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0 MON/TORAMENTO DO 
DESFLORESTAMENTO BRUTO 

0 PROD ES e o rnaior projeto de rnonitoramento de tlorestas do mundo util izando tecnica~ 
de sensoriari1ento rernoto por satelite. 0 fNPE ha varios anos analisa as irnagens do satelite 
Landsat para acornpanhar a evolw;ao do desflorestamento bruto da Amazonia. Este esfon;c 
gerou resultados cobrindo o periodo de 1974 a 1994. 



Estados compreendidos na Amazonia Legal 

. 0 presente estudo. relativo aos anos de 1995. 1996 e 1997. atualiza a serie hi sl6rica da 
extensao e laxa de desflorestamento bruto da Amazonia c fornece urna visao \nais atualizada 
que permite explorar as origens do destlorestarnento e ofereccr indicadores para orienlar as 
diversas politicas publicas na regiao . Pela primeira vez. o INPE disponibiliza. a!em das 
estimativas da extensao e taxa de desflGrestamento bruto por Unidade· da Federac,:ao. a 
distribuic,:ao das alterac,:oes por grandes classes de tipologia tlorestal e por tamanho de area 
desflorestada. 

0 trabalho ora apresentado consumiu o esforc,:o de 45.000 pessoas-hora. 14.000 horas
maquina e investimentos da ordem de R$ 2.5. rnilhoes . Corn isso. o INPE colabora de 
maneira fundamental corn os 6rgaos de fiscali za<,:ao arnbiental ao fornecer inforrna<,:5es 
sisternaticas sabre as areas criticas. o que permite aumentar a eficiencia da ac,:ao do IBAMA . 

·A divulgac,:ao destes dados evidencia o compromisso do Governo Federal em tratar com 
absoluta transparencia as informac,:oes relativas ao desflorestamento da Amazonia. Alem 
disso. explora importanles rneios de interpretac,:ao para enlender as causas e agir sobre o 

·processo de destlorestarnento . 
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Amazonia em relac;:ao a Europa Ocidental. 

. 0 compromisso com uma boa gestao territorial tern .levado o governo a preocupar-se com o 
monitoramento da ac;:ao do homem nessa regiao. com vistas a melhor orienta-la. incluindo 
sustenlabilidade. born uso dos recursos naturais e bem-eslar da populac;:ao local. 

Um aspecto fundamental das ac;:oes do governo refere-se a gerac;:ao de estimativas peri6dicas 
da extensao· e taxa de desflorestamento bruto na ,Amazonia. A vasta extensao geografica 
requer o emprego de tecnologia espacial e aplicac;:ao de lecnicas de sensoriamento remoto. 
Isso e feito a partir da analise das imagens do satelite Landsat dos Estados Unidos. recebidas 
e processadas pelo INPE desde 1974. 

Processo de aquisic;:ao e gerac;:ao de imagens do satelite Landsat . 

0 primeiro levantamento feito pelo INP~ correspondeu aos anos 1974 e . 1978. A partir de 
1988, foram feilos levantamentos anuais. Este pr:ojelo do INPE e conhecido como PRODES 
(Projeto de Desflorestamento ). 



MON/TO RANDO A FLO REST A 
-INPE 

As imagens de satelite, em composi95es coloridas na escala I :250.000. permitem identificar 
altera95es em areas de floresta a partir de 6,25 hectares (0.0625 km ~ ). A Amazoni.a e coberta 
por 229 dessas imagens que, visualmente interpretadas. fornecem os limites entre a area de 
floresta original e outros tipos de vegeta9ao. A cada levantamento sao delimitadas as areas de 
novos desflorestamentos, que sao decalcadas em papel vegetal (overlays). e sofrem uma 
rigorosa auditoria. Quando aprovados, os overlays sao digitalizados. e a extensao e 
localiza9ao de cada area destlorestada sao computadas corn o uso de um Sistema de 

. lnforma9ao Geografica. 

Preto: lmagens Landsat Vermelho: Cartas Topograticas 

Para calcular a extensao das areas alteradas, os dados digitais sao convertidos para o 
formato apropriado (vetorial). utilizando urn software especialmente desenvolvido para este 

.fim . Este formato permite tambem a apresenta<;:ao do destlorestamento em qualquer divisao 
geografica, por exemplo, por grandes classes tlorest~ is. municipios etc. 

Cada levantamento envolve aproximadamente 45.000 homens-hora. 14.000 horas-maquina e 
varias empresas nacionais especializadas. em sensoriamento remoto, subcontratadas pela 
FUN CA TE. uma Funda9ao associada ao INPE.· Aos mais de 153 especialistas envolvidos 
diretamente no trabalho, soma-se uma equipe de 15 profissionais do lNPE. que acompanha 
todas as fases do projeto. assegurando um rigoroso controle de qualidade. 
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0 PRODES, alem de fornecer estimativas da extensao e da taxa do destlorestamento bruto. 
indica geograficamente as areas mais criticas. Por · exemplo. em 1996. ma is de 75% do 
desflorestamento bruto na Amazonia concentrou-se em apenas 4 7 das imagens de sate Ii te 
analisadas. 

· Adicional111ente. os dados do PRODES sao sobrepostos ao mapa de vegeta9ao do IBGE 
(RAD AM) para identificar OS tipos florestais que . vem sofrendo processo de altera9ao . A 
distribui9ao dos novas desflorestamentos por classe de tamanho. tambem fornecida neste 
estudo, e utilizada pelo IBAMA como um indicador das possiveis causas do destlorestamento 
na Amazonia. · 

E.uensilo do Desjl0Hsta11umto Br1110 (km1
) 

ES TAD OS Ju/78 Abr/88 Alo/at Ago/90 Ago/91 Ago/92 Aso/94 Ago/ts .Aao/M 

ACRE 2S(Q 8900 9900 10300 10700 11100 I~ l3306 13142 
~-

AMAPA. 200 BOO um 1300 mo 1736 1736 1781 11n 

AMAZONAS 1100 19iOC 21700 moo . 23200 13m 14739; 1.11629 • 27434 

MARAN HAO 6390D 9®.)J 92300 9J.IOO 94100 95235 'Wl'H 97lbl ' 99338·· 

MATO GROSSO 20000 · moo 796Ql· 83600 l6SGO 91U. 103614 11mo 119141 

PARA 564GO 1~1500 139300 144200 148000 151781 1603SS 169007 176131 

RONDON IA •• 30000 311CO 33500 34600 36805 470SS 46lS? 48648 

RORAtMA IDO 2700 3600 3800 4200 4431 4961 m• 5361 

TOCANTINS 3200 moo 22300 ~ 23400 Z3S09 2447S 15142 2S4&3 

AMAZONIA LEGAL 1moo J17SOO 401400 m200 416400 4401S6 469978 49ro55 Sl7069 



Taxa Midia de Desjlorestanaento Bruto (km2/ano) 

Media decodo 78/88. 88/89 : 89/90 90/91 91/92 92/94 •• 94/95 95/96 
•· 8i4§nio 92/94 

ACRE 620 540 550 380 400 482 1208 433 

AMAPA 60 130 250 410 36 9 

AMAZON AS 1510 l\80 520 980 799 370 2114 1023 

MARAN HAO 2.450 1420 1100 670 1135 372 1745 1061 

MATO GROSSO 5140 5960 4020 2840 4674 6220 10391 6543 

PARA 6990 5750 4890 3780 3787 4284 7845 6135 

RON DONIA 2340 1430 1670 l \10 2265 2595 4730 2432 

RORAIMA 290 630 150 420 281 240 220 214 

TOCANTINS 1650 730 580 440 .409 333 797 320 

AMAZONIA LEGAL 21130 17860 13810 11130 13786 14896 
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EST ADOS 

ACRE 

AMAPA 

AMAZONAS 

MARA NH AO 

MATO GROSSO 

PARA 

RON DONIA 

RORA I MA 

TOCANTINS 

AMAZONIA 
BRASILEIRA 

* media da decada 
* * bienio 92194 

78/89 * 

0,42 

0,06 

0,10 

1,79 

1,01 

0,62 

1,11 

0,18 

2,97 

0,54 

Taxa anual de desjlorestamento bruto (%/ano) 

87-88/89 89/90 90/91 91/92 92/94 ** 94/95 95/96 

0,39 0,39 0,28 0,29 0,35 0,86 0,31 

0,12 0,23 0,37. 0,03 0,01 

0,08 0,04 0,07 0.06 0,03 0,14 0,07 

1,30 1,03 0,63 1,07 0,35 3.21 2.01 

1,31 0,90 0,64 1.05 IAO 2,43 1,56 

0,55 0,47 0,37 0,37 0,42 . 0,78 0,62 

0,78 0,91 0,62 1,27 1,46 2,75 1.45 

0,39 0,10 0,27 0,18 0.15 0.14 0,14 

2,00 1,61 ·1,26 1,17 0,95 2,29 0,94 

0,48 0,37 0,30 0,37 OAO 0,81 0,51 
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* Selecionadas "'' j(n·11w a cobrir as tfl-ea:; oll(!e, 110 fttssudo recente j(Ji 
observado ap·oxi11u1damenle 75'~'(, da Ta:rn de {)e.\jloresta111c11to Bruto. 

EJ Cerrodao 
Campinarono 

D Ombrohlo dense 
c:J Ombrofilo oberto 
,.......,...,, Pioneiras 
~Conrato 

Estacional 
0 Nao flo,re1to 
Ei] Aguo 

ANO 

1995 

1996 

1997 

DISFLORISTAMENTO 
AREAS CRiTICAS 

(em km') 

21.136 

13.939 

10.007 

DUFLOR.ISTAMENTO 
TqTAL 

(em k1n1 ) 

29.059 

18.161 

13.037•* 

o/o DO 
DESFLORlSTAMENTO 
TOTAL ASSOCIADO As 

AREAS CRiTICAS 

72,7 

76',8 

n F~umat1v ;1 ba~i::1da em pn 1.1i..·~:w lin.::ar. rd:Hl \ ;1 
a 1996 



0 USO DOS DADOS 

As informa~oes fornecidas pelo INPE permitem ao. IBAMA e aos 6rgaos esttlduais de Meio 
Ambiente realizar o levantamento das causas. da dinamica e das conseqUencias do processo 
de desflorestamento na Amazonia. As imagens do PRODES sao remetidas. imediatamente ao 
Centro de Sensoriamento Remoto do IBA.MA CSR, que classifica por tamanho as areas 
alteradas e as envia a fiscaliza9ao para as a9oes pertinentes. 

A estrategia de fiscaliza9ao integrada executada pelo IBAMA e baseada nos seguintes 
pontos: 

• uso intensi vo de sen sores aerotransportados para identi fica9ao de co rte seleti vo de 
madeira; 

• ado9ao de sistemas de comunica9ao via satelite. instalados nos veiculos da 
fiscaliza9ao do IBAMA para a consulta de cadastros. lsso possibilita a verificm;ao da 
documenta9ao e a existencia de irregularidades; 

• a ide'ntificac;ao. difusao e aplica9ao de tecnologias para o uso sustentadp da floresta 
visando a substituir praticas agricolas e tlorestais agressivas ao meio ambiente. 

Como resultado. e possivel o controle na eJTiissao de autos de infrac;ao. auterizac;oes de 
transporte de produtos florestais e laudos de vistoria. alem de permitir o acompanhamento do 
trabalho dos fiscais. uma vez que cada veiculo e monitorado. 

ANALISE DAS CA USAS 

Para compreender a 16gica do desflorestamento na Amazonia e indispensavel partir do 
pressuposto de que ninguem desmata sem perspectiva de retorno financeiro no menor espac;o 
de tempo possivel. e da identificac;ao da area de maior ocorrencia. 0 destlorestamento na 
regiao se concentra ao longo de uma faixa denominada "arco de desflorestamento". que 
compreende varios tipos de vegetac;ao e de solo e varia entre 200 e 600 km de largura. 
conforme sua localizac;ao. 

Esta analise.focaliza a area compreendida por este arco. que tem inicio no Nordeste do Para. 
segue em direc;ao ao Sul. margeando o Noroeste do Maranhao e Tocantins. enfra pelo 
Nordeste de Mato Grosso e prossegue pelo Norte. em direc;ao ao Estado de Rondonia. 
atravessando-o por inteiro. no sentido Leste-Oeste. ate atingir o meio-Leste·do Acre. 
Entretanto. nao sao desprezadas outras areas ondo tenha ocorrido desflorestamento 
significativo nos ultimas anos. Admitem-se as seguintes hip6teses: 

Agropecuaria 

A principal causa identificada do destlorestamentb na regiao esta na conversao da floresta 
para prodw~ao de pastagens e lavouras temporarias. As estatisticas disponiveis indicam um 
crescimento da area utilizada para produc;ao de graos e uma expansao signiftcativa do 
rebanho bovino nos ultimos anos. As maiores expansoes tem se concentrado nos Estados de 



Mato Grosso, Para. Rondonia e Tocantins. Crescirnento mais discreto foi verificado com 
culturas permanentes. 

0 futuro da contribuic,:ao da agropecuaria para o desflorestamento dependera. de um !ado. da 
capacidade das politicas publicas orientar as expapsoes da demanda de mercado po_r came e 
graos para as areas ja desflorestadas, e pela capacidade tecnol6gica e de capital para maiores 
produtividades. 

Seguranr;a a/imentar 

Com quase 20 milhoes de habitantes. a Amazonia se abastece de alirnentos basicos dos 
.pequenos agricultores. que remetern para as cidades os seus excedentes. Os pequenos 
agricultores -produzem baseado nos nutrientes disponiveis no solo florestal e n<:queles que sao 
transferidos da biomassa da floresta ao solo pelas queimadas. 

Produzindo para subsistencia. a pequena p~oduc,:ao e descapitalizada e adota a fon;a de 
trabalho familiar. 

A reversao da contribuic,:ao dos pequenos e um desafio de grande monta. pois envolve criar as 
bases de maior intensidade de uso do solo, o que depende de tecnologia e retorno economico 
compensador. 

Outro fator de pressao do desflorestamento e o crescimento da populac,:ao urbana. que 
demanda mais alimentos. A Amazonia apresenta os maiores indices de migrac,:ao rural-urbana 
do Brasil na atualidade. 

Pre~o da terra 

De acordo c?m levantamentos feitos pelo Centro de Estudos Agricolas da Fundac,:ao Getulio 
Vargas, houve nos ultimos dois anos uma desvalorizac,:ao vertiginosa nos prec,:os da terra em 
todo o pais, principalmente na regiao Norte. seja pelo endividamento dos produtores. seja 
pela ameac,:a de invasao de propriedades rurais. Essa outra causa para o aumento do 
desflorestamento ao longo do arco, na medida en~ que estimula a aquisic,:ao de novas areas. 
inibe o emprego de tecnicas intensivas para agropecuaria ea produc,:ao madeireira em base 
sustentaveis. 

E preciso levar em conta que a preferencia pela implantac,:ao de projetos agropecuarios em 
areas de floresta primaria sempre acobertou outra·finalidade lucrativa: a venda de madeira de 
valor comercial (em media 40m'/ha). oriunda da derrubada dessas matas. gerando renda 
imediata capaz de cobrir as despesas de implantac,:ao do projeto. 0 empresario sai favorecido. 
mas se acumulam os prejuizos ambientais para a regiao e seus habitantes. 

Ja a questao agraria merece atern,:ao especial. dado a dirnensao social do problema aliada ao 
potencial fator indutor de novos desflorestarnentos. 0 atual processo de invasau e ocupac,:ao 
de grandes propriedades rurais. consideradas improdutivas pelos rnovimentos de sem terra. 
Jeva OS proprietarios a reaJizar derrubadas em areas de floresta primaria remanescentes. peJo 
receio de serem identificados corno potenciais alvos de invasoes ou desapropriac,:5es. 



Isso e fruto do ainda nao entendimento da nova lei do Impasto Territorial Rural - !TR. que 
representa um avanc;o au equiparar a tloresta natural a uma unidade produtiva. e ao isentar de 
pagamento a reserva legal. as areas de preserva<;:ao permanente e aquelas definidas pelo orgao 
ambiental competente como de relevancia ambiental. 

Explorariio da Madeira 

A atividade madeireira nao produz diretamente o desflorestamento. A explorac;ao seletiva de 
madeira - que nao e detectada pela metodologia empregada neste trabalho - e indutora do 
processo. uma vez que os recursos obtidos pela venda de madeira e as estradas abertas para a 
explorac;:ao financiam, em parte, o desflorestamento. De qualquer forma. o consumo de 
madeira no mercado interno cresceu nos t'.iltimos anos. devido aos incrementos do setor da 
construc;:ao civil e 90% da madeira que abastece o pais sai da Amazonia. 

Conclusiio 

As principais causas relacionadas ao aumento recente do des1lorestamento na Amazonia 
Legal. quando o baixo valor da terra reduz a especulac,:ao e us custos agricolas continuam 
crescendo. estao afetas ao avarn;o das monoculturas. a pecuaria extensi va ea produc,:ao de 
alimentos, q_ue trazem no seu rastro outras atividades produtivas. como a explorac;:ao 
madeireira. 

A complexidade da questao exige ac;:oes integradas ea adoc;:ao de uma serie de medidas que 
sao propostas como tentativa de superar as·causas da retomada do destlorestamento na 
Amazonia Legal. 

0 IBAMA esta utilizando. em carater ex perimental. o sistema OmniSat/Autotrac 

MED/DAS PROPOSTAS 



Definii;ao de criterios •mbientais para o PRON AF (agrofloresta e recupt!lra¢ao de areas 
degradadas). 

• Regulamentai;ao do uso das queimadas. 

• Readequai;ao dos criterios ambientais para a classificai;ao de im6veis para efeito da 
desapropriai;ao. 

• Ai;ao conjunta lBAMA/INCRA sistema.de informai;oes compartilhado: carnpanha 
educativa para esclarecimento dos novos criterios e procedimentos do ITR: operai;oes 
de fiscalizai;ao conjunta: e implementai;ao de associai;oes florestais de reposii;ao 
florestal. 

• Legislai;ao especifica para o sistema de concessoes florestais em areas pt'.tblicas 
(nacionais. estaduais e municipais). 

• lmplantai;ao do Programa de FLONAS. 

• Criai;ao de uma rede de llorestas p(tblicas abertas ao acesso da iniciativa privada. 

• Amp liar ate o ano 2000 as areas legalmen~e protegidas. em ate l 0% do territ6rio da 
Amazonia (unidades de conservai;ao de uso indireto e corredores ecol6gicos). 

• lmplantai;ao do programa de treinamento e capacitai;ao de recursos humanos para o 
setor tlorestal (explorai;ao florestal e processamento de madeira). 

• Elaborai;ao de norma para o manejo florestal comunitario de produtos madeireiros e 
nao madeireiros. 

Medidas em Estu<lo 

• Plano de desenvolvimento agrfcola para reconversao de areas degradadas da 
Amazonia. 

• Reorientai;ao dos assentamentos para as areas ja convertidas. 

• Aceitai;ao da regularizai;ao de im6veis exclusivamente para a posse de pequenos 
agricultores de subsistencia. 

Novos Centirios 

Na busca de solui;oes para o problema do desflorestamento na Amazonia. estao sendo 
estabelecidas parcerias em ambito nacional e internacional. 0 Programa Pilato para Protei;ao 

das Florestas Tropicais (PPG-7). aprovou o Projeto de Monitoramento e Controle de 
Destlorestamentos e Queimadas Prodesque. corn o objetivo principal de reduzir as taxas de 



desflorestamento e queimadas em areas piloto. 

Aihda dentro do PPG-7, o Ministerio do Meio Ambiente. dos Recursos Hfdricos e da 
Amazonia Legal firmou acordos com os Estados da regiao para repasse de recursos "a serem 
utilizados no monitoramento, controle e fiscaliza<;ao do desflorestamento e queimadas. E, no 
desafio de dar continuidade a uma politica de desenvolvimento da regiao amaz6nica. sem o 
comprometimento dos recursos naturais, o IBAMA se prepara para ser o principal usuario 
dos sistemas ambientais do SIVAM. 




