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Em 1908, o governo dos Estados Unidos confiscou mais de 7 milhões de hectares de terra das

tribos confederadas Salish e Kootenai para a criação do National Bison Range, um parque com

criação de búfalos no coração da antiga reserva, no Mission Valley. Em dezembro do ano

passado, o então presidente Donald Trump deu início ao processo de devolução do território,

promovendo um co-gerenciamento com os indígenas da manada nas terras do Serviço Florestal

dos EUA. O que tem chamado a atenção de muitos especialistas é o resultado da abordagem de

manejo indígena com o animal, a qual é baseada em uma relação de proximidade quase familiar.

“Tratamos os búfalos com menos estresse e os tratamos com mais respeito”, disse Tom McDo-
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nald, membro e gerente da Divisão de Peixes e Vida Selvagem para as tribos [1].

Segundo McDonald, as tribos reconhecem a importância da preservação dos grupos familiares

dos búfalos, permitindo que os animais vivam juntos, uma concepção completamente diferente

do que vinha sendo imposto anteriormente, na qual os búfalos eram tratados simplesmente

como mercadoria, sem quaisquer possibilidades de vivências para além da violência com os

seus administradores.

É importante destacar que movimentos de devolução das terras indígenas e estabelecimento

de uma relação de parceria na administração dos serviços implementados em suas terras vem

ocorrendo em várias partes dos EUA. Na Califórnia, por exemplo, um trust fundiário transferiu

cerca de 800 mil hectares de floresta de sequoias e pradarias para a tribo Esselen. E no Maine,

as cinco tribos da Confederação Wananaki readiquiriram recentemente uma ilha de 60 mil

hectares. Ainda, outras transferências de terras tribais vêm ocorrendo em Oregon, Nova York,

e outros estados, com o objetivo de conservação [2].

Outros países também vêm adotando projetos semelhantes. No Canadá, por exemplo, o

governo federal fez uma parceria com a Associação Inuit Qikiqtani para co-gerenciar a Área de

Conservação Marinha Nacional Tallurutiup Imanga e a Área Marinha Protegida de Tuvaijuittuq

no Território de Nunavut, que abrange grande parte da região norte do Canadá.

Aqueles que estão trabalhando para colocar algumas paisagens de conservação nas mãos dos

povos indígenas dizem que um número crescente de estudos tem mostrado a eficácia do

manejo nativo. Por exemplo, um estudo publicado no ano passado por Richard Shuster e Ryan

R. Germain, da University of British Columbia, descobriu que as terras administradas por

indígenas na Austrália, Brasil e Canadá eram mais ricas em espécies de vertebrados do que as

áreas protegidas existentes.

Apesar de alguns proponentes argumentarem que podem haver impactos negativos para os

objetivos de conservação se paisagens ecologicamente importantes forem administradas por

povos indígenas [3]. “Quando você olha de forma holística, os benefícios e as abordagens que

os povos indígenas adotaram foram de longe melhores do que muitas das abordagens

ocidentais”, disse Brian O’Donnell, diretor da Campanha pela Natureza da Fundação Wyss.

“Isso significa que universalmente todos os lugares serão conservados para a biodiversidade?

Não. Mas se abraçarmos e aprendermos com uma visão de mundo indígena sobre a terra e

usarmos isso como um paradigma no qual definiremos muitas de nossas futuras abordagens de

conservação, acho que estaremos muito melhor do que se não o fizéssemos”.



A crise hídrica voltou a assombrar os

brasileiros após uma matéria no Jornal

Nacional [1], quando alertaram sobre as

represas estarem operando a um nível abaixo

da média e que esse problema se agrava dado

o expressivo desperdício de água tratada ao

longo da distribuição. A matéria foi baseada

em um estudo do Trata Brasil, que também

estimou os potenciais ganhos econômicos

que melhorias na rede de distribuição da

água tratada poderiam ter, ao considerar o

desperdício de um valioso recurso - a água –

somadas às perdas após tratamento [2],

como bem ressaltou um dos responsáveis

pelo estudo:

"Os números só pioram. Ao não atacar o

problema, as empresas operadoras de água e

esgotos precisam buscar mais água na

natureza, não para atender mais pessoas, 

mas para compensar a ineficiência", disse

Édison Carlos, presidente executivo [3]. 

Mais informações estão disponíveis no

estudo, mas vale uma nota sobre o

desempenho individual dos estados

brasileiros. Um dos destaques é o Estado de

São Paulo, normalmente bem-posicionado

nos índices analisados, mas que ainda

desperdiça 35% da água tratada no processo

de distribuição [4]. Se este é um dos estados

de ‘melhor’ desempenho, é preocupante

perceber a situação dos estoques do

principal sistema de abastecimento do

estado, o Sistema Cantareira. Este que

registrou no primeiro trimestre de 2021 um

volume mais baixo de água desde o final da

crise hídrica de 2016 [5]. 

As estimativas não são boas, e se espera que

a crise hídrica também repercuta no preço da 
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energia no país [6], uma vez que “a matriz energética elétrica brasileira depende de cerca de

65% da produção hidrelétrica e a indústria utiliza mais de 180 mil litros de água por segundo”

[7]. Como consequência, a reação do governo federal foi autorizar o uso excepcional de

térmicas por 6 meses [8], uma resposta de curto prazo e imediatista ao desabastecimento

hídrico, que ainda vai aumentar as emissões de carbono pela utilização de combustíveis

fósseis.

Já existem sólidas evidências na literatura sobre a interrelação do uso do solo, preservação de

ecossistemas e o regime de chuvas, sendo que uma melhor ou pior gestão do território, assim

como da distribuição da água, afeta diretamente a qualidade e disponibilidade desse recurso

tão essencial à vida. Mais do que isso, estamos cada vez mais conscientes da influência que a

floresta amazônica tem sobre o regime de chuvas do país por meio dos ‘rios voadores’ [9/10],

algo que vem sendo negligenciado pelo aumento do desmatamento e diminuição do controle

sobre esse tipo de crime ambiental [11]. 

A ameaça da crise hídrica é um problema persistente dada sua complexidade, que exigiria um

planejamento de longo prazo e ações coordenadas em diferentes frentes, desde a manutenção

das redes de distribuição até o maior zelo com nossas florestas. No entanto, essas

constatações já haviam sido feitas desde 2014 [12], quando já se noticiava a lentidão da ação

pública sobre esse problema crônico, sendo sua interface com a agenda ambiental também já

amplamente discutida [13]. Agora, frente a uma nova crise hídrica, nos resta perguntar, o que

aprendemos desde a última vez? O que foi feito para reverter um cenário cujos problemas já

são ‘velhos conhecidos’?



De acordo com a Associação Brasileira de Entidades de Crédito Imobiliário (Abecip), os

financiamentos imobiliários mais do que dobraram no primeiro trimestre de 2021 (112,8%) em

comparação com o mesmo período de 2020 [1]. As vendas de unidades residenciais novas

cresceram 9,8% durante o ano de 2020, de acordo com a Câmara Brasileira da Indústria da

Construção (CBIC). Em comparação ao parco crescimento do PIB, alguns se referem a este

crescimento como o “milagre” do setor imobiliário [2].

Na construção civil, os lançamentos residenciais tiveram uma alta de 3,7% em comparação

com o primeiro trimestre anterior, um crescimento tímido que foi resultado da incerteza e

pressão sobre os custos de construção. No acumulado de 12 meses, o setor registrou um recuo

de 10,5% nos lançamentos de novas unidades. Ainda assim, houve aumento das vendas: 27,1%

no primeiro trimestre e, no acumulado de 12 meses, uma alta de 12,8%. Isso implicou numa

redução do estoque de unidades para o patamar mais baixo já registrado pela pesquisa da

CBIC, que teve início em 2016 [3]. O agressivo aumento dos custos, captado pelo Índice

Nacional de Custo da Construção (INCC), registrou crescimento superior a 15% no acumulado

de 12 meses referente a maio de 2021 [4].

A mídia em geral tem reportado em diversas matérias recentes as expectativas em alta com

relação ao mercado imobiliário, seja mostrando um aumento nas compras de imóveis ou

sugerindo um boom no setor da construção de imóveis.

O suposto “milagre” do setor imobiliário
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O que parece estar acontecendo é uma somatória de fatores, com ênfase especial na

manutenção de um baixo patamar histórico da taxa de juros, o que incentivou o

financiamento de imóveis. Os outros fatores que estão em operação são as mudanças

trazidas pela pandemia, como a preferência por casas ao invés de apartamentos [5].

Apesar do otimismo generalizado em relação ao crescimento do setor imobiliário, a escalada

de preços do setor de construção e a redução dos estoques tende a aumentar o repasse

desse custo, o que invariavelmente deve reajustar para cima os preços dos imóveis e dos

aluguéis (estes também pressionados pelos recordes históricos de alta no IGP-M). Além

disso, a perspectiva de subida gradual da taxa de juros base deve arrefecer ainda mais a

aquisição de imóveis via crédito imobiliário. Por fim, cabe nos perguntarmos como pode ser

sustentável este suposto “milagre” do mercado imobiliário num cenário onde temos uma

queda da renda média domiciliar per capita pelo quarto trimestre seguido, inflação seguindo

trajetória de alta e desemprego recorde [6].



A taxa de desmatamento na Amazônia brasileira segue uma tendência em forma de U (1): onde

caiu para menos de 5.000 km²/ano no início da década de 2010 e, em 2019, voltou a crescer,

ultrapassando 10.000 km²/ano. Vários estudos destacam alguns drivers críticos, que incluem o

acesso à terra [2; 3; 4]; preços e mercados agrícolas [5; 6; 7]; tecnologia e produtividade

agrícola [8; 9]; e falhas de governança ambiental e fundiária na região [10; 11; 12; 13; 14; 15; 16;

17].

Entre estes drivers, destacamos as graves falhas de governança fundiária que submetem os

direitos de propriedade sobre a terra na Amazônia brasileira a um quadro de incertezas

generalizadas [18] . Como resposta, o governo brasileiro vem tentando reforçar as políticas

fundiárias para, principalmente, facilitar a titulação de terras individuais, sob o argumento de

que é uma medida necessária, inclusive, para reduzir o desmatamento [19] . No entanto, a

titulação de terras, somente, não é determinante para que seus proprietários deixem de tomar

decisões sobre seu uso como acharem melhor [20] , especialmente quando há fortes incentivos

para o desmatamento e desrespeito à legislação ambiental, seja através dos preços agrícolas

[21], ou de expectativas para especulação imobiliária e grilagem de terras [22; 23] . 

A partir de um conjunto de dados inéditos, com informações fundiárias de 35.067 imóveis rurais

do estado do Acre, que não estão sobrepostos a qualquer área legalmente protegida, como

terras indígenas e unidades de conservação, avaliamos até que ponto as propriedades rurais

com posse segura desmatam menos e seriam mais propensas a cumprir o Código Florestal.

Diferentemente de outros estudos que se concentraram na titulação formal como proxy da

segurança da posse, assumimos a ausência de sobreposição de direitos fundiários como

indicador de uma posse segura e estimamos os seus impactos na proporção da área desmatada

entre os anos de 2009 e 2018, e na probabilidade do imóvel rural cumprir as regras do Código

Florestal Brasileiro.

Os dados do PRODES indicam que mais de 70% da área total desmatada neste período ocorreu

em imóveis rurais privados, representados no gráfico a seguir pelos registros no CAR. Quase

30% do desmatamento que aconteceu nestas propriedades estavam em áreas com direitos

fundiários sobrepostos, ou seja, mais de um imóvel rural declarou propriedade sobre a mesma

terra. Além dos problemas técnicos da declaração em si, a sobreposição de registros pode

indicar a presença de conflitos agrários ou posseiros ocupando de forma irregular.

Segurança da posse da terra e desmatamento: novas

evidências para a Amazônia brasileira
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Nossas estimativas indicam que a participação da área desmatada neste período foi em média

um ponto percentual (pp) menor em fazendas com posse segura, conforme nosso indicador,

do que em pares sem segurança da posse da terra. A segurança da posse também aumentou a

probabilidade de cumprimento do Código Florestal entre aqueles que estavam de acordo com

a legislação florestal em 2008 em 4,5 p.p. e entre os anistiados (não cumpriam o CF em 2008)

em 3,6 p.p. Em contraste, a segurança da posse da terra também reduziu a probabilidade de

desmatamento irregular entre os agricultores anistiados em 2008 em 7,7 p.p.

Nossa análise traz contribuições tanto aplicadas quanto teóricas à literatura sobre

governança fundiária e preservação ambiental. As principais contribuições aplicadas são (i)

usar um conjunto de dados único com informações georreferenciadas em nível do imóvel

rural, e (ii) testar um novo indicador de segurança da posse da terra, “sobreposição de

direitos fundiários”. Nossa principal contribuição teórica é ampliar a discussão de como a

boa governança fundiária e a segurança da posse da terra são essenciais para a redução do

desmatamento e garantia de aplicação das regras florestais na Amazônia. Nossas estimativas

preliminares são robustas para diferentes desfechos, e demonstram que as políticas

individuais de titulação de terras sem uma governança efetiva das terras podem não produzir

os resultados ambientais esperados.
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Figura: Área desmatada no estado do Acre por categoria fundiária entre 2009 e 2018. Fonte: PRODES (2019).
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