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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

Desde 1973 o INPE vem conduzindo atividades 
de pesquisa e desenvolvimento utilizando sensoriamento 
remoto orbital voltado à avaliação da ação antrópica na 
Amazônia brasileira. Inicialmente, as experiências foram 
adquiridas através da realização de projetos de cooperação 
técnica com a Superintendência de Desenvolvimento da 
Amazônia (SUDAM) com vistas a melhorar o sistema de 
fiscalização de projetos agropecuários sendo implantado 
naquela região com incentivos fiscais concedidos pelo 
Governo Federal (Santos e Novo, 1977). 

Projetos realizados em cooperação com o 
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF) 
objetivando avaliar a cobertura da vegetação da Amazônia 
tiveram inicio em 1978, tendo sido utilizada como área de 
estudo o Estado de Rondônia (Santos et al., 1979). No 
entanto, o primeiro grande experimento em cooperação com o 
IBDF ocorreu em 1979, com o principal objetivo de 
identificar e avaliar áreas alteradas em diferentes 
comunidades vegetais da Amazônia, incluindo também domínios 
não-florestais. Utilizaram-se, naquela oportunidade, imagens 
LANDSAT-MSS de dois períodos diferentes na escala de 
1:500.000 (Tardin et al., 1980). 

Dez anos mais tarde, novo trabalho de . 
estimativa das áreas alteradas na região foi executado 
(Projeto PRODES I) com imagens do LANDSAT-TM na escala de 
1:250.000. Neste trabalho foram utilizadas imagens mais 
recentes disponíveis para a região; porém, em áreas com alta 
incidência de cobertura de nuvens foram selecionadas imagens 
de anos anteriores. Assim, no PRODES I, um total de 101 
imagens foi analisado, obedecendo aos seguintes anos de 
aquisição: 
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ANO NÚMERO DE IMAGENS 

1988 
1987 
1986 
1985 
1984 

73 
19 
4 
4 
1 

TOTAL 101 

Os resultados então alcançados neste projeto 
referem-se a valores de áreas alteradas somente naquelas 
áreas onde a vegetação apresentava fisionomia florestal. Um 
total de 251.426 km2 de área alterada foi obtido para a 
Amazônia Legal. Foram também identificados e estimados 
92. 546 km2 de áreas alteradas referentes a desmatamentos 
antigos ( 6 o. 7 2 4 km2 no Maranhão e 31. 8 2 2 km2 no Pará) que 
não foram computados no total, como explicado em Tardin et 
al. (1989). 

Este projeto teve sua continuidade com a 
elaboração de um atlas que mostra as áreas florestais 
alteradas em bases cartográficas de 1:250.000 (PRODES II). 
Na construção deste atlas foi necessária a análise de 127 
imagens LANDSAT-TM para compor as 196 folhas topográficas 
ias áreas da Amazônia que continham cobertura florestal 

· tera da. As imagens selecionadas foram obtidas nos 
-~êguintes anos: 

ANO NÚMERO DE IMAGENS 

1988 
1987 
1986 
1985 
1984 

77 
38 
6 
5 
1 

TOTAL 127 
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A estimativa de área a partir das informações 
contidas no ATLAS (PRODES II) recentemente realizada foi de 
358.743 km2, sendo computados neste total os 92.546 km2 
referentes a desmatamentos antigos. Esta diferença 
encontrada de 5,5% em relação ao PRODES I refere-se 
principalmente ao uso de imagens adicionais para 
complementar as folhas topográficas e também a uma análise 
mais refinada sobre a interpretação visual elaborada por 
ocasião do PRODES I. 

Mais recentemente, o Instituto de Pesquisas 
Espaciais decidiu atualizar este estudo de estimativa de 
áreas alteradas, tendo como base as cartas contidas no ATLAS 
"ALTERAÇÃO DA COBERTURA FLORESTAL DA AMAZÔNIA LEGAL" gerado 
no Projeto PRODES II/INPE, e a disponibilidade de imagens TM 
do ano de 1989, que cobrem toda a Amazônia Legal, Portanto, 
esta publicação visa apresentar os resultados alcançados 
neste PRODES III, descrevendo inclusive, de forma sucinta, o 
material e o procedimento metodológico e, de uma maneira 
também sumária, uma breve discussão acerca dos resultados 
alcançados que, em próximo relatório técnico, serão 
devidamente explorados. 
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CAPÍTULO 2 

MATERIAL E MÉTODOS 

2.1- IMAGENS LANDSAT 

A área de estudo, que compreende toda a 
Amazônia Legal, está coberta por 222 imagens do LANDSAT-TM, 
que foram utilizadas na forma de composições coloridas, em 
papel, na escala de 1:250.000, dos canais TM3 (filtro azul), 
TM4 ( f i 1 tro verde) e TM5 ( f i 1 tro vermelho) . Todas estas 
imagens orbitais são pertinentes às passagens do satélite no 
ano de 1989, à exceção de uma fração de um terço de imagem 
(órbita 221, ponto 62, WRS) complementado com informação de 
imagem de julho de 1989. Na Figura 2.1 pode-se observar a 
localização destas 222 imagens selecionadas e analisadas, 
das quais 167 imagens serviram para a avaliação das áreas 
alteradas em função da sua distribuição espacial, seguindo o 
processo idêntico adotado na construção do ATLAS (PRODES 
II/INPE) . 
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r:1 IMAGENS UTILIZADAS NA 
~ AVALIAÇÃO- 0A ÁREA ALTERADA 

Fig. 2.1 - Área de estudo e imagens analisadas. 

2.2- MATERIAL COMPLEMENTAR 

Para este estudo foi utilizado o seguinte 
material complementar: 

- Mapas fitoecológicos do RADAMBRASIL: 
- Cartas-imagem Preliminares e Completas de Radar 

(DSG/l:250.000); 
- Cartas-imagem de satélite (INPE-DSG/1:250.000); 
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- Cartas planimétricas (PROJETO RADAM-BRASIL/1:250.000); 
- Cartas topográficas (DSG, IBGE/1:250.000); 
- "Sheet" RADAM (Defense Mapping Agency Topographic Center; 

Washington, DC/MIR 65 e 68/1:250.000). 

Como material de consulta bibliográfica 
também foram utilizados os mapas de alteração da cobertura 
vegetal gerados em projetos do Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e 
Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC), em anos 
anteriores. 

2.3- MÉTODOS 

A primeira fase do procedimento metodológico 
foi direcionada à análise das 222 imagens TM para 
delimitação das áreas de vegetação com fisionomia florestal. 
A base desta definição de limites foram os mapas 
fitoecológicos do RADAMBRASIL, modificados em determinadas 
áreas, em função das características espectrais apresentadas 
pela vegetação em análise. 

A segunda fase constou da identificação e 
delimitação das áreas alteradas (atividades agropecuárias, 
de mineração, queimadas, barragens, etc.), naquelas áreas 
sob domínio da vegetação de fisionomia florestal. A análise 
visual das imagens orbitais seguiu o, procedimento 
fotointerpretativo convencional. Numa etapa paralela, fez-se 
um teste para identificar o grau de homogeneidade na 
extração de informações das imagens, por parte de 
fotointérpretes. 

A avaliação da área alter ada foi a terceira 
fase do procedimento metodológico, avaliação esta realizada 
em mesa digitalizadora, acoplada a um microcomputador PC-AT. 
Em trabalhos anteriores (PRODES I/INPE por exemplo), tal 
cálculo de área vinha sendo também realizado com grade de 
área milimetrada que, para possíveis comparações de 
resultados, não tem, conforme constatado em experimento, 
diferenças significativas de avaliações (_ 5% de erro 
aleatório entre a contagem com grade em relação à contagem 
em mesa digitalizadora). Somente para ilustrar tal assunto, 
pode-se citar o trabalho de Lorensi. e Giotto ( 1988) na 
quantificação de áreas alteradas no Estado de Rondônia por 
métodos de amostragem, comparando métodos de papel 
milimetrado, de pontos sistemáticos, de transectos e por 
método de distribuição amostral de frequências equivalentes. 
A partir dos resultados, concluiu-se não haver diferenças 
significativas entre tais métodos. 
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Os resultados desta avaliação com as imagens 
TM-1989, feita no PRODES III, são apresentados, de forma 
resumida, em gráficos e tabelas, por Estado Federativo e 
para toda a área da Amazônia Legal. 



CAPÍTULO 3 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

No inicio da apresentação dos resultados, é 
oportuno apresentar uma análise acerca do indice de 
cobertura de nuvens das 222 imagens analisadas para toda a 
área da Amazônia Legal. A Figura 3. 1 ilustra as classes 
percentuais desta cobertura de nuvens, imagem por imagem, 
considerando a aquisição destes dados orbitais para o ano de 
19 8 9. Deste total de 2 2 2 imagens neste ano, cerca de 9 o% 
-~resentam condições extremamente satisfatórias para a 
.x't r aoão de informações, ressaltando inclusive que 67, 1% das 
imagens apresentam máxima extração de informações, ou seja, 
com 0% de índice de cobertura de nuvens. 

COBERTURA DE NUVENS 

c::J Oº/o 
E::] >o ..;;5º/0 

~ >5 '5;;10°/o 

~ >10 .;;25º/o 

~ >25 ::,50º/o 

- >50°/o 

Fig. 3.1 - Mapa de distribuição de cobertura 
por imagem LANDSAT-TM. 

de nuvens 



A Figura 3.2 mostra a localização das cartas 
topográficas que cobrem grande parte da Amazônia Legal e que 
serviram de orientação para extração de informações nas 
imagens sobre as "alterações da cobertura florestal" e que 
já constavam do ATLAS elaborado no projeto PRODES II/INPE. 
As áreas cobertas por estas 196 cartas são relativas àquelas 
que realmente apresentam indícios de ação antrópica no 
domínio da cobertura florestal. Contudo, neste PRODES III, 
mais seis cartas foram acrescidas, totalizando 202 cartas 
cobertas com os dados orbitais por 167 imagens. Vale lembrar 
que o restante das imagens (55) também foi analisado, tanto 
para a definição dos limites acerca da fisionomia florestal, 
como para a verificação de alguma área com ação antrópica. 
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Fig. 3.2 - Mapa-índice das cartas topográficas utilizadas. 

Na Figura 3.3 são apresentados valores de 
densidade de alteraçào da cobertura florestal por folha 
topográfica até 1989, enquanto que a Tabela 3.l apresenta 
os dados quantitativos das áreas alteradas na cobertura 
florestal, por Estado da Federação, contidos na Amazônia 
Legal, obtidos nos Projetos PRODES I, II e III. 
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Fig. 3.3- Classes de densidade de alteração da 
florestal por folha topográfica. 
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TABELA 3.1 

DADOS QUANTITATIVOS DE ÁREAS COM ALTERAÇÃO DA COBERTURA 
FLORESTAL POR ESTADO DA FEDERAÇÃO CONTIDOS NA 

AMAZÔNIA LEGAL 

ESTADOS 1 ÁREA ALTERADA (Km2) 

PRODES I 1 PRODES II 1 
PRODES III* 
(Incremento) 

Acre 5.509 7.198 1. 633 
Amapá 842 576 290 
Amazonas 12.836 16.484 12.692 
Pará 120.563 128.143 12.223 
Rondônia 30.046 29.304 2.091 
Roraima 2.187 2.584 922 
Tocantins/ 20.279 20.959 1. 362 
Goiás 
Maranhão 84.495 82.275 6.191 
Mato Grosso 67. 215 71. 220 8.341 

AMAZÔNIA 343,972 358.743 45.745 
LEGAL 

* Para a interpretação correta deste valor, vide Capitulo 
4. 

Com base na Tabela 3 . 1 pode-se claramente 
perceber que existem diferenças por Estado entre os valores 
obtidos das avaliações nos projetos PRODES I e II, com erros 
de omissão e inclusão. De forma sintetizada, pode-se como 
discussão dos erros de inclusão apontados no PRODES I, 
destacar aqueles ocorridos nos Estados do Amapá ( 46%} e 
Maranhão (10%), cuja justificativa é explicada pela 
caracterização e inclusão indevida no cálculo anterior 
(PRODES I), de algumas áreas alteradas que não estavam em 
domínio florestal. o erro de inclusão (2,5%) em Rondônia, de 
magnitude não significativa, pode ser atribuído em parte ao 
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fator já mencionado e também à diferença de contagem de área 
entre os Projetos PRODES I e II (grade e mesa 
digitalizadora, respectivamente). 

Quanto aos erros de omissão, contidos na 
comparação entre PRODES I e II, é relevante o caso do Estado 
do Acre (23,5%), em razão da não-aquisição de imagens com 
indícios de alteração da vegetação em todo o Estado, devido 
à seleção dos produtos orbitais ter sido feita com base na 
observação inicial do mosaico elaborado com imagens da banda 
TM3. Tal mosaico apresentava dados pouco recentes, e a 
própria banda espectral TM3, individualizada, não favorecia 
a indicação de áreas já em processo de regeneração ma is 
~ntiga e nem daquelas pequenas áreas caracterizadas como de 
~ultura de subsistência nas zonas de extrativismo. 

A inclusão de um maior número de imagens no 
PRODES III para análise deste Estado e a aquisição de 
produtos, na forma de composição colorida, facilitaram em 
muito a caracterização dos alvos mencionados, tornando, 
sobretudo neste último trabalho, com dados de 1989, o valor 
estimado mais realista. A polêmica iniciada no ano passado 
acerca dos dados do Acre, pelos resultados encontrados pelo 
IBAMA (8.132 km2), FUNTAC (6.331 km2) e INPE (5.509 km2) 
motivaram a elaboração de uma pormenorizada análise do 
material e da metodologia empregada, julgando-se, a partir 
de então, este problema solucionado com a obtenção mais 
confiável dos dados neste PRODES III (área de 8.831km2 até 
1989) . 

o valor do incremento medido no PRODES III, 
de 45.745 km2, não pode ser considerado como a taxa anual, 

· ~ aue as épocas efetivas de aquisição de imagens, no PRODES 
~ PRODES III, correspondem a um período maior do que um 

_.,o. O capitule a seguir contém uma avaliação da taxa 
anual.9 

CAPÍTULO 4 

CONCLUSÕES 

Alguns comentários finais devem ser feitos 
com vistas à correta utilização dos dados apresentados em 
outros trabalhos. 

,~ 



..;•• 

Uma das maiores utilidades de levantamentos 
sistemáticos corno o apresentado aqui não está nos números e 
tabelas que, evidentemente, não podem resumir a situação da 
Floresta Amazônica Brasileira em uma página. A distribuição 
espacial dos resultados, e o seu detalhamento até escalas 
mais próximas da escala humana são essenciais para que o 
manancial de informações possa ser plenamente utilizado. Em 
consequência, a disponibilidade do Atlas, devidamente 
atualizado, é uma contribuição a ser aproveitada pelos 
órgãos envolvidos na região. 

Os números apresentados devem ser utilizados 
com a devida cautela e pleno conhecimento das margens de 
indeterminação envolvidas. 

Foram tomados os necessários cuidados para a 
eliminação de todas as fontes de erro sistemático possíveis 
de serem eliminadas, deixando como resíduo apenas os erros 
puramente aleatórios, com média zero e amplitude estimada 
acima. 

As margens de erro indicadas aplicam-se 
estritamente às medições efetuadas independentemente. No 
caso, por exemplo, as medidas feitas para 1989 foram dos 
incrementes em relação às medidas feitas sobre o Atlas de 
1988, e portanto as margens de erro indicadas aplicam-se aos 
totais de 1988 e ao incremento 1988-1989. 

A existência de nuvens introduz um êrro 
sistemático nas medidas, cuja amplitude deve ser 
explicitada. A abordagem adotada na confecção do Atlas de 
1988, que constou da utilização de imagens de anos 
anteriores, o tanto quanto necessário para a completa 
cobertura de todo o território estudado, não é mais 
aplicável a 1989 e anos posteriores enquanto estiverem sendo 
medidos incrementas e não valores totais, pois a busca de 
imagens sem nuvens em anos anteriores resultaria, por 
definição, no uso de imagens já utilizadas. 

Na cobertura de 1989, a fração da área 
coberta com nuvens foi de 5,5%, como visto acima. A 
aplicação dessa margem ao incremento resulta numa margem de 
êrro de uma fração de 1% no total daquele ano. 
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Os desvios causados pela distribuição 

temporal das imagens devem ser tratados de outra forma. 
Como visto acima, os dados de 1989 e dos anos seguintes 
serão por definição dados do mesmo ano. Não faz muito 
sentido considerar a distribuição das imagens dentro do ano 
porque a amostragem serã sempre concentrada nos meses secos, 
com pouca cobertura de nuvens, e que são exatamente os meses 
durante os quais o desflorestamento está em evolução. Com 
as técnicas atuais não é possível medir o desflorestamento 
nos meses chuvosos, quando presumivelmente ocorrem patamares 
na curva de área desflorestada versus tempo. 

o viés temporal dos dados do Atlas de 1988 é 
inevitável. No entanto, a disponibilidade agora de dados 
homogêneos para 1989 permite agora corrigir, em primeira 
ordem, esse viés. É evidente também que a correção só pode 
ser feita de forma linear, porque essencialmente se dispõe 
somente de dados para dois anos, o que não permite a 
consideração da segunda derivada temporal no ajuste. 

A correção é obtida definindo-se que os dados 
apresentados aqui para 1989 correspondem a uma época 1989.0, 
admitindo uma variação linear em todo o período de 1984 a 
1989 e, ainda, que não há correlação entre os anos das 
imagens utilizadas para o Atlas de 1988 e a ocorrência de 
desflorestamento, o que equivale a admitir que não há 
correlação entre as ocorrências de nuvens e de 
desflorestamento. 

O resultado obtido é de que 
revisados de 1988 correspondem à época 1987,6. 

os dados 

Este dado é importante em qualquer tentativa 
de estimação da taxa anual de desflorestamento, um exercício 
já de per si difícil devido à proximidade temporal das duas 
observações, a de 1988 e a de 1989. 

A taxa de desflorestamento em 1988, 3, ponto 
intermediário entre as épocas de 1987, 6 e 1989, das duas 
observações, é um resultado adicional obtido do processo de 
correção do viés temporal dos dados de 1988, tendo sido 
obtido o valor de 33.000 quilômetros quadrados por ano. 

projetos 
afirmação 
de um ano 

Deve ainda ser mencionado que os dados dos 
PRODES II e PRODES III não permitem qualquer 
sobre a variação da taxa anual de desflorestamento 
para outro. 
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