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?IDENTIFICA??ES DE PADR?ES DE DESMATAMENTO ENTRE DUAS SUB-REGI?ES
CORTADAS PELAS BR-174 E 210 NO SUL DO ESTADO DE RORAIMA"
Paulo Eduardo Barni, Philip M. Fearnside, Paulo M.L.A. Gra?a, Gabriel Cardoso Carrero
Na Amaz?nia, padr?es de desmatamento resultam de apropria??es do territ?rio e dos recursos
naturais atrav?s da convers?o da cobertura florestal e da sucess?o de ocupa??o da posse da
terra por atores sociais, em diferentes escalas ao longo do tempo. Embora vari?veis proximais e
socioecon?micas possam explicar padr?es de desmatamento e de mudan?as no uso da terra em
uma escala regional, em escala local h? necessidade de mais estudos, pois esses padr?es podem
variar de regi?o para regi?o. Para responder ? quest?o: Os padr?es de desmatamento na subregi?o cortada pela BR-210, composta pelos munic?pios de Caroebe, S?o Luiz e S?o Jo?o da
Baliza e com predomin?ncia de grandes pecuaristas, s?o diferentes da sub-regi?o cortada pela
BR-174 e formada pelo munic?pio de Rorain?polis, sendo o principal p?lo madeireiro da regi?o
Sul de Roraima. Atrav?s de faixas de 20 km em ambos os lados das BR?s 174 e 210
respectivamente, feitas no programa Arc Gis 9.2 e utilizando-se de dados de desmatamento do
PRODES, mediu-se o tamanho m?dio dos pol?gonos de desmatamento no per?odo 2000 a 2006
dentro dessas faixas. O tamanho m?dio dos pol?gonos encontrados na BR-210 foi de 13,754 ha
(n = 3106) e ?rea do buffer de 4.994,47 km?; e o tamanho m?dio dos pol?gonos da BR-174 foi
de 8,826 ha (n = 2770), com buffer de 8.696,24 km? de ?rea, sendo o resultado significativo ao
teste t pareado ao n?vel de 0.05% de probabilidade, com desvio padr?o de 9,591 ha (SYSTAT
10.0). Os maiores pol?gonos na BR-210 s?o associados ? pecu?ria, enquanto os menores pol?
gonos desmatados na regi?o da BR-174 podem estar relacionados com formas de uso da terra
adotadas predominantemente por pequenos agricultores que t?m os desmatamentos financiados,
indiretamente, pela venda da madeira derrubada, atrav?s de autoriza??es de corte, ? industria
madeireira local, como verificado em campo em 2007 e 2008.
Sessão: 45. Causas s?cio-econ?micas de mudan?as de uso da terra.
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