em pequena escala e com períodos 
de pousio. Desta forma, grandes áreas de floresta secundária são 
mantidas, podendo resultar em menor degradação das florestas 
primárias remanescentes do que em grandes propriedades, onde 
grandes porções de floresta são suprimidas para a implantação 
de agricultura mecanizada.

Por que são necessárias novas estratégias con-
tra o desmatamento?
Políticas contra desmatamento no Brasil vêm pecando na sua 
capacidade de conter fortemente o desmatamento e degra-
dação na Amazônia. Até certo ponto, isso ocorre porque os 
esforços para conter o desmatamento foram inicialmente 
focados nas violações mais baratas e mais fáceis de resolver 
- ou seja, desmatamentos associados às propriedades maiores 
e em áreas críticas de desmatamento. Como o desmatamento 
passou a ocorrer em propriedades menores e mais remotas, 
o custo associado à cada hectare de desmatamento evitado 
tem aumentado. Além disso, é possível que os proprietários 
tenham adaptado o seu comportamento e passado a desma-
tar porções de terra no limite técnico do monitoramento por 
satélite e das inspeções de campo, cortando áreas menores e 
mais dispersas, para evitar a sua detecção. 

Independentemente do grau de esforço necessário para a 
conservação das florestas em termos de custo financeiro e 
métodos de detecção, também é possível argumentar que a 
eficácia de medidas punitivas em geral tem diminuído - com um 
aumento da contribuição anual para o desmatamento daqueles 
proprietários que assumem maior risco, bem como dos mais 
vulneráveis socialmente.

O caminho a frente  
O Brasil ainda enfrenta um grande desafio para alcançar seu 
objetivo de reduzir o desmatamento da Amazônia em 80% 
até 2020 comparado aos níveis de 1996-2005. Isso exigiria 
trazer o ritmo anual de desmatamento abaixo de 4.000 km2 
– um alvo que poderia ser difícil atingir considerando os 
registros de aumentos no desmatamento em 2013 e as pro-
jeções para o ano 2014.5

Entretanto, além da estagnação e recentes aumentos na taxa de 
desmatamento, a conjuntura atual traz mais preocupação por 
uma série de mudanças previstas na região no futuro próximo, 
incluindo obras de infra-estrutura como hidrelétricas e min-
eração, aumento da demanda internacional por commodities, 
aumento no sentimento de impunidade entre alguns proprietári-
os devido as recentes mudanças do Código Florestal e o fim da 
moratória voluntária da soja no final de 2014.

O governo recém-eleito tem uma nova oportunidade de consoli-
dar os progressos alcançados até o momento e orientar o Brasil 
em uma trajetória de desenvolvimento mais sustentável. Tal 
mudança não só ajudaria a proteger o futuro da Amazônia bra-
sileira e de outros ecossistemas notáveis do país, mas também 
reafirmaria a liderança ambiental do Brasil na América Latina e 
no cenário global.

Este folheto informativo foi escrito por Toby A. Gardner e Javier 
Godar. Ele é baseado em um artigo de acesso livre:
Godar, J., Gardner, T. A., Tizado, E. J. and Pacheco, P.
(2014). Actor-specific contributions to the deforestation slowdown
in the Brazilian Amazon. Proceedings of the National
Academy of Sciences, 111(43). 15591–96. DOI:10.1073/
pnas.1322825111.”

Floresta degradada em Paragominas, no estado do Pará.
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Recomendações para a elaboração de políticas públicas
• Aumentar medidas de incentivo para o controle do desmatamento e apoiar o desenvolvimento rural sustentável. 
Enquanto as medidas de comando e controle permanecem extremamente importantes na continuidade dos esforços para combater o desmata-
mento, políticas novas, baseadas em incentivos são urgentes. Isto é particularmente importante para os pequenos agricultores, que muitas vezes 
não têm os meios para cumprir com as normas ambientais sem comprometer a sua subsistência. No entanto, alcançar esta mudança requer 
mais do que financiamento. A capacitação - tanto para os produtores quanto para as instituições - é crucial para a organização e manutenção 
de linhas de crédito condicional, serviços de extensão rural, acesso preferencial ao mercado e esquemas de pagamento para serviços ambientais. 
Além disso, os incentivos precisam fornecer não só benefícios significativos para os proprietários, mas também ter garantia de continuidade. Os 
agricultores têm que se sentir capazes de contar com esses benefícios em longo prazo, ou então eles estarão menos inclinados a mudar suas 
práticas.

A terceira fase do PPCDAm, com foco em práticas de gestão sustentável da terra, deve expirar em 2015, e seu impacto e potencial sucessor 
ainda não está claro. Sistemas de pagamento existentes, incluindo o REDD+ (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal), 
permanecem em grande parte em escala local, de natureza experimental (projetos pilotos), beneficiando apenas uma pequena proporção da 
população rural da Amazônia. A ampliação de práticas sustentáveis exigirá um compromisso multi-setorial, com uma visão clara e um quadro 
legal e institucional mais forte.  

• Adequar políticas e programas de controle de desmatamento e degradação florestal para diferentes tipos de atores 
Políticas e intervenções para controlar o desmatamento e degradação florestal precisam ser baseadas em uma compreensão clara de quais gru-
pos de atores estão ligados às mudanças no desmatamento e degradação em diferentes regiões. Identificando os atores ligados às mudanças no 
uso da terra permite que a regularização ambiental possa ser mais bem adaptada às responsabilidades, capacidades e contexto associado aos 
diferentes atores, assim como foi parcialmente feito durante a revisão do Código Florestal. 

Uma análise rigorosa e transparente que liga dados de uso da terra com os dados da população e do censo agrícola poderia acompanhar a 
publicação anual dos números de desmatamento. Reconhecimento deve ser dado ao fato de que as áreas dominadas pelos pequenos produtores 
incluem algumas das áreas mais preservadas da floresta nas terras privadas da Amazônia brasileira. Medidas de incentivo adaptadas a esse 
grupo, que representa mais de 80% das propriedades privadas dentro da Amazônia Legal brasileira, poderiam oferecer benefícios ambientais e 
sociais, ao mesmo tempo promovendo práticas de manejo da terra mais sustentáveis e também melhorando o bem-estar da população rural e 
reduzindo a migração rural-urbana. 

• Adotar tecnologias e sistemas de monitoramento mais avançados para detectar o desmatamento
É possível que uma proporção crescente do desmatamento na Amazônia brasileira venha ocorrendo em manchas menores, fora da capaci-
dade de detecção dos satélites usados atualmente pelo governo brasileiro. Sensores de alta resolução, baseados em radar, que não são 
afetados pela cobertura de nuvens poderiam fornecer alertas de novos desmatamentos quase em tempo real. A tecnologia deve ser apoiada 
por uma fiscalização mais rigorosa do cumprimento da lei no campo,inclusive em areas mais remotas e que são cada vez mais relevantes na 
desmatamento da Amazonia.  

• Reconhecer a importância das mudanças na condição das florestas, em adição às mudanças na área de floresta.
Enquanto as taxas de desmatamento caíram em toda a Amazônia, muitas das florestas em áreas mais consolidadas da fronteira de desmata-
mento estão degradadas, sendo ameaçadas por extração de madeira e impactos associados com incêndios e alterações climáticas.6 Esque-
mas existentes de governança florestal e incentivos são muito focados na manutenção da cobertura florestal (hectares de floresta). No entanto, 
medidas políticas são urgentemente necessárias para recompensar esforços para melhorar o estado atual e evitar uma maior degradação das 
florestas remanescentes. 
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