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Retrocesso ambiental no país pode custar até US$ 5 tri
Pesquisadores afirmam que enfraquecimento das políticas do meio ambiente e aumento do
desmatamento ameaçam retroceder país a níveis pré-2005

Audrey Furlaneto
08/07/2019 - 04:30 / Atualizado em 08/07/2019 - 10:11

Área da Amazônia desmatada por madeireiros, próximo a Novo Progresso (PA) Foto: NACHO DOCE / REUTERS

Os recentes números do desmatamento na Amazônia — aumento de 60%

em junho de 2019 , em relação ao mesmo mês em 2018 — e o “desmonte” do

Ministério do Meio Ambiente mostram que o Brasil caminha rapidamente para

seu pior cenário ambiental neste século, o que pode custar até US$ 5 trilhões ao

país.
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A conclusão é de um grupo de pesquisadores — da Coppe/UFRJ, da UFMG e da

UnB — ouvidos pelo GLOBO. Em julho de 2018, ao lado de outros cinco colegas,

eles publicaram um artigo na revista “Nature Climate Change" que definia o

“pior cenário” como a conjugação do aumento do desmatamento com má

governança, ou seja, baixo controle do desmate e incentivo ao agronegócio

predatório.

LEIA AINDA: Continuidade do Fundo Amazônia permanece ameaçada

No estudo, eles observaram três recortes da História recente do país: antes de

2005, quando o desmatamento foi alto, e a governança, fraca; de 2005 a 2011,

período considerado, pelos especialistas, de boa governança, com políticas de

controle que resultaram em redução do desmate; e, por fim, de 2012 a 2017, de

governança intermediária, quando se mantiveram medidas de controle e, ao

mesmo tempo, sinais de estímulo a práticas negativas para as florestas (caso

também de 2018).

— Claramente, temos hoje uma dinâmica bastante negativa que aponta para o

pior cenário. Mantida a dinâmica atual, vamos retroceder aos níveis de antes de

2005 — afirma o cientista político Eduardo Viola, da UnB, um dos autores do

estudo. — Com seis meses de governo, ainda é cedo para dizer que estamos num

período de baixa governança. Mas é fato que estamos tendendo a isso.

E MAIS: Brasil é o país com maior potencial de recuperação de floresta tropical,

diz estudo

Para André Lucena, da Coppe/UFRJ, se o Brasil de fato retroceder ao pior

cenário, "não há chance alguma de cumprir as metas do Acordo de Paris ". O

país é o sétimo maior emissor do mundo, e sua meta de redução é de 37% em

2025.
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— O Brasil tem ainda o compromisso de manter o aumento de temperatura

abaixo dos 2 graus. Para isso, pode emitir uma quantidade específica de

carbono até 2050. Se o desmatamento come esse “orçamento” todo de

carbono, outros setores da economia vão ter que fazer um esforço enorme para

compensar.

Se entre 2005 e 2012 o país conseguiu reduzir as emissões em 54%, foi em

grande parte porque também reduziu o desmatamento (em 78%). Agora, avalia

Raoni Rajão, professor da UFMG e coautor do artigo, "é grande a probabilidade

de o desmatamento em 2019/2020 ser bem superior ao de 2018/2019".

— Nesses últimos dois meses, o alarme começou a soar de maneira mais forte,

porque o nível de desmatamento descolou dos números do ano passado —

afirma Rajão. — Claramente há risco de se caminhar para um cenário fraco. Há

evidências disso, como o desmonte de aspectos essenciais do Ministério do Meio

Ambiente, dos instrumentos de controle que podem realmente reduzir ou zerar o

desmatamento.

Para Roberto Schaeffer, da Coppe/UFRJ e também autor do artigo, "nada é mais

sensato e barato do que enfrentar com seriedade a questão do desmatamento":

— Todos ganham se dermos um basta ao desmatamento no Brasil. Só perdem

aqueles com interesses escusos — diz.

Procurado para comentar estimativas e críticas dos pesquisadores, o Ministério

do Meio Ambiente não se pronunciou.
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MAIS LIDAS NO GLOBO

1. Herdeiro da OAS sofre infarto durante depoimento à Justiça em Curitiba
Aguirre Talento

2. Ítala Nandi posa nua aos 78 anos e diz: 'Eu era o único símbolo sexual que não transava'
Maria Fortuna

3. Moro vai tirar licença de cinco dias, não remunerada, para férias com a família, informa
ministério
Adriana Mendes

4. Licença de Moro é para 'reenergizar o corpo', diz porta-voz
Jussara Soares

5. Após ressaca, jacarés aparecem na Praia do Recreio
Lucas Altino e Selma Schmidt
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França aplicará imposto ecológico em passagens de avião
AFP

Artigo: Francis Bacon não é Chico Toucinho
Alfredo Guarischi*
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Jovem autista é um dos medalhistas de ouro da Olimpíada Brasileira de
Matemática das Escolas Públicas
Paula Ferreira

EUA devem banir agrotóxico que afeta cérebro e é dos mais vendidos no Brasil
O Globo

https://oglobo.globo.com/sociedade/jovem-autista-um-dos-medalhistas-de-ouro-da-olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas-23793330
https://oglobo.globo.com/sociedade/jovem-autista-um-dos-medalhistas-de-ouro-da-olimpiada-brasileira-de-matematica-das-escolas-publicas-23793330
https://oglobo.globo.com/sociedade/eua-devem-banir-agrotoxico-que-afeta-cerebro-e-dos-mais-vendidos-no-brasil-23785728
https://oglobo.globo.com/sociedade/eua-devem-banir-agrotoxico-que-afeta-cerebro-e-dos-mais-vendidos-no-brasil-23785728
https://oglobo.globo.com/sociedade/instagram-anuncia-novos-recursos-para-combater-assedio-moral-na-rede-23793138


09/07/2019 Retrocesso ambiental no país pode custar até US$ 5 tri - Jornal O Globo

https://oglobo.globo.com/sociedade/retrocesso-ambiental-no-pais-pode-custar-ate-us-5-tri-23791108 7/8

Instagram anuncia novos recursos para combater assédio moral na rede
AFP

Manifesto contra desmonte da ciência é 'excelente', diz ministro
Paula Ferreira
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Amil e Einstein lançam consulta via aplicativo, e Conselho Federal de
Medicina pede explicações
Luciana Casemiro, Flavia Martin
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