
Entrevista concedida pelo Prof. Pedro Rocha (UFBA) a Larissa Silva (Agência de Notícias em
C, T & I) em 12 de julho de 2017

Larissa: Segundo o Atlas da Mata Atlântica, no período de 2015 a 2016, cerca de 29.075 hectares 
de florestas de Mata Atlântica foram destruídos, o maior número nos últimos 10 anos. A que se pode
atribuir este aumento?

Prof. Pedro Rocha: Fica claro, pela análise do relatório, que esse aumento importante da 
destruição do bioma ocorreu apenas em alguns estados: Bahia, Minas Gerais, Paraná e Piauí 
contribuíram com 90% da destruição total no período analisado, sendo que a Bahia e Minas Gerais 
foram responsáveis por 70%. Fica claro também que, embora estes estejam entre os seis estados que
ainda contam com mais de 2 milhões de hectares de Mata Atlântica em seus territórios, São Paulo e 
Santa Catarina, que também fazem parte desse grupo, contribuíram, cada um, com menos de 3% da 
destruição total. Assim, esse grande aumento da destruição da Mata Atlântica deve estar relacionado
a fatores que operam diferentemente nos estados. Cabe àqueles que mais destruíram diagnosticar a 
origem do problema, explicá-lo à sociedade e apresentar medidas para reverter esse quadro.

Larissa: Ainda conforme o levantamento, a Bahia lidera o ranking do desmatamento de Mata 
Atlântica no Brasil. O que isso representa?
 
Prof. Pedro Rocha: De fato, a Bahia contribuiu sozinha com 42% do desmatamento total no 
período. É possível perceber essa discrepância analisando o gráfico superior da figura abaixo 
(produzida a partir dos dados do quadro 3.3.2 do relatório). Dos seis estados nos quais a quantidade 
de Mata Atlântica remanescente está na casa dos milhões, a Bahia foi a que mais desmatou, e 
desmatou cerca de 50% a mais do que segundo estado em desmatamento (Minas Gerais) e 17 vezes 
mais do que São Paulo. No ano anterior, a Bahia foi o segundo estado que mais desmatou (gráfico 
inferior) e, portanto, seu desempenho abaixo da média não é uma novidade. A comparação da 
posição dos pontos nos dois gráficos demonstra que esse estado foi o único a apresentar uma piora 
expressiva de desempenho de um ano para o outro, triplicando a área desmatada. Como se não 
bastasse, alguns dos principais focos de devastação recente (no Sul do estado) estão localizados em 
uma região caracterizada como particularmente biodiversa na Mata Atlântica. Isso parece 
representar que a Bahia vem tendo menos sucesso que os demais estados em gerir esse importante 
patrimônio natural. Um fato digno de nota é que o ano em que houve a grande ampliação do 
desmatamento na Bahia coincide com: (a) o início da vigência do decreto estadual que dispensa o 
licenciamento ambiental para atividades agrossilvopastoris (Decreto 15.682 de 19/nov/2014); (b) a 
implementação da obrigatoriedade de realização do cadastro ambiental rural usando o CEFIR, 
sistema particular da Bahia que ampliou a possibilidade de regularização ambiental de 
desmatamentos realizados não apenas até julho de 2008, como estabelece o código florestal, mas 
também após essa data. Ambas as mudanças podem ter facilitado a ampliação do desmatamento.

Larissa: Que problemas ambientais o aumento das áreas desmatadas pode acarretar? 
Sabe-se que o desmatamento de florestas tropicais representa uma das principais causas da extinção 
da biodiversidade. Em linhas gerais, três mecanismos principais explicam essa relação: (a) áreas 
menores de floresta possuem menos recursos e, portanto, sustentam populações menores. 
Populações menores são mais suscetíveis à extinção do que populações mais numerosas. Assim, a 
supressão da vegetação aumenta a probabilidade de extinção das espécies; (b) o desmatamento cria 
manchas de floresta isoladas entre si por ambientes normalmente inóspitos (como pasto ou 
monoculturas). Uma vez que uma espécie se extingua em uma mancha, a recolonização a partir de 
outra mancha próxima torna-se tão mais difícil quanto mais inóspito for o ambiente que as separa. 
Isso ocorre porque os indivíduos da espécie têm dificuldade de transitar ou se estabelecer em 
ambientes inóspitos; (c) manchas de floresta nativa envolvidas por ambientes inóspitos sofrem 



influências das condições físicas (temperatura, umidade) e bióticas (espécies generalistas e 
invasoras) desses ambientes e, portanto, mudam de qualidade em relação aos ambientes de floresta 
contínua. Isso afeta sua capacidade de manter espécies da floresta original que podem, então, 
desaparecer da mancha. 
 

Total de Mata Atlântica por estado e total dessa área suprimida para o
período 2015-2016 (acima) e 2014-2015 (abaixo) segundo dados do Atlas

da Mata Atlântica.

Prof. Pedro Rocha: A perda das espécies, como a promovida pelo desmatamento, é problemática 
por vários motivos. Além dos problemas éticos suscitados pelas extinções provocada pelo homem, 
as espécies possuem um papel central no fornecimento de serviços ecossistêmicos às populações 
humanas. Controle do clima, polinização de cultivos, fornecimento de água potável, controle de 
pragas, oportunidade de satisfação estética e espiritual, produção de moléculas usadas como 
fármacos são apenas alguns desses serviços, que podem ser traduzidos em valores econômicos 
muito expressivos e que estão na base da qualidade de vida humana. A perda de espécies resulta na 



perda desses serviços, que são fornecidos sem custo pelos ecossistemas. Substituí-los por tecnologia
humana tende a ser caro (p.ex., uso de ar-condicionado para controlar a temperatura aumentada em 
regiões urbanas com pouca vegetação) ou ter efeitos colaterais indesejados (p.ex., aumento de 
câncer por uso de defensivos agrícolas) ou é impossível (p.ex., produção de vários tipos de 
moléculas bioativas).
 
Embora espécies se extinguam por processos naturais, a taxa de extinção atual das espécies está 
levando o planeta a uma situação de crise de biodiversidade vista poucas vezes na história do 
planeta. O surgimento de espécies é o resultado de processos evolutivos, que operam na escala de 
milhões de anos, mas os danos à humanidade derivados da extinção das espécies se expressarão 
numa escala de décadas. Assim, fica claro que a biodiversidade é uma poupança da qual não 
devemos dispor sem critérios rígidos de cautela. 

Larissa: A legislação ambiental brasileira satisfaz as necessidades de conservação da Mata 
Atlântica? 

Prof. Pedro Rocha: A legislação ambiental brasileira é considerada avançada. Contudo, nos 
últimos anos, uma série de alterações de leis federais e estaduais têm reduzido o rigor relacionado à 
proteção e restauração ambiental. Isso ocorreu no novo Código Florestal e está em curso, por 
exemplo, nas leis relacionadas com o licenciamento ambiental, tanto em nível federal como em 
vários estados. Dois tipos de argumentos costumam vir à tona nessas discussões. O primeiro sugere 
que há incompatibilidade entre desenvolvimento econômico e conservação, mas há uma série de 
estudos que demonstram que é possível aumentar a produção sem ampliar o desmatamento. O 
segundo sugere que os sistemas sociais de controle ambiental são ineficientes, mas isso aponta para 
a necessidade de diagnosticar suas falhas e tornar o controle mais eficaz, não abdicar do controle. 
Mais uma vez, há conhecimento suficiente para executar essa tarefa.
 
Larissa: Que impacto teve a mudança no Código Florestal, realizada em 2012, para a conservação 
da Mata Atlântica?

Prof. Pedro Rocha: O novo Código Florestal reduziu a proteção aos ambientes naturais do país e 
reduziu a necessidade de restauração de áreas em que houve supressão de vegetação nativa. É 
importante notar que as decorrências negativas dessas alterações não se restringem ao bioma Mata 
Atlântica. Várias das novidades trazidas pelo novo Código estão relacionadas à  alteração dos 
valores mínimos de áreas ou faixas a serem preservadas, que muitas vezes passaram a ser inferiores 
às necessárias para garantir a conservação da biodiversidade e dos serviços prestados pelos 
ecossistemas, como fartamente argumentado pela comunidade científica. Esse fato suscitou várias 
ações que, em 2013, questionam sua constitucionalidade e que ainda estão em julgamento.
 
Contudo, o Código vigente legisla as áreas mínimas de vegetação nativa a serem mantidas, e não as 
máximas. Nesse sentido, há espaço para que a aplicação dessa lei seja feita de modo a garantir a 
qualidade ambiental. Dois princípios de hermenêutica legal parecem importantes aqui: (a) a 
interpretação das leis deve ser realizada de modo a compatibilizar o sentido de seus textos e (b) a 
Constituição Federal tem precedência sobre as demais leis. A Constituição, em seu artigo 225, 
estabelece o direito das presentes e futuras gerações ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e
o dever do poder público e da coletividade em garanti-lo. Nesse sentido, a interpretação do código 
florestal não pode contrariar esse princípio. Havendo argumentos técnicos robustos de que, em 
situações específicas, os valores mínimos de proteção prescritos pelo Código Florestal não serão 
suficientes para garantir o direito constitucional, a interpretação do Código deveria levar à definição
de valores superiores aos mínimos indicados em seu texto (afinal, a definição de mínimos só proíbe 
valores menores, não valores maiores). O conhecimento científico nos dá elementos para modelar 
os sistemas naturais e criar cenários sobre sua capacidade de manter sua capacidade de fornecer 



serviços no longo prazo. Esse conhecimento também nos informa sobre os limites de nossa 
capacidade de previsão sobre a trajetória de sistemas complexos como os ecossistemas e sobre os 
custos advindos da perda de seus serviços. Nesse sentido, nos auxilia a calibrar nosso nível de 
precaução na tomada de decisões sobre a supressão de vegetação nativa, por exemplo. Um exemplo 
interessante de como esse tipo de raciocínio pode ser aplicado à gestão ambiental, justamente para o
caso da avaliação de solicitações de supressão de vegetação nativa, foi desenvolvido por cientistas e
técnicos ambientais da Bahia pode ser visto aqui 
https://portalseer.ufba.br/index.php/revcaititu/article/view/5139). 
 
Larissa: O que pode ser feito para reverter esse quadro de intenso desmatamento do bioma em 
questão? 

Prof. Pedro Rocha: A maior parte das áreas naturais do país está localizada em propriedades 
privadas e a legislação usualmente define as porcentagens mínimas destas que devem ser 
preservadas. Processos de fiscalização e coibição efetiva de desmatamento poderiam minimizar a 
perda dessas áreas. O Projeto Olho no Verde, parceria de órgãos ambientais e UFRJ, por exemplo, 
visa monitorar de modo ágil, via imagens de satélite, a região onde se encontram os principais 
remanescentes do estado de modo a acionar as instâncias que realizam a fiscalização 
(http://www.oeco.org.br/noticias/rio-lanca-projeto-para-conter-desmatamento-na-mata-atlantica/). 
Outras ferramentas de monitoramento vêm sendo criadas em outros estados do país. 
 
Contudo, é importante notar que, embora na Bahia haja focos de maior intensidade de 
desmatamento (próximo a Porto Seguro, Ilhéus, Valença e Subaúma), o mapa do desmatamento 
recente mostra perda de floresta dispersa por toda a extensão do bioma, o que torna a tarefa de 
fiscalização mais árdua. Uma estratégia complementar à fiscalização opera no campo dos incentivos
à conservação, que podem impactar o sistema levando à manutenção de extensões de vegetação 
nativa maiores do que as previstas pelos mínimos legais. Esses incentivos podem vir do mercado 
(p.ex., cumprimento de critérios de certificação) ou de políticas públicas (p.ex., pagamentos por 
serviços ecossistêmicos). 
 
O sucesso tanto a fiscalização como os incentivos, contudo, depende da aderência da sociedade a 
valores relacionados à qualidade ambiental, conforme preconizado no artigo 225 da Constituição 
Federal.


