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INTRODU<;:AO
Em primeiro lugar, cabe-me enfatizar que o desmatamento esta
aumentando de forma assustadora, sendo esta constata9ao
independente da estimativa que se aceite. 0 Dr. Luis Carlos
Molion solicitou-me revisar as diversas estimativas disponiveis
para o desmatamento na regiao, e as razOes para diferen9as entre
elas. Embora os dados disponiveis sobre desmatamento na Amazonia
brasileira sejam conflitantes, e em rapida mudan9a, e essencial
agir baseando-se nas informa90es mais confiaveis disponiveis, ao
inves de adiar decisOes necessarias na espera de dados mais
completes.
A.

ESTIMATIVAS DISPON!VEIS
1. TIPOS DE FONTES DE DADOS

Controversias cercam as estimativas existentes para a
extensao e taxa de desmatamento na Amazonia brasileira. Outras
estimativas tem produzidos valores substancialmente maiores ou
menores do que aqueles derivados do atual trabalho, que estima
que, ate 1988, 8,2% da area originalmente florestada tinha sido
desmatada (inclusive os desmatamentos antigos), com desmatamentos
recentes na area de floresta (virgem + capoeirOes antigos)
aumentando num r1tmo de 20 mil km2/ano.
Dados sobre desmatamento sao atualmente disponiveis de
varios satelites. Alguns dos valores conflitantes apresentados
para a extensao e ritmo do desmatamento sao devido as diferen9as
nos sensores e nas tecnicas de interpreta9ao empregadas. Os
satelites LANDSAT, da Agencia Nacional Aeronautica e Espacial
(NASA), dos EUA, sao fonte de muitas informa90es valiosas sobre o
desmatamento. Este satelite foi projetado para monitorar
recurses terrestres, e e bastante adequado para medir areas
desmatadas. As suas principais limita90es sao o alto custo das
imagens para grandes areas como a Amazonia, e a dificuldade de
obter imagens livres de nuvens, devido a cobertura relativamente
infreqttente do satelite (uma vez a cada nove dias, com dois
satelites em opera9ao). Desde o lan9amento do primeiro satelite
LANDSAT em 1972, ate 1982 todos os dados foram coletados pelo
Proscrutador Multi-Espectral (MSS), com resolu9ao de 80 m (isto
e, a imagem esta composta de elementos, ou pixeis, cada um
representando uma area de 80 m X 80 m). Desde 1982 tambem sao
dispon1veis dados do Mapeador Tematico (TM), com resolu9ao de 30
m. Os dados podem ser analisados pela interpreta9ao de fitas
digitais ajudada por computador, ou pela interpreta9ao manual de
imagens em papel. A interpreta9ao digital tem a vantagem de
eliminar as inconsistencias entre cart6grafos, no seu julgamento
sobre o que deve ser considerado como desmatamento. Clareiras
menores podem ser incluidas quando metodos digitais sao
utilizados. Por outro lado, a interpreta9ao manual de imagens em
papel, deixa mais oportunidade para a aplica9ao de bom senso em
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distinguir, por exemplo, entre pastagens e manchas espectralmente
semelhantes de campos "naturais": pastagem normalmente tem a
forma de blocos rectangulares enquanto que os campos "naturais"
(que podem estar presentes, em parte, devido as queimadas por
povos indigenas) apresentam bordas irregulares e curvadas.
No caso da interpreta9ao fotografica, a escala das imagens
pode ter grande efeito sobre a confiabilidade das estimativas
resultantes. Imagens em papel podem ser obtidas em escalas que
vao desde 1:100.000 ate 1:1.000.000; a maioria das estimativas de
desmatamento utilizam ou a escala 1:250.000 ou 1:500.000.
0 sensor "RadiBmetro Avan9ado de Resolu9ao Muito Alta"
(AVHRR), carregado pelos satelites meteorol6gicos da
Administra9ao Nacional Atmosferica e Oceanica (NOAA), dos EUA,
fornece um meio de monitorar 0 desmatamento, que e mais barato,
porem mais grosseiro, que o LANDSAT. As imagens sao obtidas
diariamente, fazendo com que seja muito mais provavel que sejam
obtidas sem nuvens do que no caso do LANDSAT. Os dados podem ser
obtidos com resolu9ao de 1,1 km por solicita9ao especial, se
nenhuma for feita, os dados serao gravados com resolu9ao de 3,4
km. Areas desmatadas podem ser medidas usando uma rela9ao de
diferen9a normalizada entre os primeiros dois dos cinco canais
registrados pelo sensor (0,55 - 0,68 um e 0,73 - 1,1 um) (Tucker
et al., 1984). Pixeis contendo incendios podem ser localizados e
contados usando os canais tres e quatro (3,5 - 3,9 um e 10,5 11,5 um) (Setzer et al., 1988). A area dos fogos, que pode ser
muito menor que os 120 ha de um pixel, nos dados de AVHRR com 1,1
km de resolu9ao, nao pode ser estimada com confian9a.
O satelite frances SPOT, com resolu9ao de 10 m, produz
imagens suficientemente detalhadas para detectar mesmo as menores
clareiras. No entanto, o alto custo das imagens faz com que seja
pouco pratico utiliza-las para monitorar grandes areas. A
cobertura da AmazBnia brasileira custaria aproximadamente US$ 3
milhOes. Dados do SPOT sao importantes para calibrar os dados
dos outros tipos de sensores, porem nao existem dados dispon1veis
CObrindo areas suficientemente grandes para USO direto na
estimativa do desmatamento na Amazonia brasileira.
Os problemas na interpreta9ao dos dados disponf veis incluem
o fato de que dados oriundos de diferentes estudos se referem a
areas geograficas que sao sobrepostas, porem diferentes. Muitos
estudos cobrem apenas uma parte de uma unidade politica, tais
como um estado, fazendo com que seja diffcil utilizar os
resultados junto com os dados ja disponiveis a nivel estadual. A
interpreta9ao dos resultados por tipo de vegeta9ao, tais como
floresta e cerrado, muitas vezes fica dificultada pelas
inconsistencias entre as defini90es dos tipos de vegeta9ao
utilizados nos diferentes estudos, e pela falta, muitas vezes, de
explica90es dos criterios utilizados. A maior parte dos dados no
Brasil se referem ~ "Amazonia Legal", uma regiao administrativa
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de cinco milhOes de quilometros quadrados, na qual vigoram
incentives fiscais especiais e programas de desenvolvimento. A
Amazonia Legal cobre toda ou parte de nove estados; dependendo da
defini9ao de floresta, aproximadamente 70-80% da regiao e
floresta, enquanto o restante e de savanas, tais como o cerrado
(Figura 1). Uma vez que so tem sido divulgado dados referentes a
area de desmatamento, porem nao a area original da vegeta9ao em
questao, as percentagens tem sido invariavelmente expressas
usando as areas das unidades pol!ticas como denominadores. Esta
pratica subestima a extensao relativa do desmatamento, ja que as
savanas umidas {pantanal, lavrado, etc.) sao incluidas nos
denominadores mas nao nos numeradores. Muitos calculos tambem
incluem superf!cies d'agua nos denominadores. A distor9ao
causada por usar as areas das unidades pol!ticas e infeliz, mas
pelo menos tem permitido que valores relativamente consistentes
sejam comparados entre anos. No entanto, recentemente, um erro
muito maier desse tipo tem sido introduzido por um estudo de
imagens de 1988, que excluiu o cerrado do numerador mas continuou
a dividir pelas areas das unidades pol!ticas.
Um exame de alguns dos problemas afetando diferentes
satelites e tecnicas de interpreta9ao deixara claro porque
conclusOes muito diferentes sao alcan9adas. Apesar das
dificuldades, e essencial que as informa90es mais confiaveis
sejam identificadas para cada local.
2. ESTIMATIVAS DE QUEIMADAS USANDO AVHRR
Um estudo que tem recebido ampla aten9ao publica estimou
areas queimandas, utilizando as bandas de infravermelho termal no
sensor AVHRR do satelite meteorol6gico NOAA-9. 0 estudo,
conduzido no INPE, concluiu que 204,000 km2 queimaram em 1987 na
Amazonia Legal brasileira, dos quais 80.000 km2 eram de
desmatamento na parte florestada da regiao (Setzer et al., 1988).
A maier parte da diferen9a entre 204.000 km2 (20 milhOes de
hectares) e 80.000 km2 (8 milhOes de hectares) corresponde a
queimada do cerrado e de pastagens ou outros usos da terra. 0
valor para a area total queimada e alto demais, em parte porque
427.331 km2 nos Estados de Goias e Maranhao, fora da Amazonia
Legal, foram incluidos.
0 valor de 80.000 km2 para desmatamento na area florestada e
alto demais por duas razOes. Uma e a falta de um metodo objetivo
para estimar a parte queimanda que corresponde a desmatamento. 0
fator de corre9ao de 40%, utilizado para calcular o valor para
desmatamento, foi derivado por Pereira (1987: 142). Comparando
uma estimativa da area queimando, feita com infravermelho termal
do AVHRR, com um valor de referencia para o desmatamento no mesmo
ano, Pereira estimou que 67.000 km2 estavam queimando na parte da
Amazonia Legal brasileira incluidos na imagem de AVHRR que ele
usou do ano 1985. 0 valor de referencia (27.000 km2) para o
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desmatamento nas areas florestadas da Amazonia Legal naquele ano
(1987) foi tirado de uma reportagem de jornal de uma entrevista
dada por Carlos Marx Ribeiro Carneiro (Marcos da Costa Pereira,
comunica9ao pessoal, 1987). Deve ser levado em conta que a
declara9ao de Carlos Marx Ribeiro Carneiro, que coordenadou o
estudo do IBDF, com dados do LANDSAT sobre o desmatamento em
1980, poderia estar se referindo a Amazonia Legal como um todo ao
inves de apenas a floresta, ja que a estimativa que ele tinha
coordenado utilizou esta unidade administrativa maior (Brasil,
IBDF, 1983a).
A segunda razao para a sobrestimativa das areas queimadas e
a satura9ao do sensor AVHRR quando um fogo, mesmo relativamente
pequeno, estiver presente dentro de um dos elementos (pixeis) da
imagem. Calculos te6ricos indicam que um fogo de apenas 30 m2 e
suficiente para fazer com que a totalidade do pixel, de 1.200.000
m2, no qual ele se encontra, apare9a como se estivesse queimando
(Robinson, s/d). 0 fator constante de corre9ao (0,7) utilizado
para corrigir pfxeis parcialmente queimando e insuficiente. 0
fator de corre9ao foi derivado por Pereira (1987: 142), pela
compara9ao de uma imagem de AVHRR de 1985 com os resultados de
LANDSAT-TM, para uma area no norte de Mato Grosso. No entanto, a
dependencia forte da satura9ao do sensor sobre a temperatura do
fogo faz com que seja diffcil derivar um fator constante de
corre9ao. A rela9ao nao e linear: um pequeno aumento na
temperatura resulta em um aumento enorme na percentagem de
sobrestimativa causada par areas de pixeis queimando
parcialmente. A temperatura do fogo varia muito, dependendo das
condi90es meteorol6gicas e da carga de combustive!.
Mesmo se fosse possivel obter uma medida confiavel da area
da frente de chamas, traduzir isto em area queimada seria
diffcil. Os satelites NOAA passam sobre a Amazonia diariamente
as 14:00 h, aproximadamente, e as medidas capturam apenas 0 que
esta queimando no instante em que se capta a imagem. Uma vez que
os fogos come9am em um dos lados da area derrubada, e atravessam
esta ao longo de per!odo de aproximadamente 6-8 horas, a area
queimada e maior (por uma quantidade bastante variavel) do que
aquela que esta queimando em qualquer instante. Estimar a area
dos fogos tambem e dificultado, em grau variado, pelas nuvens
densas de fuma9a que cobrem a regiao no pico da epoca das
queimadas.
A sobrestimativa devido a satura9ao do sensor e indicada
pela discrepancia, para Rondonia, entre a mensura9ao de queimada
por infravermelho termal e uma outra mensura9ao, tambem por
AVHRR, no mesmo Estado e ano, feita utilizando a luz refletida
das areas desmatadas. A area indicada como queimanda, em
Rondonia, era 18,7% do Estado (Setzer et al., 1988: 28), o que e
equivalente a aproximadamente 40% de desmatamento, considerandose que cada hectare e queimado a cada 2-3 anos. Isto e muito
mais alto que o valor para a area acumulada desmatada ate o mesmo
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ano (15,1%) determinado por Jean-Paul Malingreau (comunica9ao
pessoal, 1988; ver Fearnside, 1989). Uma parte desta
discrepancia pode ser explicada pelo fato de que as queimadas em
areas vizinhas na Bolivia foram acidentalmente incluidas na
estimativa para Rondonia (Alberto W. Setzer, comunica9ao pessoal,
1989), porem uma corre9ao insuficiente para pixeis saturados e
uma causa provavel para explicar a grande parte da sobrestimativa
por um fator de aproximadamente dois. A possibilidade de
sobrestimativa na avalia9ao pelo AVHRR para o desmatamento apenas
aumentaria ainda mais a discrepancia com os resultados de bandas
de infravermelho termal de AVHRR: como sera explicado mais
adiante, uma estimativa corrigida de AVHRR para desmatamento em
1987 indica apenas 32.282 km2 (13.3% do Estado) desmatados ate o
referido ano. Um estudo com dados do LANDSAT para o mesmo ano
indica 22.913 km2, ou 9,4%, desmatados (Brasil, IBDF, 1989a).
Os pesquisadores do INPE realizaram uma estimativa, baseada
no infravermelho termal, das queimadas ate 1988, obtendo para a
Amazonia Legal, uma area total de 121.000 km2, dos quais 48.000
km2 (40%) sao atribuidos a desmatamentos novos em area florestada
(Setzer et al., em prepara9ao). A estimativa para 1988 nao
inclue areas fora da Amazonia Legal brasileira, embora utilize OS
mesmos fatores de corre9ao subjetivos que a estimativa de 1987,
para fazer a compensa9ao para as queimadas que nao sao de
desmatamentos novos na floresta (fator 0,4) e para pixeis nos
quais ocorrem queimados parciais (fator 0,7). Portanto, e
provavel que o metodo produza valores nao confiaveis pelas mesmas
razOes que afetaram a estimativa para queimadas em 1987. Esta
limita9ao nao afeta outros usos das mesmas imagens, por exemplo,
para estimar 0 numero de fogos e para localizar cada ponto de
fogo (inclusive para identificar infratores da legisla9ao
ambiental brasileira).
3. A ESTIMATIVA DO BANCO MUNDIAL
0 Banco Internacional de Reconstru9ao e Desenvolvimento
(BIRD, ou Banco Mundial), publicou um relatorio estimando que
598.972 km2 (11.7%) da Amazonia Legal tinham sido desmatadas ate
1988 (Mahar, 1989; ver Tabela 1). A estimativa foi baseada em
dados apresentados em Fearnside (1986), onde sao sumarizados os
levantamentos de LANDSAT para desmatamentos ate 1980 (Brasil,
IBDF, 1983a; Tardin et al., 1980). Proje90es exponenciais dentro
de cada Estado foram feitas pelo Banco Mundial, com a exe9ao,
aparentemente, do valor para o Estado do Para. Dados de
mensura90es de satelite mais recentes tem mostrado que o
desmatamento nao ocorreu tao rapidamente como era de se esperar
caso as tendencias, ate 1980, tivessem continuado sem altera90es.
Mais da metade da diferen9a entre a estimativa do Banco Mundial e
a estimativa de proje90es lineares, a partir dos dados mais
recentes em cada Estado, e explicada pelos dados para o Estado do
Amazonas (Fearnside, 1989), O Amazonas, de longe o maior estado
na Amazonia, pesa muito no total regional. O indice de 6,8%
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indicado como area desmatada ate 1988 (Mahar, 1989) e muito maier
que aquele que aparece nas imagens de 1986 no mosaico do INPE
(Brasil, INPE, 1988). Os 0,8% mensurados pelo INPE (Brasil,
INPE, 1989a,b) parecem ser o valor mais razoavel para o Estado do
Amazonas.
4.

A ESTIMATIVA DO INPE/PROGRAMA NOSSA NATUREZA

Em 06 de abril de 1989, dia da proclama9ao do Programa Nossa
Natureza pelo Presidente Jose Sarney, o INPE lan9ou uma nova
estimativa de desmatamento ate 1988 (Brasil, INPE, 1989a). 0
estudo concluiu que apenas 5,12% da Amazonia Legal Brasileira
tinham sido desmatados, 0 que e bem menor que OS 8,0% indicados
pelas proje90es lineares, a partir dos dados de satelite mais
recentes para cada Estado (Fearnside, 1989). 0 estudo do INPE
usou imagens de LANDSAT-TM numa escala de 1:1.000.000 para
localizar as areas mais fortemente desmatadas, e utilizou 101
imagens na escala 1:250.000 para medir o desmatamento nestes
locais (Roberto Pereira da Cunha, comunica9ao pessoal, 20 de
abril de 1989). As 133 imagens em 1:1.000.000 nao analisadas em
1:250.000 nao tinham desmatamento aparente, e foram consideradas
completamente intactas: mensura90es nao foram feitas em imagens
de 1:1.000.000 (R.P.da Cunha, comunica9ao pessoal, 20 de abril de
1989). A maioria das imagens e de 1988 (R.P.da Cunha,
comunica9ao pessoal, 20 de abril de 1989), porem uma lista de
imagens com as suas respectivas datas nao esta incluida no
relat6rio. Estudos previos tem, invariavelmente, sido obrigados
a utilizar um numero substancial (mas altamente variavel) de
imagens de anos anteriores ao ano da estimativa, devido a not6ria
cobertura de nuvens na Amazonia.
A segunda edi9ao do relat6rio do INPE foi lan9ada em 02 de
maio de 1989 (Brasil, INPE, 1989b). A edi9ao revisada contem
diferen9as importantes para a interpreta9ao dos resultados. Os
dados de 1988 foram originalmente apresentados como representando
altera9ao da "cobertura vegetal" (Brasil, INPE, 1989a: 37), o que
foi mudado para "cobertura florestal" na segunda edi9ao (Brasil,
INPE, 1989b: 28). Ja que uma parte significativa da Amazonia
Legal compOe-se de cerrado ou outros tipos de vegeta9ao nao
florestal, a restri9ao das medidas de altera9ao para areas
florestadas, faz com que o valor de 5,12% para desmatamento na
Amazonia Legal nao tenha sentido, uma vez que o numerador e o
denominador se referem a areas diferentes. Isto tambem faz com
que haja muito distor9ao ao colocar-se, no mesmo grafico, os
valores absolutes para desmatamento junta com os dados de estudos
anteriores do LANDSAT, ja que todos os outros estudos representam
altera9ao de floresta e cerrado, ao inves de apenas de floresta.
Obter uma serie temporal, valida para a parte florestada da
Amazonia Legal, deve ser uma prioridade importante, mas isto
exigira uma reanalise das imagens usadas nos estudos anteriores.
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A revela9ao de que os valores do estudo INPE/Programa Nossa
Natureza para a altera9ao da "cobertura vegetal" realmente se
referiam l "cobertura florestal" faz com que seja indispensavel
ter informa90es sabre a area de floresta e cerrado originalmente
presente em cada estado. Sem isso, os valores para area
desmatada nao podem ser interpretados em termos de percentagens.
Compara90es validas tambem nao sao poss!veis com OS dados dos
estudos anteriores, com a finalidade de estabelecer tendencias
(embora inconsistencias grosseiras, tais como area florestal
diminuindo, possam ser identificadas). Infelizmente, as areas
originais de floresta e de cerrado nao sao incluidas nos
relat6rios do INPE. A distin9ao entre floresta e cerrado nao e
tao simples como pode parecer: nao ha nenhum mapa (em escala mais
detalhada que a de um esbo90 grosseiro) que classifique a regiao
em "floresta" e "cerrado". Ao inves disso, as grada90es
cont!nuas entre tipos de vegeta9ao ficam divididas em muitas
categorias mais finas, e a coloca9ao de categorias intermediarias
nos grupos "floresta" ou "cerrado" e um tanto arbitraria. As
inconsistencias em classifica90es deste tipo nos estudos
anteriores tem sido um dos impedimentos para obter-se estimativas
de desmatamento em area de floresta, ao inves de razer
estimativas para a Amazonia Legal coma um todo.
Na estimativa do INPE/Programa Nossa Natureza distinguiu-se
floresta de savana, delimitando-se com tinta apagavel nas imagens
originais de LANDSAT-TM, na escala de 1:250.000, usando coma base
para localizar a linha, os mapas de vegeta9ao em escala
1:1.000.000 feitos pelo Projeto RADAM usando radar aerotransportado de visao lateral (SLAR) (Brasil, Projeto
RADAMBRASIL, 1973-1983). A linha foi desenhada a mao livre,
usando coma referencia as coordenadas de latitude e longitude
impressas nas imagens LANDSAT. Quando as imagens foram
requintadas para serem apresentadas numa exposi9ao publica, a
linha foi apagada, fazendo assim a recupera9ao exata dos
criterios utilizados imposs!vel (Carlos Alfonso Nobre,
comunica9ao pessoal, 29 de agosto de 1989). 0 relat6rio do INPE
contem um mapa pequeno {escala aproximadamente 1:5.000.000)
representando o que e descrito como o limite usado entre floresta
e savana (Brasil, INPE, 1989b: 5). O mapa realmente foi
desenhado a partir de informa90es dos mapas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estat!stica (IBGE), ao inves dos mapas
de RADAM utilizados no estudo do INPE, porem o l!der da equipe
afirma que o mapa publicado no relat6rio representa de forma
aproximadamente correta as areas de floresta e savana que foram
utilizadas. Na ausencia de outra alternativa, entao, o mapa
publicado no relat6rio precisa ser aceito como a base para as
areas originais de floresta e savana (Figura 1). Algumas
divergencias com a realidade sao evidentes, tais como a forma e
localiza9ao dos Campos de Humaita, na parte sul do Estado do
Amazonas. As areas de floresta e savana representadas no mapa
foram medidas gravimetricamente, sendo, porem que esse metodo uma
margem de erro de 645 km2. A extensao de erro associado ao mapa
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em si nao e conhecida, mas provavelmente e grande. A Tabela 2
apresenta as areas obtidas para floresta e savana em cada estado,
padronizada de acordo com a area do estado que foi usada na fonte
para as estimativas de desmatamento apresentadas na mesma Tabela.
Em compara9ao com outras classifica90es, o criterio utilizado no
estudo do INPE/Programa Nossa Natureza parece ser amplo em
definir a floresta, e restritivo em definir a savana. Da
Amazonia Legal, 18% da area fica classificada como savana
(inclusive o cerrado e a savana umida) e 82% como floresta, de
acordo com o mapa do INPE (Figura 1). No entanto, ha duvidas
sobre isso, devido as afirma90es de membros do INPE, no sentido
de que o criterio minimizou a area classificada como floresta,
por colocar na categoria "savana" todos os tipos de vegeta9ao nao
denominados especificamente com a palavra "floresta" na legenda
do mapa do Projeto RADAM (i.e. a "zona de transi9ao"), e por
tambem por considerar como~vana as intrusOes de floresta ciliar
ao longo dos rios (Carlos Alfonso Nobre, comunica9ao pessoal, 19
de agosto de 1989). Assim, os valores em percentagem
apresentados no relat6rio do INPE/Programa Nossa Natureza sao
enganadores.
0 tratamento as areas de savana nao f oi 0 unico problema com
a interpreta9ao dos resultados. Problemas e duvidas diferem
dentro de cada um dos nove Estados da Amazonia Legal. ~
importante avaliar estes, para que se aproveite 0 maximo possivel
as informa90es do estudo. As melhores estimativas para cada
estado sao indicadas em graficos na Figura 2, mostrando a
evolu9ao do desmatamento na regiao.
B.

DADOS DOS ESTADOS AMAZONICOS
1. Acre

0 estudo do INPE alega que apenas 5.510 km2 (ou 3,6%) do
Estado do Acre tinham sido desmatados ate 1988. Isto nao e
coerente com os 8.133 km2 (5,3%) que um estudo do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) mostrou como
desmatados ate 1987: implica que 2.623 km2 de floresta tinham reaparecidos. 0 estudo de imagens de 1987 feito pelo IBDF, tambem
utilizando o LANDSAT-TM, fazendo com que diferen9as nas
caracteristicas do sensor provavelmente nao expliquem esta
discrepancia. Uma explica9ao possivel, que foi sugerida pelo
l!der da equipe do INPE, seria a diferen9a causada pela
interpreta9ao da area recoberta pelos bambuais, de
aproximadamente 30 mil km2 no Acre (R.P.da Cunha, comunica9ao
pessoal, 20 de abril de 1989). No entanto, todo o Acre foi
originalmente classificado como floresta no relat6rio do INPE.
Outra explica9ao oferecida pelo grupo do INPE e a diferen9a na
escala das imagens utilizadas para as diferentes estimativas
(R.P.da Cunha, declara9ao publica, 29 de agosto de 1989). Esta
interpreta9ao, aparentemente, esta baseada na cren9a erronea que
os estudos anteriores ao do INPE/Programa Nossa Natureza foram
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todos feitos com imagens na escala de 1:500.000. Realmente,
apenas os estudos de desmatamento ate 1975 e 1978 usaram imagens
nesta escala; os estudos posteriores usaram a escala de
1:250.000, a mesma usada na estimativa do INPE/Programa Nossa
Natureza. Em qualquer caso, uma diferen9a de quase 60% e
dificilmente explicada apenas por este fator. Em geral,
mapeamentos mais detalhados do desmatamento devem resultar em
valores mais altos, ao inves de mais baixos, porque as clareiras
menores nao sao incluidas nos mapas de menor detalhamento.
Uma outra estimativa do IBDF, esta para 1980, foi deixada
fora do relat6rio do INPE, embora fique incluida como um ponto
solto no grafico do aumento de desmatamento no Estado. A curva
nao foi tra9ada atraves do ponto que indica os 4.625 km2 (citado
como 4.627 km2 no grafico do INPE) que o estudo do IBDF de
imagens de LANDSAT de 1980 tinha mostrado como sendo desmatados
(Brasil, IBDF, 1982a). Ao inves disso, a curva e mostrada como
sendo uma linha reta a partir do valor referente a 1978, assim
escondendo a implica9ao irrealistica de que apenas 885 km2 tinham
sido desmatados no Acre ao longo do periodo 1980-1988: uma
consta9ao obviamente falsa, para qualquer um que tenha visitado a
area durante aqueles anos de desmatamento explosivo.

2.

Amapa

0 Amapa tem sido, desde longe data, uma das unidades
politicas apresentando a menor taxa de aumento da area desmatada
(~., Fearnside, 1982).
0 estudo do INPE/Programa Nossa
Natureza indica um desmatamento um pouco maior do que aquele que
teria ocorrido pela continua9ao da tendencia de 1975-1978, e
representa os melhores dados disponiveis para Amapa. Antes do
relat6rio do INPE, os dados mais recentes eram os de 1978
(Brasil, IBDF, 1983c). A cobertura de nuvens bastante densa no
Amapa tem desencorajado as medi90es pelo LANDSAT, enquanto que as
medi90es de AVHRR nao foram realizados neste Estado porque areas
ao norte do equador nao sao incluidas na cena de AVHRR, que cobre
a maior parte da Amazonia.
3.

Amazonas

0 Estado do Amazonas foi muito pouco desmatado ate agora. A
maior parte esta concentrado na regiao de Manaus ou nas cercanias
de Boca do Acre. A estimativa do INPE/Programa Nossa Natureza,
de o,8S de area desmatada ate 1988, e a melhor disponivel para
este Estado, para o qual nao ha nenhuma outra medida de satelite
desde 1978. A proje9ao linear a partir de 1978 levaria a uma
area desmatada de 0,3S da area do Estado. Em 1989, o IBAMA
iniciou um projeto em colabora9ao com tecnicos da SUDAM para
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interpretar as imagens de LANDSAT-TM do Amazonas para o ano de
1987, porem os resultados ainda nao estao dispon1veis.
4. Maranhao
0 Maranhao e o Estado mais desmatado, quando se considera
tambem os desmatamentos antigos (pre-1960). 0 valor do
INPE/Programa Nossa Natureza de 60,7% (inclusive de capoeirOes
antigos) e 0 melhor dispon1vel para 1988.
5. Mato Grosso
No caso do Estado do Mato Grosso, o INPE indica que 62.216
km2 de floresta foram desmatados ate 1988. Este valor para as
areas desmatadas e mostrado aumentando a partir de um valor de
59.183 km2 em 1983, citando IBDF para este ultimo dado. Porem a
implica9ao de desmatamento lento e invalida, ja que 0 valor do
INPE/Programa Nossa Natureza se refere apenas a floresta,
enquanto as estimativas previas sao para todos os tipos de
vegeta9ao. Nao e claro como foi derivado o valor que e atribuido
ao IBDF para 1983, ja que as imagens de 1983 de LANDSAT em Mato
Grosso, interpretadas por aquele 6rgao (Brasil, IBDF, 1985),
cobram apenas a parte ocidental do Estado onde o Projeto
POLONOROESTE, financiado pelo Banco Mundial pagou a
interpreta9ao, e encontrou apenas 24.281 km2 desmatados ali. Uma
estimativa para o Estado, como um todo, utilizou a estimativa do
IBDF para a parte ocidental. Para a parte oriental, foi feita
uma proje9ao linear a partir de dados referentes ao Estado como
um todo no per!odo 1978-1980 (dados de Brasil, IBDF, 1982b), e
calcula que 89.903 km2 foram desmatados ate 1983 (Fearnside,
1989). Estes valores implicariam que a area desmatada diminuiu
em 27.687 km2 entre 1983 e 1988, porem a omissao do cerrado da
estimativa do INPE/Programa Nossa Natureza pode explicar a
diminui9ao aparente. A localiza9ao das queimadas durante esse
per!odo, detectadas pelas imagens termal-infravermelhas de AVHRR
(Setzer et al., 1988), indica que Mato Grosso e um dos focos
principais de desmatamento na Amazonia.
Se o cerrado foi alterado na mesma propor9ao que a floresta,
entao a area total alterada no Estado seria 103.400 km2, ou 12,9%
da area de 802.408 km2 utilizada na estimativa do INPE/Programa
Nossa Natureza como sendo a area deste Estado dentro da Amazonia
Legal. Esta area se refere aquela que estava em vigor desde a
cria9ao da Amazonia Legal, em 1953, ate a divisao do antigo
Estado do Mato Grosso em 1977, formando o Estado do Mato Grosso
do Sul e o atual Estado do Mato Grosso. A Amazonia Legal
atualmente engloba todo o atual Estado do Mato Grosso (881.001
km2), e esta area maior e a que tem sido usado em todas as outras
estimativas de desmatamento que utilizaram imagens de 1980 ou
depois (come9ando com Brasil, IBDF, 1983a). Ajustando os
resultados do INPE/Programa Nossa Natureza proporcionalmente pela
area estadual maior elevaria 0 total de desmatamento para 113,538

11

km2 (12,9%) para todos OS tipos de vegeta9ao. A area adicional
acrecentada a Amazonia Legal em Mato Grosso e quase toda de
vegeta9ao de cerrado.
A probabilidade de que apenas 59.183 km2 tinham sido
desmatados em Mato Grosso ate 1983 (estimativa do IBAMA citada
pelo relat6rio do INPE/Programa Nossa Natureza) e baixa, se
estiver correta a estimativa de 1980 de 52.786 km2, feita por
IBDF (1982b). A taxa de desmatamento que esta implica, de 2.132
km2/ano no periodo 1980-1983, e improvavel, ja que a taxa de
desmatamento comparavel com isso para o periodo 1978-1980 era
11.208 km2/ano.
Mato Grosso e um dos estados mais dificeis de interpretar,
devido ao complexo de meandros e ilhas de floresta que forma a
divisa entre vegeta9ao de floresta e cerrado neste Estado. Um
estudo de imagens de AVHRR de 1985 fornece evidencia de que a
area de floresta desmatada e menor do que aquilo que foi derivada
das proje90es lineares, porem assim como no estudo do
INPE/Programa Nossa Natureza, a interpreta9ao e dificultada pela
falta de descri9ao dos criterios utilizados para definir os tipos
de vegeta9ao original, e as suas respectivas areas. 0 estudo
medi~ 56.646 km2 de desmatamento na parte "fitogeograficamente
amazonica" de Mato Grosso (Malingreau & Tucker, 1988: 53).
Presumindo-se que a estimativa de 1983 nao esteja correta, entao
a proje9ao linear a partir dos dados de 1980 e 1985 indicaria um
valor para 0 desmatamento em 1988 de 107.765 km2 da area
originalmente sob floresta ou cerrado (a altera9ao corresponderia
a 12,2% do Estado); 70.074 km2 deste desmatamento se encontra na
parte florestada do Estado.
Oma vez que os dados disponiveis sobre Mato Grosso sao
conflitantes, deve ser mantido em mente de que o valor utilizado
para o desmatamento neste Estado e altamente duvidoso. Obter uma
serie temporal para medidas de altera9ao da vegeta9ao, com
criterios aplicados de forma consistente na classifica9ao da
vegeta9ao, e especialmente urgente nesse Estado. e bastante
provavel que os valores para desmatamento para 1988, em Mato
Grosso, mudem a medida em que se tornem dispon1veis melhores
informa90es.
6. Para
No Para, o relat6rio do INPE indica que apenas 88.741 km2 da
floresta tinham sido desmatados ate 1988. Oma estimativa feita
por tecnicos do IBDF, trabalhando na SUDAM e utilizando imagens
LANDSAT-TM de 1986, encontrou 114.770 km2 do Estado (todos os
tipos de vegeta9ao) desmatados ate 1986. Fazende o ajuste no
valor de desmatamento na floresta, presumindo-se a mesma
propor9ao de altera9ao nos outros tipos de vegeta9ao, o total
seria elevado para 93.767 km2 (7,5% do Estado). O INPE explica a
discrepancia entre valores de 88 mile 114 mil km2 como sendo
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devido ao "desmatamento muito antigo" que foi incluido no estudo
do IBDF, mas nao no estudo do INPE/Programa Nossa Natureza
(Brasil, INPE, 1989a: 46). No entanto, ambos os estudos
utilizaram imagens do LANDSAT-TM, contando como "desmatadas" as
areas com aparencia nua nas imagens. No estudo do IBDF, imagens
em preto e branco das bandas 3, 4 e 5 de LANDSAT-TM foram usadas
numa escala de 1:250.000. No estudo do INPE, as areas
selecionadas para determina9ao na escala de 1:250.000 foram
analisadas da mesma maneira, porem utilizando-se uma composi9ao
das mesmas tres bandas, em cores falsas (Brasil, INPE,
1989a: 11). A tecnica utilizada pelo IBDF nao foi suficiente
para distinguir capoeir~es antigos de floresta virgem, como fica
claro com a discrepancia grande entre os resultados anteriores do
INPE, que utilizaram a mesma tecnica com imagens de LANDSAT-MSS
em 1:500.000 de 1975 e as areas de desmatamentos antigos
conhecidas na Zona Bragantina do Para. Estas areas antigas sao
maiores que a area indicada pelo INPE (Tardin et al., 1980), como
sendo desmatada ate 1975 em toda a Amazonia Legal (ver Fearnside,
1982). A decisao do INPE de desprezar a estimativa do IBDF para
1986, como um sobrestimativa do desmatamento e, portanto,
questionavel: se existe algum erro na estimativa do IBDF, e no
sentido de subestimar o desmatamento. O grafico do INPE para o
Para (Brasil, INPE, 1989a: 46) mostra uma estimativa de 120.563
km2 para o desmatamento ate 1988, incluindo os desmatamentos
antigos, porem o valor menor de 88.741 km2 foi utilizado como o
"valor real para 1988" (modificado para "valor obtido para 1988"
na segunda edi9ao do relat6rio). O valor menor foi utilizado
para computar o total geral de 5,12% para desmatamento na
Amazonia Legal. A exclusao do desmatamento mais antigo deste
total e inconsistente com a apresenta9ao pelo Presidente Jose
Sarney do valor de 5,12% como sendo o total desmatado "desde que
o Cabral chegou no Brasil".
7.

Rondonia

Em Rondonia, o relat6rio do INPE/Programa Nossa Natureza
indica que 30.046 km2 de floresta foram desmatados ate 1988.
Ajustando este por altera9ao proporcional no cerrado, elevaria o
total para 31.016 km2, e ajustando para os valores diferentes
utilizados para a area do Estado, elevaria o total do
desmatamento para 31.623 km2 (13,0% do Estado). 0 ajuste dos
valores de cerrado presume que apenas 25% da area de cerrado
indicada no mapa do INPE (Figura 1) fica exposta a altera9ao: o
resto esta localizado em duas reservas indigenas (obs.: embora
algum desmatamento ilegal tem ocorrido em reservas indigenas em
Rondonia, ate agora isto sempre tem sido em areas florestadas).
A altera9ao do cerrado (989 km2, com ajuste para a area do
Estado) e conservadora, dado a conversao em grande escala deste
tipo de vegeta9ao para pastagens e cultiva9ao de soja na regiao
de Vilhena, na parte oriental de Rondonia.
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A estimativa do INPE/Programa Nossa Natureza para Rondonia e
inconsistente com as informa90es derivadas do sensor AVHRR no
satelite NOAA-9. Embora melhores fatores de corre9ao possam
eventualmente resolver essa discrepancia, nenhuma explica9ao
adequada esta dispon!vel atualmente. O AVHRR indicou 39.600 km2
(15,1% do Estado) como sendo desmatado ate 1987 (J.P. Malingreau,
comunica9ao pessoal, 1988). Uma imagem de AVHRR de 1985 indicou
27.658 km2 (11,3% da area estadual de 243.044 km2).(1)
(Malingreau & Tucker, 1988). Uma proje9ao linear a partir das
estimativas para 1985 e 1987 de AVHRR indicava uma area desmatada
de 41.521 km2 (17,1% do Estado) ate 1988 (Fearnside, 1988).
A resolu9ao muito mais grosseira do AVHRR em rela9ao ao
LANDSAT faz com que este seja menos confiavel. Pode ser,
portanto, que a diferen9a nos resultados seja explicada pelas
diferen9as entre os dois sensores. O INPE refor9a a sua alega9ao
de valores menores para desmatamento em Rondonia, citando uma
estimativa para 1986 de 22.913 km2 feito pelo Instituto
Brasileiro do Meio-Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis
(IBAMA).(2) O l!der da equipe do INPE declara que o valor para
1986 foi fornecido num Telex do Fernando Cesar Mesquita, diretor
do IBAMA (R.P.da Cunha, comunica9ao pessoal, 20 de abril de
1989). Um relat6rio posterior do IBAMA indica que o valor de
22.913 km2 refere a 1987 ao inves de 1986 (Brasil, IBDF, 1989a),
aumentando assim ainda mais a discrepancia com os resultados
anteriores.
Os dados sobre desmatamento em Rondonia sao, no m!nimo,
confusos. Uma parte da discrepancia entre os diversos estudos
existentes pode ser devida a sobre- OU subestimativa inerente a
tecnica utilizada em cada estudo. Dados de 1,1 km de resolu9ao,
do AVHRR, tem sido relatados a subestimar o desmatamento em 2-18%
quando aplicados a Rondonia, porem as incertezas nas corre90es,
aplicadas para comparar imagens de LANDSAT-TM e AVHRR de anos
diferentes, levaram os autores a concluir que um fator de
corre9ao de 1,0 (i.e. deixando os resultados inalterados) foi
apropriado (Woodwell et al., 1984: 252). Este grupo continuou a
encontrar uma boa concordancia entre o AVHRR e o LANDSAT em
Rondonia (Woodwell et al., 1987), porem atualmente a mesma equipe
ac~edita que o AVHRR esta sobrestimando o desmatamento (I. Foster
Brown, comunica9ao pessoal, 1989). Outras estimativas publicadas
para Rondonia, utilizando o AVHRR, presumem que seja
desnecessario usar um fator de corre9ao (Malingreau & Tucker,
1988; Tucker et al., 1984). Compara9ao dos dados com resolu9ao
de 10 m do satelite SPOT com os mesmos dados transformados para
simular a resolu9ao 1,1 km do AVHRR, resultou em um valor de 18%
como o fator de corre9ao para a sobrestimativa do AVHRR, sob as
condi90es prevalescentes em Rondonia (David Skole, Seminario do
Amazonia, INPA, 1989). A sobrestimativa pelo AVHRR seria maior
em Rondonia do que em areas tais como Mato Grosso, onde grandes
fazendas predominam nas areas desmatadas. As faixas compridas e
estreitas de desmatamento, que caracterizam o padrao de "espinha
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de peixe" em assentamentos de pequenos agricultores em Rondonia,
introduziria um erro sistematico, devido a predominancia de
clareiras de largura inferior a largura do pixel, mas que sao de
tamanho suficiente para disparar o pixel inteiro.
Estudos de LANDSAT, tais como aqueles que sao disponiveis
para Rondonia com imagens de 1975, 1978, 1980, 1983, 1987 e 1988,
tambem produziriam resultados com erros sistematicos, porem na
dire9ao oposta. Todos estes estudos basearam-se em interpreta9ao
manual de produtos fotograficos em formato de papel, ao inves de
analise apoiada por computador utilizando fitas digitais.
Pequenas clareiras sao subestimadas usando metodos manuais, com
erro maior nas escalas maiores de mapeamento. Os estudos com
imagens de 1975 e 1978 utilizaram imagens em escala 1:500.000,
enquanto que os estudos mais recentes utilizaram imagens na
escala 1:250.000. Nenhuma informa9ao esta disponfvel para
possibilitar a corre9ao dos erros sistematicos nos metodos
manuais utilizados. A resolu9ao dos sensores tambem varia:
estimativas para 1983 e anteriores utilizaram o Proscrutador
Multi-Espectral (MSS), com resolu9ao de 80 m, enquanto que as
estimativas mais recentes utilizaram o Mapeador Tematico (TM),
com resolu9ao de 30 m.
Quando se utiliza apenas os dados do LANDSAT, a tendencia
das taxas de desmatamento e consistente, com a exe9ao de um salto
improvavel entre 1987 e 1988 (Figuras 3 e 4). Estudos do LANDSAT
tem encontrados 1.217 km2 (0,5% do Estado) desmatados ate 1975, e
4.185 km2 (1,7% do Estado) desmatados ate 1978 (Tardin et al.,
1980); 7,579 km2 (3,1% do Estado) desmatados ate 1980 (Brasil,
IBDF, 1983a); 13.955 km2 (5,7% do Estado) desmatados ate 1987
(Brasil, IBDF, 1989a), e 31.623 km2 (13,0% do Estado) desmatados
ate 1988 (Brasil, INPE, 1989a,b, com corre90es para altera9ao no
cerrado ea area do Estado, ver Tabela 2). Estas estimativas de
desma~amento implicam em taxas de desmatamento aumentando desde
menos de 243 km2/ano (3) em 1970-1975 ate 989 km2/ano em 19751978, ate 1.697 km2/ano em 1978-1980, ate 2.125 km2/ano em 19801983, ate 2.167 km2/ano em 1983-1987, seguido por um salto enorme
para 8.437 km2/ano para 1987-1988.
Mais informa90es serao necessarias para poder avaliar a
discrepancia de 9.989 km2 entre a estimativa do INPE para
Rondonia (ajustado para cerrado e area estadual) e a estimativa
nao corrigida baseada em AVHRR, ou a discrepancia de 4.700 km2
entre a estimativa do INPE e a estimativa corrigida de AVHRR. A
discrepancia com AVHRR nao corrigido e de 31,3%, o que cai para
14,9% quando se usa o valor corrigido de AVHRR. Embora esta
diferen9a seja substancial para este Estado, a area relativamente
pequena de Rondonia (aproximadamente 5% da Amazonia Legal)
significa que esta discrepancia pesa pouco no total para a regiao
Amazonica. 0 estudo atual utiliza o valor mais conservador do
INPE (com os ajustes para cerrado e area estadual).
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8. Roraima
A estimativa do INPE para o desmatamento da floresta ate
1988 em Roraima e de 2.187 km2. As estimativas anteriores para
Roraima, apresentadas no grafico do relat6rio do INPE para o
crescimento da area desmatada (Brasil, INPE, 1989a: 48), omitem a
estimativa para imagens de LANDSAT de 1981 (4) feito pelo IBDF
(Brasil, IBDF, 1983b). Levando em conta os 1.170 km2 indicados
pela estimativa do IBDF, parece ser improvavel que apenas 1.017
km2 fossem desmatados ao longo do per!odo de sete anos, entre
1981 e 1988. Este foi o per!odo durante o qual o Instituto
Nacional de Coloniza9ao e Reforma Agraria (INGRA), estabeleceu o
Apiau, sao Lu!s e outros projetos oficiais de coloniza9ao, que
sao claramente vis!veis nas imagens de 1986, no mosaico do INPE
da Regiao Norte (Brasil, INPE, 1988). Mesmo assim, o atual
estudo usa o valor do INPE/Program Nossa Natureza para
desmatamento ate 1988 em Roraima.
9.

Tocantins/Goias

Tocantins/Goias (5) e a unidade pol!tica onde os resultados
sao menos satisfat6rios para se estimar taxas de altera9ao do
cerrado baseados nas medidas do INPE de desmatamento na floresta.
Este Estado tem apenas uma faixa estreita de floresta ao longo da
sua fronteira noroeste. O estudo do INPE/Programa Nossa Natureza
indica uma alta percentagem (63,3%) da floresta desmatada;
presumindo que a mesma percentagem se aplica ao cerrado, estimouse uma area muito grande (171 mil km2) como alterada. A
continua9ao da tendencia anterior implicaria em apenas 9% de
altera9ao. 0 desmatamento extensivo, que e aparente para
qualquer visitante em Tocantins, faz com que o maior valor seja
mais provavel a ser correto, mas deve se ter em mente, o baixo
n!vel de certeza. Qualquer erro no mapeamento do INPE da
vegeta9ao original produziria um grande efeito sobre a
percentagem desmatada para floresta neste caso, e assim afetar a
estimativa para altera9ao no cerrado. Como sera explicado mais
adiante, estimativas da area original presente sao pouco
confiaveis, apesar de serem as melhores dispon!veis. Uma vez que
o cerrado e a vegeta9ao original para uma grande parte de
Tocantins/Goias, a incerteza em desenhar a divisa entre cerrado e
f loresta tern o seu maior impacto sobre o total para a Amazonia
Legal nos valores para altera9ao do cerrado. Presumindo-se que a
altera9ao do cerrado em Tocantins/Goias foi proporcional aquela
indicada ~elo estudo do INPE para f loresta, isso contribuiria com
80.730 km do total para altera9ao do cerrado. No entanto, uma
estimativa mais conservadora foi feito no atual trabalho.
A estimativa utilizada na atual "melhor estimativa" e que o
mapa do INPE nao reflete os criterios realmente utilizados na
estimativa de desmatamento para a area de Tocantins/Goias. Dados
tabulares do IBGE (reproduzidos em Benchimol, 1989: 56) indicam
que os Estados de Tocantins e Goias juntos contem 31.916 km2 de
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"floresta umida amaz6nica" de terra firme, mais 68.573 km2 de
"floresta sub-umida do interior". O valor para floresta de terra
firme e quase exatamente 0 mesmo daquele indicado pelo mapa do
INPE (32.056 km2), e pode ser considerado identico, dado a larga
margem de erro para as estimativas de area florestal. re provavel
que a floresta sub-umida tambem esteja localizada na parte desta
area dos dois Estados que fica dentro da Amaz6nia Legal (i.e.,
"Tocantins/Goias"). Quando se usa a somat6ria destes doistipos
de floresta (100.629 km2) como a area florestal para
Tocantins/Goias, entao a percentagem representada pelos 20.279
km2 que o estudo do INPE encontrou desmatados cai para 20,2%. A
altera9ao proporcional no cerrado, presumido a ocupar os 169.282
km2 restantes de Tocantins/Goias, seria de 34.114 km2. Estes
numeros mais baixos sao utilizados para a atual estimativa
( Tabela 2).
A existencia da duvida sabre se um estado se encontra 20% ou
63% desmatado indica a baixa confiabilidade das estimativas.
Felizmente, Tocantins/Goias pesa pouco no total regional para a
Amazonia, por causa da sua pequena extensao geografica.
C.

UMA MELHOR ESTIMATIVA PARA DESMATAMENTO

As areas e percentagens desmatadas ate 1988, indicados por
varios estudos, estao apresentadas na Tabela 1. Utilizou-se OS
dados para desmatamento do estudo de LANDSAT feito pelo INPE, com
as corre90es para as areas dos estados e para o carte de
capoeirOes antigos (presumido ser proporcional aquele que foi
registrado na floresta primaria). Assim, a area recentemente
desmatada na parte florestada da Amazonia Legal e 267.969 km2, OU
6,4% da floresta (Tabela 2). No caso do Acre, foi utilizado o
resultado da proje9ao linear do dado de 1987, ao inves do
resultado do INPE, devido a discrepancia nao explicada entre os
resultados do estudo do INPE e o estudo anterior do IBDF para
esse Estado (ver Tabela 3).
Nao existe uma medida para desmatamento ate 1988 nas areas
de cerrado. Uma aproxima9ao da area alterada no cerrado pode ser
obtida presumindo-se que o cerrado dentro de cada estado esta
sendo cortado numa taxa proporcional a fra9ao da floresta
desmatada (Tabela 2). Este procedimento pode produzir uma
estimativa conservadora para a altera9ao do cerrado porque, em
geral, estas savanas tem sido cortadas mais rapidamente do que as
areas de floresta, simplesmente porque o cerrado esta localizado
ao longo do limite sul da regiao, onde estao concentradas a
entrada da popula9ao e a conversao para a agricultura. O cerrado
e mais facil de ser cortado do que a floresta, e nas grandes
fazendas em Mato Grosso, e muitas vezes cortado utilizando-se
dois tratores esteiras com um correntao puxado entre eles: uma
tecnica que nao pode ser utilizada na floresta. O cerrado em
Mato Grosso tambem sofre pressao do mercado para carvao vegetal
criado pela industria siderurgica na Regiao Centro-Sul do Pais •

.
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Um fator que compensa parcialmente a alta pressao sobre o
cerrado e o comportamento de desmatamento entre os agricultores e
fazendeiros proprietaries de terras ao longo da divisa irregular
que separa a floresta do cerrado. Imagens de LANDSAT indicam
que, dentro de cada propriedade, o desmatamento acontece
primeiramente na floresta (Dicks, 1982).
A suposi9ao de que a altera9ao nas partes de floresta e de
cerrado dentro de cada estado e igual, em propor9ao as areas
presentes, e longe de ser ideal, mas e melhor do que as
suposi90es alternativas. Uma suposi9ao alternativa e de que o
corte na parte de cerrado, dentro de cada estado, continuou
(desde OS ultimas dados dispon!veis sabre taxa de desmatamento)
no mesmo r!tmo observado para todos os tipos de vegeta9ao nesses
estados. Em Mato Grosso, a suposi9ao de taxas de carte
proporcionalmente iguais provavelmente subestima o corte do
cerrado, mas nos tres estados restantes, o oposto e provavel. Em
Rondonia, a maior parte do cerrado fica protegida por ser
localizada dentro de reservas ind!genas. Todas as savanas em
Roraima, e mais da metade da savana no Para, sao savanas umidas,
ao inves do cerrado; estas savanas umidas sao muitas vezes
utilizadas para o pastoreio de gado bovino e bubalino, sem que
sejam cortadas as arvores. Presume-se que a conversao do cerrado
para pastagens esteja acontecendo em todas as regiOes de savana
do Maranhao, Mato Grosso (fora do Pantanal) e Tocantins/Goias, e
em um ter90 das savanas do Para (correspondente as areas na parte
sul do Estado).
Pela "melhor estimativa" esbogada acima, a area desmatada na
Amazonia Legal totaliza 460 mil km2, 268 mil km2 (58%) dos quais
sao florestas (Tabela 2). Da cobertura vegetal original, 9,2% do
total e 6,4% da floresta, tinham sido cortados ate 1988. Estes
valores nao incluem os "desmatamentos antigos" (cortes feitos
antes de 1960, que as medidas do INPE/Programa Nossa Natureza
registram como sendo 31.822 km2 no Para e 60.724 km2 no
Maranhao). Estas florestas secundarias mais antigas nao foram
distinguidas nos estudos anteriores de LANDSAT-MSS (ver
Fearnside, 1982), e assim nao podem ser usadas no atual estudo
com a finalidade de estabelecer tendencias por compara9ao com
dados mais antigos. A area que tem perdido a sua cobertura
original de floresta, inclusive dos antigos capoeirOes, e uma
area do tamanho da Finlandia: 345 mil km2, OU 8,2% da area
originalmente florestada.
Os valores acima para a Amazonia Legal podem ser comparados
com o resultado de proje90es lineares em todos os nove estados, a
partir dos dados mais recentes de satelite dispon!veis antes da
estimativa do INPE/Programa Nossa Natureza. Tais proje90es
indicariam que 399.765 km2 foram desmatados ate 1988, ou 8,0% da
regiao (Fearnside, 1989). Se os valores para desmatamento da
estimativa do INPE/Programa Nossa Natureza fossem utilizados para
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todos os nove estados, com corre90es feitas para a propor9ao da
area sob floresta, a area total desmatada seria 572.917 km2, OU
seja 11,5% da Amazonia Legal, usando as areas das unidades
politicas utilizadas no relat6rio. Assim como o calculo da
"melhor estimativa", a suposi9ao de corte proporcional no cerrado
dentro de cada estado, especialmente no caso de Tocantins/Goias,
leva a um aumento substancial na area desmatada quando o cerrado
esta incluido. Mais confiavel seria a compara9ao apenas de areas
de floresta: aceitando-se as propor90es de floresta e savana do
estudo do INPE/Programa Nossa Natureza, o valor da "melhor
estimativa" de 267.969 km2 (6,4% da floresta) seria comparado ao
valor (corretido) do estudo do INPE/Programa Nossa Natureza de
295.432 km2 (7,0% da floresta).
A taxa media de desmatamento pode ser estimada de maneira
conservadora pela estimativa das taxas constantes desde a ultima
medida de satelite disponivel da area desmatada (Tabela 3). Este
procedimento subestima a taxa atual de desmatamento, ja que o
calculo faz uma media do desmatamento ao longo do periodo entre
as ultimas duas medidas disponiveis de satelite, embora todas as
evidencias indiquem que as areas desmatadas em cada ano tem, em
geral, aumentado com o passar do tempo. Uma exe9ao a esta
tendencia pode ser o desmatamento em 1989, quando o numero de
fogos registrados nas imagens de infravermelho termal de AVHRR,
interpretadas no INPE, foi menor do que nos dois anos anteriores.
As quantidades de fuma9a e de fogo observaveis foram
perceptivelmente menores durante a epoca seca de 1989, dando
assim apoio a conclusao de que o desmatamento foi menor naquele
ano. Uma razao importante pela redu9ao na queimacta foi a
quantidade muito maior de chuva que caiu durante a epoca seca em
grande parte da regiao (por exemplo, na esta9ao de pesquisa do
INPA em Ouro Preto do Oeste (RO), a quantidade de precipita9ao
registrada nos primeiros tres meses da epoca seca foi quatro
vezes maior em 1989 do que em 1988). Alguma redu9ao nas
queimadas pode tambem ser devido a campanha do IBAMA para multar
aqueles que queimam sem permissao, recentemente exigida. Estas
razOes dao pouca base para esperar que a redu9ao em 1989 indique
que a tendencia para mais desmatamento tenha mudado. O efeito
assustador das multas tem grande probabilidade de diminuir no
futuro, ja que nada do dinheiro devido pelos proprietarios
multados tinha sido recolhido cinco meses depois do come90 da
campanha de repressao.
A taxa de desmatamento tem aumentado constantemente ap6s a
inaugura9ao da rodovia Transamazonica em 1970, o evento que marca
o inicio da atual epoca de desenvolvimento rapido na Amazonia
brasileira. 0 aumento veloz do desmatamento dramatiza a urgencia
de mudan9as fortes e rapidas de politicas governamentais para
frear o processo, atraves da remo9ao dos motivos para o
desmatamento.(6)

,I
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NOTAS
(1) O INPE usa uma area de 238. 739 km 2 para Rondonia (Brasi .l ,
INPE, 1989a,b).
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(2) O relat6rio do IBDF usa 1982 como o ano nominal para a .,
estirnativa em Rorairna, porern a rnaioria das irnagens sao de 1 981
(ver Fearnside, 1989).
(3) O IBAMA foi criado em janeiro de 1989, e incorpora o antigo
Instituto Brasileiro de Desenvolvirnento Florestal (IBDF). ;.De
janeiro ate abril de 1989 o IBAMA foi conhecido como IBMAR1'_ffi.
r:
(4) Esta taxa de desrnatarnento presupoe que nao existia nenhurn
desrnatamento antes de 1970, urna presun9ao que, embora claramente
falsa, faz corn que o surto de desrnatarnento aparentar ser menos
explosivo no infcio da decada de 1970 do que realmente era '. (ver
Fearnside, 1984).
(5) O termo "Tocantins/Goias" e usado pelo INPE (Brasil, INPE,
1989a,b) para se referir as partes dos Estados de Tocantins e
Goias ao norte de 13° latitude sul, que e o limite da Amaz8nia
Legal nesta area. Tocantins foi criado pela constitui9ao
brasileira de outubro de 1988 da rnetade norte do antigo Estado de
Goias. A divisa entre Tocantins e o atual Estado de Goias ~ uma
linha irregular que tra9a um zigue-zague ao longo do paralelo 13,
deixando urna pequena parte de Tocantins fora da Amaz8nia Legal ~
inclufndo urna pequena parte de Goias dentro desta unidade
adrninistrativa.
(6) Trabalho apresentado no Congresso sobre Necessidades,
Pesquisas e Estrategias para Desenvolvirnento Auto-Sustentavel da
Amazonia, Manaus-Arnazonas, 27-31 de agosto de 1989. Atualizado
de urna apresenta9ao no International Conference on Soils and the
Greenhouse Effect, Wageningen, Holanda, 14-18 de agosto de 1989.
Alberto Setzer fez comentarios uteis sobre uma versao anterior da
discussao sobre desrnatarnento.
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LEGENDAS DAS FIGURAS
Figura 1 -- Floresta e savana na Amazonia Legal brasileira
(redesenhado de Brasil, INPE, 1989a).
Figura 2 -- Evolu9ao do desmatamento nos estados da Amazonia
Legal brasileira, segundo dados do LANDSAT.
Figura 3 -- Evolu9ao do desmatamento no Estado de Rondonia,
segundo dados do LANDSAT e AVHRR corrigido. 0 valor absoluto
atual derivado do LANDSAT foi considerado mais confiavel (ver
texto).
Figura 4 -- Evolu9ao das taxas de desmatamento no Estado de
Rondonia segundo dados do LANDSAT e AVHRR corrigido. A taxa
atual derivada de AVHRR foi considerada mais confiavel (ver
texto).
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NOTAS: TABELA 1
(a) Todas as percentagens calculadas usando as areas de unidades
polfticas utilizadas nas publica90es citadas.
(b) Areas e percentagens segundo relatadas em Brasil, INPE,
1989a. A segunda versao do relat6rio (Brasil, INPE, 1989b)
indica que as areas se referem apenas a desmatamentos na
floresta, enquanto que os denominadores usados em calcular as
percentagens se referem as areas das unidades polfticas,
inclusive da vegeta9ao de savana. Se nao especificado de outra
forma, os valores na Tabela se referem a corte de floresta
(primaria e secondaria antiga) + cerrado (mas nao a savana
umida). Todos os valores na Tabela se referem a desmatamentos
recentes identificaveis por tecnicas tradicionais de
interpreta9ao de imagens de satelite (ver texto). As areas sao
ajustadas por area estadual em Rondonia e Mato Grosso, e para o
corte nos capoeirOes antigos no Para e Maranhao.
(c) Areas dos desmatamentos em floresta (primaria e secondaria
antiga) + cerrado, estimados presumindo que o cerrado esta sendo
cortado na mesma propor9ao relatada para o desmatamento na
floresta dentro de cada estado. No caso de Rondonia,
aproximadamente 75% da area do cerrado, incluida no mapa do INPE,
se encontra dentro de reservas ind{genas, e presume-se ser
protegida do desmatamento.
(d) Desmatamentos antigos (pre-1960) no Para e Maranhao, conforme
relatados em Brasil, INPE, 1989b. 0 denominador (col. 13) e a
area original de floresta tropical original de terra firme (umida
+ sub-umida), e nao inclue o cerrado e a savana umida.
(e) Ajustado para area estadual.
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NOTAS: TABELA 2
(a) Vegeta9ao original de acordo com o mapa do INPE (Figura 1),
com as areas de savana divididas entre savana umida e cerrado nas
suas propor90es aproximadas nas areas de savana indicadas para
cada estado. A floresta em Tocantins/Goias tem sido aumentada de
68.573 km2, presumindo-se terem sido incluidos no levantamento do
INPE, mas nao no mapa da vegeta9ao original. "Floresta" inclue
tanto a floresta primaria ("virgem") como "capoeiroes antigos"
(de desmatamentos pre-1960 no Para e Maranhao). Os totais sao as
areas das unidades pol!ticas, inclusive superficies d'agua,
conforme utilizado nos relat6rios do INPE e IBDF (tornando as
percentagens subestimativas). A area de Tocantins/Goias e aquela
usado por Brasil, INPE, 1989a,b; isto nao combina com a area de
235.793 km2 usada nos relat6rios anteriores do INPE (~., Tardin
et al., 1980) para a mesma area geografica.
(b) Altera9ao do cerrado, que nao foi medida no estudo do INPE
(Brasil, INPE, 1989b), tern sido estimada presumindo que este tipo
de vegeta9ao e derrubada na mesma propor9ao que a floresta dentro
de cada estado, com as exe9oes de Rondonia (onde a
proporcionalide e presumida excluindo as areas de cerrado em
reservas ind!genas) e Mato Grosso (onde existem dados para o
corte do cerrado na parte ocidental do Estado em 1983, e a razao
entre corte do cerrado e da floresta observada e presumida ser
constante no Estado como um todo ate 1988).
(c) A area do Pantanal (savana umida de Mato Grosso) provem de
dados do IBGE, reproduzidos em Benchimol (1989: 56). 0 restante
da area de savana em Mato Grosso mostrada na Figura 1 (com
corre9ao para a area estadual) e considerada como sendo cerrado.
(d) Proje9ao linear a partir dos ultimos dois anos de dados
dispon!veis de satelite (ver Fearnside, 1989).
(e) Brasil, INPE, 1989b, com corre90es para area estadual e corte
do cerrado (ver texto).
(f) 0 corte do cerrado em Rondonia presume que 6.946 km2 de
cerrado (25% dos 27.785 km2 de cerrado no Estado segundo o mapa
do INPE) ficam expostos a desmatamento. O restante esta em
reservas ind!genas.
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NOTAS: Tabela 3
(a) 0 desmatamento no Para e Maranhao inclue os cortes
subseqttentes na area de capoeirOes antigos (pre-1960). Zonas de
florestas secundarias antigas totalizam 31.822 km2 no Para, e
60.724 km2 no Maranhao; destas, areas estimadas em 2.225 km2 e
2.459 km2 foram cortadas ate 1986 e 1988, respectivamente, no
Para e 10.369 km2 ate 1988 no Maranhao. Estimativas nestes
estados para anos anteriores a 1986 eram incapazes de distinguir
as florestas secundarias antigas da floresta virgem, e o carte na
regiao de floresta secundaria antiga e, portanto, incluida sem
corre9ao. Para 1986 e 1988 no Para, e para 1988 no Maranhao, o
corte na area de floresta secundaria antiga presume-se ter
ocorrido na mesma propor9ao que na floresta virgem.
(b) A taxa de desmatamento em Rondonia estimada a seguir a
tendencia de 1985-1987, mostrada por AVHRR. Valores nao
corrigidos para desmatamento: 27.658 km2 ate 1985 (Malingreau &
Tucker, 1988); 36.900 km2 ate 1987 (Jean-Paul Malingreau,
comunica9ao pessoal, 1988); valores corrigidos para os efeitos de
cerrado e 18% de ajuste para efeito do tamanho do pixel: 24.195
km2 ate 1985 e 32.280 km2 ate 1987.

TABELA 1 :
EST ADO

COHPARAC.10 DE DIFERENTES ESTIMATIVAS DE AREA

DESMATADA AT£ 1988

MELHOR
ISTIMATIVA DE
Area (km2) de desmatamentos recentes (p6s-1960)
(a)
pol!tica
Percentagem
da
unidade
Area
·DISMATl---------(km2) da
MENTOS
Fearnside, Brasil,
Brasil, Mahar,
floresta Fearnside, Brasil, Brasil, Mahar, Helbor
Atual
RICENTES
1989
INPE,
INPE,
INPE,
primaria 1989
1989
INPi,
1989
estimmelhor
(percen1989a(b) 1989b(c)
ativa para· tagem
1989a(b) 1989b(c)
original
estimda
co mo
com corcomo
com
compara9lo t'loresta
cortada
ativa
publicado re90es
public- corre90es
com as
(km2)(d)
prim,ria,
ado
percent(derrubcapoeirlo
agens
das
adas
antiga e
uni dad es
recentes +
poHticas cerrado
antigas)
cortada)

---------------------------------- ------------

------------------- ------------------------------------8.634
5.510
5.510
19.500

Acre

----------------------------------------------

MELROR
ES TI MlTIU DO
DESMATlMENTO
TOTAL
(percentagem da
t'loresta
prim,ria
original
cortada)
(d)

------------------------------------------------------------5,7
-----------------5,7
12,8
3,6
3,6
5,7
5,7
8.634
~-634
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842
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842

842
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0,2
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54.803
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9,3

9,1

21,1

19,7

21,1

21'1

60,7
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23,6

22,9

24,9

11, 7
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31.623
58.000
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41.521
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3.565
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2.187

16.768

20.279

170.700

Tocantins/Goias

208.000

201.493

67..216
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3.270
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2.187
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5, 1
9,2
-----------------11.s
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TABELA 2:
ESTA DO

VEGETACIO ORIGINAL E MELHOR ESTIMATIVA DE SUAS AREASRECENTEMENTE DESMATADA
NA AMAZONIA LEGAL BRASILEIRA DE 1960 AT~ 1988
Vegeta~ao

Floresta

--------Acre

Original (km2)(a)
Cerrado

Savana
umida

Area
Total da

Floresta

-----------------------------------~-

---------8.634

Percentagem reoentemente desmatada

Fonte

------------------------------------------de
da
Total
Cerrado
f

(b)

Vegeta~ao

Original

recentemente
desmatada (km2)

loresta

loresta +
oerrado

f

------------------------------------------(d)
5,7
5,7
8.634
0

152.589

0

0

152.589

99.525

0

42.834

142.359

842

0

842

0,8

0,8

(e)
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0
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0
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0,8

(e)
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21 t 1
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0 .260. 232
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72.987
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44.553 1.246.833

91.200

1. 722

92.922

1t1

7,7

(e)

Am a pa

Para

(f)

Rondonia

215.259

27.785

0

243.044

30.634

989

31 .623

14,2

13,0

(e)

Roraima

173.282

0

51. 735

225.017

2.187

0

2.187

1'3

1'3

(e)

Tocantins/
Goias

100.629

169.282

0

269. 911

20.279

34.114

54.393

20,2

20,2

(e)

_..... _____
,

Amazonia
Legal

---------

------------------------------------4.195.660 575.705 217.574 4.988.939 --------267. 969
------~------------------------------

---------

----------------191.765 459. 734

-------~~-----------~------

6,4

9,6

---------------------------
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TABELA 3: TAXAS M£DIAS DE DESHATAMENTO NA AMAZONIA LEGAL

BRASILEIRA

Penultimo dado
EST ADO

Ano

Fonte

Acre

1987

IBDF, 1989b

Amapa

1978

Amazonas

Total de desmatamento ate 1988
(km2)

Total desmatado (km2)

Taxa media de desmatamento em 1988
-------------(km2/ano)--------------Floresta
Cerrado
Total

8.133

8.634

501

0

501

Tardin et al.,
1980

171

842

67

0

67

1978

Tardin et al.,
1980

1.791

12. 8 37

1.105

0

1.105

HaranM!o

1980

IBDF, 1983a

10.671

54.803

3.437

2.080

5.517

Mato Grosso

1980

IBDF, 1982b

52.786

201.493

5.580

13. 008

18.588

92.922

3.788

72

3.860

(a)

(a)

Para

1986

IBDF, 1988

85.203

(b)

Rondonia

1987

IBDF, 1989a

22.913

31.623

Roraima

1981

IDBF, 1983b

1. 1 70

Tocantins/Goias

1980

IBDF, 1983a

9. 120

3.916

126

4.042

2. 187

145

0

145

54.393

1. 759

2.959

4.718

f

---------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------Amazonia Legal

459. 7311

20.298

18.245

38.543

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------
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LEGENDAS DAS FIGURAS
Figura 1 -- Floresta e savana na Amazonia Legal brasileira
(redesenhado de Brasil, INPE, 1989a).
Figura 2 -- Evolu9ao do desmatamento nos estados da Amazonia
Legal brasileira, segundo dados do LANDSAT.
Figura 3 -- Evolu9ao do desmatamento no Estado de Rondonia,
segundo dados do LANDSAT e AVHRR corrigido. 0 valor absoluto
atual derivado do LANDSAT foi considerado mais confiavel (ver
texto).
Figura 4 -- Evolu9ao das taxas de desmatamento no Estado de
Rondonia segundo dados do LANDSAT e AV~RR corrigido. A taxa
atual derivada de AVHRR foi considerada mais confiavel (ver
texto).
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TABELA 1:
ESTA DO

COMPARACAO DE DIFERENTES ESTIMATIVAS DE AREA

DESMATADA AT£ 1988

Area (km2) de desmatamentos recentes (pos-1960)

Area

--------------------------------------------Fearnside, Brasil,
Brasil, Mahar,
1989

Acre
Am a pa

INPE,
1989a(b)
co mo
publicado

---------(km2) da

Atual
melhor
estimativa

INPE,
1989
1989b(c)
com corre<rOes

------------------------------------8.634
5.510
5.510
19.500

floresta
primaria
original
cortada
(km2)(d)
(derrubadas
recentes
antigas)

MELHOR
ESTIMATI VA DE
Percentagem da unidade pol{tica (a)
·DESMATA---------------------------------------------- MENTOS
Fearnside, Brasil, Brasil, Mahar, Melhor
RECENTES
INPE,
INPE,
1989
estim1989
1989a(b) 1989b(c)
ati va para (percencomo
compara9a'.o tagem da
fl ores ta
publiccom as
primaria,
ado
percentcapoeira'.o
agens das
antiga e
+
unidades
pol{ticas . cerrado
cortada)

8.634

8.634

5,7

3,6

3,6

12,8

5,7

5,7

231

•842

842

572

842

842

0,2

0,2

0,6

0,4

0,6

0,8

Amazonas

5. 150

12.837

12.837

105.790

12.837

12.837

0,3

0,8

0,8

6,8

0,8

0,8

Maranha'.o

24.019

23.771

54.803

50.670

54.803

84.495

9,3

9, 1

21 , 1

19,7

21,1

Mato Grosso

151.766

67.216

201.493

208.000

201 . 493

67.216

17,2

8,4

22,9

23,6

22,9

Para

148. 111

88.741

92.922

118.150

12, 1

7, 1

7,5

9,6

7,5

41.521

30.046

92.922 120.000
(e)
31. 623
58.ooo

31 . 623

30.634

17' 1

12,6

13,0

23,7

13,0

3.565

2. 187

2. 187

3.270

2. 187

2.187

1, 6

1, 0

1, 0

1 '4

1'0

16.768

20.279

110.700

33. 120

54.393

20.279

.5,9

7,5

63,2

11,6

20,2

Rondonia
Roraima
Tocantins/Goias

------------------------------------251. 429
572.917 598.922

Amazonia Legal
399.765
floresta + cerrado)

------------------ ------------------------------------251.429
295.432
------------------ --------------------------- ---------

mazonia Legal
floresta apenas)

(e)

------------------

459.734

1
I

---~---------------------------------------8,o
5,1
11,5
12,0
9,2

21'

1

24,9
7,7
13,0
1, 3

r----9:6---20,2

1
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!ABELA 1:
EST ADO

COMPARA~AO

DE DIFERENTES ESTIMATIVAS DE AREA

Area (km2) de desmatamentos recentes (p6s-1960)
Fearnside, Brasil,
1989
INPE,
1989a(b)
come
publi cado

Acre

Brasil, Mahar,
INPE,
1989
1989b(c)
com corre~Oes

------------------------------------8.634
5.510
5.510
19.500

DESMATADA AT£ 1988
Area
---------(km2) da
Atual
floresta
melhor
primaria
estimoriginal
ativa
cortada
(km2)(d)
(derrubadas
recentes
antigas)
8 . 634

8.634

MELHOR
HELHOR
ESTIHAES TI HATIVA DE
TIVA DO
Percentagem da unidade pol!tica (a)
-DESHA TA- . DESHATA- ,,
HEN TO
r;;;~;id;~--8;;;11~--8;;;11~--H;h;;~-H;ih~;--- MENTOS
TOTAL
RECENTES
1989
INPE,
INPE,
1989
estim(percen- (percen- ti
1989a(b) 1989b(c)
ativa para tagem da tagem da ~
come
com
compara~a:o
fl ores ta floresta
public- corre~Oes
com as
primaria, primaria '..
ado
percentcapoeira:o original ~
agens das antiga
e cortada)
unidades
(d)
+
cerrado
pol!ticas cortada)

:1

-----------------5,7
5,7

572

842

842

0,2

0,2

0,6

0,4

0,6

0,8

842

.842

o,8

231

12.837

12.837

105.790

12.837

12.837

0,3

0,8

6,8

0,8

0,8

5. 150

0,8

0,8

Amazonas

24 . 019

23. 771

54.803

50.670

54.803

84.495

9,3

9' 1

21, 1

19,7

21, 1

21' 1

60,7

Maranha:o

151.766

67.216

201.493

208.000

2C1.493

67.216

17,2

8,4

22,9

23,6

22,9

24,9

11, 7

7,5

9,6

7,5

7, 7

10,0

13,0

14,2

Amapa

Mato Grosso
Para
Rondonia
Roraima
Tocantins/Goias
Amazonia Legal
(floresta + cerrado)
Amazonia Legal
(floresta apenas)

148. 111

88.741

41. 521

30.046

3.565

2. 187

16 . 768

20. 279

92.922 120 . 000
(e)
31. 623
58.000
2.187
110.100

3.210

33.120

------------------------------------399,765 251.429
572.917 598.922
------------------------------------251.429
295.432

92.922

118.150

(e)

12' 1

7' 1

31.623

30.634

17' 1

12,6

13,0

23,7

13,0

2.187

2.187

1'6

1,0

1'0

1'4

1. 0

54.393

20.279

5,9

7,5

63,2

11,6

20,2

267 . 969

345.274

1'3

1'3

20,2

20,2

------------------------------------------------------------8, 0
5,1
11,5
12,0
9,2
9,6
-----------------8,2
--------------------------------------------

--------- ---------

.

I.

• I

TABELA 2:
EST ADO

VEGETACAO ORIGINAL E MELHOR ESTIMATIVA DE SUAS AREASRECENTEMENTE DESMATADA
NA AMAZONIA LEGAL BRASILEIRA DE 1960 AT~ 1988
Vegeta9go Original (km2)(a)
Flores ta

Cerrado

Savana
umida

Area
Total da Floresta
Vegeta9go
Original

-----------------------------------------------------Acre
152.589
0
0
152.589
8.634

recentemente
desmatada (km2)

Percentagem recentemente desmatada

Fonte

------------------------------------------de
da
Total
Cerrado
floresta f loresta +
cerrado

(b)

------------------------------------------(d)
5,7
5,7
8.634
0

142.359

842

0

842

0,8

o,8

( e)

0

5.465 1.567.953

12.837

0

12.837

0,8

o,8

( e)

139.215

121.017

34. 1 40

20.664

54.803

24,5

21 ' 1

( e)

572.669

235,345

0
260.232
(c)
881.001
72.987

67.216

134.277

201.493

11 ' 7

24,9

( e)

1.180.004

22.276

44.553 1. 246 .833

91.200

7,7

7,7

(e)

Rondonia

215.259

27.785

0

243.044

30.634

92.922
1 . 7 22
(f)
31.623
989

14,2

13,0

(e)

Roraima

173.282

0

51.735

225.017

2. 187

0

2. 187

1 '3

1 '3

( e)

Tocantins/
Goias

100.629

169.282

0

26 9. 911

20.279

34. 114

54.393

20,2

20,2

( e)

Amapa

99,525

0

Amazonas

1.562.488

Maranhgo
Mato
Grosso
Para

42.834

--------------------------------------------- --------Amazonia 4.195.660 575,705 217.574 4.988.939 267.969
Legal

--------- ------------------------------------- ---------

------------------------------------------9,6
6,4
191.765 459.734
----------------- ---------------------------

---- ----·-- ------------ ---- -----

···--11rii1~. r1•.....,...,.w..-,
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TABELA 3: TAXAS

EST ADO

M~DIAS

DE DESMATAMENTO NA AMAZONIA LEGAL

BRASILEIRA

Pem.11 timo dado

-------------------------------------Ano
Fonte
Total des-

Total de desmat-

·------- amen to ate 1988
(km2)

matado (km2)

Tax a media de desmatamento em 1988
-------------(km2/ano)--------------Total
Cerrado
Flores ta

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acre
0
IBDF, 1989b
501
1987
501
8.634
8.133
Amapa

1978

Tard in et al. ,
1980

171

842

67

-0

67

Amazonas

1978

Tar din et al.,
1980

1 . 7.9 l

12.837

1.105

0

1.105

Maranha:o

1980

IBDF, 1983a

10.671

54.803

(a)
3.437

2.080

5. 517

Mato Grosso

1980

IBDF, 1982b

52.786

13. 008

18.588

1986

IBDF, 1988

85.203

72

3.860

Rondonia

1987

IBDF, 1989a

22.913

31 . 6 23

3.916

126

4.042

Roraima

1981

IDBF, 1983b

1. 170

2. 187

145

0

145

Tocantins/Goias

1980

IBDF, 1983a

9. 120

54.393

l.

759

2.959

4.718

459.734

20. 298

18.245

38.543

Para

Amazonia Legal

(a)

201.493

5.580

92.922

3.788

(b)

---------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------

