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DESMATAMENTO CRESCEU 37% EM 13 ANOS  
E PRESSIONA AS CABECEIRAS DOS RIOS AMAZÔNICOS

Desmatamento na Amazônia (1970-2013) é um estudo inédito sobre a perda de floresta na região amazônica, em cada um dos países que a 
compõe. Levando em consideração toda a história de ocupação da Amazônia, considera-se que até 9,7% da região foi desmatada até o ano 
2000, e que entre este ano e 2013 a porcentagem subiu para 13,3%, o que representa um aumento de 37% em 13 anos.

Com base em uma visão regional, são revisados os padrões de assentamento pré-coloniais e analisados os diferentes movimentos de 
ocupação contemporânea da Amazônia, que começaram em 1930 com políticas estatais de modernização do agro, via colonização e 
desmatamento. Assim, a partir de imagens de satélite, evidencia-se o desmatamento acumulado até os anos 2000, resultado de fatores que 
acarretaram as primeiras grandes mudanças ocorridas na floresta amazônica a partir da década de 1970. Finalmente, avaliam-se as alterações 
por desmatamento em 2005, 2010 e 2013.

O estudo revela que, à parte o acelerado desmatamento que caracteriza o cenário amazônico brasileiro, nos países andinos as pressões 
geradas pela exploração econômica concentram-se em algumas das cabeceiras das macrobacias, o que significa um maior risco para as 
florestas e também para os corpos d’água, quanto à sua qualidade e quantidade. Várias das causas são comuns a todos os países, tais como 
a produção agropecuária ou as pressões provocadas por grandes obras de infraestrutura. Outras pressões são particulares a determinados 
países, por exemplo, o cultivo ilícito de coca em áreas do Perú e da Colombia.

A Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG) é um coletivo de organizações da sociedade civil dos países 
amazônicos dedicado à produção de informação acessível e análises orientadas aos tomadores de decisão e à sociedade civil, a fim de 
apoiar a construção de um futuro sustentável e o fortalecimento da diversidade socioambiental da Amazônia.

No segundo semestre de 2008, a RAISG estabeleceu como prioridade a elaboração de uma análise de desmatamento para estimar a 
perda de floresta em toda a região, por ser essa um indicador da velocidade com que se transforma a paisagem e um elemento chave nos 
processos de monitoramento. Os dados existentes eram fragmentários e tinham cobertura parcial – inclusive dentro de cada país – por serem 
gerados segundo diferentes enfoques conceituais e metodológicos. Outras características relativas à origem heterogênea dos dados foram as 
diferenças de escalas geográficas, períodos e classes de legenda. Por tanto, fundou-se um marco comum de análise, baseado em conceitos 
e ferramentas padronizadas, chamado Protocolo RAISG. Este padrão compreende um enfoque amplo para toda a região amazônica e outras 
unidades territoriais de análise.

Desmatamento na Amazônia (1970-2013) é composto por duas seções: a primeira resume as principais causas e processos que causaram 
o desmatamento até o ano 2000 e apresenta uma estimativa do desmatamento atual (2000 a 2013) em toda a região. Na segunda seção, 
discute-se o desmatamento histórico e recente em cada país da Amazônia. Em ambas, os resultados do período 2000-2013 se apresentam 
no âmbito das Áreas Naturais Protegidas (ANP), Territórios Indígenas (TI) e bacias hidrográficas, que são as unidades de análise utilizadas em 
estudos anteriores da RAISG.
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DESMATAMENTO na

 AMAZÔNIA
A Amazônia abrange a maior extensão de floresta úmida tropical 
do planeta, com uma área de quase 6 (seis) milhões de km², 
aproximadamente 35% da América do Sul. Em termos de carbono, isso 
representa, considerando exclusivamente a vegetação lenhosa, cerca de 
38% (86.121 MtC) das 228.700 MtC encontradas nas porções tropicais da 
América, África e Ásia1. Por outro lado, o rio Amazonas drena uma área de 
6,2 milhões de km², com uma descarga anual média de 6.300 km³ de água 
no oceano Atlântico, equivalente a uma porcentagem entre 15% e 20% da 
água doce mundial que desemboca nos oceanos2. Ainda mais, existe um 
complexo ciclo da água, onde os rios tendem a correr de oeste a leste, 
enquanto a água volta aos Andes de leste a oeste através de um sistema 
de transporte aéreo, no qual a circulação das nuvens é elemento chave. 
Este processo se conhece como “rios voadores” ou “bomba biótica” 
amazônica3.

Esses aspectos dão conta da importância da região para a regulação 
climática global e para a resiliência planetária frente aos efeitos do 
aquecimento global e da mudança climática induzidos pela intervenção 
humana, ainda que recentemente tenham surgido algumas controvérsias 
sobre o papel da floresta amazônica na fixação de carbono4,5. Por outro 
lado, a Amazônia é muito mais que água e carbono, já que é o lugar com 
maior biodiversidade em termos globais, abrigando entre um terço e a 
metade das formas de vida conhecidas6.

Esse espaço natural de alta complexidade é habitado por mais de 33 
milhões de pessoas, incluindo 385 povos indígenas, com uma população 
total estimada em 1,4 milhões de pessoas que habitam 2.244 territórios 

indígenas, em diferentes etapas de reconhecimento por parte dos Estados 
Amazônicos. A esta cifra, deve-se somar os indígenas que vivem nas 
zonas urbanas, assim como um número desconhecido que vive em 
isolamento voluntário da sociedade moderna, pertencentes a 71 grupos7. 
Além da população indígena, há milhares de comunidades tradicionais 
(caboclos, afrodescendentes ou campesinos de distintas origens), que 
dependem da biodiversidade da Amazônia para seu sustento.

Hoje em dia, a expansão das fronteiras do mercado e os avanços 
das frentes de colonização e de desmatamento produzem impactos 
ambientais e culturais cada vez mais agudos e em maior escala8. Estas 
dinâmicas têm levado a uma redução da diversidade biológica9 e dos 
serviços ambientais10 e culturais11 na Amazônia, ao mesmo tempo em 
que exercem pressão para o abandono de formas tradicionais de gestão 
territorial.

Nesse sentido, a perda de cobertura florestal como consequência do 
desmatamento, provocada pela produção agropecuária, mineradora, 
de desenvolvimento de infraestrutura e a falta de planejamento urbano 
e territorial, representa uma das maiores ameaças para a Amazônia12. 
Estimativas levantadas em 2007 indicam que, somente na Amazônia 
brasileira, o desmatamento causa a emissão de 200 a 300 milhões de 
toneladas de carbono por ano. Ao considerar conjuntamente todos os 
países amazônicos, as emissões de carbono alcançam de 400 a 500 
milhões de toneladas por ano, ainda sem levar em conta as emissões dos 
incêndios florestais13. Não obstante, esse processo de transformação e 
perda da cobertura florestal na região data do decênio de 195014.

Mapa 1. Desmatamento na Amazônia

Contexto histórico do desmatamento
Durante a década de 1970, os círculos de conservação e de direitos 
indígenas começaram a alertar sobre o crescente ritmo e a importância 
global do desmatamento na Amazônia15. Entretanto, a história deste 
fenômeno se remonta a tempos mais antigos e a uma expansão colonial 
que alterou as formas originais de ocupação e manejo desses territórios. 
Pouco se sabe sobre os padrões de assentamento durante a época 
pré-colonial, mas descobertas relativamente recentes nos campos da 
arqueologia e da etno-história apontam para uma importante competição 
entre grupos indígenas para ocupar as terras mais produtivas das margens 
dos principais rios e dos vales do piemonte andino16.

Denevan17 sugere que nas zonas de várzea houve uma ocupação e um 
manejo a partir de colinas estratégicas, que permitiram a populações de 
grandes proporções dominarem as terras fertilizadas pelas inundações 
anuais. É assim que os primeiros exploradores espanhóis e portugueses 
reportaram o encontro com aldeias bastante povoadas em diferentes 
pontos ao longo do rio Amazonas. Ao mesmo tempo, existem evidências 
de ocupação de zonas de vales férteis nas cabeceiras andinas, com 
assentamento estimado entre 200 e 300 indivíduos, que tiveram uma 
duração de mais de dois mil anos18.

Os grupos que perderam acesso às terras mais férteis – ou nunca 
puderam ganhá-las – foram relegados aos espaços interfluviais, com 
uma ocupação de baixa densidade e de caráter mais itinerante. Estas 
populações baseavam seu sustento na extração primária de caça e coleta 
combinadas com uma agricultura em muito baixa escala.

Um aspecto chave dessa visão sobre diferentes padrões de assentamento 
pré-colonial foi a domesticação de plantas cultivadas, como abóboras 
e tubérculos, importantes para sustentar os assentamentos grandes, 
processo que se iniciou há mais de 8.000 anos19. Por várias razões, os 
impactos desses padrões pré-coloniais de assentamento eram baixos e 
reversíveis. Os poucos sinais que ficaram daqueles tempos incluem os 
solos de terra preta criados mediante a intervenção humana20 e diversas 
obras de engenharia21, áreas urbanas e agrícolas22,23.

Durante a época colonial, houve um forte impacto no piemonte andino-
amazônico pela atividade mineradora, derivada da busca do El Dorado 
pelos espanhóis, e na “zona tórrida”, pelos portugueses24. Durante 
o século XVI, os colonos europeus começaram a adentrar as terras 
amazônicas, sobretudo portugueses que ultrapassaram os limites fixados 
pelo Tratado de Tordesilhas, assinado entre Espanha e Portugal (1493), 
até chegarem aos pés da cordilheira dos Andes e à bacia do rio da 
Prata. Até meados do século XIX, algumas pequenas áreas de floresta 
foram convertidas ao redor de cidades coloniais (como Belém no Brasil 
ou Moyobamba no Perú) ou das missões jesuítas e franciscanas, em 
plantações de cana de açúcar, arroz, cacau ou em pasto, com impactos 
pontuais.

Com o nascimento das atuais Repúblicas, iniciou-se o período de 
extração. Diferentes recursos amazônicos não madeiráveis chamaram 
a atenção dos países do Norte, o que causou vários ciclos de auge 
e decadência. O recurso de maior impacto foi a borracha25 (também 
chamada de seringa, goma e caucho), sobretudo por propagar um 
sistema de exploração da força de trabalho indígena para sua extração. 
O alto crescimento da indústria de automóveis na Europa e nos EUA 
levou à exploração da borracha no sudeste da Amazônia, gerando um 
fluxo migratório em direção à floresta e causando a formação de novos 
assentamentos, como foi o caso da próspera cidade de Manaus (Brasil). 
Este auge provocou o desmatamento de áreas relativamente pequenas 
e permitiu a formação de várias das principais cidades amazônicas 
existentes até hoje (por exemplo, Iquitos no Perú, Tena no Ecuador e 
Leticia na Colombia), geralmente associadas a portos fluviais.

Junto com isso, iniciou-se a criação de gado para abastecer tais centros, 
mas que teve baixo impacto no desmatamento. Ainda assim, houve uma 
produção semi-industrial de cacau na várzea do baixo Amazônas26. Em 
1913, o ingresso do caucho de plantações britânicas na Ásia provocou 
o fim do primeiro auge da borracha na Amazônia. Outros recursos 
explorados nesta época foram o quinino, no piemonte e selva alta, assim 
como a castanha no sudeste amazônico, com alta importância econômica 
até hoje27.

A borracha é o antecedente da fazenda ou latifúndio amazônico moderno, 
que iniciou a substituição das florestas amazônicas para o estabelecimento 
de áreas agropecuárias em terras públicas não destinadas (“tierras 

baldías”) de difícil acesso, mas com um potencial que se considerava 
muito grande. Por volta de 1930, começou o período de ocupação 
contemporânea da Amazônia28. A maior parte do desmatamento nessa 
época teve lugar na Amazônia brasileira, onde a substituição da floresta 
por criações de gado e latifúndios pouco produtivos foi uma saída definida 
em termo políticos e ideológicos pelo governo militar em 1964, para 
fazer da terra o padrão de acumulação (via subsídio ou especulação) 
em contextos de economias inflacionárias, segundo duas fórmulas que 
se afiançaram desde então como políticas pan-amazônicas: “terra sem 
homens para homens sem terra” (colonização) e “integrar para não 
entregar” (fronteiras com soberania)29.

Assim como nos demais países, no Brasil a abertura e construção de 
rodovias foi e segue sendo um dos principais determinantes da perda 
e fragmentação da floresta ou outros ecossistemas amazônicos: a via 
entre Brasília (DF) e Belém (PA) construída na década de 1960; a Rodovia 
Transamazônica durante a década de 1970; a abertura da rodovia de 
Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO), que seguia o Projeto Polo Noroeste; a 
Rodovia Perimetral Norte; a rodovia que conecta Boa Vista a Manaus; e, 
mais recentemente, a Rodovia Cuiabá-Santarém30. O mesmo aconteceu 
com a Rodovia Marginal da Selva no Perú, iniciada em 1964. A abertura de 
vias intensificou a colonização e ainda hoje se realiza sem levar em conta 
os povos indígenas, que foram deslocados de suas tradicionais áreas de 
ocupação. Ainda que tenham sido considerados como um “obstáculo” 
no avanço da fronteira agropecuária, apenas recentemente os povos 
indígenas vêm sendo levados em conta, sobretudo depois de terem 
conseguido certo reconhecimento oficial e controle de suas atuais terras e 
territórios.

Vários fatores impulsionaram os governos à ocupação da Amazônia 
contemporânea desde meados do século XX. Em primeiro lugar, pode-
se citar as razões de segurança nacional alegadas pela maior parte dos 
governos nacionais, e em segundo lugar, o impulso das reformas agrárias 
reclamadas pelos campesinos que ajudavam a consolidar a “soberania” 
nacional ao ocupar espaços “vazios”. Muitos países implementaram 
planos para um desenvolvimento agrícola das terras amazônicas, muitas 
vezes com financiamento internacional, entre eles o Brasil (Plano de 
Valorização da Amazônia)31, Perú (criação do Departamento de Assuntos 
Orientais, Colonização e Terrenos do Oriente)32 e Bolivia (Plano Bohan)33. 
Então, a partir dos anos sessenta, deu-se a criação de instituições 
encarregadas da reforma agrária, as quais para titular a terra exigiam seu 
desmatamento ou nivelamento, como prova de haver sido “trabalhada”.

O interesse por integrar as terras da bacia amazônica foi algo posterior 
no Ecuador, na Colombia, na Venezuela e nas Guianas, já que frente 
à escassa acessibilidade, priorizaram a exploração de suas florestas 
pacíficas e caribenhas. No entanto, uma segunda onda de esforços 
governamentais para a integração da Amazônia, mediante programas 
de colonização dirigida e/ou massiva, começou nos anos 60. Diferente 
dos programas anteriores, com os novos alcançou-se a construção 
de grandes obras de infraestrutura, com projetos de importância pan-
amazônica, como a estrada transamazônica que uniria o Brasil com todos 
os países andinos34 e todas as vias e cidades que surgiram da exploração 
de petróleo e derivados no Ecuador35. A concessão de terras a colonos 
acentuou não somente o desmatamento, mas também o deslocamento 
dos povos indígenas e a perda de seus tradicionais espaços de ocupação 
em favor de campesinos sem terra, dos países andinos e do Noroeste 
brasileiro, região que, como outras, enfrentava frequentes secas naquele 
momento.

Como resultado, estabeleceram-se algumas zonas de colonização que 
persistem até hoje, principalmente no piemonte andino (como a zona do 
Chapare na Bolivia, a Selva Central do Perú e o departamento de Caquetá 
na Colombia). Entretanto, em sua maioria, os programas da década de 
1970 fracassaram, muitas vezes devido à falta de apoio aos colonos, 
que ficaram isolados em meio a imensas extensões, sem alcançar o 
êxito esperado em suas atividades agrícolas. Ainda na mesma época, 
começaram os cultivos extensivos de coca na Amazônia dos países 
andinos, levando ao desmatamento moderado, mas também abrindo 
acesso a novas áreas. O desmatamento na época constituiu o eixo central 
do que hoje em dia é a área de expansão da fronteira agropecuária; seu 
maior impacto estava provavelmente relacionado à abertura de caminhos 
que representam os atuais eixos de devastação.

A partir de meados dos anos 1980, as economias nacionais começaram 
a se abrir, dando lugar ao período agroindustrial no contexto de uma 

Apesar da tendência regional de  
diminuição do desmatamento,  

alguns países apresentam aceleração  
na perda de suas florestas amazônicas
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economia globalizada. Os planos de desenvolvimento amazônico já não 
mantinham o foco apenas na substituição de importações de alimentos, 
focavam-se também na produção agrícola para fins de exportação. 
O papel do Estado Nacional se reduziu em muitos países dentro de 
programas de reajuste estrutural da época neoliberal36. Em casos como o 
da Bolivia (Santa Cruz), iniciou-se a mecanização da produção até níveis 
industriais, e no Brasil (Mato Grosso), introduziu-se o cultivo de soja em 
solos pobres no extremo sul da Amazônia37. No centro da Amazônia, a 
pecuária se estabeleceu como primeira causa do desmatamento. Nessa 
época, aumentou a demanda global de “commodities de risco” para as 
florestas, o que disparou as taxas de desmatamento na região. Além 
disso, a desvalorização do Real no Brasil incidiu na superexploração dos 
recursos primários, com um forte crescimento do desmatamento no país 
por volta do ano 200038.

Em seguida, produziu-se um aumento no preço internacional do petróleo 
e do ouro, que disparou o impacto da mineração ilegal, não somente 
nas florestas, mas também nos solos e águas da Amazônia, sobretudo 
nos países andinos (Colombia, Ecuador e Perú). Assim, reforçou-se 
a ocupação da zona sul da Venezuela para a construção de centrais 
hidroelétricas, a passagem de linhas de transmissão e a exploração de 
recursos minerais, principalmente ferro e alumínio. No Brasil, iniciou-se 
a construção de enormes represas para a construção de hidroelétricas 
e se planejou a interconexão através de projetos transfronteiriços, 
especialmente com o Perú.

Talvez devido ao forte aumento do desmatamento nos anos prévios, mas 
sobretudo pelo fortalecimento do movimento indígena e ecológico, durante 
a mesma década de 1990, consolidou-se um período de conservação 
e direitos indígenas. Nos diferentes países, criaram-se e consolidaram-
se os sistemas nacionais de Áreas Protegidas. Além disso, os Estados 
que ainda não o tinham feito (Ecuador e Bolivia) reconheceram grandes 
áreas de territórios dos povos indígenas, a partir das áreas tradicionais 
de ocupação ou das atuais. Em seu conjunto, as Áreas Protegidas e os 
Territórios Indígenas concentram boa parte das florestas amazônicas. De 

acordo com os novos dados analisados pela RAISG para esta publicação, 
em 2013 as Áreas Protegidas cobriam 21,8% da região amazônica e os 
Territórios Indígenas, 27,5%, com variação entre os países, que vai de 16% 
a 37% de cobertura para Áreas Protegidas e de 22% a 67% para Territórios 
Indígenas, incluindo em alguns casos sobreposições entre os tipos de 
unidades de proteção.

Perda de floresta e taxas de desmatamento histórica e 
recente

De acordo com a avaliação realizada pela RAISG, a cobertura de floresta 
original estava ao redor de 6,1 milhões de km²: 41,2% na Amazônia 
andina e guianense e 58,8% no Brasil (QuAdro 1). Até o ano 2000, havia-
se desmatado por volta de 9,7% desse total, no qual o Brasil liderava 
as maiores perdas com 12,8%, seguido por Ecuador com 9,6% e 
Colombia e Perú com 7,4% e 7,0%, respectivamente. A cobertura de 
floresta seguiu diminuindo, e até 2013 já havia desaparecido 13,3% da 
mesma. De 2000 a 2013, verificou-se um aumento na velocidade do 
desmatamento, considerando que 27,1% de toda a perda acumulada 
aconteceu em apenas 13 anos. Bolivia e Venezuela se destacam como 
os países onde, proporcionalmente, a perda foi maior no período recente, 
pois a quantidade de floresta que desapareceu representa 42,6 e 34,2%, 
respectivamente. Por outro lado, o Brasil é o país com a maior proporção 
relativa de floresta amazônica devastada até 2013 (17,6%), seguido 
pelo Ecuador, com 10,7% e Colombia e Perú, com mais de 9%. Isto traz 
como consequência o fato do Brasil ser o país com maior incidência, 
em termos absolutos, de perda dessa formação vegetal (fiGurA 1), tanto 
historicamente como em tempos recentes.

No âmbito regional, verifica-se uma tendência à diminuição do 
desmatamento (fiGurAs 1 e 2), o qual tem um correlativo claro levando-
se em conta Brasil, Bolivia e Ecuador. Em alguns países, existem certas 
variações desse padrão, com melhora nos períodos intermediários ou 
evidências de estabilização (fiGurA 2) (Colombia, Perú, Suriname, Guyane 
Française e Guyana). O único país que mostra uma tendência oposta 

Taxa de desmatamento % desmatamento sobre a floresta original

 
Superfície de floresta 

original estimada

Desmatamento 
acumulado  
até 2000  

 2000-2005 2005-2010 2010-2013  2000-2013 Acumulado total

 Países km2 km2 km2 km2 km2 % %

Bolivia 333.004  14.035  4.614  3.733 2.049 3,1 7,3

Brasil  3.587.052 458.500 101.138  57.399  15.395 4,8 17,6

Colombia 465.536  34.673 3.446 6.167 1.684 2,4 9,9

Ecuador  97.530  9.343   487 424 216 1,2 10,7

Guyana 192.405  3.097 785   821 125 0,9 2,5

Guyane Française  83.195 1.539   295   257  248 1,0 2,8

Perú  792.999  55.649  6.680  7.225   2.306 2,0 9,1

Suriname  150.254 5.664  194  263 144 0,4 4,2

Venezuela 397.812 8.914 890  1.521  1.742 1,0 3,3

total Amazônia 6.099.788 591.414  118.530   77.809   23.909 3,6 13,3

Quadro 1. Desmatamento nos países da Amazônia (em km2)

Figura 1. Desmatamento histórico e recente na Amazônia (em km2)

Quadro 2. Desmatamento em ANP da Amazônia (em km2)

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves de savanas ou campos.  

Para a avaliação do desmatamento apenas foram consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves de savanas ou campos. Para a avaliação  

do desmatamento apenas foram consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

é a Venezuela, com sinais de aceleração na taxa de desmatamento, e 
em outros, verifica-se uma tendência ao aumento caso o ritmo anual 
observado no período 2010-2013 se mantenha (Guyane Française, 
Suriname e Venezuela).

As Áreas Naturais Protegidas (ANP), de acordo com a base de dados 
da RAISG, somavam 1.814.947 km² em dezembro de 2013, dos quais 
1.472.051 km² se encontravam originalmente cobertos por floresta39. Até 
o ano de 2013, havia-se perdido 31.034 km² dessas florestas (Quadro 
2), o que representa 2,1%. Estas cifras colocam em evidência o fato do 
desmatamento ser maior fora das ANP. Em termos absolutos, a maior 
extensão de floresta eliminada pertencia a áreas nacionais de uso direto, 
com 10.958 km², e a áreas nacionais de uso indireto, com 10.869 km². 
Cabe ressaltar que o desmatamento total acumulado sobre a floresta 
original é de 2.9% para as áreas departamentais de uso direto, e que o 
conjunto das áreas de uso direto apresentou uma taxa de perda 2,5 vezes 
maior que a das de uso indireto no período 2005-2010. Nas ANP de uso 
direto, a perda de floresta recente equivale a 56,3% do total acumulado 
dentro da categoria, e nas de uso indireto, a 40%, enquanto que no 
conjunto das ANP, o desmatamento recente corresponde a 49,8% do 
total acumulado. Em geral, observa-se uma tendência à diminuição do 
desmatamento nestas áreas.

Figura 2. Variações na taxa anual de desmatamento,  
segundo os períodos analisados

Se bem essa análise não levou em conta a data de criação das áreas, há 
uma diferença notória entre o desmatamento que ocorre dentro das ANP 
de uso direto em relação àquelas de uso indireto. Como era de se esperar, 
aquelas em que as atividades humanas estão relativamente restringidas 
parecem mostrar uma maior capacidade para a conservação da floresta. 
No entanto, para poder ter certeza sobre a eficácia das ANP, é necessário 
contar com uma análise mais detalhada.

Sobre os Territórios Indígenas (TI), a base de dados da RAISG registrava, 
para 2013, uma extensão de 2.090.705 km², entre terras reconhecidas 
oficialmente, áreas de uso tradicional sem reconhecimento oficial, reservas 
territoriais e propostas de reservas territoriais. Destas áreas, 1.906.029 km² 
(91,0%) se encontravam originalmente cobertos por floresta. Até o ano de 
2013, perdeu-se 44.156 km² de florestas originais (2,3%) (QuAdro 3). Dessa 
maneira, assim como no caso das ANP, a perda relativa de floresta dentro 
dos TI é menor que no resto da região, e essa diferença se faz notória 
ao se comparar TI, ANP e áreas externas (fiGurA 3). No período recente 
(2000-2013), nesses territórios, registra-se 35,8% do desmatamento total 
acumulado.

Em relação às ANP, existem algumas descobertas interessantes. Por 
exemplo, em termos absolutos proporcionais, o desmatamento acumulado 
foi maior em TI que em ANP. Entretanto, ao olharmos o período recente, a 
perda de floresta em ANP foi de 49,8%, comparada a 35,8% em TI. Isso 
quer dizer que a velocidade com que se eliminou a floresta foi maior nos 
TI até o ano 2000. A partir dali, as ANP apresentaram maior rapidez no 
desmatamento e, em termos absolutos, o valor de superfície perdida é 
praticamente o mesmo (15.466 km² em ANP e 15.825 km² em TI).

A perda de cobertura florestal é muito maior fora de ANP e TI que dentro 
destas, com 24,6% e 2,2%, respectivamente. O desmatamento acumulado 
fora das ANP e TI representa 91,8% do total na Amazônia (fiGurA 3). 
No entanto, a relação entre o desmatamento dentro e fora de ANP e TI 
mudou entre o período recente e o período histórico. Até o ano 2000, a 
perda dentro de ANP e TI não superava 7,5% do total de desmatamento, 
enquanto no período 2000-2013, chega a 14,2%. Estas mudanças 
podem ter relação com uma maior pressão sobre esse tipo de unidade, 
ou da existência de unidades de uso direto, onde as mudanças de 
cobertura são esperadas. Como já mencionado, é necessário efetuar uma 
análise mais detalhada para dar conta da dinâmica revelada por detrás 
dessas variações, e também considerar as datas de criação das ANP e 
reconhecimento dos TI.

Taxa de desmatamento % Desmatamento sobre a floresta original

Superfície de floresta  
original estimada1   

Desmatamento 
acumulado até 

2000 
2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Áreas Naturais Protegidas2 1.472.051 15.568 6.981 5.910 2.576 1,1 2,1 

 estadual-uso direto 274.122 1.331   2.972 2.586 1.001 2,4 2,9 

 estadual-uso indireto 104.857 576 281 85 80 0,4 1,0 

 nacional-uso direto 381.110 6.905 1.721 1.626  706 1,1 2,9 

 nacional-uso indireto 678.641 6.546 1.977 1.569  777 0,6 1,6 

 nacional-uso direto/indireto 4.097 16 1 11 1 0,3 0,7 

 nacional-uso transitório 29.223 193 29 34  10 0,3 0,9

Taxa de desmatamento % Desmatamento sobre a floresta original

Superfície de floresta 
original estimada1 

 Desmatamento 
acumulado até 

2000 
2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulada total 

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Territórios Indígenas2 1.906.029 28.331 6.413 6.505 2.907 0,8 2,3 

 Ocupação Tradicional sem reconhecimento 415.285 7.496 1.269 1.471 1.115 0,9 2,7 

 Proposta de Reserva Territorial 39.656 334 21 37 15 0,2 1,0 

 Reserva Territorial ou Zona Intangível 29.246 199 26 33 5 0,2 0,9 

 Território Indígena reconhecido 1.421.841 20.303 5.096 4.963 1.772 0,8 2,3

Quadro 3. Desmatamento em TI da Amazônia (em km2)



D
E

S
M

A
TA

M
E

N
TO

 n
a 

A
M

A
ZÔ

N
IA

 (
19

70
-2

01
3)

D
E

S
M

A
TA

M
E

N
TO

 n
a 

A
M

A
ZÔ

N
IA

 (
19

70
-2

01
3)

8 9

As maiores frentes de desmatamento, nas quais a conversão da floresta 
ocorre com maior velocidade, encontram-se ao sul da Amazônia – Mato 
Grosso, Pará, Rondônia e Acre, no Brasil, e Santa Cruz de la Sierra, na 
Bolivia –, onde a forte expansão da agricultura transformou grandes 
superfícies da paisagem fora do limite utilizado em nossas análises. 
Entretanto, na Colombia, Perú e Ecuador, criaram-se novas frentes de 
desmatamento dentro do limite biogeográfico analisado.

As 18 sub-bacias (ordem 3) que foram mais desmatadas até o ano 2000 
e também até 2013, com mais de 40% de perda de floresta original, 
estão localizadas no Brasil, e correspondem às que foram ocupadas 
historicamente nos estados do Maranhão, norte de Tocantins e oeste do 

Figura 3. Desmatamento recente em ANP e TI  
da Amazônia

Pará, e ao longo da Rodovia Cuiabá-Porto Velho, entre o oeste do Mato 
Grosso e Rondônia (QuAdro 4, mApAs 2 e 3). Destas, 12 já haviam alcançado 
40% da perda até o ano 2000 e continuaram sendo desmatadas (mApA 1). 
Entre 2000 e 2013, 17 sub-bacias perderam mais de 10% de sua cobertura 
florestal por desmatamento, quase todas na fronteira agrícola dos estados 
do Mato Grosso (cabeceiras dos rios Xingu e Tapajós), Pará e Rondônia.

Também se destaca o desmatamento das bacias dos rios Caquetá, 
Guaviare e Putumayo, as quais correspondem ao arco noroeste da 
Amazônia colombiana; assim como as bacias dos rios Alto Marañón, 
Apurímac e Pachitea, no Perú, e as bacias do Mamoré, Beni e Itonomas, 
na Bolivia.

Causas do desmatamento recente
As causas de desmatamento, associadas às atividades humanas, 
variam tanto dentro como entre os países. Os impulsores diretos do 
desmatamento na Amazônia são, predominantemente, a agricultura 
mecanizada em grande escala (principalmente de soja) e a pecuária 
extensiva. Os cultivos ilícitos e a agricultura em pequena escala contribuem 
para o desmatamento em menor escala. Em seguida, e com maior 
predominância em alguns países, a mineração e os impactos secundários 
da exploração de petróleo e gás e das obras de infraestrutura são os 
causadores da devastação40,41. A mudança climática exacerbará essas 
ameaças, uma vez que apesar da resiliência que a Amazônia pode ter, 
sua interação com o aumento de temperaturas, o fogo e as inundações, 
nos leva a pensar em um sistema dominado por perturbações de grande 
magnitude, sobretudo nas regiões Sul e Leste42.

No período recente (2000-2013), no âmbito pan-amazônico, o 
desmatamento para pecuária é a causa direta do maior impacto. Não 
existem cifras exatas para a maioria dos países, mas no Brasil e na Bolivia 
se sabe que é responsável por mais da metade da devastação43,44. 

Mapa 3. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional até o ano 2013

Mapa 2. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional até o ano 2000

Desmatamento por período % Desmatamento sobre a floresta original

Sub-bacia (nível 3)  

Superfície de 
floresta original 

estimada 

 Desmatamento acumulado 
até 2000  

 2000-2005   2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulado total

 km2  km2 km2 km2 km2 % %
Tocantins (MB2)  5.649  5.162 263 141 25 7,6 99,0
das Mortes 570 436 47 23 1 12,5 89,1
Araguaia (B) 60.583 44.484 5.692 3.119 193 14,9 88,3
Atlântico NE O S 47.364 36.565 285 613 181 2,3 79,5
Pindaré 31.268  21.776 1.087 1.605 258 9,4 79,1
Araguaia (MB)  9.834 5.704 1.205 421 87 17,4 75,4
Am. MB4  3.138  1.766 67 73 16 5,0 61,3
Candeias do Jamari 26.589 10.615 3.638 1.723 264 21,2 61,1
Juruena 3.726  2.020 173 43 15 6,2 60,4
Tocantins (B) 71.553 35.409 3.597 2.661 366 9,3 58,7
Guama 45.415 22.473 1.625 1.623 414 8,1 57,5
Ji-Paraná ou Machado 67.541 30.263 5.355 2.354 691 12,4 57,2
Gurupi 29.277 14.398 684 884 148 5,9 55,0
Juruena (M) 5.088 1.872 483 190 51 14,2 51,0
Fresco 36.901 10.899 3.078 3.139 122 17,2 46,7
Arinos 35.618 10.157 4.817 986 460 17,6 46,1
Madeira MB1 3.564 829 477 150 23 18,3 41,5
Teles Pires (S.Manuel)  98.455 29.184 8.269 2.401 570 11,4 41,1
Xingú (MA) 22.031  5.929 2.289 447 59 12,7 39,6
Do Sangue 16.441 4.025 1.700 437 99 13,6 38,1
Madeira MB2 22.613  3.025 3.058 1.808 451 23,5 36,9
Manissaua-Missu 25.989  5.418 3.127 802 216 16,0 36,8
Ronuro 17.309  3.021 2.133 755 395 19,0 36,4
Xingú 14.605  3.123 1.260 319 32 11,0 32,4
Am. MB3  2.295 671 34 30 8 3,1 32,3
Marañón 36.957 7.999 1.442 1.774 662 10,5 32,1
Guaporé 76.207 19.196 3.503 1.237 245 6,5 31,7
Curuá-Una  29.490 6.116 1.519 1.048 339 9,9 30,6
Caquetá 68.156 16.460 916 2.665 440 5,9 30,1
Am. Estuário  61.746 14.230 1.256 1.654 571 5,6 28,7
Xingú (M)  68.956 11.159 4.467 3.095 716 12,0 28,2
Am. Medio  4.487  794 209 64 11 6,3 24,0
Huallaga 76521 17191 188 322 108 0,8 23,3
Apurímac 4882 956 61 72 26 3,3 22,8
Pachitea 26869 3892 1032 794 385 8,2 22,7
Tapajós (B)  38.577  6.071 1.233 679 251 5,6 21,3
Xingú (B) 61.726 8.310 1.813 2.252 715 7,7 21,2
Am. MB2   1.269 237 17 11 2 2,4 21,1
Pacaja 50.675 6.252 2.050 1.946 349 8,6 20,9
Mamoré 74.955 9.942 3.040 1.809 845 7,6 20,9

Quadro 4. Desmatamento acumulado na Amazônia por sub-bacias  
(bacias com mais de 20% de desmatamento acumulado)
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Considerando o limite biogeográfico que usamos neste documento, a 
contribuição da pecuária para o desmatamento provavelmente alcança 
80%, pois grande parte da zona da soja se encontra na região das 
florestas de transição e das savanas (Santa Cruz e sul do Mato Grosso). 
No entanto, o fenômeno da expansão da fronteira pecuária em direção ao 
interior da Amazônia que se observa no Brasil45, representa um impacto 
indireto da agricultura.

A agricultura mecanizada, principalmente a da soja, também tem um forte 
impacto nos estados do Pará e Mato Grosso, no Brasil, rumo ao interior da 
Amazônia45. Enquanto que no caso do Perú e da Colombia, e do noroeste 
do Ecuador, o cultivo da palma africana com métodos mecanizados 
também começou a ser uma causa de desmatamento46,47. A produção 
desses commodities (produtos agrícolas/pecuários) na Amazônia 
responde a demandas internacionais48,49,50.

A agricultura em pequena escala provoca o desmatamento nas 
cercanias da cordilheira andina, assim como em várias partes do interior 
amazônico no Brasil, ainda que em termos de extensão e contribuição 
ao desmatamento seja menor que a agricultura mecanizada. Além 
disso, existe desmatamento associado ao cultivo da coca nos países 
andino-amazônicos, cuja extensão corresponde ao tamanho reduzido 
das parcelas cultivadas51, e com uma superfície variável entre os países: 
Bolivia, 23.000 ha; Perú, 49.800 ha; e Colombia, 48.189 ha em 201352.

A mineração na Colombia, nas Guianas e Venezuela, assim como a 
exploração de petróleo e gás56 no Ecuador, são importantes fontes de 
desmatamento, principalmente pelo acesso facilitado pela construção 
de caminhos associados a essas atividades produtivas. Prevê-se que o 
desmatamento relativo a essas atividades aumente nos próximos anos.

A inundação associada às hidroelétricas também é uma causa direta da 
destruição de florestas, com relevância em certas regiões, como no eixo 
sudeste-nordeste da Amazônia, no Brasil. Estima-se que a construção de 
todas as hidroelétricas planejadas para essa região inundaria por volta 
de 100.000 km², aproximadamente 3% da floresta amazônica no Brasil, 
causando perturbações maiores que as dos reservatórios em si57.

A exploração de madeira na Amazônica costuma realizar-se de maneira 
seletiva, por isso não representa uma causa direta do desmatamento; no 
entanto, causa degradação das florestas, aumenta o risco de incêndios 
e facilita o acesso aos usos agropecuários mediante a abertura de 
caminhos58,59.

Em um nível subjacente, o desmatamento se explica também por múltiplos 
fatores que atuam sinergicamente. Destacam-se os fatores econômicos, 
tais como os baixos custos internos (por terra, mão-de-obra, combustível 
ou madeira) e os aumentos de preços de produtos (sobretudo para os 
cultivos comerciais e minerais)60. Os fatores institucionais incluem medidas 
formais a favor do desmatamento, como as políticas de uso da terra e o 
desenvolvimento econômico relacionado com a colonização, transporte 
ou subsídios para as atividades realizadas na terra. Os sistemas de posse 
de terras e os fracassos das políticas (como a corrupção ou má gestão no 
setor florestal) também são importantes impulsores da perda de floresta61.

Fatores culturais ou sociopolíticos foram reportados como outra causa 
subjacente do desmatamento, principalmente em forma de atitudes de 
indiferença pública em relação à floresta. Entre os fatores demográficos, 
só a migração de colonos em áreas florestais escassamente povoadas, 
com a consequência de aumentar a densidade da população existente, 
mostra uma notável influência sobre o desmatamento, ainda que caiba 
assinalar que, contrariamente a uma ideia comum, o aumento da 
população devido às altas taxas de fecundidade não é um fator principal 
para o desmatamento em escala local62.

Cenários futuros do desmatamento
Vários estudos sugerem que o desmatamento continuará ocorrendo 
em toda a região amazônica, com projeções muito similares. Soares 
Filho e colaboradores preveem uma perda de 23% da cobertura florestal 
depois de 30 anos, e 37% de perda depois de 50 anos63; enquanto 
que um estudo mais recente, realizado pelos mesmos autores, prevê 
uma perda de 55% nos próximos 20 anos64. No Brasil, estima-se que 
as perdas se concentrem principalmente em torno do chamado “arco 
do desmatamento”, localizado nos estados do Mato Grosso, Rondônia, 
Amazonas e Pará65. Os modelos de desmatamento no Mato Grosso, 
inclusive sob a política governamental de redução do desmatamento, 
sugerem que serão perdidos mais de 6 milhões de hectares entre 2006 e 

202066; enquanto que a mudança de uso da terra como consequência dos 
biocombustíveis pode causar a perda de mais de 12 milhões de hectares 
de floresta em 202067; com um aumento das perdas devido à expansão 
da palma azeiteira projetada no Perú. As estimativas gerais sobre a base 
das predições publicadas estão entre 107 e 369 milhões de hectares até 
203068,69.

Segundo Soares Filho, as tendências atuais de expansão agropecuária 
se traduzirão em perda de um total de 40% das florestas do Amazonas 
em 2050, incluindo ao menos dois terços da cobertura florestal de seis 
grandes bacias hidrográficas e 12 ecorregiões, com liberação de 32 ± 8Pg 
de carbono na atmosfera.

Além disso, as fontes que se conhecem como pressão futura são a 
expansão da fronteira agropecuária e a demanda por azeite de palma 
africana, que parecem ser fatores a se levar em conta em relação ao 
desmatamento futuro no Perú, Colombia e Ecuador70. A construção 
de grandes hidroelétricas é, em si, um fator de grande impacto71. A 
construção e melhoria da infraestrutura viária, por exemplo no marco 
do programa IIRSA, facilitará o acesso e especialmente o transporte de 
produtos agrícolas aos mercados, fazendo com que a produção e o 
desmatamento sejam mais rentáveis.

A mineração e a exploração de petróleo e gás poderiam ter um maior 
impacto como fontes diretas de desmatamento no futuro, particularmente 
nos países andino-amazônicos, ainda que também nas Guianas. No 
caso da mineração, a exploração de ouro, particularmente, poderia ter 
um impacto significativo na permanência das florestas amazônicas, 
pois se produziu uma relação entre a demanda internacional de ouro 
e o desmatamento em áreas de exploração na região amazônica72. A 
tendência entre exploração de hidrocarbonetos e desmatamento é bem 
conhecida, e aponta que a maior exploração de hidrocarbonetos aumenta 
o desmatamento, particularmente em países como Ecuador e Bolivia.

Finalmente, um fator menos previsível é o impacto da mudança climática 
sobre a vulnerabilidade das florestas amazônicas frente às secas e 
incêndios73, a qual poderia potencializar os impactos do desmatamento 
e produzir uma perda dos serviços socioambientais que proveem as 
florestas. Os efeitos combinados entre a mudança de uso do solo, a 
mudança climática e o fogo foram tema de pesquisa sobre um modelo de 
superfície da terra. Os resultados mostram que os impactos da mudança 
climática, incluindo temperaturas mais altas e uma maior duração da 
época seca, são ampliados quando se inclui a mudança no uso da terra 
e o fogo. Os modelos acoplados de clima e vegetação mostram que 
se o desmatamento é baixo, é pouco provável que se apresente uma 
savanização generalizada, causada somente pela mudança climática para 
o ano de 2100. No entanto, não se pode descartar o rápido declive, porque 
ainda se mantêm as incertezas com respeito à sensibilidade das florestas 
amazônicas ao clima e à mudança de uso do solo, particularmente 
em relação ao efeito de fertilização, às dinâmicas do fogo, à incidência 
da seca e ao desenvolvimento econômico. O trabalho realizado por 
AMAZALERT indica que as regiões sul e leste da bacia Amazônica são 
mais vulneráveis às mudanças que o norte e o noroeste74.

Esse processo dinâmico da expansão da fronteira agropecuária, o 
desmatamento associado à mineração e à exploração de petróleo e gás, 
assim como as mudanças climáticas põem em evidência, uma vez mais, a 
necessidade de se contar com informações robustas e confiáveis sobre a 
perda de floresta amazônica.

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-011-0259-0
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10113-011-0259-0
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A Amazônia boliviana cobre cerca de 480 mil km², o que representa 
43,7% da superfície do país. É constituída por um mosaico de extensas 
florestas úmidas tropicais, savanas de inundação, florestas semiúmidas 
de transição até o Cerrado e o Chaco, e as florestas tropicais sub-
andinas. Cerca de 7,3% desta superfície (~24,4 mil km²) teriam 
sido perdidos nos últimos 43 anos (1970-2013) em um ritmo anual 
médio de aproximadamente 568 km²/ano. Entre os anos 1970 e 2000 
(“desmatamento histórico”), foram devastados cerca de 14 mil km² de 
mata, enquanto que entre os anos 2000 e 2013 (desmatamento recente) a 
perda de floresta alcançou algo em torno de 10,4 mil km² (QuAdro 1).

Perda de floresta e taxas de desmatamento histórica  
e recente

No ano de 2014, as Áreas Naturais Protegidas (ANP) cobriam por volta de 
29,3% da Amazônia boliviana (~141 mil km²), e nelas foram devastados 
cerca de 2 mil km² de floresta (8% da perda ocorrida entre 1970 e 2013 na 
Amazônia boliviana). Cerca de mil km² haviam sido perdidos entre os anos 
de 1970 e 2000 e outros mil km² entre os anos de 2000 e 2013 (9,3% da 
perda ocorrida neste período). 

Os Territórios Indígenas (TI), em 2013, cobriam por volta de 27% da 
Amazônia boliviana (~129,7 mil km²), dos quais foram desmatados cerca 
de 2.500 km² de floresta (10,1% da perda ocorrida entre os anos 1970 
e 2013 na Amazônia boliviana). Aproximadamente 800 km² teriam sido 
perdidos entre os anos 1970 e 2000, enquanto que cerca de 1,7 mil km² 
se perderam entre os anos 2000 e 2013 (16,1% da perda ocorrida neste 
período).

DESMATAMENTO na

 AMAZÔNIA BOLIVIANA
No que diz respeito à hidrografia, a Amazônia boliviana compreende 17 
sistemas hidrológicos ou bacias. Entre eles, as bacias dos rios Mamoré 
e Beni superam os 100 mil km² de superfície e são as que, ao longo dos 
43 anos (1970-2013), sofreram as maiores perdas de vegetação por 
desmatamento (Mamoré: ~15,6 mil km² de floresta, 14% da superfície 
da bacia; Beni: ~2,9 mil km², 2,7% da superfície da bacia). Entre os 
anos 1970 e 2000, a bacia do rio Mamoré foi a que experimentou maior 
desmatamento (~10 mil km², 71% do desmatamento ocorrido neste 
período), seguida pela bacia do rio Beni (1,8 mil km², 12,9%) e a do rio 
Itonomas (400 km², 2,9%). Essa tendência se manteve para o período 
2000-2013 (Mamoré: 5,7 km², 54,8% de desmatamento ocorrido neste 
período; Beni: 1,1 mil km² de desmatamento, 10,2%; Itonomas: mais de mil 
km², 9,8%) (QuAdro 2, mApA 2).

Figura 1. Desmatamento recente na Amazônia  
boliviana, dentro e fora de ANP e TI

Mapa 1. Desmatamento na Amazônia boliviana

Quadro 1: Desmatamento na Amazônia boliviana

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves de 

savanas ou campos. Para a avaliação do desmatamento apenas foram consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

Taxa de desmatamento % desmatamento sobre a floresta original

Superfície de 
floresta original 

estimada1 

Desmatamento 
acumulado  
até 2000

2000-2005 2005-2010 2010-2013 2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Amazônia boliviana 333.004 14.035 4.614 3.733 2.049 3,1% 7,3%

Fora de ANP e TI 164.498 12.346 4.272 3.359 1.798 5,7% 13,2%

Territórios Indígenas2 97.096 797 530 708 435 1,7% 2,5%

Ocupação Tradicional sem reconhecimento 24.181 515 420 420 213 4,4% 6,5%

Território Indígena reconhecido 72.915 283 110 287 222 0,8% 1,2%

Áreas Naturais Protegidas2 110.289 978 342 374 251 0,9% 1,8%

estadual-uso direto 45.049 151 105 165 108 0,8% 1,2%

nacional-uso direto 31.018 587 160 130 112 1,3% 3,2%

nacional-uso direto/indireto 363 12 0 0 1 0,3% 3,7%

nacional-uso indireto 33.858 228 76 79 30 0,5% 1,2%

Figura 2: Distribuição do desmatamento na Amazônia boliviana

Contexto histórico do desmatamento
O desmatamento na Bolivia foi discreto até meados dos anos 1980, 
causado principalmente por uma política de ocupação das terras baixas 
através da colonização e a adoção de terras para expansão da agricultura 
mecanizada nas cercanias da cidade de Santa Cruz, no limite sul da 
Amazônia1, e a intensificação do cultivo de coca na zona do Chapare 
(departamento de Cochabamba) e Nor Yungas (departamento de La Paz). 
Com a destinação de terras a pequenos agricultores no Alto Beni, Chapare 
e Santa Cruz, o Estado fomentou a migração em direção às terras baixas2. 
Outro ator importante na colonização, e posterior desmatamento, foram os 
assentamentos de origem estrangeira, principalmente japonesa3.

Entre os anos setenta e meados dos oitenta, as políticas se centraram 
na produção de alimentos para o consumo nacional4, mas a partir de 
1985, fomentou-se o investimento privado na agroindústria e se abriu a 
economia a mercados internacionais, dando lugar ao rápido crescimento 
da produção e exportação de soja principalmente5. Nos anos noventa, 
estimulou-se a agroindústria mediante créditos, infraestrutura, facilidades 
de acesso à terra e apoio técnico, gerando a expansão da soja em direção 
ao leste da cidade de Santa Cruz. Nos últimos dez anos, a superfície de 
produção de soja aumentou de 600.000 hectares para algo em torno de 1 
milhão de hectares.

Nos anos 1990, renovou-se a legislação florestal buscando alcançar 
um uso mais ordenado, eficiente e sustentável da floresta6. Além disso, 
importantes porções de floresta foram declaradas Áreas Protegidas. No 
entanto, o impacto dessas medidas sobre o desmatamento foi baixo, por 
focarem-se nas áreas distantes da fronteira agrícola. Em 1996, criou-se o 
Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), dando início a um processo 
de saneamento de terras e reconhecimento dos territórios indígenas, 
conhecidos atualmente como Territórios Indígenas Originários Campesinos 
(TIOC). Os TIOC tiveram baixo impacto sobre o desmatamento, por 
sua distância da fronteira agrícola. No entanto, resultou pouco efetiva a 
regulamentação do desmatamento em áreas de fronteira agrícola, por 
conta da falta de coordenação entre os órgãos estatais encarregados 
de sua fiscalização. Um incentivo perverso para o desflorestamento foi 
a necessidade de demonstrar a “Função Econômica Social” (FES) das 

propriedades, que estabelecia que se não se fizesse um uso agropecuário 
da propriedade, a mesma seria reduzida e inclusive revertida, o que levou 
à devastação para justificar a necessidade das terras. Em conclusão, 
as políticas dos anos noventa acarretaram um elevado desmatamento7, 
sobretudo no limite sul da Amazônia.

Causas diretas e indiretas do desmatamento
Pode-se apontar três principais causas diretas do desmatamento entre 
2000 e 2013: a agricultura mecanizada, a agricultura em pequena escala e 
a pecuária8.

A agricultura mecanizada compreende a produção de soja, cana de 
açúcar, arroz, girassol ou sorgo9, orientadas à exportação, a cargo 
de empresas bolivianas e estrangeiras, além de colonos menonitas 
e japoneses. Os custos da produção e a baixa regulação atraíram 
importantes investimentos brasileiros e argentinos. A agricultura 
mecanizada se concentra a leste e noroeste da cidade de Santa Cruz, 
tendo se estendido para o norte deste núcleo urbano desde o ano 2000. 
Entretanto, a contribuição da agricultura mecanizada para o desmatamento 
caiu de mais de 50% nos anos noventa para 30% nos dias de hoje8,10.

A agricultura em pequena escala compreende a produção manual 
de arroz, milho, mandioca, banana, cacau, café e coca11 em pequenas 
extensões, e com os métodos de derrubada, corte e queima. Está 
orientada principalmente para os mercados locais, nacionais e ao 
autoconsumo, e se encontra nas mãos de comunidades interculturais 
nacionais assentadas principalmente ao pé da cordilheira nordeste (norte 
do departamento de Cochabamba) e a oeste do departamento de Santa 
Cruz. A contribuição para o desmatamento deste tipo de agricultura se 
manteve relativamente estável, entre 15% e 20%, de 1990 a 20108,12.

A pecuária se desenvolve amplamente nas terras baixas, principalmente 
no Beni, região de pastos naturais, ainda que o cultivo de pasto tenha 
se expandido, em sua maioria, sobre desmatamentos ilegais13. O uso 
do espaço é ineficiente: 0,5 animais por ha de pasto cultivado para o 
departamento de Pando14. A produção pecuária abastece principalmente 
o mercado nacional e, em menor medida, mercados internacionais, com 
destaque para o Perú. As expectativas de exportação hoje em dia são mais 

Das três causas do desmatamento, 
a pecuária é a mais  

importante nos  
últimos anos
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altas por se ter declarado extensas áreas de produção como “livre de febre 
aftosa”, o que no passado foi um freio para seu comércio internacional. 
Desde 2000, a pecuária é a primeira causa de desmatamento na 
Bolivia, e estima-se que, entre 2005 e 2010, foi responsável por 60% dos 
desmatamentos.

Os impactos do desmatamento por extração de madeira e minérios são 
relativamente baixos e pouco estudados. Uma importante ameaça é a 
construção de represas hidroelétricas no rio Madera e afluentes, pela 
iminente inundação de grandes extensões de mata.

As causas subjacentes do desmatamento na Bolivia são múltiplas e 
complexas. Entre os fatores importantes para a expansão da agricultura 
industrial figuram a demanda internacional de soja, assim como a 
presença de capital brasileiro e argentino na produção agropecuária, 
atraídos pelos preços das terras e a baixa regulação do setor15. 
A demanda nacional de carne de boi é outro vetor importante de 
desmatamento, pois as expectativas de exportação são altas (em 2013 
foram exportadas mais de 2.000 Ton de carne, a exportação mais alta nos 
últimos 30 anos). Devemos, ainda, considerar a ampliação e melhoria 
da infraestrutura viária, a migração para as terras baixas e o crescimento 
populacional nas áreas de colonização.

Desde o ano de 2006, o governo vem modificando as políticas públicas 
relativas ao desmatamento, mas o modesto impacto das mesmas pode-
se atribuir à debilidade institucional16 e à contradição do mesmo governo 
quanto àquilo que quer alcançar em termos de conservação do patrimônio 
natural e o desenvolvimento nacional, onde o aspecto agrário tem lugar 
central, ainda que não tão importante quanto o petroleiro. Na Bolivia, o 
aspecto ambiental choca com o agrário17, trata-se de um país com visão 
agrária, apesar da extensão de floresta amazônica e de outros biomas, 
razão pela qual o valor da terra com cobertura florestal não é visível se 
não tem uso agropecuário. As políticas ambientais são setoriais, centram-
se na temática florestal e de conservação e não se encontram integradas 
às políticas públicas de uso da terra, que logo se refletem no nível de 
regulamentação, que aparentemente provoca uma elevada regulação do 
setor florestal e baixa regulação do setor agropecuário.

Cenários futuros
Entre os fatores que podem influir sobre os padrões espaciais de 
expansão agrícola figuram a aptidão dos solos, as condições climáticas, 
o preço da soja, o acesso ao mercado18 e a política pública nacional 
orientada à produção de alimentos e à consequente expansão da fronteira 
agrícola. Os melhores solos, a leste da cidade de Santa Cruz, são 
explorados com métodos mecanizados, com potencial de expansão para 
o leste, afetando a biodiversidade de florestas de transição Chiquitano-
Amazônico relativamente intactos19. Segundo revela um modelo espacial, 
as colônias menonitas poderiam expandir a agricultura mecanizada para 
o leste e sul da Chiquitanía. Outra zona ameaçada pela conversão para a 
agricultura mecanizada é San Buenaventura (norte do departamento de 

La Paz) com a construção de um engenho de açúcar estatal (http://easba.
produccion.gob.bo).

Se por um lado a agricultura em pequena escala é relativamente flexível 
às condições ambientais, por outro tende-se a praticá-la em áreas 
de alta umidade, devido às necessidades de seus principais cultivos. 
A fertilidade dos solos é um fator menos relevante já que a extensa 
prática da derrubada, corte e queima permite aproveitar os nutrientes 
armazenados na vegetação queimada. Atualmente, a região de El Chapare 
(departamento de Cochabamba) concentra a agricultura em pequena 
escala, mas novas fontes de desmatamento parecem se abrir na Reserva 
Florestal El Choré (departamento de Santa Cruz)20, no norte da Chiquitanía 
e na porção norte da Amazônia boliviana (departamento de Pando e parte 
de Beni e La Paz). 

A pecuária é independente dos fatores ambientais. Como já se viu, 
os principais fatores para sua expansão são a influência do Brasil, a 
intervenção estrangeira e a possibilidade de exportação. Os estudos 
revelam que no futuro esse tipo de uso do solo implicará numa maior 
ameaça às florestas bolivianas21.

O Estado Plurinacional da Bolivia desenvolve uma ambiciosa agenda 
de manejo e governança florestal como alternativa para o mecanismo 
REDD+22, que promove a vida em harmonia com as florestas e o 
desenvolvimento sustentável, segundo critérios ecológicos e usos 
tradicionais. Nesse sentido, sob a proteção da Lei Marco da Madre Tierra 
e Desenvolvimento Integral para Viver Bem, criou-se o mecanismo de 
mitigação e adaptação para o manejo de florestas, que compreende o 
planejamento do uso da terra desde o nível local (Ministério de Relações 
Exteriores 2012). Este mecanismo se centra nas comunidades indígenas 
e interculturais principalmente e, tendo em conta que os maiores atores 
do desmatamento não são estes, o impacto do mecanismo estaria mais 
direcionado à manutenção das florestas dentro de TI, comunidades 
camponesas e ANP, e não à redução direta do desmatamento, que 
requereria outro tipo de incentivo e regulamentação.

A corrente agrária de todos os governos, desde os anos 1950, propugnou 
a ampliação da fronteira, o aumento da migração de comunidades 
interculturais para as terras baixas, e a promoção do assentamento 
de colônias japonesas (no passado) e menonitas (no passado e no 
presente) com o consequente e potencial impacto de desmatamento. 
A Lei 337 de Apoio à Produção de Alimentos e Recuperação Florestal 
permite regularizar os desmatamentos ilegais posteriores a 1996, dando 
sinal verde à aceitação dos desflorestamentos. Em teoria, a Lei também 
implica em um regime mais estrito de aprovação de desmatamentos, 
com sanção de reversão de terras, ainda que se mantenha a dúvida 
sobre sua aplicação prática. Por último, a política pública para a produção 
de alimentos projetou ampliar a área de produção de alimentos para 
10 milhões de hectares mais, em aliança com setores empresariais e 
produtivos, principalmente da região de Santa Cruz. Essa corrente poderia 
ter impactos significativos na cobertura florestal, pois não fala de fatores 

Quadro 2. Desmatamento acumulado na Amazônia boliviana por sub-bacias (bacias maiores de 500 km2)

Desmatamento por período % desmatamento sobre a floresta original

Sub-bacia (ordem 3)
Superfície de floresta 

original estimada
Desmatamento  

acumulado até 2000
2000-2005 2005-2010 2010-2013 2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Abunã 22.925 121 166 170 59 1,7 2,3

Baures 39.494 177 63 98 110 0,7 1,1

Beni 78.434 1.813 297 406 362 1,4 3,7

Beni (B) 3.306 227 54 47 46 4,4 11,3

Beni (M) 221 37 3 4 3 4,7 21,5

Guaporé 26.400 13 12 30 43 0,3 0,4

Guaporé (B) 1.653 5 0 1 5 0,4 0,7

Itonomas 11.287 400 398 453 169 9,0 12,6

Madeira MB1 960 4 7 6 3 1,7 2,1

Madre de Dios 27.103 88 27 88 46 0,6 0,9

Mamoré 74.955 9.942 3.040 1.809 845 7,6 20,9

Mamoré (B) 12.314 339 132 215 111 3,7 6,5

Mamoré (M) 5.308 12 5 8 26 0,7 1,0

Purús 1.917 206 100 55 15 8,8 19,6

Tahuamanú 17.798 316 181 140 62 2,2 3,9

Yacuma 8.926 334 129 203 144 5,3 9,1
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tais como a produtividade ou sobre a necessidade de recuperação 
de terras degradadas ou não usadas (e que no passado já foram 
desmatadas).

A harmonização das agendas encontradas – “ambientalistas” vs. 
agraristas – é um dos principais desafios na agenda de terras na Bolivia. 
As tendências de uso do solo, com uma forte tendência agropecuária, tem 
sido predominante desde os anos 50, e aparentemente esse padrão não 
está perto de mudar.

Mapa 2. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional

http://easba.produccion.gob.bo
http://easba.produccion.gob.bo
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DESMATAMENTO na

 AMAZÔNIA BRASILEIRA
A Amazônia brasileira cobre cerca de 5 milhões de km², que representam 
58,8% da superfície do país e 64,3% da Pan-Amazônia. A Amazônia Legal 
brasileira é um território de planejamento e investimentos do Estado 
brasileiro, do qual fazem parte o bioma Amazônia e partes das savanas 
(localmente, chamadas de cerrado) das regiões Norte e Centro-Oeste do 
Brasil. O bioma Amazônia (com 4,2 milhões de km²) é composto por uma 
ampla variedade de ambientes, com predomínio dos interflúvios tabulares 
cobertos por floresta tropical sempre verde, e florestas submontanhosas 
associadas a poucas elevações. Inclui, além disso, uma zona de transição 
demarcada entre a floresta úmida e áreas de savana, e grandes extensões 
de solos arenosos, com padrões estruturais e florísticos de floresta e 
savanas arenícolas, estreitamente adaptados e localmente chamados 
“campinaranas” e campinas, respectivamente. As planícies de inundação 
possuem formações que vão de campos úmidos a veredas e florestas de 
galeria. A presente avaliação do desmatamento se fez sobre a zona de 
floresta tropical do bioma amazônico.

Perda de florestas e taxas de desmatamento histórica  
e recente.

A área que se pôde analisar do bioma por imagens de satélite, em 
2000, foi de 3.885 km² (95,9% do bioma), dos quais 3.587.052 km² eram 
originalmente cobertos por florestas. Estimamos que se haveria perdido 
632.433 km² nos últimos 40 anos (1970-2010), sendo que para o ano 2000 
o desmatamento acumulado chegou a 458.500 km², o que corresponde a 
12,8% da floresta original. Segundo a interpretação de imagens de satélite, 
o desmatamento entre os anos 2000 e 2013 (desmatamento recente) 

alcançou os 173.933 km², o que corresponde a 4,8% da floresta original. 
A perda foi maior de 2000 a 2005, com 101.138 km², contra 57.399 km² 
no período subsequente, de 2006 a 2010. De 2010 a 2013, a perda foi de 
15.395 km² (QuAdro 1).

Para o ano 2013, as Áreas Naturais Protegidas (ANP) cobriam cerca de 
19,7% do bioma amazônico no Brasil (950.097 km²), dos quais foram 
analisados, com base nas imagens de satélites de 2000, os 821.372 
km² (QuAdro 1) cobertos originalmente por florestas . A perda acumulada 
de floresta por desmatamento, até 2013, alcançou 16.887 km² (2,7% do 
desmatamento total da Amazônia brasileira até 2013), sendo que para o 
ano 2000, o desmatamento acumulado em ANP chegou a 5.852 km² (0,7% 

Mapa 1. Desmatamento na Amazônia brasileira

Figura 1. Desmatamento recente na Amazônia  
brasileira (em km2), dentro e fora de ANP e TI

Quadro 1. Desmatamento na Amazônia brasileira

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves de savanas ou campos. Para a avaliação do desmatamento apenas foram 

consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

Taxa de desmatamento % desmatamento sobre a floresta  original

 
 

 Superfície de 
floresta original 

estimada1 

Desmatamento 
acumulado até 

2000  
2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

 Amazônia brasileira  3.587.052  458.500 101.138  57.399 15.395 4,8 17,6

Fora de ANP e TI 1.898.507 445.142   93.586   51.641  13.174 8,3 31,8

  

 Territórios Indígenas2 931.112  7.648 2.178 1.818  713 0,5 1,3

 Território Indígena reconhecido 931.112  7.648 2.178 1.818 713 0,5 1,3

  

 Áreas Naturais Protegidas2 821.372  5.852 5.482 4.013 1.540 1,3 2,1

 estadual-uso direto  229.073 1.180 2.866 2.421 893 2,7 3,2

 estadual-uso indireto 104.857 576 281  85 80 0,4 1,0

 nacional-uso direto 247.847 3.038 1.276 1.050 459 1,1 2,3

 nacional-uso indireto  239.595 1.058 1.060 457 108 0,7 1,1

Figura 2: Distribuição do desmatamento na Amazônia brasileira

da floresta original). Entre os anos 2000 e 2013 (desmatamento recente), a 
devastação destas áreas alcançou 11.035 km², o que corresponde a 1,3% 
da floresta original. A perda foi maior entre 2000 e 2005, com 5.482 km², 
contra 4.013 km² no período subsequente de 2005 a 2010, e de 1.540 km² 
de 2010 a 2013. As ANP que tiveram as maiores taxas de desmatamento 
de 2000 a 2013,foram as de uso direto com 6.180 km² (estaduais) e 2.785 
km² (nacionais) (QuAdro 1). É importante levar em conta o fato dos cálculos 
terem sido feitos sobre a situação das ANP em 2013, sem considerar nas 
contas as datas de criação das ANP, como seria necessário no caso de se 
querer analisar a eficácia destas áreas no impedimento do desmatamento.

Para o ano de 2013, os Territórios Indígenas (TI) cobriam cerca de 22,1% 
do bioma amazônico no Brasil (1.024.961 km²), dos quais se analisou, com 
base nas imagens de satélites de 2000, os 931.112 km² originalmente com 
cobertura florestal. Estas terras acumularam uma perda de 12.357 km² de 
floresta por desmatamento (2,0% do desmatamento total da Amazônia 
brasileira até o ano de 2013). Entre os anos 2000 e 2013 (desmatamento 
recente), a perda de floresta nestas áreas alcançou os 4.709 km². De 
2000 a 2005, a perda foi de 2.178 km², contra 1.818 km² no período 
subsequente, de 2005 a 2010, e de 713 km² de 2010 a 2013 (QuAdro 1).

As 15 sub-bacias (ordem 3) que foram mais desmatadas até 2013, com 
mais de 50% da perda de floresta original, são as que foram ocupadas 
historicamente nos estados do Maranhão, norte de Tocantins e leste do 
Pará, e ao longo da Rodovia Cuiabá-Porto Velho, entre o oeste do Mato 
Grosso e Rondônia (Tocantins MB2; Araguaia B; Atlântico NE O S; Pindaré; 
Araguaia MB; Amazonas MB4; Candeias do Jamari; Juruena; Tocantins 
B; Guamá; Ji-Paraná; Madeira MB1; Gurupi; Abunã e Juruena M) (mApA 

2). As mesmas 15 chegaram a mais de 30% de perda até o ano 2000 e 
continuaram sendo desmatadas, sete delas com mais de 10% da perda da 
cobertura entre 2000 e 2013. Entre 2000 e 2013, 17 sub-bacias perderam 
mais de 10% de sua cobertura florestal por desmatamento, quase todas na 
fronteira agrícola do Mato Grosso (cabeceiras dos rios Xingu e Tapajós) e 
Rondônia (QuAdro 2; mApA 2).

Na superfície da Amazônia brasileira, originalmente coberta por floresta e 
que até o ano de 2013 se encontrava fora das ANP e TI, o desmatamento 

acumulado até 2013 chegou a 590.259 km², 93,3% de todo desmatamento 
na Amazônia e 31,1% da floresta original nestas áreas (Figura 1).

Contexto histórico do desmatamento
Até 1970, as florestas da Amazônia brasileira haviam sido afetadas quase 
que somente pela ação humana de baixo impacto dos povos indígenas, 
pela extração de plantas medicinais na época colonial e, no final do século 
XIX, pela exploração da borracha. A mineração só se deu a partir dos anos 
1950.

No marco da Constituição Federal de 1946, tomaram forma planos 
estruturados para a região, que derivaram na criação, em 1953, da 
Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia – SPVEA, 
que promovia a ocupação e o desenvolvimento econômico da região 
amazônica, com incentivos para a agricultura e a pecuária. O principal 
projeto desenvolvido pela SPVEA foi a construção da Rodovia Belém-
Brasília (BR-010), concluída em 1960, durante a administração de 
Juscelino Kubitschek, a qual constituiu a primeira conexão viária da região 
com o resto do país, inaugurando o processo de ocupação e consequente 
degradação socioambiental da Amazônia.

A ditadura militar (1964-1984) promoveu, por meio do Estado, a ocupação 
da Amazônia, baseada em uma doutrina centrada na transformação do 
Brasil em uma área de investimentos multinacionais e no controle da 
segurança interna. Em 1966, o governo militar criou a Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), com o objetivo de promover a 
ocupação da região e a extração de seus recursos naturais, especialmente 
minerais. Para viabilizar tal projeto, inaugurou-se o ciclo de concessões de 
incentivos fiscais em favor da região amazônica. Para além da isenção de 
impostos sobre a renda, taxas federais, atividades industriais, agrícolas, 
pecuárias e de serviços básicos, concedeu-se isenção de impostos e taxas 
para a importação de máquinas e equipamentos, assim como para bens 
doados por entidades estrangeiras que tinham como destino a Amazônia.

Em 1970, o Plano de Integração Nacional (PIN) incluiu a abertura de 
duas rodovias que atravessariam a floresta de norte a sul e de leste a 

O ritmo do desmatamento diminuiu  
a partir de 2006, ainda que a região 

tenha perdido 174 mil km²,  
quase 5%, entre 2000 e 2013
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Quadro 2: Desmatamento acumulado na Amazônia brasileira por sub-bacias  
(sub-bacias com mais de 30% de desmatamento)

Desmatamento por período % desmatamento sobre a floresta original

Sub-bacia (ordem 3)
 Superfície de 

floresta original 
estimada 

Desmatamento  
acumulado até 2000 

2000-2005  2005-2010  2010-2013 2000-2013 Acumulado total

Tocantins (MB2) 5.649 5.162 263 141 25 7,6 99,0

das Mortes 570 436 47 23 1 12,5 89,1

Araguaia (B) 60.583 44.484 5.692 3.119 193 14,9 88,3

Atlântico NE O S 47.364 36.565 285 613 181 2,3 79,5

Pindaré 31.268 21.776 1.087 1.605 258 9,4 79,1

Araguaia (MB) 9.834 5.704 1.205 421 87 17,4 75,4

Amazônia  MB4  3.138 1.766 67 73 16 5,0 61,3

Candeias do Jamari 26.589 10.615 3.638 1.723 264 21,2 61,1

Juruena 3.726  2.020 173 43 15 6,2 60,4

Tocantins (B)  71.553 35.409 3.597 2.661 366 9,3 58,7

Guamá 45.415 22.473 1.625 1.623 414 8,1 57,5

Ji-Paraná ou Machado 67.541 30.263 5.355 2.354 691 12,4 57,2

Madeira MB1 2.604  825 471 144 20 24,4 56,1

Gurupi 29.277 14.398 684 884 148 5,9 55,0

Abunã  8.919 2.880 1.227 534 73 20,6 52,9

Juruena (M) 5.088 1.872 483 190 51 14,2 51,0

Guaporé 49.807 19.182 3.491 1.207 202 9,8 48,4

Fresco 36.901 10.899 3.078 3.139 122 17,2 46,7

Arinos 35.618 10.157 4.817 986 460 17,6 46,1

Teles Pires (S.Manuel) 98.455 29.184 8.269 2.401 570 11,4 41,1

Xingu (MA) 22.031 5.929 2.289 447 59 12,7 39,6

Do Sangue 16.441 4.025 1.700 437 99 13,6 38,1

Madeira MB2 22.613  3.025 3.058 1.808 451 23,5 36,9

Manissauá-Missu 25.989 5.418 3.127 802 216 16,0 36,8

Ronuro 17.309 3.021 2.133 755 395 19,0 36,4

Xingu 14.605 3.123 1.260 319 32 11,0 32,4

Am. MB3  2.295   671 34 30 8 3,1 32,3

Curuá-Una 29.490 6.116 1.519 1.048 339 9,9 30,6

Mapa 2. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional

Prodes/INPE  x  Imazon/RAISG

Os dados sobre o desmatamento da Amazônia brasileira gerados pelo Imazon 
no âmbito da RAISG, comparados com os dados do PRODES – Projeto de 
Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal Brasileira, para o perío-
do entre 2000 e 2013 (fiGurA 1), mostram que o PRODES detectou 5% a mais 
de desmatamento que a RAISG. O período de 2005-2010 é o que apresenta a 
maior diferença em termos absolutos, com 10.800 km² a mais de área desmata-
da detectada pelo PRODES. Isso equivale a uma diferença de 11% em relação 
ao que a RAISG detectou. No período de 2005-2010, o desmatamento detecta-
do pela RAISG foi superior ao PRODES em 4.000 km², enquanto que no último 
período analisado, 2010-2013, a diferença foi menor, com PRODES registrando 
1.500 km² a mais de desmatamento.

Essas diferenças requerem uma explicação. Há indícios de que o PRODES 
detectou como desmatamento (corte raso) durante o período 2000-2005, áreas 
de florestas degradadas. No período seguinte (2005-2010), essas áreas de-
gradadas se transformaram em zonas desmatadas, mas como já tinham sido 
detectadas pelo PRODES previamente, foram detectadas apenas pela RAISG, o 
que resultou em uma maior superfície de desmatamento detectada pela RAISG 
no segundo período Os resultados também se explicam pela diferença de 
metodologia e da base de dados utilizada por ambas instituições para detectar 
desmatamento e medir sua taxa anual.

cArlos souzA jr./imAzon

oeste: a Cuiabá-Santarém e a Transamazônica. O governo pretendia 
que a população das regiões semiáridas do nordeste povoassem o que 
se considerava as terras férteis do Amazonas e, para isso, estabeleceu 
um programa de colonização e reforma agrária em uma faixa de 10 km 
de cada lado dessas rodovias. No entanto, a maioria dos projetos de 
colonização que surgiram a partir dessas medidas fracassou e deixou 
cicatrizes na floresta e na população, resultado de uma ocupação não 
planejada que levou a graves impactos ambientais.

Em meados dos anos setenta, os planos de governo se focaram 
nas grandes empresas interessadas na exploração de minérios e na 
racionalização e institucionalização da exploração madeireira na Amazônia, 
enquanto se investia na preparação do Cerrado para a produção de soja.

Até o ano de 1977, estima-se que o desmatamento na Amazônia 
havia alcançado 169,9 km²1. Em virtude dos incentivos do governo, 
a especulação de terras aparece como um importante indutor do 
desmatamento por volta de 1987. Para este ano, o desmatamento já 
havia se multiplicado: estima-se que entre 1978 e 1987 se desmatou 
20,4 mil km² por ano2, o que acumulou um total de 357,3 mil km²3,4. A 
partir dos anos 1980, começa no Brasil uma mudança no que se refere à 
percepção das questões ambientais e do problema do desmatamento. 
Em 1981, aprovou-se a Lei 9.938, que estabelece a Política Nacional de 
Meio Ambiente. Até este momento, o desmatamento em grande escala era 
apenas percebido como necessário para o desenvolvimento regional, e foi 
diretamente estimulado por programas e fundos públicos; com a ampla 
divulgação dos altos índices de desmatamento verificados nas décadas 
de 1970 e 80, o problema adquiriu contornos de escândalo internacional. 
O assassinato de Chico Mendes – líder sindicalista e ambientalista que 
teve importante papel na criação do Conselho Nacional dos Seringueiros 
e na formulação da proposta das Reservas Extrativistas – e a divulgação 
do elevado número de focos de incêndios fizeram do ano de 1988 um 
importante marco neste processo5.

A escalada predatória na Amazônia, a qual envolvia não somente a 
destruição das florestas como também a violenta desagregação de 
comunidades indígenas e extrativistas, passou dos titulares dos principais 
meios de comunicação mundiais e nacionais para a agenda das reuniões 
intergovernamentais, envolvendo as Nações Unidas e os bancos 
multilaterais que passaram a ter que justificar seus investimentos no país e 
os impactos decorrentes destes.

Em meio a essa intensa mobilização da opinião pública internacional 
ocorrida na década de 1980, o Brasil dá seu primeiro passo no campo 
legal rumo à visão sobre o futuro de sua maior floresta, ao aprovar a 
Constituição Federal de 1988 (CF) que, em seu Artigo 225, define a 
Amazônia como patrimônio nacional e estabelece condições para sua 
exploração.

Depois da promulgação da CF, o Governo Federal institui o Programa 
de Defesa do Complexo de Ecossistemas da Amazônia Legal, chamado 
Programa Nossa Natureza, e o Congresso Nacional aprova diversos 

dispositivos legais com o objetivo de controlar o desmatamento na 
Amazônia. Estas iniciativas, entretanto, apesar de terem sua importância 
no âmbito da construção do ordenamento jurídico e institucional do Brasil 
na área ambiental, têm gerado, por um tempo muito curto, resultados 
positivos no controle da degradação das florestas.

Contrariamente ao esforço institucional realizado e às expectativas 
criadas pela Conferência Rio 92, quando o governo brasileiro firmou 
fortes compromissos de proteger as florestas, a taxa de desmatamento 
amazônico voltou a crescer, alcançando uma cifra recorde em 1995, 
quando se cortou quase 30.000 km² das florestas. Desde então, manteve-
se uma tendência de aumento até 2004, com apenas um importante 
registro de queda que se produziu em 19976.

Os incentivos e investimentos em infraestrutura, especialmente rodovias, 
fizeram do Governo Federal o maior promotor de mudanças na cobertura 
florestal da Amazônia até o final do século XX. Entre 1978 e 1994, cerca 
de 75% do desmatamento da Amazônia se produziu a menos de 50 km ao 
longo de rodovias pavimentadas7.

Até o fim do século passado, colonos e pequenos proprietários 
contribuiram de maneira significativa para este impacto ambiental, mas 
a partir de 2000 o motor do desmatamento na Amazônia brasileira foi a 
viabilidade econômica dos grandes e médios agricultores da fronteira 
consolidada8 e o agronegócio9.

Um estudo realizado pelo Banco Mundial revela que a pecuária ocupava 
mais de 75% das áreas desmatadas até meados dos anos 2000, sendo 
um fator chave para impulsionar o desmatamento. A mesma está 
dominada por agentes capitalizados e sofisticados “que... têm acesso a 
outras possibilidades de investimento, depois da retirada (aparente) dos 
subsídios”10.

O corte seletivo das florestas desempenhou e continua desempenhando 
um papel importante no desmatamento por duas razões: a primeira, 
porque a abertura da cobertura florestal promovida pela remoção das 
árvores de grande porte (como o mogno) permite que o sol e o vento 
cheguem ao solo, reduzindo a umidade e favorecendo as queimadas; 
a segunda, porque a área explorada tende a ser limpa, já que a floresta 
restante da extração do mogno tem um valor econômico menor em 
comparação com a pecuária11.

Em 2001, a Agência de Desenvolvimento Amazônico (ADA) substituiu 
a SUDAM, com estrutura e pressupostos menores. Em 2007, a ADA foi 
abolida e se criou novamente a SUDAM, agora ligada ao Ministério da 
Integração Nacional. O plano de ação do governo, chamado Avança Brasil 
(2000-2007), investiu fortemente na infraestrutura da Amazônia, sobretudo 
na requerida para o transporte de soja12.

O ano de 2003 foi marcado pelo agravamento do desmatamento na 
Amazônia. Os dados apresentados pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Especiais (INPE) indicam que as taxas estavam crescendo rapidamente 
e indicavam para 2004 um aumento em torno de 10%, o que faria a taxa 
superar os 27 mil km², o segundo maior índice desde que a agência 
espacial começou o monitoramento em 1988.

Como resposta a esses sucessivos e expressivos aumentos nas taxas de 
desmatamento na Amazônia, o Governo Federal pôs em ação o primeiro 
plano integrado para combater o desmatamento, com a participação de 11 
ministérios e um orçamento de 394 milhões de reais: o Plano de Prevenção 
e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).

Entre as principais ações do PPCDAm se destacam a criação de cerca 
de 20 milhões de hectares em unidades de conservação da natureza, 
ampliando em quase 70% a extensão das mesmas e a homologação (ou 
seja, a assinatura presidencial que encerra o processo de reconhecimento 
de um TI) de cerca de 10 milhões de hectares de Terras Indígenas. Para 
combater a apropriação indevida de terras (processo conhecido no Brasil 
como “grilagem”), cancelaram-se cerca de 66 mil títulos que não tinham 
conseguido comprovar a legalidade de sua origem, e se alteraram os 
mecanismos e procedimentos para o registro de posse.

Ao mesmo tempo, desencadearam-se grandes operações de fiscalização 
que levaram ao fechamento de cerca de 1.500 empresas madeireiras 
ilegais, mais de 1 milhão de metros cúbicos de madeira confiscados e a 
detenção de cerca de 700 pessoas, entre elas alguns funcionários dos 
governos federal e estaduais.

O plano promoveu melhorias no sistema de monitoramento do 
desmatamento a cargo do INPE, com o desenvolvimento da ferramenta 
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Democratização dos dados e análises sobre o desmatamento na Amazônia brasileira

O monitoramento da Amazônia brasileira, implementado pelo Inpe - Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais através do Projeto Prodes (Monitoramento da 
Floresta Amazônica Brasileira por Satélite), iniciou-se como parte do esforço 
realizado pelo Brasil para dar uma resposta à enorme repercussão internacio-
nal da escalada predatória registrada na Amazônia, envolvendo não apenas a 
destruição florestal, mas a violenta desagregação de comunidades indígenas e 
extrativistas, ocorrida nas décadas de 1970 e 1980.

O Prodes surge em 1989 no bojo de uma conjunto de iniciativas conservacio-
nistas que marcaram o final dos anos 1980, como o lançamento do Programa 
Nossa Natureza (Decreto Federal 96.944 de outubro de 1988); criação do Iba-
ma – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Lei 7.535 de fevereiro de 1989); suspensão dos incentivos fiscais para projetos 
que implicassem em desmatamento na Amazônia Legal (Decreto 97.637 de 
abril de 1989); e, criação do Fundo Nacional do Meio Ambiente (Lei 7.797 de 
julho de 1989).

Desde sua origem o Prodes foi cercado de polêmicas. A primeira delas se deu 
pelo fato do cálculo do percentual de desmatamento ter sido originalmente feito 
com base na área da Amazônia Legal (Lei 1.806 de janeiro de 1953). Como a 
área de floresta é significativamente menor, o índice de perda florestal foi propo-
sitalmente estimado para baixo, levando a uma forte reação de pesquisadores 
e ambientalistas, com grande impacto sobre a sua credibilidade. 

Durante toda a década de 1990, até 2003, os dados eram lançados com defa-
sagem de até dois anos e sempre com cômputos genéricos e desagregação 
máxima para o nível de estados, o que o tornava inútil para a definição e pla-
nejamento de políticas públicas. Não havia nos relatórios qualquer informação 
geográfica sobre a localização do desmatamento, sendo vedado o acesso à 
base cartográfica, mesmo para órgãos do próprio governo.

A falta de transparência das informações sobre o desmatamento não permitia 
qualquer validação por outros órgãos públicos ou pela sociedade civil, o que 
abria espaço para intensa manipulação política. Um dos casos mais conheci-
dos foi a tentativa de reduzir o impacto na opinião pública do recorde de des-
florestamento ocorrido do período 1994-1995. Para tanto, o dado só foi apre-
sentado em 1996, em evento que deu ênfase à redução verificada no período 
seguinte (95-96), numa evidente tentativa de minimizar o crescimento de 95% 
no desmatamento, ocorrido no período anterior.

Essa situação perdurou até 2003, quando foi negociada a liberação da base 
cartográfica digital do Prodes, a partir de uma forte demanda do Ministério do 
Meio Ambiente na gestão de Marina Silva e que exigiu a intervenção direta do 
então presidente Lula, dada a reação de áreas conservadoras do governo.

A partir de então vários avanços foram implementados no Prodes: (i) dispo-
nibilização das imagens, da interpretação e da análise dos dados na internet, 
dando transparência à estimativa das taxas anuais do desmatamento bruto e 

desagregado por estados, municípios e outros recortes espaciais; (ii) melhoria 
da qualidade cartográfica das análises; (iii) ampliação do número de sensores 
utilizados para gerar a estimativa da taxa anual do desmatamento, minimizando 
o efeito da cobertura de nuvens: (iv) ampliação da equipe técnica e da infra-
estrutura necessária para reduzir o tempo de geração das estimativas anuais, 
reduzido de oito para cinco meses; e, (v) montagem de um banco de dados 
consolidado (Sistema TerraAmazon) contendo os dados do Prodes digital.

Paralelamente, foram feitos investimentos no desenvolvimento de um novo 
sistema, o Deter (Detecção de Desmatamento em Tempo Real), que funciona 
como um sistema de alerta permanente de desflorestamento na Amazônia. A 
cada 15 dias são geradas informações georeferenciadas sobre alterações na 
cobertura florestal na região, permitindo a implementação de ações mais rápi-
das de fiscalização e planejamento de operações integradas de controle. 

Apesar da informação ser gerada a partir de imagens de satélite de resolução 
espacial menos precisa (250 metros), o Deter tem se demonstrado muito útil 
para agilizar o combate ao desmatamento ilegal, uma vez que fornece dados 
com maior frequência temporal. As imagens do Deter são também disponibili-
zadas na Internet (www.obt.inpe.br/deter), pelo Inpe, permitindo seu download e 
uso irrestrito por todos os interessados.

Adicionalmente, um novo sistema, denominado Detex (Sistema de Detecção 
de Exploração Florestal) foi desenvolvido e implantado para monitorar o impac-
to das atividades madeireiras no meio da floresta, como abertura de picadas, 
pátios para armazenamento de toras e a retirada de árvores – o chamado corte 
seletivo.

No período de 2003 a 2009 os ministérios do Meio Ambiente e de Ciência e 
Tecnologia, realizaram anualmente seminários técnico-científicos envolvendo 
governos federal, estaduais e municipais, além de universidades, organizações 
não governamentais e movimentos sociais, para analisar os dados de desma-
tamento e debater políticas públicas necessárias a manter o ritmo de redução 
de desmatamento iniciado em 2004. Neste contexto destacam-se as contribui-
ções do Imazon e do ISA, organizações da sociedade civil com significativa 
capacidade na operação de sistemas de informações geográficas e análises 
territoriais, na discussão metodológica e nas avaliações dos dados frente a 
conhecimento apurado da realidade de regiões específicas na Amazônia. (ver 
box prodes/inpe  x  imAzon/rAisG). A partir de 2010, no governo Dilma Rousseff, 
esses seminários deixaram de ser realizados, assim como os dados do Deter, 
antes totalmente livres, passaram a ter liberação restrita.

joão pAulo r. cApobiAnco (Secretário Nacional de Biodiversidade e Secretário Executivo 
do Ministério do Meio Ambiente - MMA, no período de 2003 a 2008, durante a gestão de 
Marina Silva, coordenador pelo MMA do Grupo Interministerial de elaboração e implanta-
ção do PPCDAm - Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia)

Deter – Detecção de Desmatamento em Tempo Real e do Detex, 
ferramenta desenhada para monitorar o corte seletivo de árvores.

Durante os primeiros seis anos da operação do PPCDAm, entre 2004 e 
2010, houve uma redução significativa do desmatamento, com exceção do 
ano 2008. A redução no período foi de 74,8%.

Causas diretas e indiretas do desmatamento recente
A expansão do plantio mecanizado é um fator chave na dinâmica do 
desmatamento. Ainda que se encontre principalmente em áreas de 
cerrado, o plantio também chegou às zonas de pastos já abertas na mata, 
o que reduz os custos de instalação, fazendo com que a pecuária se 
espalhe em direção a novas áreas de floresta. A expansão da soja afeta 
em especial as florestas de transição entre a floresta densa e a savana do 
altiplano central, sobretudo nos estados do Mato Grosso e Pará13.

Do mesmo modo, em 2007, mais de 60% das áreas desmatadas 
na Amazônia foram destinadas a pastos e aproximadamente 8% à 
agricultura14.

Um estudo recente constatou que o consumo interno e as exportações de 
soja, carne e outros produtos cultivados na Amazônia são as principais 
causas do desmatamento nesta região15.

Entre 2000 e 2010, o desmatamento acumulado quase duplicou, 
passando de 202.000 km² em 1999 a 385.000 km² em 2010. A avaliação 
do desmatamento levada a cabo pelo Imazon corrobora as estimativas 
oficiais16.

É importante destacar que as lógicas econômicas e geopolíticas 
que levaram ao modelo sequencial e permanente de degradação e 
supressão da floresta amazônica se apoiaram na ausência de políticas de 

regularização da posse de terras. Até 2012, o Brasil não tinha um sistema 
de cadastro rural. Não tiveram êxito as várias iniciativas de regularização 
– novo cadastro de propriedades de mais de 10 mil ha em 1999; novo 
cadastro em municípios selecionados em 2001, 2004 e 2008 – e no final de 
2006 ainda havia grandes disputas sobre a formalização da ocupação e o 
uso de terras públicas na Amazônia.

Cenários futuros
Em 2012, o Congresso aprovou consideráveis mudanças no Código 
Florestal Brasileiro (Leis 12.651 e 12.727). A nova Lei não apenas reduziu 
a Área de Preservação Permanente (APP), como também isentou algumas 
propriedades da proteção das encostas e topos de morro. 

Este foi um ganho para a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). Ainda que o maior impacto das mudanças não afete os biomas 
amazônicos, alguns pontos terão impacto direto no desmatamento da 
Amazônia. Entre os aspectos mais questionados da nova lei está uma 
anistia aos proprietários de terras desmatadas antes de 2008, a redução 
das APP, a falta de critério de restauração da vegetação (obrigatória em 
muitos casos) e a redução da Reserva Legal (área da propriedade privada 
onde a vegetação original não pode ser retirada).

A nova lei foi promulgada em maio de 2012. No primeiro ano de sua 
vigência, o desmatamento na Amazônia brasileira foi de 5.843 km², um 
aumento de 28% em relação ao ano anterior segundo o PRODES. Inverteu-
se a tendência decrescente que se havia observado desde 2004. Os 
estados que mais desmataram entre 2012 e 2013 foram Mato Grosso, Pará 
e Roraima, onde avança a fronteira do agronegócio.

Em novembro de 2013, a Agência Nacional de Petróleo (ANP) colocou 
para concessão novas áreas de exploração de petróleo e gás natural no 
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Acre. Ainda que não sejam destinadas à exploração de gás de xisto, as 
regras da licitação determinam que, caso se encontre, pode-se extraí-lo, o 
que poderia causar danos adicionais ao meio ambiente.

Em 2009, o Brasil se comprometeu a reduzir, de forma voluntária, as 
emissões de gases de efeito estufa em até 38,9% até o ano de 2020. 
Entre as medidas adotadas, está a redução de 80% das taxas anuais de 
desmatamento na Amazônia Legal em relação à média dos anos de 1996 

a 2005. De 2005 a 2012, as taxas foram diminuindo, com exceção de 2008 
e 2013. É necessário destacar que o desmatamento não está sob controle, 
e que as políticas equivocadas podem levar a um novo aumento.

A crescente demanda de carne e biocombustíveis, como apontou 
Nepstad18, o aumento das áreas de concessão de petróleo e a redução da 
proteção das florestas como resultado da nova Lei Florestal devem ser as 
preocupações centrais no futuro próximo.

http://www.obt.inpe.br/deter
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DESMATAMENTO na

 AMAZÔNIA COLOMBIANA
De acordo com o Instituto Amazônico de Pesquisas Científicas – SINCHI, 
a Amazônia colombiana tem uma extensão de 483.164 km² que equivalem 
a 42,3% do território continental colombiano1 e 6,2% da Amazônia2. Esta 
área se caracteriza pela riqueza paisagística única e por ser uma das 
regiões de maior concentração de biodiversidade, importância hídrica 
e da mais alta diversidade linguística. A região se encontra coberta 
principalmente por zonas de floresta, que se localizam na faixa de clima 
úmido tropical. Estas formações são predominantemente de florestas 
tropicais densas, florestas semiúmidas de transição, florestas tropicais 
abertas, florestas estacionais deciduais e semideciduais, extensas 
savanas, áreas de solo arenoso e um mosaico de formações pioneiras 
que se transformam em áreas de transição com outros ecossistemas de 
regiões vizinhas, de onde se ressalta o importante papel da zona ocidental, 
constituindo uma ponte natural de intercâmbio de espécies entre os 
páramos, as florestas andinas e as densas florestas amazônicas.

Perda de floresta e taxas de desmatamento histórica  
e recente

De acordo com a interpretação de imagens de satélite, no ano 2000 a 
Amazônia colombiana contava com 430.863 km² de floresta, e 7,4% de 
desmatamento acumulado (34.637 km²). Segundo a interpretação das 
imagens, o desmatamento entre os anos 2000-2010 (desmatamento 
recente) alcançou os 9.613 km². A perda foi menor de 2000 a 2005, com 

3.445 km², contra 6.167 km² no período subsequente, de 2005 a 2010. 
Isto equivale a uma mudança percentual de 0,7% para o primeiro período 
sobre a floresta original (2000-2005) e de 1,3% para o período 2005-2010. 
Sobre o último período de estudo, 2010-2013, encontrou-se uma área 
desmatada de 1.684 km², o que equivale a uma perda percentual de 
0,36% em relação à área de floresta original. O desmatamento acumulado 
total sobre a floresta original foi de 10% aproximadamente (QuAdro 1).

Nesse território, existem 18 áreas do Sistema de Parques Nacionais 
Naturais que ocupam 94.464 km² e 206 Territórios Indígenas (Resguardos) 
que cobrem 257.420 km². Dado que existem sobreposições entre 
essas duas figuras, a extensão total, que abarca Parques Nacionais e 
Resguardos, é de 319.769 km² (69% da Amazônia colombiana). Pode-
se observar que o desmatamento nos parques amazônicos tem sido 

Mapa 1. Desmatamento na Amazônia colombiana

Figura 1. Desmatamento recente na Amazônia   
colombiana, dentro e fora de ANP e TI

baixo (2,5% em Resguardos Indígenas e 2,7% em Parques Nacionais) em 
relação com o desmatamento nas áreas sem proteção legal.

No ano de 2013, as Áreas Naturais Protegidas (ANP) cobriam cerca de 
17% da Amazônia colombiana, com base na área oficial, dos quais se 
analisou que 92.148 km² estavam cobertos originalmente por mata. A 
perda acumulada até 2010 foi de 724 km² de floresta por desmatamento, 
sendo para o período 2000-2005, de 318 km². A perda foi maior entre 
2005 e 2010, com 406 km², isto equivale a uma alteração de 0,3% e 0,4%, 
respectivamente. Nas Áreas Protegidas em geral o desmatamento é baixo, 
ainda que se destaquem áreas onde o desmatamento seja acentuado 
como é o caso do PNN Sierra de la Macarena, que para o período 2001-
2010 reportou 142 km² desmatados, para 2010 apresentou uma perda de 
86 km² e no período 2010-2013, o desmatamento foi de 45.9 km². Seguido 
do PNN Tinigua com 141 km², da RN Nukak, com 131 km², ambos no 
período 2000-2013.

Sobre os 206 resguardos indígenas, de acordo com a informação 
digitalizada pelo Instituto Geográfico Agustín Codazzi e as resoluções do 
INCODER, a área de floresta soma um total de 248.772 km². Para o ano de 
2005, reportava-se 775 km² desmatados, que equivalem a uma mudança 
percentual de 0,3% em comparação com a área de floresta original e 788 
km² para 2010, ou seja, 0,3%. No período 2010-2013, a área desmatada 
foi de 294 km², 0,1%.

Por último, a maior porcentagem de desmatamento se apresenta 
nas bacias altas dos rios Caquetá, Guaviare e Putumayo, os quais 
correspondem ao arco noroeste da Amazônia colombiana. Hoje em dia, 
estas bacias altas estão cobertas primordialmente por zonas de pastagem, 
vegetação secundária de origem antrópica e mosaicos de pastos ou 
cultivos. Pequenos fragmentos descontínuos de florestas comunicam as 
terras altas com as terras baixas. Cabe ressaltar que o desmatamento das 
bacias baixas da Amazônia colombiana se caracteriza por se apresentar 
como pequenas manchas dispersas, resultantes da intervenção de grupos 
indígenas que estabelecem zonas de cultivo transitório (QuAdro 2).

Contexto histórico do desmatamento
A Amazônia colombiana tem sido ocupada por diversos grupos indígenas 
desde épocas imemoriais3. Por suas condições climáticas, geográficas 
(difícil acesso) e salubridade, a região é considerada como uma área 
isolada, a qual teve pouca relevância no âmbito nacional e se encontra 
enquadrada em poucas políticas de manejo.

Ainda que as primeiras missões na Amazônia tenham alcançado a região 
por via fluvial pelo rio Amazonas no século XVII, a primeira ocupação 
de colonos andinos aconteceu no início do século XIX. Nesta época, 
fundaram-se vários povoados no piemonte dos departamentos de Meta, 
Caquetá e Putumayo, população que chegou a essas terras impulsionada 
pela comercialização do quinino e da borracha. Mais tarde, o governo 
iniciou a construção de vias de comunicação. Nos anos trinta, produziu-
se uma segunda onda de migração, promovida pelo Estado frente à 
necessidade de consolidar a soberania nacional. Em meados dessa 
década começaria a reforma agrária que motivou o deslocamento de 
campesinos provenientes do sul da região andina. 

Nos anos quarenta, com o conflito interno do país, agudizou-se o 
deslocamento da população andina. Para o final da década de cinquenta, 
estabeleceram-se três frentes de colonização nas zonas pontuais: La 
Mono, Maguaré e Valparaíso no departamento de Caquetá (Lei 20 e 
21/9/59), com a meta estatal de colonizar 6.920 km².

A migração impulsionada pela exploração petrolífera no piemonte de 
Putumayo se realizou nos anos cinquenta4. Esta colonização afetou 
principalmente os municípios de San José del Guaviare e El Retorno. O 
povoamento urbano da região amazônica resultou dos vários auges da 
borracha e do quinino, assim como das explorações de madeira, maconha 
e coca. Essas bonanças passageiras deixaram assentada no território uma 
população colona sem renda5, e foi assim como, no final da década, os 
cultivos de coca atraíram nova população migrante.

A partir dos anos oitenta, estabeleceram-se extensos cultivos ilícitos, e 
nas duas seguintes décadas essa agricultura clandestina gerou uma 
perda aproximada de 110.026 hectares de florestas primárias6. 55,1% 
dessas plantações se concentram nas florestas baixas e de piemonte da 
Orinoquia e Amazônia, nos departamentos de Meta, Guaviare, Putumayo e 
Caquetá; e em menor medida em Vichada, Guainía, Vaupés e Amazonas.

O caso do departamento de Guaviare é sintomático: ainda que 
ancestralmente tenha sofrido atividades extrativistas de borracha e de 
peles, sua história de desmatamento se iniciou nos anos cinquenta com 
a chegada da população espalhada pela violência política do país. De 
acordo com a informação gerada pelo CEPAL e pelo Patrimônio Natural7, 
o desmatamento acumulado até os anos oitenta era calculado em 19.973 
km² e para os noventa, já alcançava os 27.942 km². Este aumento se deve 
à ampliação da fronteira agrícola, à pecuária extensiva, aos incêndios 
florestais e ao corte e venda de madeira.

Quadro 1: Desmatamento na Amazônia colombiana

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves  

de savanas ou campos. Para a avaliação do desmatamento apenas foram consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

Taxa de desmatamento % desmatamento sobre a floresta  original

 
 

Superfície de 
floresta original 

estimada1  

Desmatamento 
acumulado até 

2000  
2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

 Amazônia colombiana  465.536  34.673  3.446  6.167 1.684 2,4 9,9

Fora de ANP e TI 156.369  29.058 2.419 4.947 1.167 5,5 24,0

  

 Territórios Indígenas2 248.772  4.420 775 788 294 0,7 2,5

 Território Indígena reconhecido 248.772 4.420   775 788 294 0,7 2,5

  

 Áreas Naturais Protegidas2  92.148   1.564  318 406 246 1,1 2,7

 nacional-uso indireto 92.148 1.564 318 406 246 1,1 2,7

Figura 2: Distribuição do desmatamento na Amazônia colombiana

50% do desmatamento estão no  
arco noroeste, principalmente pela  

expansão da fronteira agrícola  
e mineração ilegal
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Quadro 2. Desmatamento acumulado na Amazônia colombiana por sub-bacias (bacias maiores que 500 km2)

Nos anos 1990, o avanço colonizador veio do sudoeste de Meta e o 
deslocamento da população, do eixo San José-El Retorno-Calamar8.

A partir do ano 2000, devido às políticas implementadas na Colombia, 
iniciou-se um auge petroleiro e minerador sem precedentes. Estes se 
refletiram no piemonte, onde foram abertas importantes áreas para a 
exploração petrolífera na bacia alta do rio Putumayo. Em paralelo, fatores 
como os preços dos cultivos ilícitos, o conflito armado, a falta de presença 
estatal e o auge minerador e petroleiro, entre outros, acentuaram a alta 
dinâmica de desmatamento que se apresenta nesse arco.

Os fatores econômicos históricos que impactaram a área são: a 
consolidação da tendência à urbanização, impulsionada pela crescente 
industrialização nas principais cidades; a saturação de terras de pequenos 
proprietários na região andina, com o subsequente aumento da migração 
para as zonas de fronteira das florestas de terras baixas da Amazônia e no 
sopé dos Andes; o desenvolvimento e aumento estável do narcotráfico, 
que invadiu progressivamente as fronteiras agrícolas; a distribuição 
desigual da posse de terras; e os problemas estruturais de mobilidade 
social com efeitos importantes no mercado de trabalho9. Isso, somado 
à falta de políticas de ordenamento, gerou caos no manejo adequado 
desses territórios.

De acordo com a Política Florestal10 e o Informe Anual sobre o Estado 
do Meio Ambiente e os Recursos Naturais Renováveis na Colombia11, 
as principais causas da perda de cobertura foram a expansão da 

fronteira agropecuária, mineração, colonização, construção de obras de 
infraestrutura, cultivos ilícitos, consumo de lenha, incêndios florestais e a 
produção madeireira para a indústria e o comércio.

Concluindo, e ainda de acordo com a Política de Florestas e o Informe 
Anual sobre o Estado do Meio Ambiente e os Recursos Naturais 
Renováveis na Colombia, pode-se afirmar que o desmatamento tem 
estado em constante relação com fatores socioeconômicos e ambientais. 
Os principais agentes têm sido a expansão da fronteira agrícola; o 
aumento das áreas urbanas e a infraestrutura viária12,13; a navegabilidade 
de grandes rios14; a exploração petrolífera; a expansão do cultivo de 
coca16,17,18; e mais recentemente, a exploração de minérios19. Estes 
processos trouxeram como consequência a redução da massa florestal 
natural, o que leva à perda de biodiversidade, à deterioração dos 
solos, à alteração do ciclo hidrológico e à baixa qualidade das áreas 
remanescentes, entre outros impactos20. Identificaram-se quatro grupos 
de agentes principais para a análise dos processos de transformação da 
cobertura vegetal em nível nacional: agricultores, pecuaristas, empresas 
mineradoras e atores armados21.

Causas diretas e indiretas do desmatamento recente
Ainda que o desmatamento que afeta a Amazônia colombiana não 
apresente valores alarmantes, tende a apresentar um aumento. De acordo 
com as análises realizadas no marco da RAISG, as áreas com maior 

Desmatamento por período % desmatamento sobre a floresta original

Sub-bacia (ordem 3)
Superfície de floresta 

original estimada
Desmatamento  

acumulado até 2000
2000-2005 2005-2010 2010-2013 2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Caquetá 68.156 16.460 916 2.665 440 5,9 30,1

Guaviare 118.212 9.028 1.156 1.685 633 2,9 10,6

Putumayo/Iça 57.287 4.505 286 369 88 1,3 9,2

Uaupés 36.929 1.846 508 443 147 3,0 8,0

Am. Alto (B) 2.455 73 36 55 2 3,8 6,8

Yarí 34.492 580 178 571 215 2,8 4,5

Caquetá/Japurá (M y B) 103.493 1.722 289 297 125 0,7 2,4

Mapa 2. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional
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desmatamento correspondem ao piemonte amazônico e às florestas ao 
norte do mesmo, o que é preocupante já que são as áreas de nascimento 
de alguns rios que banham a Amazônia. Cabe notar que nas Áreas 
Protegidas e nos Territórios Indígenas, o desmatamento é baixo, enquanto 
que as áreas sem proteção legal foram as que apresentaram maior 
desmatamento.

A análise aponta que o desmatamento tem estado ligado, há anos, com os 
fluxos migratórios que se apresentam principalmente na zona de transição 
andino-amazônica. É ali, onde atualmente existem áreas de exploração 
petrolífera e mineradora, com o consequente avanço da colonização. No 
entanto, a biodiversidade foi fortemente socavada nas últimas décadas 
ao se aplicar na região um modelo de extração de seus recursos, tanto 
de maneira legal como ilegal, o que constitui a maior ameaça à sua 
integridade ecossistêmica.

De acordo com Murcia et al.22, o desmatamento se deve principalmente 
à pastagem e à pecuária, a qual posteriormente, em alguns casos, é 
utilizadas para cultivos ilícitos, reportados pelo SIMCI-UNOD (2002 a 2007). 
O desmatamento impacta os Parques Nacionais Naturais de piemonte, 
especificamente o departamento de Meta (PNN Sierra de la Macarena, 
PNN Cordilheira de Picachos e PNN Tinigua).

A política de florestas23 discriminou por ordem de importância as seguintes 
causas do desmatamento no âmbito nacional: expansão da fronteira 
agropecuária, colonização, construção de obras de infraestrutura, cultivos 
ilícitos, consumo de lenha, incêndios florestais e produção de madeira 
para a indústria e comércio. O documento Visión Colombia 201924 atribui 
os processos do desmatamento à expansão da fronteira agropecuária e 
à colonização, incluindo os cultivos ilícitos, seguidos em importância pela 
extração de madeira e os incêndios florestais25.

As dinâmicas atuais estão sendo impostas pelo desenvolvimento agrícola 
e minerador nas florestas e no interior da região de piemonte, assim como 
pelo conflito armado e o narcotráfico, o qual gera novos assentamentos 
e densifica os existentes. Estão se produzindo migrações motivadas por 
novas ofertas de trabalho para o desenvolvimento minerador e agrícola, 
especialmente nos departamentos de Guainía, Meta e Vichata26. A 
dinâmica de colonização ocorreu em terrenos baldios e em zonas de 
reserva florestal, gerando ações que permitem subtração da reserva e a 
titulação e venda de propriedades. A mineração ilegal se concentra nas 
bacias dos rios Caquetá, Orteguaza, Vaupés e Guainía. Isso persiste 
por falta de vigilância estatal, pela ausência de alternativas econômicas, 
pelos altos preços do ouro e outros minerais no mercado internacional, 
pela pressão da força pública sobre os cultivos ilícitos e pela presença e 
financiamento de forças ilegais na bacia do Caquetá27.

Cenários futuros
Como revela este documento, o desmatamento é menor em Áreas 
Protegidas e Territórios Indígenas, motivo pelo qual é importante 
manter estas áreas e fortalecer a regulamentação ambiental exercida 
nestes territórios. Assim como manter um sistema de monitoramento 
do desmatamento para dar sequência a tal processo e tomar medidas 
preventivas e corretivas. A iniciativa deve partir do governo central, regional 
e local para deter a perda de floresta e, por fim, de todo um sistema.

Sob esse contexto, atualmente a Colombia tem um compromisso 
internacional de taxa líquida de desmatamento zero para 2020, o qual se 
desenvolve segundo a política da “Visão Amazônia 2020” que maneja o 
Ministério do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e a estratégia de 
crescimento verde do “Plano Nacional de Desenvolvimento 2015-2020”. 
Tanto o Visão Amazônia 2020 como o Plano de Desenvolvimento têm o 
compromisso de apoiar o fortalecimento da governança em TI e ANP28.

A CEPAL e o Patrimônio Natural29 apontam que a Amazônia colombiana 
pode ver-se confrontada com distintos cenários, os quais mostram futuros 
muito diversos, dependendo das apostas que o país faça hoje frente a 
temas de alta relevância para a região: sua visão geopolítica e fronteiriça, 
a importância da mudança climática, a conservação, a salvaguarda da 
cultura e conhecimento indígenas; a crescente pressão por recursos 
naturais como minérios, terra, água petróleo; as atividades produtivas e 
a orientação da pesquisa; o desenvolvimento de infraestrutura; e a luta 
contra a ilegalidade.

Além disso, o cenário do pós-conflito e construção de paz que pode 
construir-se dependendo dos resultados nas negociações, em La 
Havana, entre o Estado colombiano e as FARC-EP, também serão de 
enorme importância para a Amazônia e os processos de governança 
e desmatamento. Um contexto de pós-conflito aporta tanto grandes 
oportunidades como grandes desafios e responsabilidades, no tocante 
a mitigar os impactos ambientais de um crescimento econômico 
sobre a região Amazônica e propiciar uma política de desenvolvimento 
diferenciado e sustentável.

Em conclusão, ainda sendo certo que na Colombia existem avanços e 
marcos normativos de proteção de Parques Nacionais e Resguardos, 
não se conta com uma visão coerente da região Amazônica que oriente 
o desenvolvimento de políticas específicas. Isso traz como consequência 
uma visão fragmentada e em muitos casos contraditória entre diversas 
instituições, assim como entre atores com incidência nesta região. No 
entanto, cabe ressaltar que existem importantes avanços e as propostas 
existentes para construir a visão política conjunta da Amazônia, articulando 
o desenvolvimento econômico e a resiliência e sustentabilidade social, 
cultural e ambiental da região.

https://www.siac.gov.co/contenido/contenido_imprimir.aspx?conID=1259&catID=822
http://www.gaiaamazonas.org/es/presiones-y-amenazas-de-la-cuenca-amazonica
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No Ecuador, a Amazônia se define oficialmente seguindo o limite político-
administrativo (províncias) e cobre 116.588 km², que representam 45% 
da superfície do país e menos de 2% da macrobacia amazônica. Sob 
uma perspectiva ecológica, a Amazônia biogeográfica compreende 
vários ecossistemas, que segundo o Mapa de Ecossistemas do Ecuador 
Continental1, se resume como: arbustivos, florestas inundáveis e 
inundadas, vegetação lacustre, floresta semidecidual, floresta sempre 
verde de peneplano, de planície, montanhoso, de piemonte, florestas 
sobre planaltos areníticos da Cordilheira do Condor e campos inundáveis 
e montanhosos. A presente avaliação foi realizada sobre a parte que 
corresponde à Amazônia biogeográfica (bioma amazônico), que cobre 
uma superfície estimada em 103.426 km², isso é, 41,2% da superfície do 
país. Denomina-se como desmatamento acumulado aquele ocorrido entre 
1970-2000 e desmatamento recente o detectado entre 2000-1013.

Perda de floresta e taxas de desmatamento histórica  
e recente

Pôde-se analisar a área total do bioma por imagens de satélites do ano 
2000, a qual correspondia a 97.530 km² de cobertura orginal de floresta. 
Das florestas originais, estima-se que se tenha perdido 10.470 km² entre 
1970-2013. Foram desmatados antes do ano base (desmatamento 
acumulado até o ano 2000) 9.343 km², que equivalem a 9,6% das 
florestas originais. Segundo a interpretação das imagens de satélite, o 
desmatamento entre os anos 2000-2013 (desmatamento recente) alcançou 

DESMATAMENTO na

 AMAZÔNIA EQUATORIANA
1.127 km². A perda foi maior durante o período de 2001-2005, no qual se 
desmatou 487 km², em comparação a 424 km² do período subsequente, 
de 2005-2010, e 216 km² do período 2010-2013.

Para o ano de 2013, as Áreas Naturais Protegidas (ANP) cobriam uma 
superfície de 30.977 km² da Amazônia biogeográfica (31,8%). Com 
base nas imagens de satélites de 2000, identificou-se que 29.090 km² 
estavam cobertos por floresta dentro das ANP (QuAdro 1). Nesse ano, o 
desmatamento acumulado em ANP (1970-2000) chegou a 500 km². Entre 
os anos 2000 e 2013 (desmatamento recente), a devastação nestas áreas 
alcançou os 398 km². A perda foi maior no primeiro período (2000-2005) 

Figura 1. Desmatamento recente na Amazônia  
equatoriana, dentro e fora de ANP e TI

Mapa 1. Desmatamento na Amazônia equatoriana

Quadro 1: Desmatamento na Amazônia equatoriana

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves  

de savanas ou campos. Para a avaliação do desmatamento apenas foram consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

 

Taxa de desmatamento  % desmatamento sobre a floresta  original

Superfície de 
floresta original 

estimada1  

Desmatamento 
acumulado até  

2000  

2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulado total

 km2 km2 km2 km2 km2 % %

 Amazônia  equatoriana 97.530  9.343    487  424 216 1,2 10,7

 Fora de ANP e TI 23.026 8.836  83 75 40 0,9 39,2

  

Territórios Indígenas2 60.240 2.924 334  278 140 1,2 6,1

 Ocupação Tradicional sem reconhecimento  48.701    1.049  281  218  115 1,3 3,4

 Território Indígena reconhecido  11.539  1.875   53  60 25 1,2 17,4

  

Áreas Naturais Protegidas2 29.590   500   190 140 68 1,3 3,0

 nacional-uso indireto 29.590 500 190 140 68 1,3 3,0

Figura 2: Distribuição do desmatamento na Amazônia equatoriana

com 190 km², enquanto que o período seguinte (20005-2010) alcançou os 
140 km², e para o período mais recente, registram-se 68 km², ainda que 
em apenas três anos.

No ano de 2013, os Territórios Indígenas (TI) cobriam uma superfície 
estimada de 62.474 km² da Amazônia biogeográfica equatoriana (60,4%), 
dos quais se estima que 60.240 km² eram cobertura florestal original. 
Com base em análises realizadas mediante a leitura de imagens de 
satélite, determinou-se que a cobertura florestal nos TI, em 2013, abrangia 
uma superfície de 56.564 km² do bioma amazônico no Ecuador. Os TI 
acumularam um desmatamento (1970-2013) estimado em 3.676km² 
(35,1% da devastação na Amazônia biogeográfica em 2013). Entre os 
anos 2000 e 2013 (desmatamento recente), a perda de floresta nestas 
áreas alcançou os 752 km², que se distribuem de forma decrescente nos 
período, assim: entre 2000-2005 alcançou 334 km², entre 2005-2010 se 
reduziu a 278 km² e entre 2010-2013, os restantes 140 km², ainda que em 
um período de três anos (QuAdro 1).

Na Amazônia biogeográfica do Ecuador, três unidades hidrográficas 
(ordem 3) perderam mais de 15% de a sua cobertura florestal original 
até 2013: Marañón (Numbaia), Santiago e Putumayo (QuAdro 2). A perda 
combinada dessas três unidades representou 54,2% da perda total no 
período mencionado. As duas sub-bacias com maior desmatamento 
(Marañón e Santiago) estão localizadas no extremo sul da Amazônia 
equatoriana, e a seguinte (Putumayo) está localizada no extremo norte 
(fronteira com a Colombia). No período 2000-2005, a sub-bacia com 
maior superfície desmatada corresponde a Napo e Putumayo, em toda 
a sub-região nordeste. Para o seguinte período, de 2005-2010, enquanto 
a superfície de desmatamento se reduziu em três sub-bacias (Napo, 
Numbaia e Tigre) e se manteve em uma (Santiago), aumentou nas três 
restantes (Morona, Pastaza e Putumayo). Entre 2010-0213, as sub-bacias 
que registram maior superfície desmatada, correspondem às sub-regiões 
nordeste e centro da Amazônia equatoriana (Napo, Putumayo e Pastaza).

Contexto histórico do desmatamento
Com a finalidade de salvaguardar a soberania equatorial em um espaço 
de disputa internacional, em meados do século XX, promoveu-se uma 
política de “fronteiras vivas”, que expressava a concepção de um espaço 
amazônico vazio. Esta figura logo se definiu como “tierras baldías”, 
retomando a política da ditadura brasileira denominada “Terra sem gente 

para gente sem terra”2. Assim, foram impulsionadas políticas estatais 
para a reforma agrária (1964) e a colonização da floresta amazônica 
(1973): expandiram-se frentes e fronteiras extrativistas, uma economia de 
mercado e uma política de “indigenismo integracionista” em detrimento 
da identidade, cultura e base territorial dos povos amazônicos. Nesse 
contexto, deu-se início ao mercado negro de terras e à indiscriminada 
exploração madeireira e corte seletivo, no que se chamou de “sociedades 
de fronteira”. No entanto, o fator que transformou definitivamente as 
paisagens natural e cultural da Amazônia foi a exploração e o transporte de 
petróleo no nordeste da Região Amazônica Equatoriana (RAE) a partir de 
1967, quando se iniciou a extração no poço Lago Agrio 1. Isto permaneceu 
até a consolidação da atual sub-região petroleira em 19873.

Até meados dos anos noventa, a ocupação de terras “baldías” devia seguir 
pautas oficiais para assegurar a posse e posterior adjudicação (titulação) 
da terra, que consistiam em desmatar até a metade da propriedade (50 
ha) para demonstrar “trabalhos” que geravam direitos de exclusão de 
uso da mata, sob a figura “terra por desmatamento”. Iniciava-se com o 
corte seletivo de espécies madeiráveis de grande demanda no mercado 
formal ou em circuitos de tráfico ilegal. Um dos fatores determinantes 
era a abertura de vias, que facilitava o acesso ao mercado e reduzia o 
custo da exploração e tempo de translado. O processo continuava com 
o estabelecimento de culturas de ciclo curto e/ou permanente, segundo 
esquemas de autossubsistência, para logo estabelecer pastagem para 
uma atividade pecuária extensiva, sem maiores práticas de manejo pelo 
setor colono ou mestiço. Os povos indígenas, por sua vez, mantiveram 
esquemas de produção primária para a subsistência com escassa 
expansão pecuária em suas terras, quiçá com exceção de certos centros 
shuar do vale de Upano, ao sul da RAE, e cooperativas kichwa no alto 
Napo, ao norte da região.

Frente ao rápido avanço da fronteira extrativista (de recursos não 
renováveis e exploração madeireira) e agropecuária não sustentável 
durante os anos setenta e oitenta, estabeleceram-se políticas de 
conservação de áreas de importância biológica que apontavam para a 
criação de áreas naturais protegidas, primeiro em piemontes e selva alta, 
e depois na selva baixa. Em paralelo, o setor indígena pressionava por 
direitos territoriais coletivos sob uma nova perspectiva, distinta do regime 
de posse cooperativa ou comunitária definido pelas leis de reforma agrária 
e colonização e na lei de comunas de 1937 e seus códigos mais recentes4. 

O petróleo abre caminho para  
a exploração de madeira e  

vai continuar como a principal 
ameaça nos próximos anos
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Ainda que se evidencie que estas áreas tiveram relativa expansão do 
desmatamento em zonas de importância biológica ou cultural, estudos 
recentes demonstram que o desmatamento alcança as ANP e que a 
degradação florestal é cada vez maior em terras e Territórios Indígenas5,6,7.

Mais do que dois terços da área desmatada nas duas últimas décadas 
correspondem ao período 1990-2000, que registrou uma taxa líquida 
nacional de 0,88%, enquanto que na seguinte década se observa uma 
queda para 0,56%, como aponta um estudo recente com base na 
informação do MAE (2013)8. Este estudo de Sierra indica que, no âmbito 
nacional, apenas duas províncias apresentaram um aumento na taxa 
líquida de desmatamento anual em ambos os períodos. Uma delas é a 
província amazônica de Morona Santiago, o que é consistente com os 
estudos regionais referidos antes, e se explica precisamente pela abertura 
de vias em uma província com escassa densidade viária até 2007.

Confirma-se o avanço do minifúndio na região, com um registro de 
108.707 unidades produtivas agropecuárias (UPA), para uma superfície de 
988.229 ha e uma média de 9 ha por UPA, segundo o Instituto Nacional 
de Pesquisas Agropecuárias (INIAP)9. Também se evidencia neste mesmo 
estudo que a área de cultivo de perda (diferença entre área plantada e 
área colhida) alcança níveis preocupantes, o que provoca, junto com o 
minifúndio, a perda de rentabilidade e queda na renda familiar, agudizando 
o problema da pobreza rural na RAE. O desmatamento histórico e recente 
é o correlato ambiental desses ciclos de auge e queda, condicionados 
pelos preços dos commodities de risco para as florestas, sobretudo do 
mercado internacional de matérias primas10.

Dos resultados presentes no estudo, encontra-se que a área estimada de 
desmatamento em 2013 alcançava os 10.470 km², isso é, 10,7% do bioma 
amazônico do Ecuador. A superfície de florestas remanescentes em 2013 
alcança os 87.060 km², que correspondem a 89,3% da cobertura original 
da Amazônia biogeográfica do país.

Causas diretas e indiretas do desmatamento recente
A mudança de uso do solo e a perda da cobertura vegetal têm configurado 
padrões espaciais de desmatamento, sobretudo ao longo das vias de 
acesso abertas para facilitar a exploração, extração e transporte de 
petróleo no nordeste da RAE. A partir dessas intervenções foram fixadas 
linhas de colonização (1ª, 2ª, 3ª linha, etc) para a exploração florestal e a 
produção agropecuária não sustentável, em um padrão que se denominou 
“espinha de peixe”. No extremo leste e ao sul da RAE, os rios permitem  
a mobilização ilegal de volumes não estimados de madeira (corte  
seletivo) até chegar às estradas de certas zonas de tráfico fronteiriço 
com a Colombia e o Perú, respectivamente, segundo um esquema 
“multimodal” de extração primária. No centro-sul da RAE, as políticas 
de colonização e reforma agrária de meados do século XX buscaram 
consolidar assentamentos e unidades agropecuárias com campesinos 
sem terra do litoral e da região andina, sobretudo nas melhores e mais 
acessíveis terras dos vales de Upano, Santiago, Morona. As cordilheiras 
de Cóndor e Kutukú, assim como as planícies inundáveis do sudeste 
(Trans-Kutukú), ficaram para a tradicional economia de subsistência  
dos povos indígenas.

 Desmatamento por período % desmatamento sobre a floresta  original

Sub-bacia (ordem 3)
Superfície de floresta 

original estimada
Desmatamento  

acumulado até 2000
2000-2005 2005-2010 2010-2013 2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Marañón (Numbaia) 2.877 436 60 28 23 3,8 19,0

Santiago 13.709 2.428 34 33 17 0,6 18,3

Putumayo/Iça 5.221 600 75 78 33 3,6 15,1

Napo 49.087 4.752 224 166 84 1,0 10,6

Pastaza 11.853 862 48 56 30 1,1 8,4

Marañón (MA) (Morona) 6.043 258 20 39 14 1,2 5,5

Tigre 8.733 8 26 23 15 0,7 0,8

Quadro 2. Desmatamento acumulado na Amazônia equatoriana por sub-bacias (bacias maiores que 500 km2)

Mapa 2. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional
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As pressões e ameaças sobre populações locais e ecossistemas terrestres 
e aquáticos da RAE estão associadas a políticas públicas ligadas ao 
acesso e controle do espaço amazônico, seus povos e recursos. Também 
têm relação com a especialização econômica extrativista atribuída à 
Amazônia e, além disso, ao translado da pobreza rural – mediante 
colonização e reforma agrária – de regiões afetadas pela falta de terras, 
superpopulação e minifúndio, ou uma extrema deterioração ambiental 
(como em certos vales andinos e florestas secas do litoral). Os impactos 
do processo de ocupação da Amazônia contemporânea são relativamente 
recentes (do início do século XX no centro e sudeste, e 1967 no nordeste) 
e têm transformado as paisagens naturais e culturais da Amazônia 
indígena anterior às ondas de mudança registradas historicamente. Para 
deter estas afetações, implementou-se uma série de políticas ambientais, 
de conservação e resguardo dos povos ou grupos em isolamento 
voluntário, ainda que apresentem resultados questionáveis.

Tanto a política de exploração de petróleo quanto as de reforma agrária 
e colonização, favoreceram a exploração de madeira, promovendo a 
mudança de uso do solo. A abertura de frentes e fronteiras extrativistas 
(para mineração, petróleo ou madeira) exigiu a construção de vias 
de acesso, o que favoreceu a expansão de fronteiras demográficas 
(colonização) e consolidação de espaços mercantis (urbes). Visto que a 
aptidão dos solos amazônicos é fundamentalmente florestal, a mudança 
de uso do solo e a cobertura vegetal implicam na deterioração dos 
ecossistemas e limita a rentabilidade de sistemas agroprodutivos, já que 
os condicionamentos climáticos das diferentes sub-regiões são muito 
difíceis de superar.

Finalmente, nas diferentes unidades de análise onde se registra uma 
queda nas superfícies de desmatamento, isto se explica muito pelo 
esgotamento de recursos florestais nestas zonas, mas onde se ampliam 
é porque correspondem à expansão de fronteiras extrativistas, seja por 
atividades agroindustriais (palma africana), de extração de petróleo e gás e 
de mineração, tal como se registra nas novas frentes extrativistas ao longo 
de todas as áreas biogeográficas das províncias amazônicas.

Cenários futuros
A expansão da fronteira petroleira sobre zonas intangíveis (ZI), Territórios 
Indígenas (TI) e Áreas Naturais Protegidas (ANP) é uma ameaça iminente 
associada às últimas decisões de política estatal, por iniciar a exploração 
do bloco ITT no Parque Nacional Yasuní e a ZI Tagaeri-Taromenane, 
habitadas por grupos indígenas em isolamento voluntário, de extrema 
vulnerabilidade11. Além disso, está em curso a licitação para a XI Rodada 
Petroleira Sul Oriente, a qual representa uma ameaça potencial no centro-
sul da RAE, onde os TI de Pastaza e Morona apresentam, ainda, uma 
cobertura florestal (mesmo que estudos de ecologia humana registrem 
alta degradação nas florestas por extração primária, assim como em 
ecossistemas aquáticos). Deste modo, aumenta-se a pressão sobre uma 
sub-região de alta importância por sua grande diversidade socioambiental 
(cabeceiras do Pastaza, Tigre e Morona). A expectativa do Estado e das 
empresas interessadas em estender a fronteira petroleira do nordeste, 
o que compreenderá territórios indígenas Achuar, Andoa, Sapara, Wao, 
Shiwiar e Kichwa de Pastaza, onde paradoxalmente se conta apenas com 
uma floresta protetora e nenhuma unidade do patrimônio natural do Estado 
(PANE). Se isso acontecer, é previsível a abertura de vias petroleiras, 
acampamentos e mercados urbanos, fatores que incentivam o processo 
de desmatamento e a degradação das florestas em meio tropical.

Outras ameaças detectadas são a ampliação de frentes de “mineração 
em grande escala” nas províncias do centro-sul da RAE (Morona e 
Zamora). As linhas de transmissão elétrica requeridas (até 500 kV) para 
transportar a hidroeletricidade de projetos em construção representam 
o mais sério desafio à gestão ambiental e à segurança energética. 
Sobretudo pela rigidez da faixa de servidão (direitos de via ou passagem) 
e seus potenciais efeitos para assentamentos, unidades agroprodutivas, 
o patrimônio natural ou florestas protetoras. Os estudos de impacto 
ambiental destas linhas e o desenho do traçado merecem um debate 
embasado na opinião pública, para além dos instrumentos de gestão e 
comunicação.
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DESMATAMENTO na

 AMAZÔNIA PERUANA

Mapa 1. Desmatamento na Amazônia peruana

A Amazônia peruana cobre 783 mil km², o que representa 60,9% da 
superfície do país. Está localizada no setor leste do território peruano. A 
gradação de zonas ecológicas entre os Andes e a planície amazônica 
dá origem a um mosaico variado de ecossistemas e zonas de vida que 
abrigam uma grande diversidade de espécies de flora e fauna de alto 
valor, e que são prioridade para a conservação nos âmbitos local, regional, 
nacional e global.

Perda de floresta e taxas de desmatamento histórica  
e recente

Calcula-se que 8,7% da superfície florestal (~56 mil km²) teria sido perdida 
até o ano 2000. Entre os anos 2000 e 2013, o desmatamento alcançou os 
16 mil km² (QuAdro 1, mApA 1).

No ano de 2013, as Áreas Naturais Protegidas (ANP) cobriam 23,7% da 
Amazônia peruana (~188,6 mil km²), das quais, até 2000, se perdeu 
cerca de 4 mil km² de floresta por desmatamento (7,0% do desmatamento 
total ocorrido até 2000 na Amazônia peruana). Entre os anos 2000-
2013, as ANP perderam pouco mais de mil km² de floresta (7,0% do 
desmatamento total na Amazônia peruana ocorrida nesse período). No 
total, em 2013, as ANP da Amazônia peruana haviam perdido cerca de 5 
mil km² de cobertura florestal por desmatamento, o que representa 6,8% 
do desmatamento na superfície amazônica para este período, ou 2,5% da 
área total das ANP em 2013.

Ainda no ano de 2013, os Territórios Indígenas (TI) registrados no Sistema 
de Informação de Comunidades Nativas da Amazônia Peruana (SICNA-
IBC) cobriam 26,1% da Amazônia peruana (~205,7 mil km²) sobre os 
quais se perderam, no ano 2000, cerca de 6 mil km ² por desmatamento 
(11,4% do desmatamento total ocorrido em 2000). Entre 2000 e 2013, 
os TI perderam mais de 3 mil km² de floresta (19,0% do desmatamento 
total ocorrido neste período na Amazônia peruana). No total, em 2013, 
os TI da Amazônia peruana perderam mais de 9 mil km² de floresta 
por desmatamento, o que representa 13,0% do total do desmatamento 
ocorrido na Amazônia peruana para este período.

Figura 1. Desmatamento recente na Amazônia 
peruana, dentro e fora de ANP e TI

Quadro 1. Desmatamento na Amazônia peruana

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves  

de savanas ou campos. Para a avaliação do desmatamento apenas foram consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

Taxa de desmatamento % desmatamento sobre a floresta  original

Superfície de 
floresta original 

estimada1

 Desmatamento 
acumulado até 

2000
2000-2005 2005-2010 2010-2013 2000-2013 Acumulado total

 km2 km2 km2 km2 km2 % %

 Amazônia  peruana 792.999 55.649 6.680 7.225  2.306 2.0 9.1

Fora de ANP e TI 404.103 45.856 5.105 5.353 1.771 3.0 14.4

  

Territórios Indígenas2  205.750 6.328 1.282  1.292 428 1.5 4.5

 Ocupação Tradicional sem reconhecimento 12.978 308   45  43 23 0.9 3.2

 Proposta de Reserva Territorial 39.656 334  21  37 15 0.2 1.0

Reserva Territorial ou Zona Intangível 29.246 199 26 33  5 0.2 0.9

Território Indígena reconhecido   123.869 5.487  1.189 1.179  385 2.2 6.7

  

Áreas Naturais Protegidas2 188.599 3.858   319  626 120 0.6 2.6

 nacional-uso direto  81.167 2.120 199 368 84 0.8 3.4

 nacional-uso indireto  78.209 1.545 92 224 26 0.4 2.4

Nacional-uso transitorio 29.223 193 29 34 10 0.3 0.9

Figura 2: Distribuição do desmatamento na Amazônia peruana

As tendências de desmatamento entre os TI e ANP diferem para os anos 
2000-2013. Os TI mostram cifras que tendem para baixo (1.282 km² entre 
2000-2005; 1.292 km² entre 2005-2010; 428 km² 2010-2013), enquanto 
que para as ANP os valores flutuam de um período a outro (319 km² entre 
2000-2005; 625 km² entre 2005-2010; e 120 km² ente 2010-2013).

No interior da Amazônia peruana existem 28 sub-bacias de nível 3, 
segundo a classificação da RAISG. Entre elas, as bacias que perderam a 
maior porcentagem de sua cobertura florestal original em termos absolutos 
são as dos rios Alto Marañón (33,2%), Huallaga (23,3%), Apurímac (22,8%) 
e Pachitea (22,7%). Por outro lado, as bacias que perderam a maior 
porcentagem de sua cobertura durante o período entre os anos 2000-2013 
correspondem aos rios Marañón (11,1%), Santiago (9,6%), Pachitea (8,2%) 
e Baixo Yavarí (6,4%) (QuAdro 2; mApA 2).

Contexto histórico do desmatamento
A Amazônia começou a penetrar a consciência dos peruanos no final 
do século XIX, durante o boom do caucho. A extração desta seiva, 
indispensável para a fabricação de pneus para a nascente indústria 
automobilística, disparou a exploração em escala industrial desse recurso 
na selva peruana.

O centro do comércio da borracha no Perú foi a cidade de Iquitos, 
estreitamente vinculada a uma cadeia de comércio que usava o rio 
Amazonas para exportá-la aos mercados da Europa e Estados Unidos. 
Este auge econômico permitiu uma enorme acumulação de riqueza, 
valendo-se, infelizmente, da mão de obra indígena em condições de 
escravidão.

A partir de 1910, a demanda de borracha amazônica caiu frente à 
competição com as plantações inglesas na Malásia. Desde então, 
os ciclos de auge e queda caracterizaram a economia da Amazônia 
peruana. Recursos como o pau-rosa, a juta, o quinino, o ouro, a madeira 
e o petróleo alimentaram esses ciclos, sem que a riqueza derivasse em 
investimentos e trabalho sustentável.

Desde os anos quarenta, a construção e melhoria de rodovias de 
penetração na Selva Central suscitaram ondas de migração de colonos 

andinos que viam a Amazônia como uma terra rica e vazia. As políticas 
de Estado encorajavam a migração de colonos para ampliar a fronteira 
agrícola. O corte e a queima de florestas eram vistos como atos 
civilizatórios.

Nos anos cinquenta, nasceu em Oxapampa (Selva Central) uma indústria 
madeireira que utilizava tecnologia moderna, importada da Alemanha, 
em mais de duas dezenas de serrarias. Lamentavelmente, o conceito de 
sustentabilidade no manejo de floresta não se arraigou nesta indústria 
até o final dos anos noventa. Naquele momento, as florestas da Selva 
Central haviam sofrido o embate da combinação de agricultura e extração 
madeireira, e só se mantinham em atividade duas pequenas serrarias 
em Oxapampa. Ainda assim, o modelo oxapampino de transformação 
industrial da madeira foi exportado para outras zonas florestais.

Entre os anos sessenta e oitenta, o presidente Belaunde viu na 
Amazônia infinitas possibilidades agropecuárias e potencial para assentar 
excedentes populacionais da região andina. Esta visão impulsionou a 
construção da Rodovia Marginal da Selva que atravessaria de norte a sul 
o flanco oriental dos Andes e integraria uma série de vias de penetração. 
No entanto, esta iniciativa não levou à esperada agricultura rentável e 
sustentável sonhada por Belaunde e outros.

As décadas de colonização acarretaram uma nova crise para os povos 
indígenas amazônicos. Em 1969, a organização indígena do povo 
Yánesha – primeira do gênero – enviou um memorial ao presidente 
da República exigindo garantias para seus territórios. Com a Lei de 
Comunidades Nativas e Desenvolvimento da Selva Peruana, de 1974, 
iniciou-se a titulação de comunidades indígenas amazônicas. Desde 
então, outorgou-se títulos de propriedade a mais de 1.300 comunidades 
nativas sobre quase 130.000 km².

Durante esse período, o Estado promoveu Projetos Especiais (PE) na 
Amazônia peruana, como complemento à construção de rodovias. Eles 
buscavam elevar os níveis de produção agropecuária mediante a difusão 
de pacotes tecnológicos e capacitação entre os colonos. Uma primeira 
mudança se produziu em 1982, quando o PE Pichis Palcazu aplicou 
um novo enfoque na gestão de recursos florestais madeiráveis e não 

Os investimentos em  
infraestrutura determinarão  
as áreas mais vulneráveis  

nas próximas décadas
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Quadro 2. Desmatamento acumulado na Amazônia peruana por sub-bacias  
(bacias com mais de 500 km2 de floresta)

Desmatamento por período % desmatamento sobre a floresta  original

Sub-bacia (ordem 3)

Superfície de 
floresta original 

estimada

Desmatamento  
acumulado até 2000

2000-2005 2005-2010 2010-2013 2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Alto Marañón 34.080 7.563 1.382 1.745 639 11,1 33,2

Huallaga 76.521 17.191 188 322 108 0,8 23,3

Apurímac 4.882 956 61 72 26 3,3 22,8

Pachitea 26.869 3.892 1.032 794 385 8,2 22,7

Mantaro 2.493 449 13 17 4 1,3 19,3

Tambo 24.394 3.671 408 206 71 2,8 17,9

Santiago 7.808 93 248 360 139 9,6 10,8

Bajo Ucayali 108.256 8.693 1.018 1.021 392 2,2 10,3

Alto Ucayali 21.348 1.278 218 173 68 2.1 8,1

Madre de Dios 83.749 3.277 675 771 87 1,8 5,7

Urubamba 42.200 1.730 236 337 83 1,6 5,7

Tahuamanú 15.101 591 106 92 14 1,4 5,3

Medio Yavarí 2.852 57 33 52 9 3,3 5,3

Pastaza 18.461 444 152 304 20 2,6 5,0

Bajo Amazonas 28.386 793 216 325 66 2,1 4,9

Medio Marañón (I) 35.792 1.433 83 153 25 0,7 4,7

Medio Marañón (II) 4.005 164 2 4 0 0,1 4,2

Napo 41.255 956 145 81 22 0,6 2,9

Medio Marañón (III) 25.449 540 58 85 24 0,7 2,8

Alto Amazonas 26.969 384 139 76 66 1,0 2,5

Tigre 34.011 539 81 51 10 0,4 2,0

Purús 22.192 269 42 65 7 0,5 1,7

Bajo Marañón 2.022 5 12 11 6 1,5 1,7

Juruá 9.719 125 14 6 3 0,2 1,5

Alto Yavarí 22.327 245 20 27 10 0,3 1,4

Putumayo/Iça 44.372 295 83 66 19 0,4 1,0

Tarauacá 2.566 8 0 1 0 0,1 0,4

Mapa 2. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional

madeiráveis, sistemas agroflorestais e no trabalho com comunidades 
indígenas e populações assentadas na zona por várias gerações.

Lamentavelmente, nas décadas de 80 e 90 esses projetos especiais se 
converteram em zonas produtoras de pasta base de cocaína, ligadas 
ao narcotráfico e à guerrilha. Este cultivo ilícito continua existindo nos 
departamento de San Martín, Huánuco, Junín, Ayacucho, Cusco e Puno.

A partir de 1990, a sociedade civil pressionou o Estado a identificar as 
zonas florestais singulares na Amazônia para conservá-las como Áreas 
Naturais Protegidas. Nesse mesmo ano foi criado o Sistema Nacional 
de Áreas Naturais Protegidas do Perú (SINANPE). Durante os últimos 25 
anos, criaram-se na Amazônia peruana 39 Áreas Naturais Protegidas, 
que cobrem mais de 188.000 km², com as quais se conseguiu frear a 
colonização e o aumento acelerado de desmatamento em algumas zonas.

Causas diretas e indiretas do desmatamento recente
O desenvolvimento da Amazônia peruana durante os últimos setenta anos 
foi orientado por uma visão agrária que considera as florestas como um 
obstáculo para o desenvolvimento agropecuário. Várias fontes concordam 
ao afirmar que a agricultura e a pecuária são as principais causas diretas 
do desmatamento no Perú1,2,3. 

Em matéria de agroindústria, o cultivo de coca, tanto lícito como ilícito para 
fins de narcotráfico, desmata grandes extensões; segundo dados da ONU, 
esta atividade ocupa anualmente cerca de 55.000 ha. O Estado peruano 
não conseguiu reduzir a área total ocupada por coca. Até pouco tempo 
não era significativo o desenvolvimento de plantações agroindustriais de 
grande escala em florestas tropicais peruanas. No entanto, em 2009 o 
governo regional de Loreto entregou, por meio de concessão, mais de 
7.000 ha de floresta primária ao Grupo Romero para o plantio da palma 
africana. Desde então, cresceu drasticamente o número de solicitações 
para concessões destinadas ao cultivo de palma e de cacau4,5.

A análise histórica do desmatamento elaborada pelo Instituto do Bem 
Comum (IBC) para a Amazônia peruana, no contexto da RAISG, demonstra 
que as maiores taxas de desmatamento se encontram nas faixas de 20 
km de cada lado das principais rodovias. Pode-se notar este impacto no 
Corredor Interoceânico Nordeste, na Rodovia Marginal da Selva Sul e ao 
longo do eixo IIRSA-Sul que une Cusco e Madre de Dios com o Brasil. 
Basta criar uma expectativa em torno de uma nova rodovia para criar 
pressão sobre as terras e as florestas vizinhas ao seu traçado.

A mencionada visão agrária do desenvolvimento que permeia o Estado 
entra em contradição com o papel de custodia de florestas que atribui a 
legislação florestal peruana ao Estado. Apesar da Lei Florestal de 2001 
ter criado a categoria Bosque de Produção Permanente para promover o 
manejo sustentável, muito rapidamente o setor florestal perdeu o pouco 
controle que tinha sobre a extração madeireira. Por outro lado, em 2010, o 
Ministério do Ambiente inaugurou o Programa Nacional de Conservação 
de Florestas para a Mitigação da Mudança Climática, que se propõe 
conservar 540.000 km² de mata.

Por seu caráter seletivo, a exploração florestal não é causa direta do 
desmatamento, mas sim de degradação da mata. Estima-se que no 
Perú a área afetada pelo corte seletivo degradada é tão ampla quanto a 
desmatada5. Além disso, os caminhos abertos para a extração florestal 
servem como vias de penetração e assentamento de colonos. Em geral, 
na Amazônia peruana, atividades como a mineração, a extração de 
petróleo e gás e a construção de infraestrutura não geram diretamente 
grandes áreas desmatadas.
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Cenários futuros
A análise sobre o desmatamento elaborado por IBC revela que 89,5% dos 
782.820 km² da Amazônia peruana se encontrava coberto de floresta no 
ano 2000. Durante o período 2000-2005, desmatou-se 6.680 km² e outras 
7.225 km² entre 2005 e 2010. Nestes dez anos, perdeu-se 2% das florestas 
amazônicas. Uma projeção conservadora sugere que para 2020 serão 
desmatados outros 16.330 km² de floresta amazônica.

Segundo Dourojeanni1, é longa a lista de projetos a serem desenvolvidos 
na Amazônia peruana entre 2009 e 2021:

• 54 centrais hidroelétricas que produziriam 24.500 MW, das quais 26 
estariam em zonas de florestas amazônicas e introduziriam um número 
indefinido de quilômetros de linhas de transmissão elétrica;

• 53 lotes petroleiros concedidos sobre 353.000 km², nos quais se 
realizaram testes sísmicos sobre 10.659 km lineares (8.690 km lineares 
novos previstos), e teriam sido perfurados 648 poços exploratórios (90 
poços novos previstos);

• 7.455 km de rodovias melhoradas, 880 km de novas rodovias e 2.089 
km asfaltados;

• 7 propostas de ferrovias de penetração na Amazônia peruana;

• 6 propostas de hidrovias com 4.213 km de extensão;

• 51 propostas de investimentos em biocombustíveis sobre uma área de 
4.835 km²;

• 584 contratos sobre 1.182 unidades de manejo florestal, totalizando 
73.000 km².

Por sua parte, Dourojeanni1 projeta cifras alarmantes para o ano de 2021, 
que superam os 430.00 km² impactados por desmatamento e degradação.

Frente a esse panorama, qual é o papel desempenhado pelos os 188.599 
km² de áreas naturais protegidas e pelos 205.750 km² de Territórios 
Indígenas? As ANP e os TI, em conjunto, têm muita importância para a 
conservação das florestas na Amazônia. A análise sobre desmatamento 
do IBC mostra que as florestas nestas áreas, no ano 2000, abarcavam 
uma superfície de 384.163 km². Durante o período 2000-2005, perderam-
se 1.601 km², no quinquênio seguinte, outros 1.919 km² e entre 2010-2013, 
outros 548 km².

É de se esperar que melhore a gestão do sistema nacional de Áreas 
Naturais Protegidas, como resultado dos compromissos internacionais 
assumidos pelo Perú e do apoio que vem recebendo. Nesse contexto, 
destaca-se o Programa Nacional de Conservação de Florestas, que busca 
reduzir a taxa líquida de desmatamento a zero em 10 anos, com ênfase 
na criação de ANP e na conservação de florestas nos Territórios Indígenas 
demarcados.

As populações da região amazônica reivindicam ao Estado peruano 
serviços básicos, como água, saneamento básico, energia elétrica, 
educação e saúde. Talvez estas demandas possam justificar o 
desmatamento de algumas superfícies da Amazônia, em nome do 
desenvolvimento. A pergunta é: qual superfície de floresta deve ser 
sacrificada?

Os esforços para melhorar a gestão de Áreas Naturais Protegidas e 
Territórios Indígenas devem articular-se a esforços em escala maior, que 
busquem uma mudança de paradigma no modelo de desenvolvimento 
nacional. Tal modelo deveria valorizar os serviços ambientais das 
ANP e dos TI, considerar a integração desses espaços nos planos de 
desenvolvimento municipal, regional e de bacias e aproveitar o capital 
natural mediante sistemas de governança inclusivos e desenvolvimento 
sustentável.
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DESMATAMENTO na

 AMAZÔNIA VENEZUELANA

Figura 1. Desmatamento recente na Amazônia 
venezuelana, dentro e fora de ANP e TI

Mapa 1. Desmatamento na Amazônia venezuelana

A Amazônia venezuelana, baseada em critérios biogeográficos, 
hidrológicos e político-administrativos1,2,3,4, abarca três estados: 
Amazonas, Bolívar e Delta Amacuro. Com uma superfície aproximada 
de 469 mil km², esta região ocupa algo em torno de 52% da 
superfície terrestre do país. A zona se caracteriza por possuir uma 
grande diversidade de comunidades biológicas com altos níveis de 
endemismo1,5,6 e uma vegetação predominantemente arbórea7. Sob 
o ponto de vista geológico, a unidade de maior extensão na Amazônia 
venezuelana é o Escudo Guayanés, uma das formações mais antigas do 
planeta, caracterizada pela presença de montanhas graníticas em forma 
de mesa, conhecidas como tepuyes8.

Perda de floresta e taxas de desmatamento histórica  
e recente

No ano 2000, as florestas amazônicas abarcavam uma extensão de quase 
398 mil km², 85% da região venezuelana, sendo a maior extensão arbórea 
do país9. O desmatamento foi maior ao norte do rio Orinoco9,10,11,12, 
onde reside mais de 94% da população venezuelana13. No entanto, 
estima-se que até o ano 2000, a Amazônia venezuelana havia perdido 
aproximadamente 8.900 km² (2,2%) de suas florestas originais. De 2000 
a 2013, o desmatamento alcançou algo em torno de 4.150 km², ou seja, 
47% do acumulado até o ano 2000. A perda anual, a partir de agosto de 
2000, por subperíodo analisado, aumentou (QuAdro1), diferentemente da 
tendência na Pan-Amazônia que é a diminuição.

O desmatamento não foi uniforme. A maior perda de floresta teve lugar 
fora das ANP e dos TI (QuAdro 1; fiGurA 1), alcançando em 2013 6,3% da 

superfície original. A superfície de floresta fora de ANP e TI representa a 
menor parte da floresta amazônica (28%). Os TI ocupam o segundo lugar 
em desmatamento, com 2,3%. Entretanto, a perda da cobertura florestal 
aumentou de forma sustentável nas três unidades analisadas nos três 
períodos considerados, ainda quando de forma heterogênea. Por exemplo, 
o aumento percentual de perda nos TI foi maior entre 2005-2010 do que 
em 2000-2005, enquanto que para as ANP, foi maior entre 2010-2013. Nos 
últimos três anos, a superfície de floresta que se perdeu nas ANP é maior 
que nos cinco anos precedentes. Isso dá conta de um aumento na taxa de 
desmatamento. Deve-se destacar que nessa região venezuelana todas as 
ANP foram decretadas até 1992, enquanto que o reconhecimento oficial 
dos TI apenas começa em 2005, no estado Delta Amacuro1.

Quadro 1: Desmatamento na Amazônia venezuelana

Figura 2: Distribuição do desmatamento na Amazônia venezuelana

Taxa de desmatamento % desmatamento sobre a floresta  original

 
 

Superfície de 
floresta original 

estimada1  

Desmatamento 
acumulado até  

2000  
2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulado total 

km2 km2 km2 km2 km2 % %

 Amazônia venezuelana 397.812  8.914 890 1.521 1.742 1,0 3,3

 Fora de ANP e TI  110.503 4.348 459 858 1.032 2,1 6,1

  

Territórios Indígenas2  266.956  4.513 423  648 687 0,7 2,3

 Ocupação Tradicional sem reconhecimento 266.956 4.513 423  648 687 0,7 2,3

  

 Áreas Naturais Protegidas2  155.089  511 178 211 254 0,4 0,7

nacional-uso indireto 155.089 511 178 211 254 0,4 0,7

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves  

de savanas ou campos. Para a avaliação do desmatamento apenas foram consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

Ao se avaliar a situação dentro de cada tipo de unidade, observa-se que 
os TI, que abrigam 67% das florestas da região, perderam mais de suas 
florestas originais até 2013, com 2,4%, em contraposição às ANP, onde a 
perda representa menos de 1% de sua superfície (fiGurA 2). No entanto, é 
preocupante que nas ANP a perda florestal tenha ocorrido principalmente 
nos últimos 13 anos, superando todo o desmatamento acumulado até o 
ano de 2000 (fiGurA 2).

O desmatamento acumulado não é homogêneo entre as sub-bacias da 
região (Quadro 2; Mapa 2). No estado de Bolívar e ao norte do estado do 
Amazonas, encontram-se aquelas com maior desmatamento percentual, 
o que corresponde ao padrão de ocupação territorial tradicional. Ali se 
concentram as capitais desses estados, assim como a maior quantidade 
de atividades produtivas (agricultura, pecuária, mineração, hidroelétricas, 
desenvolvimento viário, entre outros). Por outro lado, o desmatamento 
também não foi constate no tempo. Em algumas sub-bacias, o maior 
desmatamento ocorreu antes do ano 2000 (QuAdro 2), como na sub-bacia 
Orinoco Alto B, onde estão assentadas as minas de ferro e de bauxita, 
com mais de 30 anos em funcionamento. A redução observada nos 
últimos 13 anos coincide com uma queda na produção de ambos os 
metais.

As sub-bacias Caroní B, Orinoco Boca, Cuyuní e Caroní tiveram um 
desmatamento similar entre 2000-2013 com respeito à ocorrida antes 
do ano 2000, indicando uma taxa de desmatamento recente acelerada. 
Apesar dos valores relativamente baixos de desmatamento, tornam-se 
preocupantes as sub-bacias Orinoco Delta, Paragua e Orinoco, onde a 
maior parte ou todo o desmatamento teve lugar depois de 2000, associado 
com a mineração ilegal. Na sub-bacia Guaviare, por outro lado, houve um 
aumento nos últimos três anos, o qual também se associa à mineração 
ilegal, assim como à incursão de grupos armados ilegais.

Contexto histórico do desmatamento
A vegetação predominante na Venezuela era do tipo arbórea (florestas 
sempre verdes, florestas semi-caducifólias, florestas caducifólias, entre 
outros)11,15, com uma cobertura nacional superior a 74%11. Não obstante, 
a informação sobre sua eliminação é escassa, contraditória e, em muitos 
casos, restringida a localidades isoladas10. Entre os dados disponíveis 
em âmbito nacional, encontram-se os da FAO16, segundo os quais, 
entre 1960 e 1970, a Venezuela perdeu 240.000 ha de floresta/ano; esta 
tendência se acentuou nas décadas seguintes (280.000 ha/ano entre 

1970 e 1980 e 600.000 ha/ano entre 1980 e 1990), com uma diminuição 
entre 1990 e 2000. Segundo estas cifras, durante a década de 80, a taxa 
de desmatamento da Venezuela chegou a ser o dobro da do Brasil, e 
três vezes maior que a do Perú, tendo sido o país tropical com maior taxa 
de desmatamento11,17. Pacheco et. al também apontaram variações nas 
estimativas das taxas anuais de desmatamento para o país entre 1920 e 
2001. De acordo com estes autores, o período de maior desmatamento foi 
1982-1995, com uma taxa de 0,93%, seguido pelo período 1960-1982, com 
0,73% e 0,46% para 1995-2001. A taxa mais baixa (0,02%) corresponde a 
1920-1960. Dessa forma, coincidem ambas estimativas.

Um aspecto a se considerar é que os cálculos da taxa de desmatamento 
encontrados podem ter como referência diferentes superfícies para a 
Amazônia venezuelana3,11. Em geral, considera-se total ou parcialmente 
os estados do Amazonas, Bolívar e Delta Amacuro7,8,9,18,19, mas alguns 
autores11 excluem este último estado.

Assim como ocorre para o resto do país, uma revisão dos dados sobre 
a cobertura florestal nos estados amazônicos revela uma informação 
baseada no âmbito local e dispersa no tempo (e.g.20). Bevilacqua et. 
al10 indicam, a partir de fontes oficiais, que a cobertura de floresta para o 
ano 1995 era de 18.242.552 ha em Bolívar, 16.556.408 ha no Amazonas 
e 3.322.572 ha em Delta Amacuro. A partir disso, estimaram as taxas 
anuais de desmatamento para o período 1982-1995 em: 0,25% para 
Bolívar, 0,03% para Amazonas e 0,11% para Delta Amacuro, valores que se 
encontram abaixo das taxas nacionais para os mesmos períodos11.

As baixas taxas de desmatamento estão associadas ao virtual 
isolamento da região, o que também levou à tardia criação de Áreas 
Protegidas devido ao fato de que por muito tempo foram consideradas 
desnecessárias21. Apenas em 1961 é decretada a primeira área 
protegida da Amazônia venezuelana, a reserva florestal de Imataca, 
com fins de produção madeireira. Os parques nacionais e monumentos 
naturais, considerados nesta análise, foram decretados entre 1962 e 
1992, e cobrem aproximadamente 31% da região (excluindo as áreas 
sobrepostas).

As principais atividades transformadoras até o ano 2000 foram a 
mineração legal de ferro e alumínio, assim como a construção de 
barragens e represas, seguidas pela construção de estradas, a expansão 
de assentamentos agrícolas e, em menor medida, a mineração ilegal. No 
caso da mineração ilegal de ouro, sua principal ameaça está associada 
à contaminação fluvial, mais que à magnitude das áreas desmatadas, 

Dados mostram um  
desmatamento crescente  

e pode-se esperar que  
2010-2015 será o pior período
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dado o método de extração utilizado. Por sua vez, a exploração de ferro e 
alumínio dá conta do maior desmatamento acumulado na bacia Orinoco 
Alto-B para este período (QuAdro 2).

Causas diretas e indiretas do desmatamento recente
A importância relativa de cobertura florestal da Guayana venezuelana no 
contexto nacional aumentou nos últimos anos, dado o desmatamento 
ocorrido no norte do país9,22. Para 2000-2010, a FAO23 aponta uma taxa 
de desmatamento de 0,6% por ano, o que colocou a Venezuela como 
o décimo país com mais perda anual de floresta. Estes valores são 
coerentes com o aumento em 84% da superfície de áreas de intervenção 
(transformadas) do país, obtido ao comparar as formações vegetais de 
1988 e 20109.

Entre as principais causas do desmatamento reportadas, encontram-se:

• A mineração (legal e ilegal) metálica e não metálica, com a extração 
do ouro, diamante, ferro e bauxita20,24,25. A mineração metálica se 

Quadro 2. Desmatamento acumulado na Amazônia venezuelana por sub-bacias (bacias maiores que 500 km2)

realiza em pequena e grande escala. Esta última como consequência 
da nacionalização das empresas básicas em 1975. A pequena escala, 
a mineração de ouro de aluvião26, teve seu amparo nos preços dos 
mercados internacionais.

• O aumento e consolidação de assentamentos campesinos nos 
estados do Amazonas e Bolívar10,25,27.

• A expansão da fronteira agrícola, corte ilegal nas florestas naturais, 
planejamento deficiente da mineração, execução de projetos 
hidroelétricos e de infraestrutura, atividades petroleiras e turísticas e 
os incêndios florestais10,16,23,25,26,28,29,30,31.

A atividade agropecuária é mais relevante no norte de Bolívar, nos 
arredores de Puerto Ayacucho e do oeste de Delta Amacuro; a mineração, 
em Bolívar e Amazonas; a extração de petróleo e gás em Delta Amacuro; 
a extração de madeira em Bolívar e em Delta Amacuro. Existem eixos 
onde o processo de desmatamento tem maior peso, como na rodovia que 
conecta Puerto Ordaz com o Brasil; a rodovia Ciudad Bolívar (Bolívar) – 

Mapa 2. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional

Desmatamento por período % desmatamento sobre a floresta original

Sub-bacia (ordem 3)

Superfície de 
floresta original  

estimada

 Desmatamento 
acumulado até 

2000 
2000-2005 2005-2010 2010-2013 2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Caroní (B) 4.666 364 52 193 125 7,9 15,8

Or. Alto (B) 12.790 1.381 49 32 50 1,0 11,8

Or. Boca 12.881 499 70 176 150 3,1 6,9

Orinoco (B) 75.954 3.920 131 297 593 1,3 6,5

Cuyuní 32.253 656 229 270 216 2,2 4,3

Or. Alto (A) 1.662 46 5 7 7 1,2 4,0

Or. Alto (M) 18.026 372 31 72 42 0,8 2,9

Caroní 30.153 328 125 81 117 1,1 2,2

Ventuari 36.173 596 66 51 55 0,5 2,1

Guaviare 6.961   88 2 8 41 0,7 2,0

Orinoco Delta 23.666 163 27 143 103 1,2 1,8

Paragua 35.505 152 72 79 75 0,6 1,1

Negro 50.800  306 12 48 92 0,3 0,9

Orinoco 54.845 41 20 64 73 0,3 0,4

Guyana-Esequibo (Costa) 1.172 0 0 0 3 0,3 0,3

Puerto Ayacucho (Amazonas); a oeste do Amazonas, na fronteira com a 
Colombia, ao longo do rio Negro e do rio Orinoco; ao norte da bacia do 
rio Caura9,23,32,33. Por outro lado, o uso do fogo faz parte das atividades 
ancestrais de grupos indígenas em alguns estados34, prática que está 
estreitamente relacionada com o processo de modelamento da paisagem 
e da eliminação de cobertura florestal35,36.

Entre os aspectos a serem considerados na dinâmica da região está 
o fator demográfico, com um incremento da população indígena e 
seu contato com o mundo ocidental, o que gerou um processo de 
transculturação, com a aparição de novas necessidades de bens e 
serviços e a consequente extração de mais recursos das florestas. Este 
fator impulsionou a transformação dos sistemas agrícolas de pequena 
produção (plantações familiares ou comunitárias) em sistemas agrícolas 
comerciais ou semicomerciais e a incorporação dos grupos indígenas na 
exploração mineradora em pequena escala, de ouro e diamante, como 
consequência dos preços do mercado nacional e internacional11,24.

O desmatamento na Amazônia venezuelana continua aumentando e é de 
se esperar que o quinquênio 2010-2015 seja o de maior desmatamento 
até o presente momento. Nesse período a mineração ilegal surge como 
uma das principais causas do desmatamento. Nesse sentido, a Venezuela 
mantém uma tendência contrária à Amazônia como um todo.

Cenários futuros
Em 2013, decretou-se a Região Estratégica para o Desenvolvimento 
Integral (REDI) Guayana, que abarca os estados do Amazonas, Bolívar 
e Delta Amacurso (Gazeta Oficial 401.087 da República Bolivariana da 
Venezuela, de 22 de abril de 2013). Esta figura busca a coordenação 
de programas e políticas que permitam executar as iniciativas 
governamentais, assim como coordenar ações com os diferentes atores 
que têm ingerência na região. A criação desta entidade poderia traduzir-se 
em uma oportunidade para a Guayana venezuelana de contar com uma 
nova estratégia de desenvolvimento mais inclusiva e em consonância 
com critérios de desenvolvimento socioambiental sustentável. No entanto, 
também pode representar um passo em direção a ações totalmente 
desenvolvimentistas, como aconteceu no passado.

Nesse sentido, o governo nacional deu espaço para ações que se 
encaixam nesta possível contradição. Por um lado, destacou a importância 
do monitoramento da floresta amazônica, ao qual o associa a uma 
extensão de 330.000 km² (180.000 no Amazonas e o restante em Bolívar, 
mesmo que incluindo os estados Delta Amacuro e Apure, http://www.

AsAmbleAnAcionAl.Gob.ve/noticiA/show/id/5488); além de promulgar a Lei de 

Florestas (agosto de 2013), a qual rege a conservação e produção 
florestal, na qual o governo é quem tem competência para o manejo 
florestal, o que a princípio poderia favorecer um maior planejamento do 
processo de exploração das florestas. Igualmente, há uma discussão 
importante sobre a criação de um novo parque nacional (PN Caura), tendo 
como diretriz para sua definição os limites da bacia hidrográfica do rio 
Caura, o que constituiria o maior parque do mundo. Isso sem contar com 
duas propostas da sociedade civil de apoiar a criação de dois corredores 
ecológicos: 1) corredor ecológico Triplo A (Andino, Amazônico e Atlântico) 
e 2) corredor ecológico binacional (Guyana e Venezuela) na bacia do rio 
Esequibo.

Entretanto, em paralelo a isso, promulgou-se o Decreto 841 (de março de 
2014), que busca a Proteção, o Desenvolvimento e a Promoção integral da 
Atividade Mineradora Lícita na região Guayana. Sob o amparo do mesmo, 
pretende-se a revogação de uma lei, vigente no estado do Amazonas, 
que proíbe o exercício de atividades extrativistas nessa localidade. Diante 
deste último decreto, manifestaram-se diversas instituições indígenas, 
como a COIAM, em 2014, por considerar que viola os direitos dos povos 
originários37, e solicitaram sua moratória. A poucos meses do decreto, o 
Tribunal Supremo de Justiça, emitiu medidas preventivas ambientais contra 
a mineração ilegal de ouro, ferro, diamante, bauxita e coltan nos parques 
nacionais e monumentos naturais da região (Duida Marawaka, Yapacana, 
Parima Tapirapeco, a Neblina, El Siapa, Cerro Arcamoni e a reserva de 
Biosfera Alto Orinoco, entre outros). Isto resulta um pouco paradoxal, visto 
que se é ilegal, não deveria requerer proibição. No entanto, as medidas 
incluem desmantelamento de acampamentos e eliminação de todos os 
insumos requeridos para o exercício da mineração, o saneamento de 
áreas afetadas, assim como a proibição do acesso e mobilização por via 
terrestre e fluvial de transportes, maquinarias pesadas, acessórios e peças 
que contribuem para a prática da mineração (http://www.elmundo.com.ve/

noticiAs/ActuAlidAd/noticiAs/AcuerdAn-medidAs-de-prohibicion-de-mineriA-ileGAl-.Aspx).

Dessa forma, não fica clara qual será a direção tomada em relação ao 
desmatamento nos próximos anos. Por um lado, existem planos de 
desenvolvimento que têm um enfoque desenvolvimentista, mas por outro, 
existe resposta das autoridades frente as demandas dos povos originários 
(povos indígenas) e dos atores locais. No entanto, também é verdade 
que com as mudanças executivas no Ministério para o Poder Popular 
do Ambiente, que foi eliminado, adscrito a outro ministério e em seguida 
“restituído” com a criação do Ministério de Ecossocialismo e Águas, é 
ainda incerto o caminho que seguirá a Venezuela em matéria ambiental.
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DESMATAMENTO na AMAZÔNIA da

 GUYANA, GUYANE FRANÇAISE 
e SURINAME 

Segundo o critério biogeográfico, Guyana, Guyane Française e Suriname 
estão integralmente dentro da Amazônia, o que corresponde a 465 mil km² 
da Pan-Amazônica.

Perda de floresta e taxas de desmatamento histórica  
e recente

A área da região que se pôde analisar por imagens de satélite de 2000 
foi de 425 mil km² (91,5% da região), originalmente cobertos por mata. 
Estimamos que se haveria perdido 13.432 km² nos últimos 43 anos (1970-
2013), sendo que no ano 2000 o desmatamento acumulado chegou a mais 
de 10 mil km², o que corresponde a 2,4% da floresta original. Segundo 
a interpretação de imagens de satélite, o desmatamento entre os anos 
2000 e 2013 (desmatamento recente) alcançou mais de 3 mil km². A perda 
foi maior de 2005 a 2010, com 1.341 km², contra 1.275 km² no período 
anterior, de 2000 a 2005, ainda que no período de 2010 a 2013 seja similar 
em um menor período de tempo (QuAdro 1).

No ano de 2013, as Áreas Naturais Protegidas (ANP) cobriam cerca de 
17% da Amazônia nos três países (76.130 km²), dos quais se analisou, 
com base nas imagens de satélite de 2000, os 74.966 km² (QuAdro 1) 
cobertos originalmente por floresta. O desmatamento acumulado até 2013 
superou os 2,6 mil km² (20% do desmatamento total ocorrido na região até 

2013), sendo que para o ano 2000 o desmatamento acumulado em ANP 
chegou a 2,3 mil km2 (3,1% da floresta original). Entre os anos 2000 e 2013 
(desmatamento recente), a devastação alcançou os 388 km² nestas áreas. 
A perda foi similar entre os períodos de avaliação. As ANP que tiveram 
maiores taxas de desmatamento recente foram as da Guyane Française, 
com 204 km² (uso direto) e 94 km² (uso indireto) (QuAdro 1).

Mapa 1. Desmatamento na Amazônia da Guyana, 
Guyane Française e Suriname

Figura 1. Desmatamento recente na Amazônia da-
Guyana, Guyane Française e Suriname, dentro  
e fora de ANP e TI

Quadro 1. Desmatamento na Amazônia da Guyana, Guyane Française e Suriname 

1 A área de floresta original se refere às formações florestais dentro do limite biogeográfico da Amazônia, dentro do qual existem áreas não florestadas, como enclaves  

de savanas ou campos. Para a avaliação do desmatamento apenas foram consideradas as áreas originalmente florestadas.
2 Considerou-se a situação dos TI e ANP existentes em dezembro de 2013.

 Taxa de desmatamento % desmatamento sobre a floresta  original
Superfície de 

floresta original 
estimada1 

Destamento 
acumulado até 

2000  
2000-2005  2005-2010  2010-2013  2000-2013 Acumulado total

km2 km2 km2 km2 km2 % %
 Amazônia    425.855  10.300 1.275 1.341  517 0,7 3,2
    Guyana 192.405 3.097  785  821 125 0,9 2,5 
    Guyane Française  83.195  1.539  295 257  248   1  2,8 
    Suriname 150.254  5.664  194  263   144 0,4  4,2 

 Fora de ANP e TI  269.265  6.506  846 766   344  0,7   3,1 
    Guyana 156.785   2.549 586  559  106  0,8 2,4
    Guyane Française 39.285  916 181   153  160 1,3  3,6 
    Suriname 73.195   3.131 79 54  78 0,3 4,6 

 Territórios Indígenas2 96.103  1.701   891 972  211 2,2  3,9 
    Guyana                          Território Indígena reconhecido 26.550  545  785 821   125  6,5 8,6
    Guyane Française           Território Indígena reconhecido  7.083  45  6 11  9 0,4   1,0 
    Suriname     Ocupação Tradicional sem reconhecimento 62.470  1.111  100  141  78 0,5   2,3 

 Áreas Naturais Protegidas2    74.966   2.305   151 141  97 0,5  3,6 

    Guyana                                nacional-uso direto/indireto 
nacional-uso indireto  

 3.734   4 1 11 0 0,3 0,4 

 6.298  89   17  8  0 0,4 1,8

    Guyane Française                             nacional-uso direto 
  nacional-uso indireto 

19.144   364    79   75 50   1,1   3,0 

 24.245   257  33 27 34 0,4  1,4 

    Suriname                                         nacional-uso direto 
 nacional-uso indireto  

1.935  797 7  3   1  0,6  41,8 

 19.609  794  13 17   11  0,2 4,3

Figura 2: Distribuição do desmatamento na Amazônia da Guyana, Guyane Française e Suriname

Também em 2013, os Territórios Indígenas (TI) cobriam cerca de 22,9% dos 
três países (102.683 km²), dos quais se analisou, com base nas imagens 
de satélite de 2000, os 96.103 km² originalmente com cobertura florestal. 
Estas terras acumularam uma perda de mais de 3,7 mil km² de florestas 
por desmatamento (28,1% do desmatamento total da Amazônia até 2013). 
Entre os anos 2000 e 2013 (desmatamento recente), o desmatamento 
nessas áreas alcançou 2.075 km², mais de 50% de todo o desmatamento 
acumulado. A perda foi maior no período 2005-2010, com 972 km² 
(Quadro 1). Os Territórios Indígenas com maior desmatamento são os da 
Guyana, com 1.731 km² de desmatamento recente.

A sub-bacia de Tacutu, na fronteira Brasil-Guyana, é a que apresenta 
maior desmatamento proporcional, com 8,6% da perda total, e a mesma 
registrou a maior perda entre 2000 e 2013: 4,2% de sua área de floresta. 
Em seguida vêm as sub-bacias da costa do Suriname, Guyana e Guyane 
Française, que foram ocupadas historicamente e que apresentam 18,5% 
de perda de suas florestas originais (8,5%, 5,1% e 4,9% respectivamente; 
mApA 2).

Contexto histórico do desmatamento
Os três países do escudo das Guianas são pouco povoados e apresentam 
alta cobertura florestal e baixo desmatamento, conservando uma alta 
porção da cobertura florestal original: 97% (Guyana), 96% (Suriname) e 
97% (Guyane Française). Além disso, apresentam a maior proporção de 
floresta per capta no mundo.

Segundo a FAO (2010), o desmatamento entre 1990 e 2009 ficou perto 
de 0,03% no ano, cifra muito baixa em relação a outras regiões do 
mundo, mas relativamente alta para a região do Escudo das Guianas 
(aproximadamente 542 ha desmatamento/ano).

Na Guyana, as taxas de desmatamento anteriores a 2000 eram 
insignificantes – resultado do corte de madeira, da mineração, do uso 
de lenha e da conversão para agricultura. As coisas mudaram nos 
anos noventa, quando grandes empresas mineradoras se interessaram 
pelo país. A produção de ouro representou 22,6% das exportações 
nacionais. A produção de bauxita e diamantes também era importante. A 
mineração foi o maior responsável pelo impacto nos recursos florestais da 
Guyana. No entanto, não se pode quantificar sua contribuição relativa ao 
desmatamento anterior ao ano 2000.

No Suriname, antes de 2000, a floresta comercial se limitava a uma 
faixa de 2,5 milhões de ha perto da costa. As atividades agrícolas e 
as plantações se desenvolviam quase que exclusivamente na zona 
costeira. O desmatamento derivado da mineração de bauxita e ouro foi 
praticamente insignificante. Em 2000, havia pouca evidência de  
ameaças graves sobre os recursos florestais. A potencial mudança  
de uso da terra na zona costeira era muito baixa. A construção da  
represa hidroelétrica Brokopondo, no começo dos anos sessenta, havia 
inundado 160.000 ha.

Na Guyane Française (departamento da França) a taxa de desmatamento 
anterior ao ano 2000 é virtualmente inexistente, segundo a FAO (2005), não 
houve exportação de madeira, e foi insignificante o impacto da prospecção 
de ouro em pequena escala. A construção da represa hidroelétrica Petit-
Saut entre 1989 e 1999 inundou 310 km² de floresta.

Causas diretas e indiretas do desmatamento recente
Na Guyana, a taxa de desmatamento média para 1990-2009 foi de 0,03%, 
e subiu para 0,06% entre 2009 e 2010, aumento atribuível à mineração, que 
gerou 91% do desmatamento. A mineração (ouro e bauxita) é vital para 

Crescimento econômico  
aumenta demanda por energia; 

ecoturismo pode ser  
uma pressão positiva
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Quadro 2. Desmatamento na Guyana, Guyane Française e Suriname,  
por sub-bacias (bacias maiores que 500 km2)

a economia nacional, que em 2009 representava 11% do PIB e em 2010 
gerava a metade das exportações.

Entre 1989 e 2009, foi atualizado o marco legal do setor florestal e 
ambiental: Lei de Mineração (1989), Lei de Proteção Ambiental (1996), Lei 
Florestal (2009), Sistema de Áreas Protegidas (2011), Lei Ameríndia (2006) 
sobre o direito à terra das populações indígenas (fortemente criticada no 
âmbito nacional e internacional).

Em 2009, a Guyana adotou uma Estratégia de Desenvolvimento Baixo em 
Emissões (LEDS), orientada a combater a mudança climática e promover 
o crescimento econômico e o desenvolvimento. O país assinou com a 
Noruega um Memorando de Entendimento, com financiamento para cinco 
anos. Por outro lado, estabeleceu-se o Fundo de Investimento REDD+ da 
Guyana (de US$ 250 milhões), para a implementação da estratégia LEDS 
até 2015.

No Suriname, entre 1998 e a década de 2000, revisaram-se as estruturas 
de manejo florestal e ambiental: o Conselho Nacional do Ambiente, o 
Instituto Nacional para o Ambiente e o Desenvolvimento do Suriname,  
e a Fundação para o Manejo Florestal Sustentável. Em 2006,  
formulou-se a Política Nacional de Florestas. Em 2009, desenhou-se  
uma Estratégia de Desenvolvimento Verde, com pagamentos por  
retenção de carbono.

Desmatamento por período % desmatamento sobre a floresta original

Sub-bacia (ordem 3)
Superfície de 

floresta original 
estimada

 Desmatamento 
acumulado até 

2000 
 2000-2005  2005-2010  2010-2013 2000-2013 acumulada total

km2 km2 km2 km2 km2 % %

Tacutu 5.652 249 93 137 4 4,2 8,6

Suriname (Costa) 67.309 5.348 138 161 91 0,6 8,5

Guyana-Esequibo (Costa) 51.346 1.893 385 301 57 1,4 5,1

Guayana Fr. (Costa) 41.540 1.405 259 180 176 1,5 4,9

Cuyuní 44.485 522 211 99 41 0,8 2,0

Esequibo 64.680 378 91 272 17 0,6 1,2

Marowijne 73.027 275 64 134 89 0,4 0,8

Amapá (Costa) 13.354 53 9 13 4 0,2 0,6

Corantijn 63.680 136 21 43 37 0,2 0,4

Mapa 2. Sub-bacias com maior desmatamento proporcional

O principal vetor de desmatamento e degradação florestal no Suriname é 
a mineração de pequena, media e grande escala (bauxita, ouro, caulim e 
diamantes). Outros vetores são a extração de madeira, o desenvolvimento 
de infraestrutura, a agricultura, a produção de energia, os projetos 
imobiliários e os incêndios florestais.

Estima-se que em 2005 operavam na Guyane Française entre 3.000 e 
8.000 mineradores ilegais. Segundo o Escritório Nacional de Florestas, 
a mineração – legal e ilegal – causou importante contaminação dos 
rios (1.333 km de curso de água contaminados em 2005 e 4671 km 
impactados pela contaminação secundária). Em 2012, a mineração ilegal 
foi considerada uma ameaça para as florestas da Guyane Française.

Se bem a extração de madeira cresce, é ainda pequena, comparada com 
a da região amazônica. A média anual para 2000 e 2009 é estimada em 
60.000 m³ de madeira (alcançando os 86.000 m³). O corte ilegal estimado 
para a expansão da agricultura e assentamentos humanos para a década 
de 2000 flutua entre 1.500 e 2.000 ha.

Cenários futuros
O crescimento da extração de madeira e a mineração estão aumentando 
a pressão sobre as florestas do interior, especialmente no Suriname e na 
Guyana. Ambos os países recebem apoio do Fundo Cooperativo para 
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o Carbono Florestal, destinado a implementar programas nacionais da 
REDD+ (Guyana desde 2012 e Suriname desde 2013). Estes países estão 
desenvolvendo sistemas de monitoramento, relatoria e verificação do 
desmatamento, degradação florestal e reservas de carbono (MRVS).

O projeto Guyana REDD+, financiado pela França e pela União Europeia, 
apoia desde 2013 o desenvolvimento com baixa emissão no Suriname, 
Guyana e o estado brasileiro do Amapá, buscando modelar cenários de 
gestão e mecanismos de implementação de REDD+. O Fundo para o 
Escudo da Guyana (GSF), financiado pela Holanda e pela União Europeia, 
implementará acordos ambientais multilaterais.

Apesar dos compromissos dos países do Escudo das Guyanas em 
adotar estratégias de desenvolvimento de baixas emissões e em reduzir o 
desmatamento e a degradação florestal, e em que pese o crescente apoio 
internacional a estas políticas, as ameaças à floresta estão crescendo na 
região e não tem sido fácil implementar as políticas e projetos acordados.

Estima-se que a taxa total de desmatamento da Guyana, em 2012, foi 
de 0,079%. A confirmação deste aumento implicará numa redução de 
pagamentos ao país conforme seu acordo com a Noruega. As maiores 
variáveis quanto ao desmatamento na Guyana são os preços do 
ouro, da bauxita e de diamantes. Outro fator é o programa IIRSA, com 
planos para a construção de três corredores viários: o primeiro unirá 
Georgetown-Lethem; o segundo conectará o ocidente e o norte do Brasil 
com Manaus, Boa Vista, Venezuela e Guyana; o terceiro oferecerá uma 
alternativa para a Conexão Manaus-Caribe. Foi estancado um projeto de 
represa hidroelétrica nas cataratas de Amaila, sobre o rio Kuribrong (as 
importações de combustíveis para gerar eletricidade equivaleram a um 
terço do PIB em 2008).

Suriname foi a economia com maior crescimento na América do Sul 
em 2012. Para entender sua demanda energética, pretende-se construir 
represas hidroelétricas: estima-se que a de Grankriki resultará na 
transformação de 47.000 ha de floresta e em relevante desmatamento 
secundário e degradação. Por outro lado, planeja-se expandir as 
plantações de açúcar para etanol, com a conversão de grandes porções 
de floresta. Também se está investindo em exploração de petróleo e gás. 
No âmbito da IIRSA, planeja-se ampliar a rodovia que une Paramaribo 
com o Brasil, abrindo assim o acesso a uma região com alto valor de 
biodiversidade, de depósito de bauxita, ouro e diamantes.

A economia da Guyane Française depende em grande medida do centro 
espacial Korou e de transferências da França metropolitana. Estima-se 
que a mineração ilegal continuará sendo um vetor de desmatamento, mas 
em uma escala muito menor que no Brasil ou nos países andinos, e é 
possível que seus baixos níveis de desmatamento se mantenham, dado 
seu baixo nível populacional, sua riqueza comparativa e sua capacidade 
administrativa.

Nos três países, o ecoturismo está em alta, ainda que não se tenha 
determinado sua contribuição econômica real. Se bem que seja pouco 
provável que este setor cresça devido à crise econômica na Europa e 
nos Estados Unidos, poderia contribuir para a redução dos vetores de 
desmatamento.
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ANÁLISE DO DESMATAMENTO
 MARCO METODOLÓGICO

O protocolo RAISG usado para análise do desmatamento na região 
amazônica1 se apresenta na fiGurA 1. O mesmo está baseado na 
integração e sinergia entre o conhecimento e as capacidades das 
instituições membro da Rede. Como já se mencionou, no ano de 2008 
não se contava com dados de desmatamento para toda a região, nem 
com outras aproximações que permitissem estimá-la em uma escala 
adequada para compreender os processo de mudança e sua incidência. 
Por esta razão, justificava-se (e ainda se justifica) plenamente articular 
as experiências existentes para conseguir produtos padronizados que 
dessem conta do processo de perda de floresta na região. O apoio 
técnico, em termos de desenvolvimento de ferramentas computacionais 
para o processamento e análise do desmatamento, foi proporcionado pelo 
Imazon (Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia), que também 
foi responsável pela capacitação no uso dessas ferramentas. A instituição 
contava com um percurso importante no estudo do desmatamento 
brasileiro, assim como no desenvolvimento de índices e melhorias na 
análise existente para melhorar a identificação da degradação florestal2. 
Por um lado, dentro das restantes instituições participantes da Rede 
(EcoCiencia, FAN, Gaia, IBC, ICV, ISA, IVIC, Provita), contava-se com 
conhecimento sobre a Amazônia andina e guianesa, além da experiência 
na análise de sensores remotos e análises espaciais.

Dessa maneira foi possível:

• Contar com um marco conceitual e metodológico padronizado que 
facilitasse análises comparativas entre os diferentes países, com a 
incorporação das diferenças sub-regionais e locais que dão conta da 
heterogeneidade ambiental da região amazônica;

• Conformar uma equipe técnica, cuja capacitação no uso de 
ferramentas de análises semi-automáticas foi tutoriada pelo Imazon; e

• Incorporar o conhecimento do grupo sobre as amazônias andina e 
guianesa para melhorar e ampliar as capacidades da ferramenta 
ImgTools (Image Processing Tools)3, desenvolvida pelo Imazon, de 
forma a permitir sua aplicação em toda a Pan-Amazônia.

Para este momento, conta-se com a uma metodologia consolidada e 
ferramentas que têm sido testadas e aplicadas na Amazônia brasileira, 
utilizando vários sensores remotos (Cbers, Modis, SPOT 5 MS, Aster, 
Landsat 5/TM, 7/ETM+, 8)4 e no âmbito da Pan-Amazônia5.

No marco desta publicação estamos apresentando uma análise do 
desmatamento multitemporal, que considera os períodos 2000-2005,  
2005-2010 e 2010-2013, em que o ano 2000 constitui a linha base 
para toda a Amazônia. Do mesmo modo, estimou-se o desmatamento 
histórico, definido como a perda acumulada de floresta até o ano 2000. 
Os procedimentos específicos de ambos os processos são indicados nas 
seções subsequentes.

Desmatamento contemporâneo
O protocolo RAISG inclui, desde um ponto de vista operacional, vários 
passos que se descrevem a seguir (fiGurA 1).

A. Aquisição e condicionamento da informação base

1. Criação da estrutura de armazenamento de dados: definiu-se uma 
estrutura de diretórios e subdiretórios para o armazenamento e 
manejo das imagens, que permitiu organizar, manipular e analisar 
os dados para o pré-processamento, processamento e a posterior 
integração da informação gerada por cada um dos países.

2. Aquisição de imagens de satélite: utilizaram-se imagens de satélite 
Landsat 5/TM, 7/ETM+, 8, idealmente com uma cobertura de nuvens 
menor que 20%. As imagens têm uma resolução espacial de 30 
metros para as bandas requeridas e cobrem uma área aproximada 
de 180 km x 180 km. Foram adquiridas via Web da Universidade de 
Maryland (http://www.glcf.uniacs.umd.edu), o Instituto de Pesquisas 
Espaciais (INPE) (http://www.inpe.br), Earth Resources Observation 
and Science Center (EROS) (http://glovis.usgs.gov) e United States 

Geological Survey (http://earthexplorer.usgs.gov). Aproximadamente, 
294 imagens Landsat cobrem a região amazônica. O ano 2000 
foi definido como linha base e os anos 2005, 2010 e 2013 como 
pontos de corte para a análise. Tendo em vista a ausência de 
suficientes imagens de qualidade necessária para um mesmo ano, 
consideraram-se imagens tomadas ente junho de 1998 e julho de 
2002, para 2000; para 2005, consideraram imagens tomadas entre 
junho de 2003 e julho de 2007; e para 2010, imagens tomadas entre 
junho de 2008 e setembro de 2011. Finalmente, para o período de 2013 
foram consideradas imagens entre agosto de 2012 e março de 2014.

3. Definição da legenda: foram consideradas as seguintes classes:

Floresta: Terra com vegetação arbórea com uma cobertura de copa 
e dossel de mais de 10% da área e uma superfície superior a 0,5 
hectares, e árvores cuja altura é superior a 5 metros ou capazes de 
alcançar estes limites mínimos in situ6.

Não-floresta: Áreas sem cobertura arbórea, seja porque foi 
desmatada antes do ano 2000 (linha base) ou porque correspondem 
a ecossistemas não arbóreos, como por exemplo afloramentos 
rochosos, páramos, savanas, pastagens, culturas, zonas de 
queimadas, praias e areias.

Desmatamento: Área onde a cobertura de floresta original foi 
eliminada dentro do período de estudo.

Água: Áreas de corpos d’água como rios, lagos, lagoas, meandros, 
entre outros.

Nuvens e sombras: Áreas que estão cobertas por nuvens e sombras 
em qualquer período de tempo analisado.

Sem classificar: Áreas com ausência de dados de origem, produto 
de problemas nas imagens originais, por exemplo, falhas no sensor 
Landsat ETM+ que gerou imagens com faixas sem informação.

B. Pré-processamento

1. Compilado de bandas: é o processo de seleção e agrupamento de 
bandas das imagens de satélite em uma ordem determinada, de 
acordo com o sensor. Desta maneira, selecionaram-se as bandas 
Blue, Green, Red, Near Infrared (NIR), Mid Infrared (MIR) e SWIR das 

imagens Landsat 5/TM e 7/ETM, enquanto para o sensor Landsat 8 
são Coastal aerosol, Blue, Green, Red, Near Infrared (NIR), SWIR 1, 
SWIR 2, Cirrus, Thermal Infrared (TIRS) 1 e Thermal Infrared (TIRS) 2.

2. Ortorretificação: é o processo mediante o qual se corrigem as 
distorções espaciais e de relevo das imagens de satélite devido 
às características ópticas do sensor, sobre o ângulo de tomada da 
imagem e as variações topográficas na superfície da Terra. Para 
tanto, utilizou-se o modelo digital de elevação (SRTM de 90 metros 
de resolução espacial, produzido pelo Global Landcover Facility 
(http://glcf.umd.edu), e imagens previamente ortorretificadas. Como 
resultado desse processo, obtiveram-se imagens ortorretificadas 
com deslocamentos inferiores a 2 pixels e erro quadrático médio 
de até 0,5 (R2 ≤ 0,5), sendo o padrão aceito mundialmente. Esta 
correção foi realizada nas imagens Landsat 5/TM e landsat 7/TM que 
necessitavam de tal tratamento.

3. Definição e redimensionamento de linhas e colunas: para a 
comparação entre períodos é necessário que as imagens 
correspondentes a anos diferentes tenham as mesmas dimensões 
em linhas e colunas. Deste modo, evita-se que o deslocamento por 
localização de pixel gere a identificação errônea de mudanças de 
cobertura. Por isso, as imagens maiores foram redimensionadas, 
usando como imagem base aquela de menor dimensão.

4. Correção radiométrica e atmosférica: devido a falhas do sensor ou 
distorções por condições atmosféricas associadas aos efeitos da 
dispersão da longitude de onda que afetam as bandas das imagens 
multiespaciais de longitude de onda mais curta (bandas Blue, Green 
e Red) se realizaram as correções por pixel a partir de algoritmos de 
módulos Haze Correction do ImgTools (limpeza de fumaça e neblina) 
para as imagens Ladsat 5/TM e 7/ETM. Posteriormente, realizou-se a 
transformação dos valores digitais (DN) em radiância e reflectância da 
superfície, as quais são em seguida utilizadas na análise de mistura 
espectral (SMA). Para isso, utilizaram-se os módulos Radiometric 
Calibration del ImgTools, FLAASH (Fast Line of sight Atmospheric 
Analysis of Spectral Hypercubes) do ENVI. Em alguns casos, 
para esta transformação usou-se o programa LEDAPS (Landsat 
Ecosystems Disturbance Adaptive Processing System – http://
ledapsweb.nascom.nasa.gov para imagens Landsat 5 e 7).

C. Processamento

1. Análise de Mistura Espectral (SMA)7: é o processo mediante o qual se 
obtém as frações espectrais (GV, NPV, Soil e Cloud) que nos permitem 
identificar as áreas onde há vegetação fotossinteticamente ativa, 
vegetação não fotossinteticamente ativa, solos e nuvens/sombras. 
Esta análise assume que a reflectância registrada em um determinado 
pixel é produto de uma mescla dos sinais espectrais de vários 
elementos que compõem a superfície correspondente. Estas imagens 
são utilizadas como insumo para a classificação final. Por exemplo, 
a fração Soil identifica com precisão a estrutura de aproveitamento 
florestal como caminhos e pátios de madeira, a fração de NPV ajuda 
a identificar zonas de floresta degradada e a fração GV a identificar 
zonas de floresta densa.

2. Criação de máscaras: a captura da informação sobre corpos de água, 
nuvens e sombras nas imagens de satélite é necessária para evitar 
confundi-los com outras categorias de cobertura na classificação final.

3. Cálculo de Índice Normalizado de Diferença de Frações (NDFI)8: 
este índice, obtido a partir das imagens de fração, realça sinais 
espectrais de mudanças ocorridos nas florestas, permitindo desta 
maneira diferenciar entre florestas degradadas e intactas, assim como 
detectar áreas desmatadas. O NDFI usa valores entre -1 e 1, em que 
os valores próximos a 1 correspondem a florestas densas e valores 
próximos a -1 correspondem a solos expostos.

D. Classificação

A todas as imagens foi aplicado o método de classificação por árvores de 
decisão, neste caso aplicando a ferramenta ImgTools. Os insumos foram 
as imagens de fração (SMA), o NDFI e, como opcional, as máscaras de 
água e nuvens/sombras. Isso permite discriminar as classes: floresta, 
não floresta, água e nuvens em todas as imagens e, a partir de 2005, o 
desmatamento.

A área Amazônica efetivamente analisada representou 95,8%. Esses 4,2% 
faltantes correspondem a áreas não avaliadas no Brasil.

E. Pós Classificação

1. Revisão e edição de resultados: para evitar a possível classificação 
dentro de uma mesma classe de elementos diferentes, mas com 
respostas espectrais similares, os resultados da classificação foram 
comparados com as imagens de satélite pré-processadas. Estes 
equívocos nas classificações são relativamente comuns quando 
se empregam classificadores automáticos e semiautomáticos. Um 
exemplo disso é o caso das plantações florestais, que com frequência 
são classificadas como florestas. Ao identificar-se alguma confusão 
desse tipo, procedia-se a edição manual da classificação. Para 
realizar este procedimento de uma maneira confiável é importante 
contar com informações complementares confiáveis e com analistas 
com certo nível de experiência.

2. Filtro temporal: neste processo utilizou-se a informação temporal de 
cada pixel das imagens para corrigir inconsistências e ajustar melhor 
as classificações de um determinado período. Utilizaram-se regras 
que validam a história de cada pixel (mínima unidade de uma imagem 
de satélite) para aproveitar o máximo de informação possível de cada 
imagem. Por exemplo, se no pixel se identificou floresta para os anos 
2000 e 2010, mas nuvens em 2005, pode-se fazer sua reclassificação 
como floresta.

F. Avaliação da precisão

A precisão da classificação final foi calculada com a finalidade de estimar 
sua correspondência com a cobertura do terreno. Para isso, comparam-se 
pontos selecionados aleatoriamente nas classificações de imagens de alta 
resolução (SPOT 1,5m, SPOT 10m, IKONOS 5m, CBERS 5m e GeoEye) 
com dados de campo, ou com ambos.

O primeiro passo foi gerar uma amostra piloto que consiste em coletar 
um pequeno conjunto de pontos aleatórios estratificados pelas classes. 
Para cada ponto, comparou-se a classe do pixel na classificação com 
as imagens ou dados de campo e se estimou o erro inicial e, com isso, 
o tamanho de uma amostra representativa de ponto de verificação para 
toda a área classificada. Posteriormente, passou-se a comparar todos os 
valores dos pixels da amostra com as imagens de alta resolução ou os 
dados de campo e calculou-se a matriz de erro e a estimativa da precisão 
da classificação para toda a região.

G. Integração de dados

Os resultados das classificações foram incluídos no banco de dados da 
RAISG, alojado no ISA. Ali, levou-se a cabo seu recorte e preparação para 
a elaboração de mosaicos regionais, os quais serão empregados para a 
produção da análise, mapas e divulgação via web.

H. Cálculo das taxas de desmatamento

As taxas de desmatamento são uma estimativa da área de floresta afetada 
pelo desmatamento como consequência das atividades humanas em 
um período de tempo. Podem expressar-se em unidades de superfície 
por unidades de tempo (por exemplo, km²/ano ou ha/ano) ou em 
porcentagem. Para calculá-las se utilizou um método adaptado por Food 
Administration Organization (FAO), o qual assume que a área de floresta 
decresce no tempo de forma exponencial por causa do desmatamento9. 
Para efeito de cálculo, tomou-se como ponto de corte para avaliar cada 
período o dia 1 de agosto, de forma que as taxas anuais consideram a 
perda de floresta que ocorreram entre 1 de agosto de um ano, digamos 
2000, até 31 de julho do ano seguinte, neste caso, 2001. Do mesmo modo, 
para os períodos definidos toma-se desde o dia 1 de agosto de 2000 até 
o dia 31 de julho de 2005, de 1 de agosto de 2005 a 31 de julho de 2010 e 
de 1 de agosto de 2010 até 31 de julho de 2013. Por outro lado, o método 
permite levar em consideração as datas reais de cada uma das imagens 
avaliadas, o que garante que se comparem os mesmos períodos entre 
as distintas cenas ao longo de toda a região. As taxas foram estimadas 
no contexto dos países, Áreas Protegidas, Territórios Indígenas e bacias 
hidrográficas, para os quais se empregaram as camadas de informação 
que a RAISG vem consolidando e estandardizando.

Desmatamento histórico
Como já foi mencionado, a classe não-floresta identificada para o ano 
2000 agrupa três categorias de dados, que sem informação prévia não 
podem ser diferenciadas, a saber: formações naturais não florestais, áreas 
não florestais transformadas e áreas desmatadas. Por isso, a área não 

Figura 1. Protocolo RAISG para análise do desmatamento 
na Pan-Amazônia 
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florestal detectada para esse ano foi avaliada com o objetivo de poder 
detectar qual extensão era produto do desmatamento histórico recente. No 
caso da Bolivia, do Brasil e do Ecuador, utilizou-se informação disponível 
em contexto nacional10,11,12,13. Os restantes países empregaram os dados 
da Global Land Cover14, um DEM de 90m e a experiência de cada analista 
com dados nacionais. A abordagem variada dá conta da falta de estudos 
sistemáticos no âmbito de toda a região amazônica.

Para levar a cabo a análise, extraiu-se a classe não-floresta do mosaico, a 
qual foi analisada com os dados disponíveis segundo os casos nacionais. 
Com esta informação foi possível estimar a cobertura florestal perdida até 
o ano 2000 e até 2013.

Para determinar a cobertura florestal original da região, somaram-se a 
classe Floresta, ano 2000, e a classe identificada como desmatamento 
dentro da categoria não-floresta, ano 2000, depois da análise histórica 
antes mencionada.

Considerações do protocolo
As estimativas de desmatamento que se apresentam neste estudo podem 
diferir das encontradas em publicações prévias da Rede, considerando 
o mesmo período. Isso é consequência de diversos fatores, mas 
principalmente da aproximação aplicada em cada um dos casos para o 
cálculo do desmatamento. Por exemplo, em Amazônia Sob Pressão15, 
as estimativas se realizaram por país e para toda a região, a partir de 
mosaicos de imagens, onde as áreas de sobreposição se consideravam 
em função de sua menor afetação pela presença de nuvens. Isso podia 
resultar em diferenças sobre a extensão utilizada de cada imagem. Nesta 
publicação, ao contrário, se está trabalhando cena a cena e a superfície 
que participa dos cálculos para cada imagem é a mesma, já que a área 
de sobreposição se divide em partes iguais. Além disso, neste estudo foi 

empregada uma maior quantidade de imagens e ferramentas, como o 
filtro temporal, o que permitiu realizar uma maior quantidade de correções 
e diminuir o número de pixels classificados como nuvens ou sombras de 
nuvem ou bem como “sem informação”, por problemas de origem do 
sensor. Desta maneira, aumenta-se a superfície efetiva analisada dentro 
das classes floresta, não-floresta, água e desmatamento.

Desta mesma maneira, dado o processo contínuo de melhoramento do 
método e a inclusão de novos dados é possível que no futuro se observem 
variações entre as estimativas de extensão de perda de bosque e as 
taxas de desmatamento aqui apresentadas com respeito a avaliações 
subsequentes para o mesmo período de tempo. Isso pode dever-se 
principalmente a:

• Reclassificação de pixels atualmente sob a classe de nuvens/sombras 
ou “sem informação” e sua alocação em qualquer das outras 
categorias (floresta, não-floresta, água e desmatamento);

• Ajustes nas classificações em consequência da aparição de nova 
informação, produto do fazer científico;

• O cálculo das taxas de desmatamento está diretamente relacionado 
com a quantidade de informação disponível, de modo que quanto 
maior o número de imagens (classificações anuais), mais exatas 
serão estas estimativas;

• A resolução dos sensores empregados, pois à medida que os 
avanços tecnológicos massifiquem a disponibilidade de imagens 
de alta resolução, aumentará também a exatidão e precisão das 
estimativas em cada um dos tipos de cobertura considerados.

Dessa maneira, as mudanças que podem apresentar-se dão conta de 
uma maior qualidade e robustez dos dados que seguem as melhorias 
metodológicas, o aumento da quantidade e qualidade da informação.
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Exemplos de lições aprendidas com o uso da metodologia
2000/08/06 - Landsat 7 2005/02/01 - Landsat 7 2008/11/08 - Landsat 7 2013/09/11 - Landsat 8

Um dos maiores desafios na obtenção do mapa de 
desmatamento na Colombia, nos diferentes períodos 
do estudo, foi o de contar com grande cobertura de 
nuvens na parte andina e no piemonte amazônico. 
As imagens têm entre 15% e 45% de nuvens, o que 
dificulta a identificação de áreas desmatadas em uma 
das zonas mais afetadas pelo avanço da fronteira 
agrícola nos departamentos de Meta e Caquetá na 
Colombia. Também se pode observar nas imagens 
do centro os gaps provocados por defeitos no sensor 
do satélite Landsat 7.

Path 8 Row 58

Mineração ao longo do rio Caroní e seus 
afluentes (rio Carrao), Venezuela. Nas imagens 
(acima) as mudanças por mineração estão 
marcadas como zonas brancas, na classificação 
(abaixo) aparecem em amarelo (desmatamento) 
se ocorreram no período das imagens, e então 
passam a preto (não-floresta). A seguir as fotos 
dessas áreas, tomadas no final de 2014.

Fotos: Valentina Quintero, outubro de 2014

19/11/2000 12/03/2005 21/01/2010 12/10/2013

Foto tirada no local, durante a fase de construção de  
infraestrutura da hidroelétrica. (Víctor López, nov/2014) 

Zona de construção em 2000. O ponto 
(vermelho) está localizado na floresta 
(em verde).

Zona de construção em 2005 e 2010. O ponto ainda está localizado na mata,  
mas já se detectam mudanças na zona.

Zona de construção em 2013. O 
entorno do ponto foi desmatado e 
está indicado em amarelo.

Os métodos de teledetecção na Amazônia equatoriana permitiram 
estabelecer zonas onde a ação do homem gerou desmatamento. 
Em Ahuano, província de Napo, realizou-se a construção de uma 
hidroelétrica, com infraestrutura associada (ponto vermelho nas 
imagens a seguir). A análise do desmatamento (2000-2013) 
evidenciou a perturbação da zona, detectando “pixels” correspon-
dentes a perda de floresta ou desmatamento (amarelo). Equipe da 
EcoCiencia esteve no local e comprovou as obras.
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Imagen reflectância

Imagem classificada

NDFI

2000 2005 2010 2013

Exemplo de uma cena classificada para os períodos 
2000-2005-2010-2013 e sua concordância com a 
imagem NDFI (Normalized Difference Fraction Index) 
e a imagem de reflectância. Cena Landsat 232-72 
localizada a leste da cidade de Santa Cruz, na Bolivia

cont./ Exemplos de lições aprendidas com o uso da metodologia

DESMATAMENTO na AMAZÔNIA (1970-2013)

Este é um estudo regional sobre a perda de floresta amazônica,  
realizado a partir de análises desenvolvidas com uma metodologia única  

para todos os países que compõem a Amazônia. A informação é gerada de  
acordo com um protocolo que permite a produção e integração dos dados de cada país amazônico.

Trata-se de uma realização da Rede Amazônica de Informação Socioambiental  
Georreferenciada (RAISG), um espaço colaborativo aberto a todos os interessados  

em um futuro sustentável e no fortalecimento da diversidade socioambiental da Amazônia.

Coordenador


