
1\I P A tvl l --- .. INSTITUTO SOCIOAMB!ENTAL 

data··-·····-·····/. /-····-- 
c od. 1 -'' 1' q,o (; _;:.:, -, _____________ ., ......•..•.. ~-~.----- - -~--------- 

~ .. 

~ ~:... - 

Uso DO FOGO NA AMAibti. 
·::.fJ 

ESTUDOS DE CASO AO LONGO oo 
' ; ·./.~.. . . ' . . . ' f: '.:~~i<:/:~.Í\~.;~- 

··.: .... -</:: .... : .,·-. DESMATA 
' . . 

~' 

( . 

( 



lnstJMo de Pssqu,sa Ambísntal da Amazónia - IPAM 

\ ,..... CONDUZIDO PELO: 

\ ,-. INSTITUTO DE PESQUISA AMBIENTAL DA AMAZÔNIA 

IPAM 
( ,..... 
( . ,..... 

EM CONTRATO COM: 

BANCO MUNDIAL/ G7 

PROGRAMA PILOTO PARA A PROTEÇÃO DE FLORESTAS TROPICAIS 
/ 
\ _,,.... 

'·--- 

- - 



Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM 

,,,.-. 

,,...... 

Uso DO FOGO NA AMAZÔNIA: 

,,...... 
\ 

ESTUDOS DE CASO AO LONGO DO ARCO DE 

1. 
r< 

1 
,--. 

DESMATAMENTO 

"RELATÓRIO TÉCNICO" 

BELÉM - PARÁ 

1997 
,,...... 

(A 
( 
,-.. 

--- ~ , .,._ 
t ,-.. 

r- 

,-. 

,--. - - - - 
r» 

,-.. 
~ 



Jnstrtuto de P&squísa Ambiental da AmaZ6ma - IPAM 

EQUIPE TÉCNICA 

1 ,--. 

Ane Auxiliadora Costa Alencar - 1 PAM 

Geógrafa 

~ºªniel Curtis Nepstad, PhD - yy_HRÇ/IP)\M _ 
Biólogo 

Elza Lilia Gomes e Silva - IPAM 

Geógrafa 

Paul Lefebvre, MA- WHRC/IPAM 

Geógrafo 

Elsa Mendonza - UFAC/Parque Zoobotânico 

Engª Florestal 

Irving Foster Brown, PhD - WHRC/UFAC 

Geoquímica Ambiental 

Débora Almeida - APA - Ouro Preto do Oeste/AO 

Engª Agrônoma 

Oswaldo de Carvalho Jr., Msc - IPAM 

Biólogo 

\ - 
l r- 
( ,.- 
( 

(,.-.... 

(...:., 

e ,-.. 

1 ,- 

( ---- 



Instituto de Pesqwsa Ambumtal da AmazlJnía - IPAM 

AGRADECIMENTOS 

1 
1. ,-. 

À United States Agency for lnternational Development -USAID, 

por financiar o estudo de mapeamento de cicatriz de fogo 

florestal em Paragominas e às outras instituições que tornaram 

possível a realização desse estudo: 

The Woods Hole Research Center -Woods Hole, MA, EUA 

Universidade Federal do Acre, Parque Zoobotânico - AC 

Ass. dos Produtores Alternativos de Ouro Preto do Oeste - AO 

SEDAM, Rondônia 

EMATER - Pa. Escritório de Santana do Araguaia 

CEPLAC e INDECO - MT. Escritórios de Alta Floresta 
( ·,-., 

Aos demais colaboradores que participaram do planejamento e execução 

desse estudo. 
,-.. 

( ,-- 
( ' ,-.. 

,-- 
' 
\_ ,,-. 

,-. 

,-. 

,-.. 

,-.. 

,-.. 

,-.. 

,-.. 

,-- 
__.... 



Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM 

SUMÁRIO 

,,-. 

l ,,..... 

RESUMO EXECUTIVO 

INTRODUÇÃO ........••................. ································································· 01 
MÉTODOS .......•..•.....................................•....•....................•...................... -· ·- .. 02 

1. Área de Estudo 02 

2. Breve descrição das áreas de estudo 03 

3. Escolha das Propriedades 05 

4. Entrevistas 06 

5. Checagem de campo 07 

6. Caracterização das áreas de estudo 08 

6.1 - Nordeste do Pará (Paragominas) 08 

6.2 - Sul do Pará {Santana do Araguaia) 09 

6.3 - Mato Grosso {Alta Floresta) 12 

6.4 - Rondônia (Ariquemes e Ouro Preto do Oeste) 15 

6.5 - Acre (Rio Branco) 20 

RESULTADOS ••••••••.........•••..••..••..•......••...•.••...............•••.••......•.•••...........••.•........•.. 24 

I. Ocorrência de Fogo 24 

1. Área média queimada 24 

2. Incidência de fogo por propriedade 27 

3. Paragominas: exemplo de impacto de fogo em florestas 30 

n. Fatores relacionados com a ocorrência de fogo 33 

1. Manejo de pastagem 33 

a) Reforma de pastagem 33 

b) Limpeza de pastagem 35 

2. Origem do fogo acidental.. 38 

3. Prevenção de fogo 41 

a) aceiro 41 

b) comunica o vizinho 44 

4. Prejuízos econômicos com fogo acidental.. .44 



/nstJtuto de Pesquisa Ambiental da Amazónia - IPAM 

5. Desmatamento por categoria de tamanho de propriedade 47 

DISCUSSÃ0 .........•...............•......•......•...••..........•.•.....•....•.................................... 50 

CONCLUSÃO .•........•.•...................•...................•......•.........•..........................•....... 52 

REFERêNCIA BIBLIOGRÁFICA .................•................................•.•........................... 53 

ANEXOS 

( 
r- 



Instituto d9 Pesquisa Ambiental da Amazónia· IPAM 

,,...... LISTA DE FIGURAS 

,r- 

Figura 1. Localização das cinco áreas entrevistadas em relação ao arco de 
desmatamento da Amazônia. (A) Paragominas-PA; (B) Santana do Araguaia 
PA; (C) Alta Floresta-MT; (D) Ariquemes e Ouro Preto do Oeste-AO; (E) Rio 
Branco-AC." 03 

Figura 2. Precipitação mensal para os anos de 1994 e 1995 em 5 pontos da 
Amazônia 04 

,-. 

Figura 3. Distribuição das áreas das propriedades amostradas, em cada região. 
A escala vertical das figura A, B, e C é 1 O vezes menor do que a escala vertical 
das figuras D e E 06 1 

r- 

Figura 4. Localização das propriedades entrevistadas no sul do Pará (Santana 
do Araguaia) por categoria de tamanho dos estabelecimentos 1 O 

Figura 5. Localização das propriedades entrevistadas no norte do Mato Grosso 
(Alta Floresta) 14 

Figura 6. Localização das áreas de estudo onde foram realizadas as entrevistas 
no estado de Rondônia 17 

Figura 7. Localização de algumas propriedades entrevistadas em Ouro Preto do 
Oeste. Por ser uma das primeiras áreas de colonização de Rondônia 
apresenta-se quase que totalmente desmatada 18 

Figura 8. Localização de algumas propriedades entrevistadas em Ariquemes. 
Por ser uma região de ocupação recente apresenta-se ainda pouco 
desmatada 19 

Figura 9. Localização das áreas entrevistadas no estado do Acre 21 

1 r-- 

Figura 10. Localização de pequenas propriedades entrevistadas no 
Assentamento Humaita (área 4, figura 9) 23 

Figura 11. Porcentagem média queimada e área média queimada por 
propriedade em 1994 e 1995 25 

Figura 12. Porcentagem média queimada e área média queimada por 
propriedade em áreas de floresta e abertura nos anos de 1994 e 
1995 26 

Figura 13. Área média queimada por propriedade por tipo de fogo em 1994 e 
1995 27 



- Instituto de Pesquisa AmbisnfBJ da Amazôma • IPAM 

Figura 14. Incidência de fogo acidental e intencional por categoria de tamanho 
de propriedade em 1994 e 1995 29 

Figura 15. Área média queimada e frequência de fogo acidental e intencional 
por categoria de tamanho de propriedades em 1994 e 1995 29 

Figura 16. (1)1magem Landsat TM 5 composição colorida RGB 345 mostrando 
em verde as áreas florestais e em rosa as áreas convertidas em pastagem ou 
agricultura. (2)Foram retiradas da imagem 1 aquelas áreas já convertida em 
pastagem ou agricultura. (3) Desta imagem, além da área de abertura, também 
foram retiradas as áreas de mata explorada identificadas visualmente na 
imagem e as áreas florestais que sofreram fogo acidental identificadas nas 
entrevistas. (4) Finalmente, desta imagem foram retiradas as áreas de 
exploração seletiva de madeira identificadas nas entrevistas, restando como 
floresta primaria uma área que compreende 6% da área total 
entrevistada 31 

\ .. 
r Figura 17. Classificação da cobertura vegetal da região de Paragominas, 

baseada em imagens de satélite Landsat TM e entrevistas com proprietários da 
região 32 

Figura 18. Incidência das propriedades que reformaram o pasto em 1994 e 
1995, e tipo de limpeza de pasto por categoria de tamanho de propriedade 
(pequena, média e grande) e por área de estudo (sul do Pará -PA; Mato Grosso 
-MT; Rondônia -AO; Acre -AC) 35 

Figura 19. Percentual das propriedades que limparam o pasto em 1994 e 1995, 
e tipo de limpeza de pasto por categoria de tamanho de propriedade (pequena, 
média e grande) e por área de estudo (sul do Pará -PA; Mato Grosso -MT; 
Rondônia -RO; Acre -AC) 37 

Figura 20. Incidência dos principais tipos de origem de fogo acidental por 
categoria de tamanho de propriedade nos anos de 1994 e 1995, em quatro 
regiões ao longo do arco de desmatamento 38 

Figura 21. Incidência dos tipos de fogo com origem na própria propriedade e de 
fora da propriedade nos anos de 1994 e 1995, por categoria de tamanho de 
propriedade (pequena, média e grande) e por área de estudo (sul do Pará -PA; 
Mato Grosso -MT; Rondônia -RO; Acre -AC) 39 

Figura 22. Incidência de fogo acidental nos anos de 1994 e 1995 em relação a 
sua origem, para pequenas, média e grandes propriedades de quatro regiões ao 
longo do arco de desmatamento 40 

Figura 23. f ncidência de propriedades que tiveram fogo acidental em relação ao 
manejo de pastagem com e sem fogo nos anos de 1994 e 1995, por categoria 

-----·~---------------- 



lnstrtuto de Pesquisa Ambiental da Amazónia - IPAM 

de tamanho de propriedade em quatro regiões ao longo do arco de 
desmatamento 40 

Figura 24. Incidência de proprietários que investem em aceiro para protegerem 
suas áreas de pasto, mata, cultivas e outros, por categoria de tamanho de 
propriedade (pequena, média e grande) e por área de estudo (sul do Pará -1; 
Mato Grosso -2; Rondônia -3; Acre -4) 41 

--- 
,.-- Figura 25. Frequência de investimento em aceiro em 1994 e 1995, por área de 

estudo (sul do Pará -PA; Mato Grosso -MT; Rondônia -RO; Acre -AC), e por 
categoria de tamanho de propriedade (pequena, média e grande) 42 

,.--. 

Figura 26. Porcentagem dos proprietários que investem em: aceiro manual, 
combinação entre aceiro manual e de trator, aceiro que utiliza apenas trator, e 
aqueles proprietários que não fazem aceiro; nos anos de 1994 e 1995 por 
categoria de tamanho de propriedade (pequena, média e grande) e por área de 
estudo (sul do Pará -1; Mato Grosso -2; Rondônia -3; Acre -4) 43 

( 
r- 

Figura 27. Porcentagem dos entrevistados em cada classe de tamanho de 
propriedade entre 1994 e 1995 em quatro regiões ao longo do arco de 
desmatamento, que relataram perdas com fogo acidental em: Pasto (perda de 
tempo de pastejo das pastagens), Cerca (estacas e arame utilizados para dividir 
o pasto e delimitar a propriedade), madeira (espécies madeireiras de valor 
comercial encontradas em áreas de floresta), agricultura (culturas anuais ou 
perenes), e animais (parte do rebanho bovino e eqüino) 45 

1 ',.- 

Figura 28. Tamanho da propriedade em relação ao desmatamento e atividade 
pecuária até o ano de 1995 nas cinco regiões ao longo do arco de 
desmatamento da Amazônia 49 

(,.... 

( , 
( __ 

' 1 .--. 



- lnstJtuto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM 

LISTA DE TABELAS 

-- Tabela 1. Resumo do número e tamanho das propriedades estudadas divididas 
por reg1ao 5 

r- 
Tabela 2. Porcentagem média queimada por propriedade em 1994 e 1995 em 
quatro regiões localizadas ao longo do arco de desmatamento da Amazônia . 
........................................................................................................................... 24 

- 
Tabela 3. Área média queimada por proprieda dividida entre 4 tipos de fogo em 
1994 e 1995, por classe de tamanho de propriedade em quatro regiões da 
Amazônia. Os tipos de fogo são: Acidental em florestas, Intencional em florestas 
(novos desmatamentos), Acidental em abertura e Intencional em abertura 
(manejo de pastagem) 26 

Tabela 4. Porcentagem das propriedades entrevistadas que tiveram fogo em 
1994 e 1995 em quatro regiões ao longo do arco de desmatamento da 
Amazônia 28 

,- 
( 
; 

Tabela 5. Incidência de fogo acidental e intencional por propriedade nos anos 
de 1994 e 1995 em quatro regiões ao longo do arco de desmatamento da 
Amazônia 28 

Tabela 6. Área média reformada, área média reformada com fogo e 
porcentagem média do pasto reformado com fogo por região e tamanho de 
propriedade nos anos de 1994 e 1995 34 

( .,... 

Tabela 7. Área média de pasto limpo com fogo e porcentagem média do pasto 
limpo com fogo por região e tamanho de propriedade nos anos de 1994 e 
1995 36 

Tabela 8. Área média queimada acidentalmente por propriedade por origem de 
fogo entre os anos de 1994 e 1995 39 

Tabela 9. Custo anual por propriedade de investimento em aceiro entre os anos 
de 1994 e 1995 em quatro regiões ao longo do· arco de desmatamento 44 

Tabela 1 o. Perdas econômicas com fogo acidental em pastagens por categoria 
de tamanho de propriedade, entre os anos de 1994 e 1995, em quatro regiões 
ao longo do arco de desmatamento .46 

Tabela 11. Perdas econômicas causadas por fogo acidental associadas a 
queima de cerca entre os anos de 1994 e 1995 46 

- 
- 



Jnsl1tUto de Pesquisa Ambiental da Amazôma - IPAM 

Tabela 12. Área e percentual médio desmatado por propriedade em 1994 e 
1995, por categoria de tamanho de propriedades em quatro áreas ao longo do 
Arco de Desmatamento da Amazônia .47 

r: Tabela 13 - Resumo do desmatamento nas cinco áreas entrevistadas ao longo 
do Arco de Desmatamento da Amazônia 48 

,,-.. 

t - 

- 
.--- 



,-- 
,,..... - ,-. 
,-. 

,- - - r 
,-.. - 
r 
,-.. - 
,-.. 

,--. 
'· ,-.. 
,-. 
t ,-. 
l ,-. 

,-.. 
t ,- 
1 ,--.. 
(;.... 

( 
r- 

(~ 
( ,-.. 

\ - ( ,--. 
( ,....._ 

( r--. 
( ',-. 
-,-.. 
( ,-. 
\ ;..-. 

~ ' _,,..... 

\. * ,...... 

,- 
,-.. 

,-.. 

,-.. 

.,..... 

,-. 
,-. - r: 

lnstTluto de Pesaursa Ambiental da Amazónia • IPAM 

RESUMO ExECUTIVO 

1. Neste estudo. donos de 287 propriedades rurais de vários tamanhos foram 
entrevistados com a finalidade de determinar a área queimada de suas 
propriedades, os tipos de fogos e os motivos destes fogos nos anos 1994 e 
1995. As quatro regiões estudadas incluem: Mato Grosso (Alta Floresta), 
Rondônia (Ariquemes e Ouro Preto Oeste), Acre (Rio Branco), e o sul do Pará 
(Santana de Araguaia). Estudos adicionais foram conduzidos próximo a cidade 
de Paragominas, no nordeste do estado do Pará. Estas r:_~tões _ estão 
distribuídas a9_longo do "arco de desmatamento da Amazônia", e variam entre 
-sr pe1a·s práticas de Uso da terra, pela idade da -fro-nteira, pela quantidade de 
chuva que recebem, e pelos tipos de florestas. 

2. Em 1994 e 1995, as quatro regiões tiveram em média de 8% a 23% da área 
de cada propriedade queimada. Essa área, a cada ano, variou com o tamanho 
da propriedade, indo de 6 ha/ano para pequenos proprietários de algumas 
regiões, até 5000 ha/ano para grandes proprietários no sul do Pará. 

3. A área queimada através de novos .desmatamentos foi menor que a metade 
da área total que queimou em 1994 e 1995, e não variou de um ano para o 
outro. Para alguns tipos de propriedade, novos desmatamentos representaram 
menos de 6% da área queimada. Usando as taxas de desmatamento 
registradas nas propriedades estudadas, e a distribuição de propriedades entre 
as classes de tamanho segundo dados do IBGE, estimamos que a contribuição 
de pequenas, médias e grandes propriedades ao desmatamento foi, em média, 
40, 34 e 26 %, respectivamente. 

4. O tipo de fogo que atingiu as maiores áreas em pequenas propriedades foi a 
queimada intencional em pastagens e capoeiras, para limpar ou reformar 
pastagens; em propriedades médias e grandes, o fogo acidental em pastagens 
e capoeiras (floresta secundária) atingiu uma maior área do que todos os outros 
tipos de fogo documentados neste estudo. A área queimada destas aberturas 
aumentou de 1994 para 1995. 

5. A áreadefoqc acidental que atJng_iu áreas florestais foi maior do que a área 
dÕS nõvos desmã.tamentos no sul do - Pará e Mato Grosso. A maíortauas 
florestas que foram queimadas acidentalmente, já tiveram· suas espécies de 
valor comercial extraídas (extração seletiva de madeira). Porém, florestas 
primárias no sul do Pará e Mato Grosso, que não sofreram extração seletiva de 
madeira, também foram atingidas por fogo acidental. 

6. O corte raso de florestas na Amazônia pode ser facilmente mapeado através 
de imagens do satélite Landsat TM. Porém, utilizando somente essas imagens, 
torna-se difícil mapear florestas alteradas por exploração madereira ou por fogo. 
Na região de Paragominas, por exemplo, mapas de desmatamento baseados 
em imagens Landsat TM mostraram que 2/3 dessa região ainda possui floresta 
primária. Entretanto, se as áreas florestais de exploração seletiva ou que 
tenham sofrido com fogo acidental forem consideradas, a área de floresta 
primária cai para 6% da área total. 
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7. Pequenos produtores dependem do uso de fogo no manejo de suas terras 
mais do que os grandes produtores porque têm menos acesso a tratores e 
outras máquinas. 

a. A maioria dos fogos acidentais tiveram origem nas propriedades vizinhas ou 
em beira de estradas, segundo os donos das propriedades. A origem mais 
comum de fogos acidentais que atingiram áreas de abertura e de floresta foi o 
fogo oriundo das pastagens das propriedades vizinhas, principalmente entre 
pequenos produtores onde a metade dos fogos acidentais iniciaram desta 
maneira. Entre 8 e 20 % dos fogos acidentais foram oriundos de fogos da 
própria pastagem, e aproximadamente 15% dos fogos acidentais tiveram origem 
nos desmatamentos das propriedades vizinhas. Dez porcento dos fogos 
acidentais de grandes propriedades iniciaram na beira de estrada. Em nenhum 
caso de fogo acidental com origem de fogo na propriedade vizinha houve 
indenização pelos prejuízos causados pelo fogo, como é exigido pela 
legislação. 

9. Mais de 88% dos proprietários de cada classe de tamanho de propriedade 
investiram em aceiros para protegerem seus pastos contra fogo acidental. Em 
média 30 a 50% dos proprietários disseram que investiram em aceiros para a 
proteção das suas florestas contra fogo acidental. Os donos de pequenas 
propriedades investiram aproximadamente US$150 por ano na preparação 
manual de 2 a 3km de aceiros enquanto donos de grandes propriedades 
investiram uma media de US$2500 por ano na preparação mecanizada de 
125km de aceiro. O custo da preparação de aceiro manual é três vezes maior 
do que o custo de aceiro mecanlaaco. 

1 O. Pelo menos 80% dos proprietários entrevistados citaram perdas de pastejo 
associadas aos fogos acidentais em suas pastagens; 35-40% citaram perdas de 
cerca e 20 a 28% citaram perdas de madeira devido aos fogos acidentais. Em 
média, pequenos proprietários sofreram prejuízos econômicos através de fogos 
acidentais de US$30 por ano através da perda de pastejo em pastagens, e 
US$170 por ano através da queima de cercas; médios proprietários sofreram 
prejuízos de US$1100 e US$650 por ano, e grandes proprietários perderam 
US$4000 e US$15000 por ano através da perda de pastejo e cerca, 
respectivamente. 

11. O aumento da área queimada de 1994 para 1995 foi conseqüência do 
aumento da área de pastagem e capoeira queimada intencionalmente para 
limpeza e/ou reforma, e não do aumento da taxa de floresta primária derrubada 
e queimada neste ano. O aumento em 1995 na área de floresta que foi atingida 
pelo fogo também contribuiu para o aumento da área queimada. O aumento dos 
fogos intencionais em 1995 com objetivo de limpar e reformar pastagem pode 
ter sido uma resposta ao aumento do preço da carne bovina em 1994. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

1 . ln this study, the owners of [287] rural properties of various sizes in four 
regions were interviewed to determine the area of their properties that burned, 
the relative importance of four difterent types of fire, and the reasons for the 
burning, for the years 1994 and 1995. The four regions selected are located 
along the Amazonian "are of deforestation", and vary in land-use practices, ln 
the time since human settlement began, in the amount of rain that they receive, 
and in the type of forests that they support. The regions are Mato Grosso (near 
the city of Alta Floresta), Rondônia (near the cities of Ariquemes and Ouro Preto 
Oeste), Acre (near the city of Rio Branco) and the south of Pará (near the city of 
Santana de Araguaia). Additional studies were conducted near the city of 
Paragominas, in eastern Pará state. 

\ ,- 
2. ln 1994 and 1995, an average of 8 to 23% of the study properties burned, 
averaged within each of the four regions. The area of burning varied with the 
size of the property, ranging from 6 hectares per year for small properties of 
some regions to 5000 hectares per year for large properties in the South of 
Para'. ,- 

'· ,..... 

\ ,--.. 
3. The area burned through the clearing of standing forest (referred to here as 
"new deforestation") was less than one half of the total area that burned in both 
1994 and 1995, and didn't change significantly from one year to the next. For 
some types of propertles, new deforestation was less than 6% of the total area 
burned. Using the deforestation rates registered in the study properties, and the 
distribution of land among the three size classes according to IBGE data, we 
estimate that the contribution to new deforestation by small, medium and large 
properties was 40, 34 and 26%, respectively. 

,-- 

4. The type of fire responsible for the largest amount of burning on small 
properties was the intentional burning of pastures and secondary forests to 
clean or reform pastures; in medium and large properties, accidental tires in 
pastures and secondary forests covered the largest area of all types of fire. The 
area of pasture and secondary forest that burned increased from 1994 to 1995. 

5. The area of accidental fires that bum standing forests was larger than the 
area of new deforestation in the south of Pará and Mato Grosso. Most of the 
forests that burned accidentally had already been selectively logged. But 
primary forests that had never been logged were also burned accidentally in the 
south of Para' and Mato Grosso. 

,,,-. 6. Although new deforestation through clearcutting of forests in Amazonia can 
be easily mapped using imagery from the Landsat Thematic Mapper satellite, the 
alteration of forest through selective logging and forest ground tires is difficult to 
map using this imagery. ln the Paragominas region, for example, maps of 
deforestation based on Landsat TM images concluded that two thirds of this 



,,.... 

,- 
( - 
\ ,-- 
( ,,-. 

•r- 

- 

Instituto de Pssqwsa Ambi8ntal da Amazôma - IPAM 

region still supports primary forest. However, if the forest areas that have been 
selectively logged or that have experienced ground fires are considered, the 
area of primary forest cover remaining in Paragominas drops from two-thirds to 
6% of the land area. 

7. Small-scale farmers, because of their limited access to tractors and other 
farm machinery, depend on fire to manage their land more than do large-scale 
producers. 

8. Most of the accidental fires encountered in this study originated on 
neighboring lands or along roadsides, according to the landholders that we 
interviewed. The most common origin of accidental tire was the tires in pastures 
of neighboring properties, especially on small farms where one half of accidental 
fires were initiated in this way. Between 8 and 20% of accidental tires originated 
as intentional pasture fires from the sarne property, and approximately 15% of 
accidental tires on large properties were initiated along the roadside. ln no case 
of accidental tire which originated on neighboring land were the landholders 
compensated for their lasses by their neighbors, as is required by law. 

9. More than 88% of the landholders of each property size class invested in fire 
breaks to protect their pastures from accidental fire. Between 30 and 50% of 
landholders said that they invested in tire breaks to protect their forests from 
accidental fire. Owners of small properties invested approximately US$150 per 
year in the manual preparation of fire breaks extending 2 to 3 km, while owners 
of large properties invested an average of US$2500 per year in the mechanized 
preparation of 125 km of fire break. The cost of preparing tire breaks manually 
is three times more expensive than the cost of preparing fire breaks using a 
tractor, 

1 Q_ At least 80% of the landholders interviewed reported the loss of pasture 
grazing associated with accidental fires; 35 to 40% reported the loss of fencing 
and 20 to 28% reported lesses of forest timber as a result of accidental fire. On 
average, small producers suffered economic lesses through accidental fire of 
US$30 per year through the temporary loss of grazing in burned pastures and 
US$170 per year through the burning of fences; medium producers suffered 
economic lesses of US$1100 and US$650 per year, and larga producers lost 
US$4000 and US$15,000 per year through the loss of grazing and fencing, 
respectively. 

11. The increase in area burned from 1994 to 1995 was caused by increased 
burning of pastures and secondary forests, and not by an increase in the rate of 
primary forest clearing and burning. An increase in 1995 in the area of forests 
that experienced ground fires also contríbuted to the overall increase in area 
burned. The 1995 increase in intentional tires for the purpose of improving and 
reforming cattle pastures may have been a response to the 1994 increase in the 
price of beef. 
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INTRODUÇÃO 

-- 

É através de fogo que populações humanas estão transformando a 
vegetação da Amazônia. Fazendeiros e agricultores convertem a biomassa 
aérea de vegetação nativa em cinzas ricas em nutrientes através de queimadas, 
um processo que é a base da formação de pastagens e de agricultura itinerante 
nessa região. Esses produtores utilizam-se também do fogo para favorecer o 
crescimento de forragem em pastagens que foram invadidas por plantas 
lenhosas, tornando-o uma ferramenta de manejo essencial para os produtores 
rurais dessa região. 

- 
Entretanto, muitos fogos na Amazônia não são intencionais. Fogos 

utilizados na formação e manejo de pastagem e roças agrícolas, são dífíceis de 
controlar e acabam ultrapassando as áreas onde foram colocados. O fogo que 
"foge" dessas áreas agrícolas acaba influenciando no desenvolvimento da 
vegetação; fogos acidentais em pastagens abandonadas retardam o processo 
de sucessão florestal. Além disso; embora florestas primárias dificilmente 
peguem fogo, as florestas nas regiões amazônicas de chuva sazonal podem 
tornar-se suscetíveis ao fogo através da exploração madeireira, ou durante 
períodos de secas intensas (Uhl e Kaufman 90, Nepstad et ai/. 95). Essas 
condições alteram o micro-clima da floresta e tornam o material combustível 
bastante seco para pegar fogo e queimar "acidentalmente", matando árvores e 
cipós, e exercendo uma influência potencialmente grande em populações de 
animais. 

1 ,-. 
l. ~ 

O fogo acidental também é um dos principais fatores económicos na 
Amazônia rural, representando uma ameaça anual na época seca, tanto para 
pequenos como grandes proprietários. O fogo queima cercas, pomares, 
sistemas agroflorestais, ameaça rebanhos e gera fumaça provocando 
problemas de saúde, durante vários meses por ano. Além dos prejuízos 
diretamente associados ao fogo, este também afeta a viabilidade de vários 
sistemas de manejo. Por exemplo, a cada ano, milhões de dólares de madeira 
de valor comercial são destruídos por fogo acidental em florestas. O risco anual 
de fogo em florestas exploradas para comércio de madeira desestimula os 
madeireiros a manejar estas florestas. 

.• 

A importância do fogo na Amazônia vai além dos imediatos impactos 
econômicos e ecológicos. A escala de desmatamento e queimadas na 
Amazônia é suficientemente grande para influenciar o fluxo global de carbono 
para a atmosfera (Houghton 1995). O desmatamento altera a troca de energia e 
água entre a vegetação e a atmosfera, com implicações nos sistemas climáticos 
regionais e globais (Shukla et ai. 1990, Lean and Warrilow 1989, Nobre et ai 
1991, Nepstad et ai. 1994). Em uma escala regional, esta conversão está 
mudando a qualidade da água dos córregos, reduzindo a diversidade de 

- 
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espécies de plantas e animais, e causando perdas indesejáveis à caça, madeira 
e outros recursos florestais. 

Apesar da importância ecológica e econômica do fogo, há várias 
características das queimadas na Amazônia que ainda são pouco 
compreendidas. Em resumo, não sabemos o quanto é queimado, que tipo de 
vegetação é queimada ou por que é queimado. Contudo, mesmo com o sucesso 
do satélite meteorológico NOAA (National Oceanic Atmospheric Administration), 
no registro diário de fogos ativos para a maior parte da Amazônia (Setzer and 
Pereira 1991, 1993), problemas de saturação de pixel, baixa resolução espacial, 
o horário que o satélite registra as imagens, e a fumaça, reduzem a utilidade 
deste satélite no monitoramento de áreas queimadas (Robinson 1989, 1991 ). 
Os dados do satélite NOAA também não permitem a diferenciação entre fogo 
em áreas desmatadas e fogo acidental em áreas de floresta. 

Neste estudo, quantificamos a área queimada por tipo de vegetação em 
três tamanhos de propriedades, localizadas em cinco paisagens do arco de 
desmatamento da Amazônia. Além disso, através de entrevistas com donos e 
gerentes das propriedades, registramos: a área de cada tipo de vegetação 
queimada em 94 e 95, se o fogo que atingiu essas áreas era intencional ou 
acidental, os prejuízos econômicos associados ao fogo, e as características 
daquelas propriedades, cujos proprietários puderam explicar a ocorrência ou 
não de fogo em suas propriedades. 

MÉTODOS 

1. Área de estudo 

Nós estudamos cinco regiões da Amazônia distribuídas ao longo do arco 
de desmatamento. Este arco vai desde o nordeste do Pará, atravessando o 
sudoeste do Maranhão, passando pelo norte do Mato Grosso, indo até o oeste 
de Rondônia e Acre. Dentro deste arco de desmatamento pode-se achar 3/4 da 
área de floresta primária desmatada na Amazônia. Esta região de intensa ação 
antrópica possui grande variação sazonal de chuva e umidade (Figura 1, 
Nepstad et ai. 1994; Negreiros & Nepstad 1994). 

Cinco áreas foram escolhidas neste estudo para abranger a grande 
variação existente na Amazônia entre os tipos de floresta, tamanho de 
propriedade, atividade econômica e variação pluviométrica anual (Figura 2). 
Nós restringimos a nossa escolha entretanto, às áreas onde pesquisadores do 
IPAM e outros colaboradores de outras instituições tinham apoio e acesso para 
facilitar a realização deste levantamento em curto espaço de tempo. 
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2. Breve descrição das áreas de estudo: 

A. Nordeste do Pará (Paragominas): É uma região de fronteira antiga (30 anos), 
caracterizada por médias e grandes propriedades. É considerada o mais 
vigoroso setor de extração madereira da Amazônia. Possui um período seco bem 
definido. As florestas formam uma paisagem composta por mosaicos de florestas 
densas e altas e florestas baixas dominadas por cipós. Essas florestas não 
perdem as folhas nos meses mais secos do ano. 
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• • am -=- - - - - - - Figura 1. Localização das cinco áreas entrevistadas em relação ao arco de 
desmatamento da Amazônia. (A) Paragominas-PA; (B) Santana do Araguaia 
PA; (C) Alta Floresta-MT; (D} Ariquemes e Ouro Preto do Oeste-RO; (E) Rio 
Branco-AC. 
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B. Sul do Pará (Santana de Araguaia): Também é uma região de fronteira antiga 
(30 anos), caracterizada por grandes empresas agropecuárias. O nível de 
extração madeireira ainda é baixo na região, devido à existência de poucas 
espécies de valor comercial. O período seco é bem pronunciado. As florestas 
são baixas, e não perdem as folhas nos meses mais secos do ano. 

C. Mato Grosso (Alta Floresta): Região de fronteira de pouco menos de 20 anos, 
caracterizada por pequenas e médias propriedades. Possui um período seco 
bem definido. As florestas variam de densa e alta à floresta baixa de transição 
com ocorrência de bambu (Taboca). 
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D. Rondônia (Ariquemes, Ouro Preto d'Oeste}: Região de fronteira entre 15 e 20 
anos, caracterizada por pequenas propriedades e por projetos de colonização 
como o Polonoroeste. Possui baixa intensidade de extração madeireira. Possui 
um padrão de floresta densa e alta. 

E. Acre (Rio Branco): É uma nova fronteira agrícola (-10anos), com pouca 
extração seletiva de madeira. É caracterizada por pequenas, médias e grandes 
propriedades. Possui estação seca moderada, e floresta alta e aberta, com 
grande ocorrência de bambu (Taboca). 
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Figura 2. Precipitação mensal para os anos de 1994 e 1995 em 5 pontos da Amazônia. - 
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3. Escolha das Propriedades 

Foram entrevistadas 287 propriedades em cinco regiões, cobrindo uma 
área de 1.014.109ha (Tabela 1; Figura 3). Os critérios utilizados na escolha das 
propriedades tiveram como objetivo encontrar uma amostragem que 
representasse a distribuição de terra pelo tamanho do estabelecimento e pelo 
número de estabelecimentos por classe de tamanho. Para isso, primeiramente 
analisamos imagens de satélite impressas com boa resolução espacial, 
possibilitando melhor localização e entendimento das diferenças de uso do solo 
existentes em cada região, o que facilitou a escolha das áreas mais 
representativas a serem entrevistadas. 

Num segundo momento, obtivemos informações sobre os tamanhos das 
propriedades e sua distribuição espacial com instituições locais ligadas a 
agricultura e pecuária. Essas instituições também ajudaram a definir as áreas 
mais representativas, auxiliando no contato com os proprietários a serem 
entrevistados. 

,,.... 
\ 

Assim, baseados em informações de imagens de satélite e instituições 
locais, determinamos a amostra de cada categoria a ser entrevistada, 
estratificando em três classes de tamanho distintas: de O a 300ha para 
pequenos proprietários, de 300 a 3000ha para médios proprietários, e acima de 
3000ha para grandes proprietários. Estas categorias foram definidas através de 
discussões com pessoas ligadas a instituições de cada região, no intuito de 
padronizar os dados e amenizar as diferenças existentes entre os cinco lugares 
onde foram realizadas as entrevistas, possibilitando uma análise comparativa 
entre as áreas de estudo. 

Tabela 1. Resumo do número e tamanho das propriedades estudadas divididas por 

- (. 

. - - ' ND Classe de .:Tamanho - .-Area ·oesv. Area total 
~. \ . tamanho ' ., - '- média Padrão 

34 Pequena 10-300ha 174 85 5928 
Nordeste do Pará 89 Média 300-3000ha 1290 694 114831 

22 Grande >3000ha 6102 3689 134244 
6 Pequena 10-300ha 102 41 609 

Sul do Pará 4 Média 300.3000ha 952 350 3807 
12 Grande >3000ha 38946 42670 467347 
14 Pequena 10--300ha 97 84 1355 

Mato Grosso 10 Média 300-3000ha 1971 940 18709 
11 Grande >3000ha 7271 3119 79979 
21 Pequena 10-300ha 130 76 2726 

Rondônia 8 Média 300-3000ha 906 615 7245 
1 Grande >3000ha 5360 5360 
27 Pequena 10-300ha 94 65 2545 

Acre 19 Média 300-3000ha 1426 986 27094 
9 Grande :>3000ha 15814 16925 142330 

,.... 
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Figura 3. Distribuição das áreas das propriedades amostradas, em cada região. 
A escala vertical das figura A, 8, e C é 10 vezes menor do que a escala vertical 
das figuras D e E. 

4. Entrevistas 

O trabalho de coleta das informações no campo foi realizado através de 
entrevistas feitas por equipes treinadas de forma a padronizar os dados a serem 
utilizados na análise. Ao todo foram seis equipes de 2 ou 3 pessoas sendo: duas 
equipes no Sul do Pará, duas no Mato Grosso, uma em Rondônia, e uma no 
Acre. 

. ,..... 
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Em visita às propriedades, cada equipe entrevistadora aplicava um 
questionário, com 30 questões sobre: uso da terra, ocorrência de fogo, 
investimentos em prevenção de fogo, perdas econômicas associadas ao fogo, e 
outros fatores relacionados ao uso do mesmo que surgiam durante cada 
entrevista (anexo 1). Os entrevistados desenhavam o limite de suas 
propriedades em cima de uma imagem do satélite Landsat impressa (escala 
1: 100 000), e localizavam as áreas de recentes desmatamentos e diferentes 
tipos de fogo. Contudo, essa escala não foi suficiente para ser usada no 
mapeamento do uso da terra de pequenas propriedades; então para essas 
propriedades foram utilizados croquis feitos em papel milimetrado. 

Principais questões abordadas nas entrevistas: 

( ;.,- 

a) Caracterização da propriedade: 
• Tamanho da propriedade; 
• Área de cada ecossistema existente na propriedade; 
• Data de aquisição da propriedade; 
• Procedência do dono; 
• Principal atividade econômica; 
• Número de propriedades do entrevistado; 
b) Ocorrência e tipo de fogo: 
• Data do fogo (ano e mês); 
• Tipo de fogo; 
• Local atingido; 
• Origem e caminho do fogo; 
• Área queimada. 
e) Prevenção e controle: 
• Técnicas de prevenção e controle que utiliza; 
• Eficiência das mesmas; 
• Custos utilizados na prevenção. 
d) Prejuízos com fogo acidental: 
• O que se perde; 
• O valor do prejuízo; 
• O que é considerado como prejuízo. 

(· 
A. 

( _ 

( - 
5. Checagem de campo 

( ' .-, Para cada 3 dos seis fogos acidentais encontrados com as entrevistas 
em cada região, foram realizadas verificações em campo da área queimada, 
procurando vestígios de fogo como carvão e cicatrizes em árvores, para testar a 
acuracidade das informações obtidas com as entrevistas. Em todos os casos, 
com exceção de um, as cicatrizes de fogo foram encontradas, fortalecendo a 
metodologia utilizada na coleta das informações. Como queimar não é legal na 
Amazónia, este estudo foi feito baseado na premissa de que os proprietários 
não teriam motivos de exagerar na área queimada e, talvez poderiam querer 

- .- 
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subestimar a extensão do fogo. Por isso, existe a possibilidade de alguns 
fazendeiros terem omitido informações sobre incêndios anteriores e suas 
proporções em suas propriedades. Não é muito provável também que um 
proprietário tenha indicado um fogo que realmente não existiu. Por esses 
motivos, consideramos que os resultados deste estudo representam uma 
estimativa ainda conservadora da real extensão das áreas queimadas no arco 
de desmatamento da Amazônia. 

6. Caraterização das áreas de estudo 

6.1~ Nordeste do Pará {Paragominas) 
\ ,.... 

' ,.- 
A região de Paragominas é uma antiga fronteira que, nas últimas 

décadas, sofreu grandes transformações em sua paisagem original. A intensa 
abertura de pastagens nos anos 70, incentivada pelas políticas de 
desenvolvimento regional e facilitada pela abertura de rodovias, foi seguida pela 
extração madeireira, transformando a paisagem em mosaicos de: cultivo 
agrícola, floresta primária, floresta secundária, e principalmente, pastagens e 
floresta explorada. 

>-- Florestas primárias naturalmente não pegam fogo, atuando como 
barreiras naturais para impedir a propagação de fogo na fronteira agrícola. 
Contudo, a intensa exploração madeireira nesta região, unida aos períodos de 
seca com altos índices de estresse hídrico, acaba diminuindo a resistência 
dessas florestas ao fogo, deixando-as mais inflamáveis (Nepstad et ai. 1994, 
Nepstad et ai. 1995). É nesse contexto, que surgiu a necessidade de 
dimensionar o fogo acidental em ecossistemas florestais. Pois, Paragominas, 
por ser uma região de antiga fronteira e com um diversificado uso do solo, 
representa uma paisagem que nos próximos anos pode vir a ser típica para a 
porção sazonalmente seca da Amazônia. Por isso esta região foi escolhida para 
realizar um mapeamento da área florestal queimada acidentalmente nos últimos 
10 anos. 

(· -- 
( ,- 

( •,- 

(,.... 

\ - Neste estudo sobre uso do fogo ao longo do arco de desmatamento da 
Amazônia, Paragominas torna-se um caso especial, pois foi utilizada como área 
piloto para testar a possibilidade de realizar um mapeamento direcionado 
somente a ecossistemas florestais queimados, utilizando imagens de satélite e 
entrevistas com fazendeiros e madeireiros. Depois de toda a coleta das 
informações em campo e análise preliminar dos resultados obtidos, foi 
constatada que a metodologia aplicada apresentou resultado satisfatório. 
Assim, para ampliar e estender este estudo a outras áreas do arco de 
desmatamento, além de avaliar áreas florestais queimadas por fogo acidental, 
passamos a abordar também fogo intencional e acidental em pastagens e áreas 
agrícolas. 
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• Escolha das propriedades 
As entrevistas foram conduzidas nas propriedades de fácil localização 

nas imagens de satélite, e as respostas foram testadas em entrevistas nas 
propriedades vizinhas. No total, foram feitas 145 entrevistas: 34 em pequenas, 
89 em médias, e 22 em grandes propriedades (Tabela 1 ). Estas entrevistas 
cobriram 75% da área de 3.600km2 ao redor da cidade de Paragominas. 

• Principais considerações 
O desmatamento tem diminuído nos últimos anos na região, pois a 

maioria das propriedades já atingiu o limite de 50% de reserva, previsto por lei 
até a metade do ano de 1996. Aliado a isto, neste período, houve a tendência 
entre grandes e médios fazendeiros de se utilizarem da mecanização para 
revitalizar as pastagens, diminuindo as áreas de capoeira e pastagens 
degradadas. Este método, apesar do alto custo de investimento inicial, melhora 
a produtividade das pastagens com custos cada vez mais reduzidos com passar 
dos anos. 

l, .- 

A maioria do capital utilizado na mecanização de pastagens vem da 
extração de espécies madeireiras encontradas nos fragmentos de floresta ainda 
não convertidos em pastagem (Mattos & Uhl, 1994). Contudo, a decadência do 
setor madeireiro e os altos investimentos de manutenção do setor pecuário 
estão levando os fazendeiros e madeireiros da região a investirem na produção 
de soja, aproveitando a facilidade de escoamento para o mercado nacional 
(rodovia Belém-Brasília) e para o exterior (Estrada de Ferro Carajás-ltaqui). 
Essa situação está ocorrendo devido aos baixos preços da arroba do boi em 
relação aos custo dos insumos necessários para manter uma boa produtividade 
das pastagens, e ainda como alternativa de ocupação para grandes áreas 
desmatadas. 

6.2- Sul do Pará (Santana do Araguaia) 

( ,.,.._ 
A região de Santana do Araguaia, localizada no extremo sul do Pará, é 

caracterizada por grandes latifúndios pertencentes a grandes grupos 
empresariais, tanto nacionais quanto multinacionais (Figura 4). O clima desta 
região é chuvoso com nítida estação seca, tendo como os meses mais quentes 
agosto e setembro. A precipitação anual fica em torno de 1650mm. A cobertura 
vegetal é representada por áreas de Floresta Ombrófila Aberta, Floresta 
Estacionai e Cerrado, sendo que segundo recente levantamento da Companhia 
de Pesquisa de Recursos Minerais, CPRM(1995), a área de Floresta Estacionai 
e Ombrófila corresponde a 64% ou 7024km2 da área municipal sendo que 60% 
delas estão destituídas de suas madeiras nobres, principalmente o mogno, 
massaranduba, orelha de macaco e mangue. 

Desde sua criação, o município passou por períodos de desenvolvimento 
e decadência, chegando ao auge na década de 70, com a implantação de - 
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grandes projetos aqropecuanos. Esses projetos foram incentivados pelo 
governo federal através da SUDAM, que se responsabilizava pelo financiamento 
dos mesmos ou concedia isenção de grande parte dos impostos aos novos 
proprietários que quisessem investir na pecuária em grande escala. Naquela 
época. esses incentivos tinham pôr objetivo a ocupação e o desenvolvimento da 
região. Sendo assim, grandes grupos empresariais, incluindo bancos, 
supermercados, empreiteiras, se instalaram na região, abrindo grandes áreas 
de pastagens e transformando completamente a paisagem local. 

(D Grandes~es 
@ Médí<l.S Pr~dad,,; 

(D Pequenas Propncdad~s 

o 20km 

Im>q<J»l.Alfll3AT TM/S 
:~o!:";,?0 CoJQnÔ'l Rtll) 5.43 

Figura 4 Localização das propriedades entrevistadas no sul do Pará (Santana 
do Araguaia) por categoria de tamanho dos estabelecimentos 



Com a abertura dessas fazendas, pouco mais da metade das espécies 
madeireiras de valor comercial, foram retiradas e aproveitadas, ficando grande 
parte nas próprias fazendas para a construção dos retiros, cercas, pontes, etc, 
e/ou vendidas para as serrarias de Redenção. O restante foi perdido no 
momento da formação da pastagem. 

i, ,..... 

Entretanto, alguns anos depois, muitos empreendimentos foram 
abandonados por fatores como: 
- falta de manutenção das estradas de acesso, abertas e mantidas pelos 
empreendedores, e que, posteriormente passaram a ser rodovias estaduais mal 
conservadas; 
- dificuldade na conservação das pastagens devido ao tamanho das mesmas. 
Gastava-se muito com mão-de-obra na limpeza e o resultado não era 
satisfatório. A mecanização veio amenizar este problema. Contudo nos 
primeiros anos de formada a pastagem, ainda existiam muitos tacos dificultando 
a limpeza mecanizada; 
- abandono do empreendimento para dar prioridade a outros projetos que os 
grandes grupos mantêm em outras áreas; 
- problemas com a oscilação no preço da arroba do boi, incluindo dificuldade 
de escoamento e falta de credibilidade do mercado em relação à qualidade do 
produto (medo da febre aftosa por exemplo); 
- problemas de invasão de terra por posseiros, geralmente resolvidos pelo 
INCRA com a desapropriação para fins de reforma agrária de grande parte da 
área do empreendimento. 

\ ,..... 

Alguns projetos também foram cancelados por não cumprirem as normas 
do projeto inicial ou por terem sido implantados irregularmente; outros 
receberam o certificado de Empreendimento Implantado e agora estão na fase 
produtiva do projeto. Todavia, no ano de 1991, foi aprovada a nova lei do 
FINAM - Fundo de Investimentos da Amazônia (Nº8167/91), na qual, entre 
outras diretrizes, novos projetos só poderão ser aprovados se os investimentos 
forem feitos em áreas de cerrado, áreas de pastagens degradadas ou capoeira. 
Além disso, todos terão que ter uma parte da área destinada à agricultura. O 
principal efeito dessa lei é que, todos os projetos terão que trazer novas 
tecnologias para a região. No mais, todos os projetos já implantados terão que 
se enquadrar nas novas normas do FINAM, que também não prevê novos 
desmatamentos, para continuarem recebendo os incentivos. 

< _ 

1,..... 

,,...... 

Apesar das dificuldades, ainda hoje, a pecuária ocupa o lugar de 
principal atividade econômica do município com a maioria das fazendas 
destinadas a pecuária de engorda, fornecendo carne aos mercados do nordeste 
e de São Paulo. Contudo, grande parte dos latifúndios da região, no final da 
década de 80 e início da década de 901 ficaram totalmente parados, causando o 
abandono das áreas de pastagem, o que caracterizou essas propriedades como 
improdutivas. Foi neste período que começaram a ficar mais críticas as 
invasões de terra por posseiros e algumas dessas propriedades começaram a 



,,........ 

mudar de dono, promovendo mudanças como: queima de toda a área de pasto 
sujo e capoeiras, abertura de novas áreas para pastagem e venda da madeira. 
iniciando uma nova etapa na história do desmatamento da região. 

Atualmente está surgindo uma nova forma de ocupação patrocinada por 
alguns comerciantes e políticos da região, os quais fornecem toda a estrutura 
(transporte, alimento, materiais), para a invasão de terras. Depois de um certo 
tempo, cobra o "incentivo" do posseiro, acabando por pegar a terra como 
pagamento, induzindo a novas invasões. Uma outra forma de invasão, também 
patrocinada por comerciantes e madeireiros, é aquela para a retirada da 
madeira, restando da área invadida somente o papel da "posse" para o colono. 
Algumas áreas destinadas a colônias ainda não oficializadas estão sendo 
tomadas de modo irregular, através de novas invasões, agravando os conflitos 
sociais pela posse da terra entre os próprios posseiros. 

• Escolha das propriedades 
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A escolha das pequenas propriedades foi realizada com auxilio de 
técnicos da EMATER do município, direcionando as áreas a serem 
entrevistadas para três colônias, duas já assentadas e uma em processo de 
assentamento. Para as grandes e médias propriedades consultamos alguns 
proprietários de casas de compra e venda de gado na cidade de Santana do 
Araguaia e um relatório da CPRM sobre a região. Assim, munidos de uma 
listagem de propriedades, fizemos o sorteio para a escolha das propriedades a 
serem entrevistadas. Nesta região foram entrevistadas no total 22 propriedades 
(pequenas, médias e grandes) cobrindo uma área de 471.763ha. 

• Principais considerações 

Devido ao grande número de colônias na região, o modo de preparo para 
roça de subsistência é igual para a grande parte dos pequenos produtores da 
Amazônia, que utilizam o corte e a queima para abertura de novas áreas, 
fazendo com que todos os anos as queimadas tenham suas épocas certas. Este 
processo continua ocorrendo devido a falta de incentivos financeiros para a 
compra de insumos básicos e sementes para os pequenos produtores. Devido 
essas posses ficarem geralmente no fundo dos grandes latifúndios, todos os 
anos, na época das queimadas, o fogo sempre entra acidentalmente na floresta 
dessas propriedades, muitas vezes passando para o pasto e causando grandes 
prejuízos. Segundo nossos levantamentos, a maioria dos grandes proprietários, 
não está usando mais o fogo para manejar o pasto, e sim a mecanização. 

6.3 - Mato Grosso (Alta Floresta) 

Alta Floresta é um rnurucrpro localizado no norte do Mato Grosso, de 
clima chuvoso e umidade relativa do ar com média anual de 85%. A precipitação 
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total anual é de aproximadamente 2000mm, sendo que nos meses de maio a 
agosto ocorre um período seco bem definido. A cobertura vegetal é 
caracterizada por floresta baixa com algumas espécies arbóreas de alto porte, 
ocorrendo espécies de valor econômico como o Jequitibá, ltaúba, Cedro da 
Amazônia, lpê amarelo, Angelim, Andiroba, Guaratã, Castanheira, etc. 

Esse murucrpro surgiu inicialmente como uma área de colonização 
realizada por uma empresa particular no final da década de 70 quando o então 
presidente do Brasil incentivava este tipo de colonização no intuito de promover 
a ocupação e desenvolvimento de regiões da Amazônia (''integrar para não 
entregar"). Nesta época houve vários programas de colonização no Pará (região 
da Transamazônica), em Rondônia e norte do Mato Grosso. 

Dos colonos que inicialmente ocuparam o norte do Mato Grosso, 75% 
eram paranaenses os quais, desempregados após o término da construção da 
Hidrelétrica de ltaipú (Foz do lguaçú -PR), junto com catarinenses e paulistas 
viram na Amazônia uma oportunidade de ter um pedaço próprio de terra para 
plantar e seguir com a tradição agrícola. de seus familiares. 

Durante o processo de colonização foi incentivado o plantio de culturas 
como o arroz, o café, o cacau e o guaraná, como forma de fixar os agricultores 
em seus lotes. A produtividade dessas culturas sem histórico na região foi 
declinando ao longo do tempo porque as exigências nutricionais dessas plantas 
eram maiores do que os solos amazônicos podiam suprir. A lavoura de café 
necessitava de muita mão-de-obra, principalmente na colheita. Os baixos 
preços obtidos e a concorrência do garimpo de ouro pela mão-de-obra, não 
permitiram a obtenção de renda suficiente para cobrir os gastos da lavoura, o 
que levou ao fim de muitas lavouras de café da região. O plantio de guaraná foi 
estimulado sem um estudo do mercado consumidor e sem utilização de material 
genético e técnicas adequadas ao cultivo, o que levou a maioria dos plantios à 
decadência e ao abandono. O cacau, apesar do apoio técnico da CEPLAC 
(Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira), sofreu com a estrutura 
de comercialização e os baixos preços do mercado desestimulando os 
agricultores a cultivá-lo. Além disso, os preços baixos pagos aos agricultores 
não permitiam a obtenção da renda esperada, pois o arroz que era produzido na 
região centro-sul do país, apresentava custo de produção muito mais baixo. 

r 
1 ,..... 

Fatores como a adoção de sistemas inadequados de cultivo, falta de 
mão-de-obra e cooperativismo, além da baixa rentabilidade proporcionada pelas 
culturas, levou grande parte dos pequenos agricultores ao abandono dos 
cultivas perenes, fazendo com que ou vendessem suas terras para os grandes 
proprietários investirem em pecuária, ou investissem eles mesmos em pecuária. 
Esse quadro veio favorecer o fortalecimento da pecuária como atividade 
dominante na região. - 

- 



• Escolha das propriedades 

Na região de Alta Floresta, a escolha das propriedades deu-se com ajuda 
de órgãos locais ligados à agricultura e à pecuária. Através de informações 
fornecidas por estes órgãos sobre a proporção de cada categoria de 
propriedades existentes na região foram definidos o número de entrevistas a 
serem feitas para cada categoria (Figura 5). Assim, foram entrevistadas no total 
35 propriedades, cobrindo uma área de 100.000ha. As propriedades também 
foram sorteadas com auxílio dos mapas fundiários cedidos pela empresa 
colonizadora (JNDECO S.A.) e pelo INCRA, procurando amostrar tanto as áreas 
de colonização particular como também as áreas de colonização feitas pelo 
INCRA. 

CD GT bi-- ' Pr>,.-.edade 

@ Me,,-,; Propned . .i,, 
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Figura 5. Localização das propriedades entrevistadas no norte do Mato Grosso 
(Alta Floresta\ 



• Principais considerações 

Os pequenos produtores, continuam usando a técnica de corte e queima 
para a abertura de roças, variando o tamanho a cada ano e, posteriormente 
colocando pasto onde foi roça. Os grandes fazendeiros já estão usando 
alternativas para o uso do fogo. A grande maioria ainda queima a derrubada e o 
pasto depois do primeiro ano de formado. Depois disso, manejam com tratores e 
e correção do solo, tanto na reforma como na limpeza. 

Em julho de 1996, a Fundação Estadual de Meio Ambiente-MT (FEMA) 
baixou um decreto de número 890 que proibiu - a partir do dia 1 de julho - por 
tempo indeterminado, ou enquanto durar o período de estiagem, a limpeza e/ou 
reforma de pastagem utilizando o fogo. Para o IBAMA e a FEMA, a região norte 
do estado é a que registra maior índice de focos de queimada devido ao grande 
número de pequenas propriedades, à forma de preparo e à mudança de uso da 
terra que está ocorrendo na região, tais como: substituição da agricultura pela 
pecuária, reservas garimpeiras por áreas de pastagens e, a expansão da 
indústria madeireira. 

6.4- Rondônia (Ariquemes e Ouro Preto do Oeste) 
t 
r- 

Neste estado o levantamento foi realizada em Ariquemes e Ouro Preto do 
Oeste, região central de Rondônia. A primeira área é caracterizada por projetos 
de colonização mais recente, e a segunda é um dos mais antigos projetos de 
colonização realizados pelo INCRA no estado, possuindo alta densidade de 
colonos (Figura 6). Em Rondônia, pequenas propriedades ao longo de um 
gradiente de idades foram selecionadas. 

A região apresenta altos índices pluviométricos anuais com a 
precipitação anual variando de 2000 à 2250mm ao ano. A temperatura média 
anual é de 24º e a umidade relativa do ar varia entre 80 e 85%. A cobertura 
vegetal está dividida em três regiões distintas, definidas como Região de 
Floresta Tropical Densa, Região de Floresta Tropical Aberta e áreas de contato 
entre o Cerrado e os outros tipos de floresta. Contudo a vegetação original 
encontra-se hoje bastante alterada, tanto pelo desmatamento como também 
pela retirada seletiva de madeira. 
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O tamanho dos lotes nessa região varia entre 12 e 200ha. A maioria dos 
lotes ainda permanece com o tamanho original, apesar de existir grande 
rotatividade entre os proprietários. A grande rotatividade tem sido decorrente da 
falta de condições de saúde e educação na área rural, que associada ao pouco 
apoio à produção (crédito, infra-estrutura, comercialização com garantia de 
preço justo, etc), contribui para a não permanência dos mesmos em seus lotes. 



- - 
• Escolha das Propriedades 

Os municípios estão localizados às margens da BR-364, que é cortada 
por transversais denominadas linhas. Em cada um dos municípios, há 
categorias de tamanho diferentes dentre os módulos rurais. Procurando tornar a 
amostragem das propriedades o mais representativa possível, fizemos 
entrevistas em cada um dos diferentes módulos. Em Ariquemes visitamos 16 
propriedades e em Ouro Preto do Oeste, 14 propriedades, das quais 5 foram 
checadas (ver item 5), totalizando uma área amostrada de 15.331 ha. 

Em Ouro Preto do Oeste (Figura 7), a fim de colher dados de uso da terra 
que poderiam variar em função da época de colonização, foi amostrada a região 
ao longo da R0-81, onde existem diferentes estágios de colonização 
representados por ocupações antigas mais próximas da rodovia principal e 
ocupações mais recentes distantes das principais vias de acesso. 

Em Ariquemes (Figura 8), o critério de escolha da área a ser amostrada 
ficou por conta do tamanho das propriedades que nessa região já mostrava uma 
certa relação de peso em se tratando de uso da terra. Assim, foram amostrados 
os lotes próximo à BR- 364 e à cidade de Ariquemes representando as 
pequenas propriedades, e os lotes mais distantes da BR-364 representando as 
médias e grandes propriedades. 

Por serem em maior número, com base no mapa fundiário local, as 
pequenas propriedades foram submetidas a um sorteio. Já as médias e grandes 
propriedades foram escolhidas com base em informações do Sindicato local, 
sobre a localização das fazendas e receptividade dos proprietários. 

• Principais considerações 

As grandes propriedades são caracterizadas por proprietários que não 
dependem da renda da fazenda para manter a mesma, e que em geral moram 
na cidade ou em outros estados. 

- 
O manejo de solo adotado para a região não difere das outras áreas de 

colonização da Amazônia (corte/queima). A intensa ação de chuvas e calor, 
provoca a degradação acelerada e acentua a redução da taxa de fertilidade. Em 
geral, após a lavoura branca ou um período de cultivas perenes como café, 
cacau e seringueira, dá-se a formação de pastagens nessas áreas. Em ambos 
os municípios há forte tendência à pecuarização que é entendida como "última" 
alternativa econômica quando o solo já não mais sustenta a agricultura. ' ,- 

Geralmente, as pastagens são mal formadas, pois é comum entre os 
pequenos produtores, plantarem forragem "consorciada" a lavouras brancas. 
Essa é a maneira por eles encontrada para otimizar o uso da terra e já definir 
como pastagem o destino da área. Em algumas propriedades, encontramos 
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áreas denominadas pastagens ativas mas que na verdade são capoeiras novas 
("quiçaça" no linguajar local), onde apesar da grande presença arbustiva, o 
gado é mantido, predominando o assa-peixe, o babaçu e outras ervas. Por 
causa do grande número de pastagens com essa característica. todo ano há 
uma área de que está sendo limpa com togo. 

A partir das primeiras análises sobre o uso do fogo nos anos de 94 e 95, 
constatamos que, em 95, houve maior incidência de fogo do que em 94. Vários 
fatores vieram contribuir para isso, dentre eles o período seco bem pronunciado 
em 1995, a euforia econômica causada pelo plano real com preços mais altos 
para o gado, além de ocupações de terra podem ter favorecido essa situação. 

Um outro fator que nos chamou a atenção ao término deste trabalho, foi o 
nível relativamente baixo de produtores que seguem a determinação de 
abertura de apenas 50% de sua propriedade. 

O Pequ,inas Médias e Grandes P'( -iececes 
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Figura 6 Localização das áreas de estr.Jo onde foram realizadas as entrevistas 
no estaío de Hondôru.i. 
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Figura 7 Localização de .llgumas propriedades entrevistadas em Ouro Preto do Oeste. Por ser 
uma das primeiras áreas de colonização de Rondônia apresenta-se quase que totalmente 
desmatada. 
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Figura 8. Localização de algumas propriedades entrevistadas em Anquernes. 
Por ser uma região de ocupação recente apresenta-se ainda pouco desmatada. 
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6.5 - Acre (Rio Branco) 

A área onde foi realizado o levantamento concentra-se no limite de 70km 
ao redor da cidade de Rio Branco (Figura 9). Nesta região, a Floresta Aberta é 
dominante, variando de porte em função da dominância de palmeiras, cipós e 
bambus (taboca), conferindo características fisionômicas próprias a cada um 
destes ecossistemas. A Floresta Densa, com a cobertura arbórea uniforme e 
emergente, possui dentre suas principais espécies o cedro, mogno, aguano, 
cumaru, castanheira, angelim e outras. O clima desta região é 
caracteristicamente tropical, bastante quente e muito úmido, com temperatura 
média quase sempre na faixa de 22ºC a 26ºC. A precipitação pluviométrica 
anual chega a ultrapassar a casa dos 2000mm. 

A região de Rio Branco foi uma das primeiras a serem colonizadas neste 
estado devido ao fácil acesso pelo Rio Acre na época do extrativismo de 
especiarias locais como o látex. Pesquisas apontam a década de 60 como o 
marco de uma nova fase de ocupação nessa região. No entanto, é a partir dos 
anos 70 que vai se intensificar este processo de ocupação. Por volta de 1973, o 
governo do Estado promove uma campanha publicitária nos grandes centros, 
particularmente no Centro Sul, incentivando grandes empresas a se deslocarem 
para esta região e investirem na nova atividade econômica: a pecuária. 

( ,,..... 
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Assim, a transformação de uma economia basicamente extrativista, para 
outra baseada na pecuária extensiva de corte, ocasionou profundas 
modificações de cunho social e natural na paisagem local. Ou seja, muitos 
trabalhadores que ainda permaneciam nos seringais, passaram a ser 
pressionados a abandonarem suas terras, começando os conflitos pela posse 
da terra. Nesta época surgiram as principais organizações sociais de 
trabalhadores rurais da região. 

\ . ,,...... 

Nas últimas décadas, a atividade madeireira tem se intensificado, 
facilitada pela abertura de estradas, pelos desmatamentos para a formação de 
fazendas, e pela valorização de algumas espécies no mercado externo. O 
problema da derrubada da floresta, é um dos mais graves do Estado, e também 
está relacionado com a questão da propriedade e da posse da terra. Desrnata 
se a terra para garantir-lhe a posse. 

Com o objetivo de reorganizar a atividade agrícola no Estado, a partir da 
década de 70 foram criados núcleos de colonização em áreas mais afastadas 
dos centros urbanos. Na atualidade a produção agrícola vem crescendo 
gradativamente, onde, predomina a lavoura temporária de subsistência com 
processos produtivos poucos evoluídos, impossibilitando o abastecimento 
interno. Além do mais, a assistência técnica aos produtores é insuficiente. 
Diante desse quadro, o Acre é obrigado a importar produtos agrícolas do 
Centro-Sul. encarecendo o custo de vida local. ,- 
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Figura 9. Localização das áreas entrevistadas no estado do Acre 



• Escolha das Propriedades 

As áreas a serem entrevistadas estão localizadas próximo à cidade de 
Rio Branco, na região do vale do rio Acre onde encontra-se, segundo a Funtac 
(1987), a área de maior ação antrópica do Acre representando 77.5% da área 
ocupada do estado. 

Foram conduzidas um total de 55 entrevistas sendo 27 com pequenos, 
19 com médios e 9 com grandes proprietários, cobrindo uma área de 
171.968ha. Grande parte das entrevistas com pequenos proprietários foram 
realizadas em projetos de assentamento (Figura 1 O). Para as entrevistas com os 
grandes e médios proprietários, no primeiro momento tivemos o auxílio da 
Federação da Agricultura com a indicação das propriedades mais 
representativas para cada categoria, só que devido alguns problemas com a 
diretoria, a Federação tirou o apoio ao trabalho e a escolha dessas 
propriedades foi feita através de sorteio tendo como base as principais vias de 
acesso num raio de 70km a partir de Rio Branco. 

Geralmente, as entrevistas com os pequenos proprietários foram 
conduzidas nos próprios lotes o que facilitava o trabalho de checagem das 
informações no campo. Já os grandes fazendeiros, geralmente eram 
entrevistados na cidade de Rio Branco em escritórios ou similares, e só depois 
com a autorização do proprietário, voltávamos para a fazenda para verificar se 
as informações obtidas correspondiam com as respostas do questionário. As 
informações que não foram confiáveis foram descartadas de toda e qualquer 
estimativa deste trabalho. 

• Principais considerações 

A maioria dos pequenos proprietários entrevistados apoiam o uso do fogo 
para limpar pastagem, pois segundo eles o fogo é o modo mais barato e eficaz 
contra as pragas mais comuns nas pastagens (carrapatos, cigarrinhas, etc), 
além do que, eles ainda acreditam que o pasto melhora com a queima. 

- 
Os grandes fazendeiros não costumam usar o fogo freqüentemente para 

manejar suas pastagens pois já dispõem de equipamentos para um manejo de 
pasto mecanizado. Contudo, o fogo ainda é usado corno elemento no manejo 
de pastagem a longo prazo, ou seja, ele ainda é usado só que em um intervalo 
de tempo bem maior de um fogo para outro. Em média, é colocado fogo de 5 a 
1 O anos para renovar o pasto. 

l. r 

Para realizar a limpeza da área desmatada (floresta virgem e explorada), 
todos. eles utilizam o fogo, tanto pequenos como grandes proprietários, 
geralmente por dois anos seguidos. Ou seja, desmatarn/queimam em 94, e em 
95 voltam a queimar o resto da madeira que não foi totalmente queimada. Para 
as áreas de capoeira eles não utilizam o fogo. Em geral eles abandonam estas 
áreas para a regeneração natural, ou aproveitam para formar pomares. 
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,,,..... RESULTADOS 

1. Ocorrência de fogo: 

1. Área média queimada 

- 

Ao longo do arco de desmatamento, nos anos 1994 e 1995, foram 
queimadas em média 1 o e 18%, respectivamente, da área das 287 propriedades 
examinadas. A taxa de ocorrência de queimada variou de um lugar a outro, mas 
em cada lugar, a porcentagem média da área queimada por propriedade foi 
menor no ano de 1994, do que no ano de 1995. A taxa de queimada foi mais 
alta no Acre, onde 23% das propriedades em média queimaram em 1995 
(Tabela 2). 

Tabela 2. Porcentagem média queimada por propriedade 
em 1994 e 1995 em quatro regiões localizadas ao longo do 
arco de desmatamento da Amazônia. 

-- - . : -_ - : .. % por propriedade _ 
. . . ... ..· · "1994 · . 1.995 X 

Sul do Pará 9% 21 % 15% 
Mato Grosso 8% 16% 12% 
Rondônia 11 % 13% 12% 
Acre 12% 23% 17.5% 

Total 100/o 18% 14% 

( ,-. 

No geral, pequenos proprietários queimaram uma maior parte de sua 
propriedade tanto em 1994 quanto em 1995 em relação aos médios e grandes 
proprietários. Entretanto, foi em 1995 que houve maior porcentagem da área 
queimada por propriedade nas três categorias de tamanho (Figura 11 ). Os 
grandes proprietários, apesar de terem tido um alto percentual de suas 
propriedades queimado em 1995, foram a classe de proprietários que tiveram 
maior área média queimada por propriedade em 1994 (Figura 11 ). 

' ' ·,-. 

' 1 ·- 
O tipo de fogo que atingiu a maior área por propriedade variou de uma 

região para a outra, e entre as classes de tamanho de propriedades, mas na 
maioria dos casos, os fogos em abertura cobriram uma área maior do que os 
fogos em áreas florestais (Tabela 3, Figura 12, 13). Fogos intencionais para 
limpeza e reforma de pastagem em áreas de pastagem degradada e capoeira 
(floresta secundária) cobriram uma maior área nos anos de 1994 e 1995 entre 
os pequenos proprietários, enquanto que fogos acidentais em "abertura" 
(pastagem e capoeira) cobriram uma maior área entre médios e grandes 
proprietários nos mesmos anos (Tabela 3, Figura 13). 

' - 
' - 
··.-- 

- 
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Figura 11. Porcentagem média queimada e área média queimada por 
propriedade em 1994 e 1995. • indica onde há diferença significativa de um ano 
para o outro, p -c O.OS (Wilcoxon Matched Pairs Teste Teste-T). 

l --- Novos desmatamentos foram responsáveis por 2, 27 e 158 ha/ano de 
conversão de floresta nas pequenas, médias e grandes propriedade 
respectivamente, o que representa 13, 13 e 9% da área média total queimada 
nas propriedades entrevistadas (Tabela 3, Figura 13) . 

l, 

l. .-- 

.--. 

Uma das descobertas mais importantes deste estudo, foi a grande área de 
floresta intacta que pegou fogo no sul do Pará Em média 750 à 1400/ha de 
floresta por propriedade queimaram nos últimos dois anos nesta região. 
Incêndios em floresta explorada para a retirada da madeira, já foram 
documentados em Paragominas (Uhl e Buschbacher, 1985). No entanto, neste 
estudo detectamos fogos entrando em florestas primárias no sul do Pará e Mato 
Grosso. As florestas dessa região, possuem uma cobertura foliar menor do que 
as florestas altas e densas de Paragominas, Acre e Rondônia, e são mais 
susceptíveis ao fogo (Nepstad et ai!. 95, Negreiros & Nepstad. dados não 
publicados). Estudos sobre a susceptibilidade de florestas ao fogo de Nepstad et 
ai (1995), mostram que a floresta intacta nem sempre funciona como barreira 
natural contra a propagação do fogo em paisagens amazônicas (Uhl & Kaufman. 
1990, Nepstad et ai. 1996). 

r 
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Figura 12. Porcentagem média queimada e área média queimada por 
propriedade em áreas de floresta e abertura nos anos de 1994 e 1995. * indica 
onde há diferença significativa de um ano para o outro, p< 0.05 (Wilcoxon 
Matched Pairs Test). 

Tabela 3. Area média queimada por propriedade dividida entre 4 tipos de fogo em 1994 e 
1995, por classe de tamanho de propriedade em quatro regiões da Amazônia. Os tipos de 
fogo são: Acidental em florestas, Intencional em florestas (novos desmatamentos), 

\ 

- - - -- . - - 
Ttp0defogo Pequena Propriedade . Média Propriedade - Grande Propriedade 

1994 1995 1994 :_ 1995 " 1994 1995 
ha (SE) ha (SE) ha (SE) ha (SE) ha (SE) ha (SE) 

Sul do lnt Floresta 4 (2) 5 (3) 2 (2) o (O) 201 (116) 259 (154) 
Pará Aci. Floresta 2 (2) 1 (1) o (O) 24 (21) 1410 (1157) 749 (676) 

lnt Abertura o (O) 3 (2) 84 (55) o ,:~ 250 (239) 898 (644) 
Aci. Abertura o (O) 3 r.\\ 16 (10} 93 2847 (1594) 1828 (979} 
Total 6 12 102 117 4708 3734 

Mato lnt Floresta 2 (2) 4 (2) 82 (66) 12 (9) 66 (42) 60 {42) 
Grosso Aci. Floresta o (O) 1 (1) 21 (20) 151 (101) rz (60) 86 (69) 

lnt Abertura 7 (3) 5 m 11 (10) 28 (25) o (O) 173 (65) 
Aci. Abertllra 4 (3) 4 128 (93) 110 (91' 29 (17l 74 (69) 
Total 13 10 242 191 167 393 

Rondõria Jnt Floresta 1 (1) 1 (1) 33 (22) 31 (16) OI OI 

Aci. Floresta o (0) 1 (1) o (O) 4 (3) OI OI 
lntAbenura 10 (3) 14 (3) 101 

(~~ 
87 (42) OI OI 

Aci. Abertura 1 m 4 (3) o o 'º; OI OI 

Total 12 20 134 122 OI OI 

Acre lnt. Floresta 3 (2) 4 {2) 11 (4) 41 (26) 3n (144) 296 (123) 
Aci. Floresta o (0) o (O) o (O) o (O) o (O) o (O) 
lnt Abertura 11 (3) 14 (5) 12 (5) 35 (16) 7 (2) 37 (31} 
Aci.Abertura 1 (1) 8 (5} 81 (56} 275 (1571 1 (0.41 182 (167} 
Total 15 26 104 351 385 515 

·01= dados insuficientes, sem repetição; SE= erro padrão 

l 
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A área média queimada nas grandes fazendas no sul do Pará variou de 

3.700 à 4.700 hectares por ano (Tabela 3). Dessas queimadas, 50% a 75% 
foram localizadas em áreas já abertas (pastagens e capoeiras). A área de 
floresta queimada acidentalmente variou de 750 à 1.400 hectares, 3 vezes maior 
que o tamanho da área desmatada (floresta queimada intencionalmente) nesta 
região. No Mato Grosso, a área de floresta queimada acidentalmente também foi 
maior que a área de desmatamento nas médias e grandes propriedades, exceto 
em 1994 nas médias propriedades. No Acre, não houve ocorrência de queimada 
acidental em floresta. 

No total, menos da metade da área queimada por propriedade em 1994 e 
1995 foi desmatada (Tabela 3). Em 1995, o desmatamento representou somente 
4% da área média queimada por propriedade no sul do Pará A tendência geral 
foi de redução da área desmatada entre 1994 e 1995. 
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Figura 13. Área média queimada por propriedade por tipo de fogo em 1994 e 
1995. * indica onde há diferença significativa de um ano para o outro (p< O.OS, 
Wilcoxon Matched Paírs Test). 

( 

3. Incidência de fogo 

No Mato Grosso, Rondônia e Acre em torno de 50% das propriedades 
entrevistadas não houve nenhuma ocorrência de fogo em 1994. Já em 1995, a 
incidência de fogo nas propriedades entrevistadas ficou acima dos 60% em todos 
os lugares entrevistados (Tabela 4). Também neste ano, a incidência de fogo 
acidental sofreu um aumento médio de 33% em relação ao ano de 1994 em 
todas as áreas deste estudo, enquanto que a incidência de fogo intencional 
aumentou somente em média 8,5% de um ano para outro, com exceção do sul 
do Pará que, de 1994 para 1995, teve sua quantidade de fogos intencionais 
reduzida em 12%. 

_,...-----------------------------·~---~--~---~------------------------------------- 
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- Tabela 4. Porcentagem das propriedades entrevistadas 
que tiveram fogo em 1994 e 1995 em quatro regiões ao 
longo do arco de desmatamento da Amazônia. 

% das propriedades que tiveram 
- -rogo · 

1994 1995 

r- 

Sul do Pará 
Mato Grosso 
Rondônia 
Acre 

91% 
51% 
53% 
27% 

93% 
66% 
83% 
64% 

\ ,,.... 

Em Rondônia e Acre a incidência de fogo acidental foi menor em relação 
ao fogo intencional. Enquanto isso, no sul do Pará e Mato Grosso a incidência 
de fogo acidental foi maior do que a de fogo intencional. Isso aconteceu devido 
a grande incidência de fogo acidental em florestas nessas duas regiões. 
(Tabela 5). \.. 

--· 
Tabela 5. Incidência de fogo acidental e intencional por 
propriedade nos anos de 1994 e 1995 em quatro regiões 
ao longo do arco de desmatamento da Amazônia • 

. - ,1- - • % de fogo por propriedade 
·· ·, · · - ·t - · · acidental··-:.-·!-· ,.~ · -intenélonar ,- 

Sul do Pará 
Mato Grosso 
Rondônia 
Acre 

59% 
52% 
19% 
37% 

41% 
48% 
81% 
63% 

l_ 
l - 

A incidência de fogo acidental e intencional em abertura aumentou de 
1994 para 1995 em todos os lugares entrevistados. Apesar de Rondônia ter tido 
incidência de fogo intencional em abertura acima de 50% nos dois anos de 
análise, esta região foi a que teve menor incidência de fogo acidental em 
abertura (Tabela 5). A incidência de propriedades que desmataram foi maior no 
Acre do que nas outras regiões, chegando próximo a 40%. Mais de 10% das 
propriedades do sul do Pará e Mato Grosso queimaram suas florestas 
acidentalmente. 

,_ 

A incidência de fogo intencional para formar ou manejar pastagens e 
roças foi maior entre as pequenas propriedades do que entre as outras 
categorias de tamanho de propriedade, no entanto foram as outras categorias 
que tiveram maior incidência de fogos acidentais tanto em 1994 quanto em 1995 
(Figura 14). Apesar das pequenas propriedades terem tido uma frequência de 
fogo intencional em áreas abertas maior do que os outros estabelecimentos 
rurais, sua área média queimada foi pouco expressiva quando comparada às 
áreas das demais categorias de propriedades. Entretanto, os grandes e os 
médios proprietários, em geral, tiveram respectivamente maior frequência de 



fogo acidental nos dois anos analisados, chegando a variar de 40% a 80% em 
1994 (Figura 15). 
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Figura 14. Incidência de fogo acidental e intencional por categoria de tamanho de 
propriedade em 1994 e 1995. 
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4. Paragominas= exemplo de impacto do fogo em florestas 

.-.. 

A amplitude dos fogos acidentais em áreas florestais obtida neste estudo 
indica a necessidade de deixar a metodologia de classificar Amazônia como 
simplesmente florestada ou não-florestada, e começar a quantificar a extensão 
e o grau de influência humana nesses ecossistemas (Figura 16). Isto pode ser 
ilustrado com os mapas da história de fogo de 145 propriedades ao redor de 
Paragominas. A imagem de Landsat Thematic Mapper desta região (Figura 16- 
1) exibe contraste excelente entre áreas de pastagem ativa (cor-de-rosa) e 
floresta secundária remanescente (verde claro), rodeados com a que parece 
uma matriz de floresta primária intacta, cobrindo em torno de 2/3 da área 
entrevistada. Depois de mascarar essas áreas obviamente alteradas (Figura 16- 
2), resta uma matriz de floresta que seria considerada "intacta" utilizando a 
metodologia de classificação visual usada pelo INPE (1996, 1992) e Skole e 
Tucker {1993). 

Contudo, depois de mascarar as áreas da imagem que foram exploradas 
(descobertas com inspeção para detectar cicatrizes de exploração) e as áreas 
queimadas (reveladas através das entrevistas no campo), a área de floresta 
intacta diminui ainda mais (Figura 16-3). Finalmente, aplicando as informações 
das entrevistas sobre as áreas que já foram exploradas, restaram apenas 6% da 
área da imagem em floresta primária (Figura 16-4), ao invés de 65% sugerido 
na Figura 16-2. Resumindo, e. imagem de Landsat TM (Figura 16-1) esconde 
uma série de perturbações que as entrevistas de campo conseguiram detectar. 
A figura 17 mostra uma representação mais correta dessa paisagem, 
incorporando os dados adquiridos através de 145 entrevistas. 

: .:.- 
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1 Área de Floresta de propriedades não entrevistadas 
Figura 16. (1 )Imagem Landsat TM 5 composição colorida RGB 345 mostrando em verde as 
áreas florestais e é/TI rosa as áreas convertidas em pastagem ou aqncultura, (2)Foram retiradas 
da imagem 1 aquelas áreas Já convertidas em pastagem ou agricultura. (3) Desta imagem, além 
da área ele abertura, também toram retiradas as áreas de mata explorada identificadas 
visualmente r,.1 imagem e as áreas florestais que sofreram fogo acidental identificadas nas 
entrevistas. (4) Finalmente. desta imagem toram retiradas as áreas ele exploração seletiva de 
madeira identiücadas nas entrevistas, restando como floresta primaria uma área que 
compreende 6% da área total entrevistada 
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Figura 17. Classificação da cobertura vegetal da região de Paragominas, baseada 
em imagens de satélite Landsat TM e entrevistas com proprietários da região. 



,,..... - li. Fatores relacionados com a ocorrência de fogo 
.,.... 

1. Manejo de pastagem 

A área atingida pelo fogo foi maior em 1995 do que em 1994, 
principalmente devido ao aumento das queimadas intencionais em áreas já 
desmatadas. A seguir, avaliamos dados sobre as características do manejo de 
pastagem que poderiam ajudar na interpretação deste aumento de 1994 para 
1995. Mais especificamente, perguntamos se o aumento de fogos intencionais 
em áreas já desmatadas são resultado: 1) do aumento das áreas de pastagem 
que estão sendo reformadas, 2) do aumento das áreas de pastagem que estão 
sendo "limpas" de plantas invasoras, ou 3) do aumento da área de pasto total 
que foi tanto reformado quanto "limpo" de plantas invasoras. 

a) Reforma de pastagem: 

(, ,-... 

Fazendeiros reformam suas áreas de pastagens, para aumentar a taxa 
de ganho de peso do seu rebanho. A reforma sempre envolve o replantio da 
pastagem com espécies gramíneas forrageiras mais produtivas; podendo ou 
não, utilizar o fogo na preparação do solo. A maneira mais eficaz de preparar o 
solo para o plantio exige um investimento inicial muito alto, pois envolve o uso 
de tratores equipados para adubar/corrigir o solo, sem precisar usar o fogo. O 
método menos eficaz de preparar o solo para o plantio, porém de menor 
investimento inicial, envolve a "limpeza" manual de plantas lenhosas 
indesejáveis, seguido pela queima. Em todas as propriedades estudadas, a 
reforma foi feita com "braquiarão" (Brachiaria brizantha), uma das espécies de 
capim com maior taxa de produtividade (Mattos e Uhl, 1996). 

ç ,.-. 

Em torno de 20% dos entrevistados em cada região do arco de 
desmatamento reformaram suas pastagens nos últimos 2 anos. A porcentagem 
do pasto reformado entre os pequenos proprietários chegou em média a 3% da 
área de pastagem de cada propriedade pertencente a essa categoria entre 1994 
e 1995, enquanto que médios e grandes proprietários chegaram a reformar 5 e 
1 % respectivamente de sua área de pasto no mesmo período. 

,. .,,.... 

No geral, a área média reformada por propriedade em 1995 foi maior do 
que em 1994 para todas as categorias de tamanho de propriedades. A área 
média de pastagem reformada entre as pequenas propriedades variou de 1 a 
3ha entre os anos de 1994 e 1995, enquanto que médias propriedades 
reformaram de 6 a 49ha no mesmo período. Acre e Mato Grosso tiveram 
respectivamente a menor e maior área média de pasto reformado por 
propriedade entre os anos de 1994 e 1995 em todas as categorias de tamanho 
de propriedade, com exceção das grandes propriedades cuja a área média 
reformada variou entre 58ha no Mato Grosso e 238ha no sul do Pará (Tabela 6). 
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A proporção da área de pastagem reformada manualmente. utilizando 
fogo no preparo do solo para o plantio, foi maior entre os pequenos 
proprietários e menor entre os grandes proprietários. No geral, esta proporção 
dobrou de 94 para 95, sendo um pouco maior em 95 para os pequenos e 
grandes proprietários, e maior em 1994 para médios proprietários. Cem por 
cento dos donos das médias propriedades no sul do Pará e dos grandes 
proprietários do sul do Pará e Acre fizeram reforma mecanizada. Em Rondônia, 
as pequenas e médias propriedades tiveram seus pastos reformados utilizando 
métodos manuais, enquanto que os grandes proprietários reformaram seus 
pastos utilizando as duas técnicas. 

,,,...___ 

Tabela 6. Área média reformada, área média reformada com fogo e porcentagem média do 
pasto reformado com fogo por região e tamanho de propriedade nos anos de 1994 e 
1995. 

-Área média de pasto · - -·-Área -média de pasto - % médio do pasto reformado 
reformado -·· refonnacJo com tooo ·. · com ,- 

Areada . TamllRho das 1994 ·1995 ,_ ... 1994 1995 . 1994 .· 1995 .. 
·estudo · Propriedades ha (SE} ha . '(SE) . ha ·(SE) ha -·:(SE) % . (SE) % (SE) 

Pequena o (O) o (O) o (O) o (O) 0.0% (O.O) 0.0% (O.O) 

Sul do Pará Mécla 38 (32) 25 (22) o (O) o (O) 0.0% (O.O) 0.0% (O.O) 

Grande 110 {71) 367 (318) o (O) o (O) 0.0% (O.O) 0.0% (O.O) 

Pequena 3 (2) 3 (2) 3 (2) 3 (2) 4.7% (3.0) 4.7% (2.8) 

Mato Grosso Mécia o (O) 98 (92) o (O) o (O) 0.0% (O.O) 0.0% (O.O) 

Grande o (O) 116 (74) o (O) 80 (76) 0.0% (O.O) 3.9% (3.7) 

Pequena 3. (2) 3 (2) 3 (1) 2 (1) 2.5% (1.5) 2.0% (1.6) 

Rondônia Méda 27 (22) 13 (12) 27 (22) 13 (12) 5.7% (3.7) 1.6% (1.4) 

Grande OI [)l 01 OI 01 OI 

Pequena 1 (1) 0.5 (0.2) 1 (1) 0.5 (0.2) 2.5% (2.4) 0.4% (0.4) 
kre Mécia 3 (3) 8 (6) 4 (3) o (O) 0.47% (0.3) 0.0% (O.O) 

Grande 31 (21) 98 (56) 4 (3) o (O) 0.07% (0.05) 0.0% (O.O) 

*OI = dados insuficientes, sem repetição; SE = erro padrãO. 
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A incidência de propriedades que reformaram suas pastagens utilizando 
fogo foi maior entre os pequenos proprietários e decaiu conforme o aumento do 
tamanho da propriedade (Figura 18). Com relação às áreas de estudo, sul do 
Pará e Acre, foram as áreas que apresentaram maior incidência de reforma de 
pastagem mecanizada, entre as médias e grandes propriedades (-100%). 
Rondônia, por sua vez, apresentou o menor percentual mecanizado dentre 
todas as regiões entrevistadas (-8%), chegando a ter 100% de reforma manual 
entre os médios proprietários (Figura 18). 
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Figura 18 - Incidência das propriedades que reformaram o pasto em 1994 e 
1995, e tipo de limpeza de pasto por categoria de tamanho de propriedada 
(pequena, média e grande) e por área de estudo (sul do Pará -PA; Mato Grosso 
-MT; Rondônia -RO; Acre -AC). 
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b) Limpeza de pastagem: 

,- 

A limpeza de pastagem, assim como a reforma, resume-se à retirada de 
plantas lenhosas e outras plantas não desejaveis ao desenvolvimento do pasto, 
através de corte manual (facão e foice), corte mecanizado ("roçadeira") e fogo, 
sendo utilizada para aumentar a taxa de ganho de peso do rebanho. A limpeza 
se difere de refonna de pastagem pois não envolve o plantio de novas forragens. 
A maneira mais barata de limpar o pasto é a queimada na estação seca, 
matando a parte aérea das plantas lenhosas não desejáveis. Se o pasto não 
estiver muito "sujo" na ocasião da limpeza, o fogo não precisa ser utilizado, 
sendo necessário somente o roçado. Outro tipo de limpeza é aquela que envolve 
o uso de tratores, equipados com roçadeiras e/ou grades, na maioria das vezes, 
sem precisar utilizar o fogo para queimar as !eiras. São as queimadas utilizadas 
na "limpeza" e reforma de pastagens (fogo intencional em abertura}, que 
representam a maior área queimada por ano entre os quatro tipos de fogo 
registrados neste estudo (Tabela 3). Nesta secção, apresentamos dados 
referentes aos diferentes padrões geográficos e tamanho de propriedades 
encontrados neste estudo relacionados ao uso de fogo na limpeza de pastagens, 
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de pastagens, e a relação existente entre o uso de fogo na limpeza do pasto e a 
occorrência de fogo acidental. 

No geral, pequenos proprietários limparam em média de 2 a 13 ha de 
pastagem por ano, com a menor área limpa no Sul do Pará e a maior no Acre. 
Os médios proprietários tiveram de 19 a 7 4 ha de pastagem limpa anualmente, 
sendo a menor área limpa no Mato Grosso e a maior em Rondônia; e os 
grandes proprietários tiveram entre 20 e 57 4 ha de pastagem limpa no Acre e 
Sul do Pará respectivamente (Tabela 7). 

(. 

A porcentagem do pasto limpo com o uso de fogo diminuiu das pequenas 
para as grandes propriedades, e aumentou de 1994 para 1995 (Tabela 7). Em 
1994 o percentual de pasto limpo por propriedade, entre os pequenos 
proprietários, variou de 4 a 26 % no Mato Grosso e Acre respectivamente, 
enquanto que em 1995, esse percentual ficou entre 7 e 22% nessas mesmas 
áreas de estudo. Os médios proprietários em 1994 tiveram entre 4 a 17% do 
pasto limpo no Acre e Rondônia, e em 1995, a porcentagem de pasto limpo foi 
de O e 22% no Sul do Pará e Rondônia respectivamente. Entre as grandes 
propriedades, somente em torno de 1 % da área de pasto foi limpa em 1994, 
enquanto que em 1995 esse percentual chegou a 12%, no sul do Pará (Tabela 
7). 

Tabela 7. Área média de pasto limpo com fogo e porcentagem média do 
pasto limpo com fogo por região e tamanho de propriedade nos anos 
da 1994 e 1995. 

. . . ,-- . "-, .:. . . . . ·Álea média de pasto Bmpo %- médio da área de pasto 
• • - ' , • - - • - 1 ~ • • · .... _..,_ · · êom.r- · _.- . ·., .. : : '"limDO · COln foao ' ' • ~ ' ••• - r ,, • - 

·Areade T.manhodaa - . 1994 . 
: .. ,_~~~~~~-~ : ·-·1994 · ... ,995 

'estudo - .-~ <ha:-. <<s~;·: . ~ '-'(SE)·" ·% -· (SE) 

PeqUMa o (O) 3 (2) o (O) 7 (6) 
Sul do Pará Méda 84 (55) o (O) 14 (7) o (O) 

Grande 250 (239) 898 (644) 1 (0.5) 12 (10) 

Pequena 4 (3) 2 (1) 4 (3) 7 (6) 

Mato Grosso Mé<ia 11 (10) 28 (25) 5 (4) 5 (4) 

Grande o (O) 93 (65) o (O) 5 (3) 

Pequena 7 (3) 12 (3) 13 (4) 22 (5) 

Rondõnia Mé<ia 74 (46) 74 (42) 17 (11) 22 (11) 
Grande Dl OI Dl Ol 

Pequena 10 (3) 14 (5} 26 (7) 22 (7} 
Acre Média 8 (5) 35 (16) 4 (2) 16 (7) 

Grande 3 (2) 37 (31) o (O) 1 (0.5) 

·or = dados insuficientes, sem repetição; SE = erro padrao. 

No geral, o número de proprietários que Hmparam o pasto com fogo 
dobrou de 1994 para 1995 em todas as categorias de tamanho de propriedades. 
A incidência de proprietários que usaram fogo na limpeza de pastagem diminuiu 
dos pequenos para os grandes proprietários nos dois ultimes anos. Em 1994 e 



1995, 91% dos pequenos produtores limparam suas pastagens, sendo que 81% 
limparam usando fogo, enquanto 88% dos grandes proprietarios limparam suas 
pastagens, e apenas 40% usaram fogo. Ou seja, os pequenos proprietários 
usam mais fogo no manejo de pastagem do que os médios e grandes 
proprietários (Figura 19). 

A área total de pastagem limpa em 1995 foi de 14579ha, três vezes maior 
do que em 1994. Esse aumento foi verificado em grande escala para todas as 
categorias de tamanho de propriedade e em todas as regiões entrevistadas, com 
exceção de Rondônia a qual de um ano para o outro sofreu somente um 
acréscimo de 9% na área total de pastagem manejada com fogo. 

Em relação ao tipo de limpeza de pastagem, mais de 50% dos grandes 
proprietários estão mecanizando. Apesar do percentual médio de limpeza de 
pastagem com fogo ser considerado baixo entre os médios e os grandes 
proprietários, o fogo ainda é uma constante, visto que muitos costumam queimar 
suas pastagens a cada 2 ou 3 anos. São poucos os casos de limpeza de 
pastagem feita somente com foice ou facão associada ao herbicida, sem o uso 
do fogo, apenas 7% entre os pequenos proprietários e 3% entre os médios 
proprietários (Figura 19). 
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Figura 19- Percentual das propriedades que limparam o pasto em 1994 e 1995, 
a tipo de limpeza de pasto por categoria de tamanho de propriedade (pequena, 
média e grande) e por área de estudo (sul do Pará -PA; Mato Grosso -MT; 
Rondônia-RO; Acre -AC). 



2. Origem do fogo acidental 

A origem do fogo acidental está relacionada tanto a fatores associados 
diretamente ao uso da terra e passíveis de controle (manejo de pastagem e 
desmatamento), como também está relacionada a fatores de natureza cotidiana 
de difícil controle pois ocorrem ao acaso (fogo de beira de estrada, fogueira de 
caçador, etc). 

Em torno de 50% do número total de fogos acidentais em pastagens e 
florestas descritos neste estudo tiveram sua origem relacionada ao manejo de 
pastagens tanto da própria propriedade entrevistada, como da propriedade do 
vizinho (Figura 20). Contudo, existe uma diferença gradual na ocorrência dos 
fogos que tem como origem a pastagem do vizinho, que vai de 46% em 
pequenas propriedades a 24% em grandes propriedades. O inverso acontece 
com aqueles fogos que se originam na pastagem da própria propriedade ficando 
o menor percentual para os pequenos proprietários, somente 7%, e o maior 
percentual para as grandes propriedades, chegando a 20% (Figura 20). 

O fogo com origem em beira de estrada atinge 12% dos grandes 
proprietários, seis vezes mais do que em pequenas propriedades. Cinco 
porcento de todos os entrevistados não sabem o motivo do fogo acidental em 
suas propriedades. Outros motivos de fogos acidentais detectados neste 
trabalho são: faíscas provocadas por moto-serra e tratores, fogo oriundo de 
acampamento (garimpeiros e madeireiros), fogo de vilas próximas às 
propriedades e queima de refugos de serraria. 

80%t····,, q. 

·-- 
40qi, .•.•.•• 

D 1 Foga da própria paat8Q8ffl 
E] 2 Fogo dl pastagem do \Úlllho 
O J Fogo da prôpn• ..ul>ade 
D • Foga da dtnubadll do 111zma 
D 5 Foga Ili hn da e11tr.ada 
D s 0111,os 
0 7 Nlosebe 

1 
' - 20%+···· 

PEQUENA MÉDIA GRANDE 

Figura 20 - Incidência dos principais tipos de origem de fogo acidental por 
categoria de tamanho de propriedade nos anos de 1994 e 1995, em quatro 
regiões ao longo do arco de desmatamento. 

O fogo acidental que atingiu a maior área entre as pequenas propriedades 
foi o fogo com origem na pastagem do vizinho, chegando a queimar 2.3ha por 
propriedade entre os anos de 1994 e 1995 (Tabela 8). Nas médias propriedades, 
em torno de 40ha foram atingidos por fogos acidentais oriundos de pastagens e 
derrubadas das propriedades vizinhas, e por fogo ém beira de estrada. As 



grandes propriedades também tiveram a maior área queimada atingida por fogos 
acidentais oriundos das propriedades vizinhas (Tabela 8). 

Tabela 8. Área média queimada acidentalmente por 
propriedade e por origem de fogo entre os anos de 1994 e 
1995. 

Tipos de origem do fogo acidental (ha) 
1 2 3 • 5 6 7 

Pequena propriedade 0.7 2.3 0.1 0.3 0.5 o.o 0.4 
Média propriedade 1.8 40.6 122 #2 48.9 18.5 3.7 
Grande propriedade 3.9 200.7 10.0 795.2 147.1 1.5 o.o 
*1 - Fogo da própria pastagem; 2- Fogo da pastagem do vizinho; 3- Fogo da prõpna 
derrubada; 4- Fogo da derrubada do vizinho; 5- Fogo de beira de estrada; 6- Outros; 
7- Não sabe. 

Em resumo, 60% do número de fogos acidentais de todas as categorias 
de tamanho de propriedade vêm de fora da propriedade, ficando em tomo de 
20% aqueles que têm como origem a própria propriedade (Figura 21 ). Entretanto, 
fogos acidentais oriundos de fora da propriedade podem ter sido superestimados 
se os proprietários estivessem preocupados com implicações legais em admitir 
fogo intencional. 
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Figura 21- Incidência dos tipos de fogo com origem na própria propriedade e de 
fora da propriedade nos anos de 1994 e 1995, por categoria de tamanho de 
propriedade (pequena, média e grande) e por área de estudo (sul do Pará -PA; 
Mato Grosso -MT; Rondônia -RO; Acre -AC). 



A incidência de fogo que teve como origem o manejo de pastagem de 
propriedades vizinhas foi alta tanto em 1994 quanto em 1995, principalmente 
entre pequenos e médios proprietários, sendo que neste último ano a ocorrência 
de fogo acidental originado em pastagens de propriedades vizinhas foi mais do 
que o dobro do ano anterior (Figura 22). O fogo que mais atingiu grandes 
propriedades tanto em 1994 como em 1995 teve como origem as derrubadas das 
propriedades vizinhas, ficando em segundo lugar fogo de beira de estrada. No 
geral, a origem do fogo foi mais diversa e em maior número em 1995 do que em 
1994 (Figura 22). 
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Figura 22. Incidência de fogo acidental nos anos de 1994 e 1995 em relação a 
sua origem, para pequenas, média e grandes propriedades de quatro regiões ao 
longo do arco de desmatamento. 

A maior incidência de fogo acidental está associada às grandes 
propriedades que, em sua maioria, não manejaram suas pastagens utilizando 
fogo na reforma ou limpeza (Figura 23). Em contrapartida, as pequenas 
propriedades que mais utilizaram fogo no manejo de suas pastagens obtiveram a 
menor incidência de fogo acidental dentre todas as outras categorias de tamanho 
de propriedades encontradas neste estudo (Figura 23). Esses dados indicam 
que os fogos acidentais em grandes propriedades podem estar relacionados à 
grande incidência de fogo intencional em pequenas e médias propriedades, visto 
que 60% dos fogos acidentais, como um todo, tem origem fora da propriedade 
(Figura 22). 
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Figura 23. Incidência de propriedades que tiveram fogo acidental em relação ao 
manejo de pastagem com e sem fogo nos anos de 1994 e 1995, per categoria de 
tamanho de propriedade em quatro regiões ao longo do arco de desmatamento. 
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3. Prevenção de fogo 

a) aceiro 

O aceiro é o principal método de prevenção e controle de fogo utilizado 
por 98% dos entrevistados nas áreas de estudo. Em média, 93% dos 
proprietários de todas as categorias de tamanho usam esse tipo de prevenção na 
proteção de pastagens, e em média 40% dos proprietários usam aceiro para 
protegerem suas áreas de floresta, ficando os grandes proprietários com o maior 
percentual (Figura 24). Contudo, apesar de tantos proprietários investirem em 
aceiro, somente em 72% dos casos o aceiro é feito todos os anos (Figura 25). 
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Figura 24-. Incidência de proprietários que investem em aceiro para protegerem 
suas áreas de pasto, mata, cultivas e outros, por categoria de tamanho de 
propriedade (pequena, média e grande) e por área de estudo (sul do Pará -1; 
Mato Grosso -2; Rondônia -3; Acre -4). 
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Figura 25 - Frequência de investimento em aceiro em 1994 e 1995, por área de 
estudo (sul do Pará -PA; Mato Grosso -MT; Rondônia -RO; Acre -AC), e por 
categoria de tamanho de propriedade (pequena, média e grande). 

O aceiro é um dos tipos de prevenção de fogo que pode ser feito 
manualmente e/ou com a utilização de maquinário. O investimento em aceiro 
manual, nas áreas estudadas, foi feito por 91 o/o dos pequenos proprietários, 
ficando os médios proprietários com 63% e os grandes com 22%. Em 
contrapartida, 50% dos grandes proprietários entrevistados fizeram aceiro 
utilizando trator. Este percentual caiu para 32% nas médias propriedades e 3% 
nas pequenas propriedades (Figura 26). O fato dos pequenos proprietários não 
terem investido em aceiros mecanizados {Figura 26), pode ter sido um dos 
fatores preponderantes à grande incidência de fogo acidental oriundo das 
propriedades vizinhas (Figura 20). \, 

.,.. 

Aceiros representam um grande investimento para produtores rurais na 
Amazônia. O comprimento médio de aceiro feito anualmente por pequenos 
proprietários não ultrapassa 2,4 km/ano, enquanto que os médios proprietários 
investem em 14km/ano em média, e os grandes investem em 125km 
anualmente. Cada quilômetro de aceiro manual custa em média U$60,00, 
equivalente à empreita de dois ou três homens fazendo em média 10km por mês 
(valor médio obtido com as entrevistas). Levando em consideração este tipo de 
aceiro, um pequeno proprietário investe em tomo de U$142,00 em aceiros num 
ano "típico", enquanto que um médio proprietário investe R$836,00/ano, e um 
grande proprietário chega a investir U$7523,00 por ano em aceiro. Se o 
quilômetro do aceiro for feito com trator, este investimento vai custar três vezes 
menos do que o investimento anterior (Tabela 9). O custo de aceiro manual sai 
maior do que do aceiro mecanizado se o cálculo for feito por km. O contrário vai 
acontecer se calcularmos o custo do aceiro através de diárias. Isso pode explicar 
a grande quantidade de aceiro manual em relação ao mecanizado entre os 
pequenos e médios proprietários como reflexo da falta de disponibilidade de 
dinheiro para pagar de uma só vez as altas diárias para aluguel de trator, 
tratoristas e combustível. 
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Figura 26- Porcentagem dos proprietários que investem em: aceiro manual, 
combinação entre aceiro manual e de trator, aceiro que utiliza apenas trator, e 
aqueles proprietários que não fazem aceiro; nos anos de 1994 e 1995 por 
categoria de tamanho de propriedade (pequena, média e grande) e por área de 
estudo (sul do Pará -1; Mato Grosso -2; Rondônia -3; Acre -4). 



Tabela 9- Custo anual por propriedade de investimento em aceiro entre os anos 
de 1994 e 1995 em quatro regiões ao longo do arco de desmatamento. 
Categoria de propriedades I km de aceiro I Custo médio de l Custo médio de 

por propriedade aceiro manual aceiro com 
km (SE) tu$) trator (U$ 

Pequena 
Média 
Grande 

2.39 (0.23! U$142,0~ U$47,00 
13.93 (2.03 U$836,0 U$279,00 

125.39 (94.57 U$7523,0 _ __ U$2508,00 

- 

Pequena 2.10 (1) $126 US$42 
Sul do Pará Média 24.25 (8.07) $1,455 US$485 

Grande 442.63 (241.5) $26,558 US$8,853 
Pequena 2.32 (0.6) $139 US$46 

Mato Grosso Média 11.95 (2.8) $717 Us$239 
Grande 24.10 (4.5) $1,446 Us$482 
Pequena 2.60 (0.4) $149 Us$50 

Rondônia Média 6.31 (2) $379 US$126 
Grande º' º' OI 

Pequena 2.58 (0.3) $155 US$52 
Acre Média 13.24 (3.3) $794 US$265 

Grande 31.33 (7.6) $1,880 US$627 
• Os cálculos de investimento em aceiro manual e mecanizado estão baseados em informações de 40 proprietários 
divididos entre as quatro áreas de estudo. O valor do aceiro manual está associado a empreita, com o custo de 
US$60.00 1km. onde 2 ou 3 homens fazem 10km em média de aceiro por mês. Enquanto que o investimento de 
aceiro utilizando trator é US$20.00 1km, sendo que o trator taz em média 15km/dia de aceiro. 
• DI = dados insuhctentes. sem repetição; SE = erro padrão 

b) Comunica o vizinho 

1 
,A. 

Outro método de prevenção de fogo utilizado por 80% dos entrevistados 
em todas as regiões foi o de comunicar o vizinho na ocasião da queimada da 
derrubada. Entretanto, em nenhuma das entrevistas ficou constatado a 
existência de uma queimada programada entre os vizinhos. 

1 r 

- 

4. Prejuízos econômicos com fogo acidentar 

Os principais prejuízos relacionados ao fogo nas áreas estudadas foram: 
a perda de tempo de pastejo das pastagens, a perda de cerca e a perda de 
madeira de valor comercial das florestas. Contudo, não foi possível calcular o 
prejuízo relacionado a perda de madeira em áreas florestais, devido às 
incertezas associadas à quantidade de espécies madeireiras de valor comercial 
existente em cada fragmento de floresta queimado. 

' ;-. 
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Em média 90% dos pequenos, médios e grandes proprietários de todas 
as áreas entrevistadas tiveram suas pastagens queimadas acidentalmente entre 
1994 e 1995. A perda de cerca atingiu em média 37% dos entrevistados em 
todas as categorias de tamanho. Enquanto que a perda de madeira de valor 
comercial de dentro da floresta atingiu 24% de todos os proprietários. Apesar 
das perdas relacionadas à agricultura não terem atingido um grande número de 
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proprietários entre as médias e grandes propriedades, entre as pequenas 
propriedades esse percentual chegou a 42% (Figura 27). 
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Figura 27- Porcentagem dos entrevistados em cada classe de tamanho de 
propriedade entre 1994 e 1995 em quatro regiões ao longo do arco de 
desmatamento, que relataram perdas com fogo acidental em: Pasto (perda de 
tempo de pastejo das pastagens), Cerca (estacas e arame utilizados para dividir 
o pasto e delimitar a propriedade}, madeira (espécies madeireiras de valor 
comercial encontradas em áreas de floresta), agricultura (culturas anuais ou 
perenes), e animais (parte do rebanho bovino e eqüino}. 

Se considerarmos o valor de 1 ha de pasto queimado pelo custo do aluguel 
de pastagem por mês, em média US$3, 00 por cabeça/mês, multiplicado pelo 
número de meses equivalentes à recuperação do pasto depois do fogo, este 
custo pode variar de US$27.00 para os pequenos proprietários, US$1093.00 
para os médios proprietários, chegando a US$4038.00 para os donos das 
grandes propriedades (Tabela 10). O tempo em que o pasto passa se 
recuperando do fogo pode variar de 3 a 6 meses dependendo da região e do 
início do período das chuvas. 

,. 
1.:, 

Os prejuízos com a queima de cercas podem ser maiores que a produção 
de cada propriedade por ano. Em média, os pequenos proprietários perdem 
100m de cerca a cada ocorrência de fogo acidental. Se considerarmos perda 
total (1km = US$1480,00; valor médio de cerca obtido com as entrevistas 
incluindo mão de obra, estacas, transporte, arame, aluguel de trator para limpar o 
lugar da cerca), esse prejuízo vai custar em média US$172.00. Entretanto, se 
considerarmos a perda só de arame, esse prejuízo cai para US$37,00 (Tabela 
11 }. Isso acontece pois geralmente são reaproveitadas aquelas estacas que não 
foram muito danificadas pelo fogo, ao contrário do arame que, apesar de 
aparentemente não apresentar necessidade de troca, depois de queimado 
enferruja rapidamente, quebrando com facilidade, sendo necessária sua 
substituição. 

,. 
\.. ,-. 

' , .. ,,...... 
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Para as outras categorias, as perdas de cerca contabilizaram: 
US$3541,00 para os médios proprietários (2393m), e US$28305,00 para os 
grandes proprietários (191.225m) , levando em consideração a perda total da 
cerca. 

Tabela 10. Perdas econômicas com fogo acidental em pastagens por categoria de 
tamanho de propriedade, entre os anos de 1994 e 1995, em quatro regiões ao longo do 
arco de desmatamento. 

\ ,- 

Categoria de propriedades Cabeças por ha Meses de hadepasto Prejulzo com queima 
banl!io aueimado / ano acidental de nastaoem 

Pequena 1 3 3 ha USS27 
Média 1 3.5 104ha uss 1093 
Grande 12 -4.5 299ha USS4038 

Pequena 1 3 2ha uss 14 
Sul do Pará Média 1 4 S4ha uss 648 

Grande 1.6 5 1049 ha USS 15728 
Pequena 1 3 3ha USS25 

Mato Grasso Média 1 4 119ha USS 1428 
Grande 1.5 6 56ha uss 1008 
Pequena 1 3 2ha US$18 

Rondõnia Média 1 3 Oha uss o 
Grande OI OI OI OI 

Pequena 1 3 6ha US$50 
Acre Média 1 3 2<M ha US$2192 

Grande 1 3 92 ha USS82B 
•os cálculos dos prejulzos em pastagens estão associados ao custo de alUguel de pastagem por cabeça de gado. em 
média U$$ 3.001 cabeça/ mês mutipficado pelo número de meses que o pasto fica sem pastejo. 
•01 "'dados insuficientes, sem repetição. [ >- 

1 ;- 

Tabela 11 - Perdas econ6micas causadas por fogo acidental associadas a queima de cerca 
entre os anos de 1994 e 1995. 
Categoria de propriedades kmdecen:a Prejwzo com perda Prejulzo com perda Prejulzo com perda 

queimado de•rame de estaca tolal 
km i (SE) 

Pequena 0.1 : 0.05 US$37 U$61 USS 172 
Média 0.5 i 0.1 USS 139 U$$23~ US$649 
Grande 10.6 / 5.1 U$$ 3191 USS 531B uss 14891 

Pequena O. o US$0 US$0 US$0 
Sul do Pará Média 0.9/ 0.32 USS262 USS-437 US$1225 

Grande 27.5[ 12.7 US$ 8250 USS 13750 US$38500 
Pequena 0.1/ 0.05 USS32 uss 53.5 USS 150 

Mato Grosso Média 0.35! 0.2 U$$105 US$175 USS490 
Grande 1.9: 0.S uss 573 USS954 USS2673 
Pequena O! (J US$0 US$0 US$0 

Rondõnia Média 0.1: O.OE USS37.5 US$62 USS 175 
Grande Dt ·! OI OI OI 
Pequena o.~ 0.1 U$$76 uss 127 uss 355 

Acre Média 0.6; 0.3 USS 174 USS289 US$ 811 
Grande O! e usso usso usso 

·as cálculos de preJulZos estão baseados nos dados de custo de 1 km de cerca obbdos com as entrevistas. São eles: 6 
rolos de arame a USS 50.00 cada = USS 300.00; 250 estac:as a U$$ 2.00 cada = US$500; o restante está dividido em 
mã~bra. transporte das estacas e aluguel de maquinário para timpeza do local da cerca= U$$ 500.00. No total, 1km 
de cerca custa em média USS1-400.00. 
•01 = dados insuficientes, sem repetição; SE = erro padrão. 

,· 
\.-- 
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5. Desmatamento por Categoria de Tamanho de Propriedade 

1 ,..._ 

O desmatamento, apesar de ter representado somente 11 % da área total 
queimada entre os anos de 1994 e 1995, é um fator importante na 
compreensão da dinâmica de uso da terra. É a conversão da floresta em 
pastagem e agricultura, através do desmatamento, que responde pelos maiores 
impactos no fluxo de carbono para a atmosfera, nos ciclos hidrológicos e 
biogeoquímicos e nas espécies de plantas e animais. A necessidade de se 
conhecer o quanto cada categoria de tamanho de propriedade está desmatando 
pode auxiliar no desenvolvimento de programas que visam a diminuição das 
áreas desmatadas e suas consequências ecológicas associadas. 

- 
1 ,--. 

A porcentagem da área desmatada não sofreu variação significativa entre 
os anos de 1994 e 1995, ficando entre 1 . 7% e 1.5% por propriedade 
respectivamente. O Acre foi a região que apresentou maior área desmatada por 
propriedade nos dois anos de análise, em média 2.11 % /ano, enquanto que nos 
outros lugares entrevistados o percentual médio desmatado ficou em torno de 
1 % /ano (Tabela 12). 

l' »< 

Tabela 12. Área e percentual médio desmatado por propriedade 
em 1994 e 1995. por categoria de tamanho de propriedades em 
quatro áreas ao longo do Arco de Desmatamento da Amazônia. 

:Aseaméciadesmatada' :,.pQr ·_ f '%clasmatadopor 
' . ' - . ' .·'propriedade(ha) .. ,_ : ··propriedade 

"'' .. :1- · ,1994 ·.-<! ', .-1S95 .) .-·1994 1 1995 
Pequena propriedade 
Média propriedade 

2 (1)1 2 (1)1 1.63%1 1.99% 

Grand9 propriedade 
32 

161 
(17) 
(63) 

21 
154 

(12)1 2.49% 
(69) 1.10% 

1.62% 
1.05% 

Pequena 1 (O) o (O) 12% 0.0% 
Sul do Pará Méda 2 (1) o (O) 0.3% 0.0% 

Grande 203 (115) 262 (154) 0.5% 0.7% 
Pequena 2 (1) 4 (2) 2.3% 4.5% 

Mato Grosso Méda 82 (66) 11 (9) 4.4% 0.6% 
Grande 66 (42) 60 (42) 0.9% 0.8% 
Pequena 1 (O) 1 (O) 0.7% 0.5% 

Rondônia Méda 33 (22) 31 (16) 3.6% 3.4% 
Grande DI DI DI OI 

Pequena 3 (2) 4 (2) 3.6% 4.7% 
Acre Mé<la 11 (3) 41 (17) 0.8% 2.9% 

Grande 377 (144) 296 (123) 2.4% 1.9% 
ºDI= dados msuliClentes; ( ) = erro padrão. 

1 -- Os dados de porcentagem de cada propriedade queimada através de 
novos desmatamentos, quando combinados com os dados de distribuição de 



,. A B e o L -E F .. G H 
- J.rea total . Tamanho áréarnécia o/e, medlo Já keamécià ~de Area Contribuiçã 

. :Já méciodas ' 'desmatada desmatado .desmaiada estabeleci anualmente o para o 
. desmatada propriedades · (ha) -._- - .- . anualmente mentos desmatada desmatame 

', 
(ha)._ · ··(ha) .. •• r , 

· (tia)· : ·(dados do por classe nlD (%) 
- - .. .. ' . ~ . ' ~ ~' ... ·-_~ .tBGE) de1amanho 

' - 
'. ·- . ' . ' :·-, ~- : ',- -. .: (ha) 

Pequena propriedade 8762 119 76 (8) 64% 2 100121 200242 40% 
Média propriedade 93858 1289 695 {80) 54% 27 5770 155790 34% 
Grande propriedade 294454 14699 5352 (1877) 36% 158 138 21804 26% 

Pequena 320 102 53 (17) 53% 1 1290 1290 14% 
Sul do Pará Mécia 3174 952 794 (194) 83% 1 301 301 3% 

Grande 164304 38946 13692 (5916) 35% 232 34 7888 83% 

Pequena 893 97 64 {15) 66% 3 2516 7548 54% 
Mato Grosso Mécia 6266 1871 627 (11 O) 33% 47 116 5452 39% 

Grande 24131 7271 2194 (384) 30% 63 17 1071 8% 

Pequena 1766 130 84 (14) 65% 1 77982 77982 46% 
Rondõnia Mécia 3737 906 467 (119) 52% 32 2579 82528 49% 

Grande OI Ol OI OI OI •158 54 8532 5% 

Pequena 1450 94 54 (7) 57% 4 18333 73332 47% 
Acre Mêda 16448 1426 866 (169) 61% 26 2774 72124 46% 

Grande 53568 15814 5952 (1105) 38% 336 33 11088 7% 
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terra de cada região estudada por classes de tamanho de propriedade, podem 
ser utilizados para estimar a contribuição de cada categoria de tamanho de 
propriedade no desmatamento de cada região. Assim, com base nas 
informações sobre distribuição de terra do Censo Agropecuário do IBGE 
realizado em 1985 nas regiões entrevistadas, estimamos que a categoria de 
propriedade que mais tem contribuído para o desmatamento anual é a dos 
pequenos proprietários com 40%, enquanto que os médios proprietários ficaram 
com 34% e os grande com apenas 26%(Tabela 13). 

Tabela 13- Resumo do desmatamento nas cinco áreas entrevistadas ao longo do Arco de 
Desmatamento da Amazônia 

* A- área total já desmaiada (ha); B- tamanho médio das propriedades (ha); C- área média já desmatada (ha); D - Porcentagem 
média por propriedade já desmaiada (%); E- área média desmatada anualmente por propriedade (ha); F· Número de 
estabelecimentos por categoria de tamanho de propriedades (dados do IBGE); G- área anualmente desmatada por categoria 
de tamanho de propriedade (E x F); H- contribuição de cada categoria de tamanho de propriedade para o desmatamento nas 
regiões utilizadas nes1B levantamento(%). 
•o número de estabelecimentos por categoria de tamanho de propriedade utilizados nesta tabela pertencem ao Censo 
Agropecuário do IBGE (1985), para o município de Santana do Araguaia (sul do Pará), e para os estados do Mato Grosso, 
Rondônia e região do rio Purus (Acre) 
*OI = dados insuficientes, sem repetição; erro padrão( ). 
•Este número representa a área média anual desmaiada para todos os grandes proprietários entrevistados neste estudo. 

O nível de desmatamento por região entrevistada variou devido ao tipo de 
ocupação e tamanho das propriedades. Rondônia, por exemplo, foi a região que 
apresentou maior área desmatada por propriedade chegando em média a 50% 
das propriedades já desf lorestada até agosto de 1996. Este fato deve-se ao 
grande número de pequenos proprietários existentes na região sendo que no 
geral estes possuem em média um maior percentual de seus lotes já desmatado 
(Tabela 13). 

·,--.. 
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A tendência também nas regiões entrevistadas é o aumento gradativo da 
área de mata em relação ao tamanho da propriedade. Com exceção do sul do 
Pará onde a maioria dos médios proprietários compraram áreas já abertas de 
grandes fazendas que foram desmembradas (Figura 28). A área de abertura nos 
lugares entrevistados está dividida entre áreas destinadas à pecuária (pasto) e 
áreas de agricultura e capoeira sendo que quanto menor o tamanho da 
propriedade, maior é a área destinada a floresta secundária e cultivas agrícolas. 

Nordeste do Pará Sul do Pará 

Rondônia Acre 

Mato Grosso 

lll- 
m %abertura 

• %pasto 

Figura 28 - Tamanho da propriedade em relação ao desmatamento e atividade 
pecuária até o ano de 1995 nas cinco regiões ao longo do arco de desmatamento 
da Amazônia. 



DISCUSSÃO 
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Um evento de fogo na Amazônia consiste na manifestação de um grupo 
complexo de fatores sociais, econômicos, climáticos, e ecológicos. O tipo e a 
quantidade de fogo existente também podem variar segundo estes fatores. 
Neste estudo, dividimos em quatro os tipos de fogo existentes: fogo acidental e 
intencional em áreas florestais, e fogo acidental e intencional em abertura. 

- ' - 
Comparando os anos de 1994 e 1995 em relação à incidência de 

queimadas, tanto acidentais como intencionais, em 4 paisagens amazônicas, 
verificamos que tanto a ocorrência como a área queimada foi sempre menor em 
1994 do que em 1995. Quase o dobro do percentual queimado por propriedade 
em 1994 foi queimado em 1995. Este fato justifica-se pelo grande número de 
pastagens que foram limpas e reformadas ou acidentalmente queimadas em 
1995, já que o percentual de desmatamento foi menor em 1995 do que em 
1994, e mais da metade das queimadas ocorreram em áreas já abertas. 

\, ,-.... 

Esses dados, portanto, apoiam os resultados do projeto do 
monitoramento de fogo do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais, que 
detectou mais queimadas na Amazônia em 1995 do que em qualquer outro ano 
desde 1987. Esta correlação entre os resultados do nosso estudo de campo e o 
estudo regional do INPE, porém, não reduz a necessidade de analisar mais as 
técnicas de monitoramento do INPE (VEJA .. 1995). Nós estamos colaborando 
com Alberto Setzer do INPE para comparar as queimadas mapeadas neste 
estudo, com as queimadas registradas pelo sensor do satélite NOAA para as 
mesmas localidades em 1994 e 1995. Nós ainda não sabemos, por exemplo, se 
queimadas rasteiras em florestas são detectadas pelo satélite do NOAA. 

5-· 

Esses resultados também sugerem que grande parte das queimadas na 
Amazônia, nos últimos dois anos, não estão associadas ao desmatamento, e 
sim a queimadas em áreas que já foram abertas e, em algumas regiões, a 
queimadas acidentais em florestas. Conseqüentemente, fica claro que a área 
que pega fogo não pode servir como medida indireta de desmatamento. Além 
disso, as causas de mudanças no número de fogos detectados pelo NOAA, ou 
no volume de fumaça, só podem ser explicadas com dados de fogo 
diferenciados que separam fogos associados ao desmatamento, queimadas de 
limpeza e reforma de pastagem, e fogo acidental em áreas florestais. 

Grande parte do fogo intencional em abertura foi decorrente da limpeza 
de pastagens e não da reforma. Pois, apesar da reforma de pastagem ter sido 
feita por 20% dos entrevistados, pelo menos em duas áreas de estudo, todas as 
propriedades que reformaram o fizeram com a utilização de máquinas, sem 
utilizarem o fogo. Já a limpeza de pastagem foi praticada pela maioria dos 
proprietários, sendo que a maior incidência de limpeza de pastagem com fogo 
ficou entre pequenos e médios proprietários, tendo estas categorias também o 



- maior percentual da área/ha de pasto limpo, enquanto que, a metade dos 
grandes proprietários limpam suas pastagens com o auxilio de máquinas. 

Além disso, metade dos fogos acidentais tiveram como origem o manejo 
de pastagem tanto em 1994 quanto em 1995, onde pequenos proprietários 
tiveram maior incidência de fogo com origem na pastagem do vizinho, e grandes 
proprietários tiveram maior incidência de fogo com origem na própria pastagem. 
O fogo de beira de estrada atingiu 6 vezes mais os grandes proprietários do que 
os pequenos e médios proprietários. No geral, 60% de todos os fogos 
acidentais vieram de fora da propriedade. 

Apesar do aceiro ser o método de prevenção mais utilizado, 
principalmente na proteção de áreas de pastagem, na maioria dos casos ele 
não consegue evitar que o fogo ultrapasse os limites previstos a serem 
queimados. Sendo assim, utilizar ou não utilizar aceiro não é o fator 
determinante para a diminuição das queimadas acidentais, e sim o tipo de 
investimento, freqüência, manutenção e a qualidade do aceiro. 

l ,.;... 

t - Este estudo documenta a alta flamabilidade das florestas primárias do sul 
do Pará e regiões do Mato Grosso. Essas observações chamam atenção à 
necessidade de um entendimento mais profundo da susceptibilidade das 
florestas ao fogo nessas regiões. A maioria das pesquisas sobre 
susceptibilidade foi conduzida em Paragominas (Uhl e Kaufman, 1990, Nepstad 
et ai. 1995). Nesta região, em 1988, somente um fogo acidental chegou a 
queimar 1000 km2 de floresta, a maioria já sendo explorada. Os prejuízos deste 
fogo representam mais de U$1.000.000 (Lefebvre e Stone, 1994, Holdsworth, 
não publicado). Estes fogos ainda são difíceis de detectar utilizando métodos 
convencionais para mapear o desmatamento. 

Os grandes prejuízos econômicos associados à prevenção de fogo 
acidental (investimento em aceiros) e à ocorrência de fogo acidental (perda de 
pastejo, de cerca, e de madeira), podem virar um ponto importante na discussão 
de políticas governamentais para reduzir fogos na Amazônia. Pois, os 
produtores rurais da Amazônia sofrem grandes prejuízos com fogos não 
desejados, apesar de dependerem do fogo como ferramenta no manejo das 
suas terras. Por isso, sabemos que proprietários rurais já têm um forte motivo 
para combater fogos acidentais sem nenhuma imposição do governo. Sendo 
assim, políticas que reconheçam esta necessidade, e ajudem os produtores na 
melhor prevenção de fogos acidentais poderão ser bem sucedidas no que diz 
respeito a diminuição da área queimada anualmente na região amazônica. 

t . - 
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CONCLUSÃO 

- 

Salientamos que, apesar das dificuldades de produção e comercialização 
existentes entre os pequenos produtores, eles conseguem manter suas 
propriedades no processo produtivo. Porém, existe a necessidade de ações do 
governo federal/local, no que diz respeito ao fornecimento de maiores linhas de 
crédito, visando a fixação do produtor no seu lote. Financiamento subsidiado, 
produtor pagando com a própria produção, e facilidades no transporte e 
comercialização de seus produtos, também podem ajudar a manter o produtor 
na terra. Essas medidas podem influenciar na diminuição do uso do fogo pelo 
pequenos proprietários e conseqüentemente na área atingida pelo fogo 
acidental. Pois, aumentando o poder de investimentos do pequeno produtor, 
através do aumento do capital, suas pastagens poderão ser manejadas sem o 
uso anual do fogo. Assim como também, esses produtores poderão investir em 
melhores aceiros e em aluguel ou compra de maquinário para ajudar ainda mais 
a otimizar sua produção. 

- 
' - 

I' - 

Vale a pena ressaltar ainda, a importância de se estabelecer um 
calendário de queimadas, pelos órgãos federais e estaduais, adequado para 
cada realidade no arco de desmatamento, formando juntamente · com os 
pequenos e grandes produtores grupos, com os quais juntos possam propor 
alternativas para o uso do fogo e investimentos em prevenção. Não devemos 
esquecer que o uso do fogo está associado a uma cultura milenar de preparo da 
terra para a produção, e que a conscientização ao invés da proibição do uso 
desta ferramenta se vale de grande importância para a diminuição do uso do 
fogo e área queimada na Amazônia. / 

'r-- 
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ANEXO I: 

MODELO DO QUESTIONÁRIO UTILIZADO NA COLETA DAS INFORMAÇÕES 

DESSE ESTUDO 



- 
Entrevista No: 
Local: 
Entrevistador: 
Entrevistado: 

Data.] 1 

1 Nome da propriedade: 

2 Nome do Proprietario - 3 Procedênc:ia do Proprietário: 

4 Data de aquisição da Propriedade: 

5 O Sr. é o primeiro dono desta propriedade? sim! 1 

sim! I 
sim! 1 

' \ - \ r 
i ,,--. 
t 
r 
\. r> 

Comprou sua propriedade toda em mata? 

6 Sabe quando e quem foi o primeiro dono? 

7 Qual é a área total da propriedade? f !ha 

simJ 8 Tem outras propriedades.,_? _ 
Quantas? ! 1 Onde? 

I_ ,..... 

não! 1 

não! 1 

não! 1 

não! 1 

9 Que tipos de atividade econômica são encontradas em sua propriedade? '( destacar a principal) 
principal 

' ' ;.,..._ 

01) Agricultura anual 
02)Agricultura perene 
03) Pecuária de engorda 
04)Pecuária de cria e recria 
05) Pecuária de leite 
06) Extração Madeireira 
07) Carvoaria 
08) Fruticultura 
09)Psicultura 
10) Outros . 

10 Além da fazenda tem outro tipo de rgócio? 

1 

01 ) serraria 
02) Comércio 
03) Outros . 

sim! 1 

11 Qual os tipos de vegetação existentes na sua propriedade? 
área (ha) 

01- Floresta Primária 
02- Floresta explorada 
03- Capoeira nova (até anos) 
04- Capoeira velha (mais de anos) 
05- Pasto ativo 
06- Pasto inativo (desde anos) 
07- Agricultura 

não! 1 

12 Já aconteceu de fogo acidental atingir sua propriedade? sim! 1 

- 
não] j 



13 Caso tenha tido fogo acidental em sua propriedade, quando e qual foi a causa? 
1995 1994 1993 1992 

Quando? Mês 
Causa? '00- Não sabe 
01- Fogo da roça do vizinho 
02- Fogo da própria pastagem 
03- Fogo da pastagem do vizinho 
04- Fogo ele beira de estrada 
05- fogo de caçador 
fogo da própria derrubada 
fogo da derrubada do vizinho 
Outros: ............... 

1991 1990 

- 
- 
r- 14 Teve outro tipo de fogo em sua propriedade, quando e qual foi a causa? (ou Você usa o fogo para:) 

1995 1994 1993 1992 1991 1990 
Quando? Mês 
Causa? 'OC>- Não sabe 
01- Limpeza de pastagem 
02- Forma<,ão de pastagem (derrubada) 
03- Queima de leiras 
04- Quintal 
05- Outros: ............... 

\. ,,,..... 

15 O que e quanto '(área em ha) foi queimado acidentalmente na sua propriedade? 
1995 1994 1993 1992 

Capoeira 
Roça 
Pastagem ativa 
PAstagem inativa 
Mata explorada 
Mata virgem 
Perenes e fruteiras 
Outros: 

1991 1990 

16 Qual a duração e tipo de fogo? (1- dias, ou 2- horas) 
1995 1994 

Não sabe] 1 
1993 1992 1991 1990 

Capoeira 
Roça 
Pastagem ativa 
Pastagem inativa 
Mata explorada 
Mata virgem 
Perenes e fruteiras 
Outros: 

aci. inte. aci. inte. aci. inte. aci. inte. aci. inte. aci. inte. 

( •,- 
1 ,,,.... 



17 Qual a duração e tipo de fogo? (01- rasteiro ou 02- alto) 
1995 1994 1993 

Não sabei 1 
1992 1991 1990 

Capoeira 
Roça 
Pastagem ativa 
Pastagem inativa 
Mata explorada 
Mata virgem 
Perenes e fruteiras 
Outros: 

aci. inte. aci. inte. aci. inte. aci. inte. aci. inte. aci. inte. 

18 Quais foram os prejuízos? considera 1 1 não considera 

O que pe~Quantida9Valor? $ Iº que fez 

1.. ,,... 

1995 
1994 
1993 
1992 
1991 
1990 

1. ,...... 

1.. 
19 O que você, perdeu com fogos acidentais? 

cerca 
curral 
cocho 
casas 
barracos 
equipamentos 
cultivas 
madeira p/ serraria 
madeira p/ uso doméstico 
cipós 
fruteiras nativas 
plantas medicinais 
caça 
outros 

sim não Não usa nuncatev dimensão louantldad valor($) 

PECUÁRIA 
20 Que especie de capim voces usam e qual a árr que abinge? 

Colonião 1 1auicuiu Braquiarãj 1outros ... c::=:=J 
Colonião Ouicuiu Braquiarã Outros... c::=:=J 

21 º que vocês usam para rpa, º ºTº? 
foice e fogo só foice J 1 

só herbicida trator e to 
só fogo c::=:=Jtoice e hec::=:=J 
só tratori====] outros c::=:=J 

Você acha necessario colocar fogo no pasto? sim! 1 não! 1 
1,,... 

.,...... 



,,___ 

,,,...., 
1 

r 22 De quanto em quanto tero você arha que é necessário colocar for no pasto? 
Todo ano 2em2anj !3em3an !4em4anl 1 

NRA 
23 Qual foi a última vez que utilizou o fogo para limpar o pasto? J 1 

24 Você formou pasto nos últimos anos '(de 1990 à 1995)? sim! 1 não] 1 

25 Qual a área '(ha) de pastagem que foi formada? 
1995 1994 

Mata explorada 
Mata virgem 
Capoeira nova 
Capoeira velha 
pasto nativo (cerrado) 

1993 1992 1991 1990 

\ - Você ja teve que reformar pasto em sua propriedade? 

26 Você refonnou pasto nos últimos anos '(de 1990 à 1995)? 

sím] 1 

sim( 1 

não! 1 

não! 1 

27 O que vocês usam para rormar o rsto? 
foice e fogo só foice J 1 

só herbicida trator e fo 
só fogo c==]toice e hec==] 
sótratorc==J outrosc==J l -- 

28 Qual a área '(ha) de pastagem que foi reformada? 
1995 1994 

( . - capoeira 
pasto sujo 
pasto com quicuiu 
pasto com colonião 
pasto com outra tipo de capim 

1993 1992 1991 1990 

AGRICULTURA 
29 Vocês praticam agricultura nesta propriedade? sim! 1 não] 1 

30 º que vocês usam no lpam da 'Tª para º rntio? 
1 

foice e fogo só foice só fogo c==]toice e hec==] 
só herbicida trator e to só trator e==] outros C====1 

31 Você abriu área para plantio nos últimos anos (de 1990 à 1995)? sim! 1 não! 1 

32 Qual a área (ha) de plantio que foi aberta? 
1995 

Capoeira 
Mata explorada 
Mata primária 
Pastagem 

1994 1193 1991 1990 

EXPLORAÇÃO MADEIREIRA 
33 Você retira madeira de sua propriedade? sim( J não! 1 

34 Quantas especies de madeira você extrai? 

Quais as especies de madeira que você extrai? 

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



35 Você foi o primeiro a tirar madeira da mata de sua propriedade? sim! 1 não[ 1 

36 Desde quando você tira madeira de sua mata? 

37 Você tirou madeira nos seguintes anos? 
1995 1994 1993 rn92 1991 1990 

Mata explorada 
Mata virgem 

PREVENÇÃO E CONTROLE DE FOGO 
38 Vocês costumam fazer alourna coisa para previnir e controlar o fogo na sua propriedade? 

sim r ! não! ! Por que? ! ! 

( 
r: 
\,_ - 

mata explorada 
mata virgem 
pastagem ativa 
pastagem inativa 
capoeira 
plantio 

aceiro 
manual trator varrida contra-toe outros ..... 

l ,-. 39 Seus vizinhos te avisam quando vão colocar fogo? sim! J não! 1 

( - - 40 O que você costuma fazer quando vai colocar fogo? (quais as suas preocupações?) 
1 

41 Quando você faz aceiro? 
quando vai limpar uma pastagem 
quando vai queimar uma derrubada 
só faz em anos mais secos 
faz sempre 

42 Você faz aceiro manual ou de trator manual! trator{ J manual e trator 

40 Quantos km/ano de aceiro você faz? manual! 1 trator! 1 não sabe 1 1 

43 Qual o horário do início do fogo? 
01- em área durrub~da ·J 1 
02- em área de pastagem ._ ___,_ 

44 Quantos dias após a última chuva vocês colocam fogo? 
01- em ~rea durrubada ·J 1 
02- em area de pastagem ._ _._ 

45 sabe de alguma queimada nas proP.riedades vizinhas? 
Quais? '(localizar na imagem). 1 1 

siml 1 não( 1 

(_,....._ 



l . - 

- 

Caso sim· 1995 1994 1993 1991 1992 1990 
Mês. 

Causa? 00- Não sabe 
01- Fogo da roça do vizinho 
02- Fogo na própria pastagem 
03- fogo na pastagem do vizinho 
04- fogo de beira de estrada 
05- fogo de caçador 

'fogo da propria derru 
fogo da derrubada de 

06- Outro: .................................. 
Onde? 01- capoeira 

02·· Roça 
03 .. Pastagem 
04·· Mata explorada 
05·· Mata virgem 
06·· Outros: 

Observações: 
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Levantamento de queimadas no interior do Rio de Janeiro - região de Sumidouro 
1994-1995 

Kenny Tamzaki-Fonseca-Ulilcl 

Introdução: 

A província Tropical Atlântica 

A Floresta Tropical Atlântica possuía uma área original em tomo de 
1.100.000 Krn2, ao longo da costa brasileira, do nordeste até a região sul, avançando 
em direção ao interior em extensões variadas. Conhecida t.ambém como Mata 
Atlântica, está associada freqüentemente a outros ecossistemas como manguezais, 
restingas, florestas de pinheiros e campos de altitude. Seu passado de transgressões e 
retrações de domínios durante as oscilações climáticas do quaternário, associado aos 
diversos gradientes altitudinais, geo-pedológico, orométricos e latitudinais conferiu ao 
panorama atual um quadro de extrema biodiversidade, diversidade de habitats e 
fitofisionomias ao longo desta extensa faixa peri-litorânea de florestas (Vianna & 
Tabanez, 1996) 

O desenvolvimento das atividades econômicas - principa]mente 
extrativas e agropecuárias - consideravam as florestas como obstáculo ao 
desenvolvimento e fonte pontual de recursos como madeiras e outros produtos. Com a 
exploração intensiva dos recursos florestais, a Mata Atlântica ficou reduzida a menos 
de: 10 % de sua área de ocorrência original em menos de cem anos (Fundação SOS 
Mata Atlântica, 1993; MMA, 1994.). Concomitante com esta devastação, houve o 
desaparecimento de um número incalculável de espécies animais e vegetais que sequer 
foram catalogadas, de valor incalculável para a humanidade. 

( - 

Cerca de 80 milhões de pessoas vivem atualmente nas áreas originais da 
Mata Atlântica, concentrando-se em grandes cidades, pólos de desenvolvimento 
industrial, químico e portuário. Tal densidade populacional provocou um aumento da 
demanda de recursos naturais que a falta de planejamento da gestão destes recursos 
provocaram o decJínio do potencial hídrico das bacias hidrográficas, perda da 
fertilidade do solo, problemas de assoreamento fluvial, queda generalizada da 
qualidade de vida da população, perda de diversidade cultural, étnica e biológica 
(MMA,1994). 

A necessidade de tecnologias que garantam o sustentabilidade das 
"gerações atuais e futuras" são de imperiosa importância para a reversão do atual 
quadro de desmatamento das florestas remanescentes da Mata Atlântica, contribuindo 
simultaneamente para a manutenção das funções ecológicas florestais à nível local, 
regional e mundial - mudanças climáticas globais - e que podem ter associado ao 
reflorestamento o dimensionamento das matrizes energéticas industriais brasileiras 
para um futuro desenvolvimento com energia ecologicamente limpa - O carbono 
reciclado (Ab'Saber et all, 1990). 

( ,-- 
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Mata Atlântica no Rio de Janeiro 

No Estado do Rio de Janeiro existem grandes manchas de florestas de 
Mata Atlântica remanescentes, em unidades de conservação federal, estadual, 
municipal e áreas privadas, localizadas na sua grande maioria sobre as costas íngremes 
da Serra dos Órgãos. A dificuldade de acesso e topografia acidentada tem preservado 
muitos destes fragmentos, mas à medida que a necessidade de novas áreas de produção 
e a taxa de ocupação do solo aumentam. essas áreas são inevitavelmente atingidas. 
Tais fragmentos sofrem o impacto das interferências antrépicas nas áreas de entorno, 
na transição das florestas para as áreas de uso mais intenso. Os processos pelos quais a 
degradação operam podem ter diversas origens ou fatores que, combinados ou não, 
podem determinar grande parte das alterações sofridas pelos remanescentes florestais. 

Com o objetivo de avaliar a importância do fogo nos processos atuais de 
degradação e desmatamento na Mata Atlântica, foi feito um estudo sobre a ocorrência 
de queimadas na região de Nova Friburgo e Sumidouro, Estado do Rio de Janeiro (Ver 
figura l ). Os proprietários foram entrevistados usando um questionário e aferindo 
visualmente em campo as dimensões, os tipos vegetacionais existentes e ocorrência 
histórica das queimadas. 

Área estudada: 

Os Municípios de Nova Friburgo e 
Sumidouro localizam-se no Vale do Rio 
Paraíba do S~ o maior rio que corta o 
Estado do Rio de Janeiro ( com mais de 
400 Km no estado), entre as latitudes 22º 
16' e 22° 02' Sul e longitudes de 42º 3 I' 
e 42° 40' Oeste. Situadas no reverso da 
Serra dos Órgãos, a região possui um 
relevo acidentado de grandes picos de 
até mais de 1.500 m, e que à partir de 
Nova Friburgo, a serra vai perdendo 
continuidade e apenas pontões e serras 
isoladas vão concentrar grandes 
fragmentos florestais como o de Rio 
Grandina, Município de Nova Friburgo. 
Nesta região do reverso da Serra dos 
Órgãos foi feito um transecto deste 
fragmento para a região mais baixa do 
vale do Río Paraíba do Sul, de Rio 
Grandina para Sumidouro, de 1000 m a 
400 m de altitude respectivamente. O 
Município de Sumidouro é tipicamente 

rural, sendo suas maiores atividades 
econômicas a agricultura e pecuária ( ver 
tabela 1 ). Na região o solo é 
predominante Latossolo Vermelho 
Amarelo, Cambissol, com solos 
orgânicos hidromórfícos e muitos 
afloramentos rochosos. 
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Figura l: Reprodução parcial do Mapa IEF 
(1994) da região estudada: Rio Grandina (ao 
centro) e Sumidouro. 



A Região estudada situa-se entre zonas de gradientes ombroténnicos de vegetações 
ombrófilas e estacionais, entre áreas mesotérmicas a sub-quentes, de deficiência hídrica de 
serni-úmida a superúmida. Esta região pertence à bacia hidrográfica do Rio Parafba do Sul. 
contribuindo com vários tributários. 

A vegetação do Rio de Janeiro, começou a ser alterada no século XVI pela extração 
do Pau Brasil de maneira moderada até meados do século XIX., quando se deu o início da 
exploração de outras madeiras de lei e ao mesmo tempo, cedeu espaço para pastagens, 
culturas de café e cana de açúcar. Seguem alguns dados básicos de caraterização sócio 
ec:onômica do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios de Nova Friburgo e Sumidouro. 
(IBGE, 1994). 

( 
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Rio de Janeiro Nova Friburs.,o Sumidouro 
Data de 1565 1820 1892 
Fundaf.ãO 
Altitude 2m 846m 355m 

Área (Km2) 43.909 935 396 
População 12.584.108 166.941 12.963 

_JlBGE - 1991 J 
Densidade 296.2 168.6 37.0 

- demos_rál!.ca Índice de 86% 84.6% 66% 
_AJLabetiwffio 
Ativ. Econômica Setor Financeiro Indústria (têxtil e Agricultura e pecuária 

- e.nncieal MetalúrsJca) e comércio 
Observações A área amostrada faz pane A área amostrada faz pane de uma 

de uma zona rural do zona de transição entre fazendas 
Município de Nova mais próximas à fragmentos 

Friburgo típicamente de florestais e áreas de pastagens 
atividades as_roe,ecuárias extensivas e de s_randes dimensões 

\ r: 

Fonte: (Censo JBGE,1994). 

Tabela 1: Dados sócio-econômicos do Estado do Rio de Janeiro e dos Municípios de 
Sumidouro e Nova Friburgo (Censo IBGE,1994). 

A participação do setor agropecuário no PIB Municipal e Estadual é relevante, 
principalmente na região de Sumidouro. Já em Nova Friburgo, a participação é menos evidente 
devido às dimensões e outras atividades desenvolvidas. na região. Muitas dessas atividades, 
como é o caso da indústria têxtil em Nova Friburgo, consomem grandes quantidades de 
recursos florestais como lenha, porém estes dados estão diluídos nas atividades econômicas de 
comércio e de beneficiamento industrial e por isso, os dados de Nova Friburgo não são muito 
representativos da região estudada, uma vez que é uma área rural relativamente pequena em 
relação ao município todo (Censo IBGE,1994 - ver tabela 2). 

3 
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PIB interno bruto Rio de Janeiro Nova Friburgo Sumidouro 
r setor 

Agropecuário 1,4% 2.09% l.79C/c- 
(% estadual) 
Agropecuário 0,15% 3.25% 62% 
(% Munici(!al) 
Rebanho 
Bovino - 1992 172.000 12.000 18.000 

1993 155.663 12.000 18.000 
Fonte: (Censo IBGE,1994). 

,-.. 
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Tabela 2: Participação percentual do setor agropecuário no PIB estadual e municipal e 
rebanho bovino 1992/1993. 
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No estado porém, foi observado um declínio de certos setores de produção como as 
lavouras permanentes e os rebanhos bovinos nos últimos 70 anos (ver tabela 3). Houve 
também uma grande mecanização com um aumento do número de tratores, e um aumento no 
mímero de estabelecimentos, indicando a divisão das mesmas possivelmente entre os 
herdeiros. A área de lavoura não sofreu grandes acréscimos, ao longo deste período, 
possivelmente por terem sido abandonadas ou transformadas em pastos. É possível que as 
áreas agrícolas mais desgastadas foram abandonadas ou transformadas em pastagens à 
medida que se abriam novas áreas de plantio, com terra nova, mais produtiva oriunda do 
desmatamento, extremamente acentuado entre os anos de 1912 e 1960 (Fund. SOS Mata 
Atlântica & INPE, 1993 e Censo IBGE,1994). 

Dados Gerais 1920 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1985 
Estabelecimentos 25.787 56.383 45.918 57.955 77.428 76.235 77.671 91.280 
Áma Total (Ha) 3.104.423 3.364.621 3.218.726 3.023.005 3.316.063 4.446.175 3.181.387 3.264.150 
Ãrea de lavoura (Ha) 290.597 747.997 610.180 621.053 640.464 617.245 601.413 624.699 
Permanentes (Ha) . 272.265 204.674 209.257 182.258 166.081 145.115 153.974 
Temporários fia) - 475.732 405.506 411.796 458.206 451.164 456.298 470.725 
Pessoal ocupado (n) 361.526 475.107 293.271 264.370 259.841 278.564 301.688 321.924 
Tratores (n) 64 1.448 515 1.658 3.986 5.897 9.070 9.822 
Bovinos (n) 456.666 339.411 369.357 230.677 172.572 260.038 281.631 274.893 
Tabela 3: Dados agropecuários estaduais (1920-1985). Fonte: IBGE- Censo Agropecuário 1985 e CIDE. 

Da mesma forma a distribuição dos tamanhos das propriedades é típica de uma 
estrutura fundiária antiga, com a maioria das propriedades entre 10 e 100 hectares, 
representando cerca de 54% da área municipal, porém em números de propriedades, mais da 
metade são de dimensões menores que 1 O hectares, indicando possivelmente o resultado de 
um antigo processo de divisão das terras entre herdeiros e, consequentemente, um 
crescimento populacional concomitante ao aumento da importância dos recursos da 
propriedade na sustentabilidade familiar. Em Sumidouro foram citadas escrituras que datam 
de 1.730, indicando o uso da terra muito anterior à fundação da própria cidade. 

4 



< lO Ha (n) 10 a 100 Ha( n) 100 a lOOOHa > 1000 Ha (n) 
(n) 

Sumidouro 2.928 (786) 16.880 (596) 11.321 (57) -(-) 
Percentual Área (n) 9,4 % (54,6%) 54,2% (41,4%) 36,4% (4%) - ( - ) 
Nova Friburgo 6.510 31.061 (1.109) 16.760 (92) 2.400 (1) 

(1.642) 
Percentual Área (n) 11,5% (57,8%) 54,7% (39%) 29,5% (3,2%) 4,2% (0,035%) 

Rio de Janeiro 176.749 937.367 1.570.204 579. 492 (284) 
(Est.ado) (55.845) (28.704) (6.330) 
Percentual Área (n) 5,4% (61,5%) 28,7% (31,6%) 48,1% (7%) 17,7% (2,9%) 

Tabela 4: Distribuição das propriedades em relação ao tamanho da mesma nos municípios de 
Sumidouro, Nova Friburgo e no Estado do Rio de Janeiro Fonte : IBGE - Censo Agropecuáro 1985 e CTDE. 

Os problemas ambientais considerados críticos pela FEEMA (1989 apud IBGE 
1992) são em Nova Friburgo: Desmatamento, uso de agrotóxicos, erosão de solo, 
ocupação de encostas, inundações e deslizamentos. Em Sumidouro foram considerados 
crític:os a ocorrência de vetores, os desmatamentos e resíduos sólidos. Acrescenta-se à este 
quadro um continuo desmatamento nestes últimos anos, transformando-a, atualmente em 
uma região de Sumidouro em quase que totalmente desmatada (Ver figura 2). A região aqui 
denominada de Rio Grandina, é composta na verdade por pequenas vilas e povoados em 
tomo, de um grande fragmento florestal. Nesta região, embora esteja no Município e Nova 
Friburgo, as atividades econômicas são quase que totalmente de natureza agropecuária 

-- 
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Figura; 2: Imagens do Landsat 5 (data de Abril/1996) das regiões estudadas. Rio Grandina (fragmento florestal de 
Rio Grandina da figura t à esquerda) e Sumidouro (à direita). Banda 5, regiões mais escuras significam formações 
florestais. As imagens representam áreas de aproximadamente 9 Km x 9 Km .. 
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Resultados obtidos: 

A área total amostrada foi de cerca de 6.500 hectares em 88 propriedades, na região 
entre Rio Grande de Cima e Sumidouro, com uma média de 75 hectares e um máximo de 544 
hectares. A média de densidade de cabeças de gado por hectare foi de 0,61. Os dados brutos 
podem ser verificados nas tabelas em anexos, e o sumário estatístico básico na tabela abaixo. 

Area Total Amostrada 
Número de propriedades 

Área média 
Desvio Padrão 

Queimadas: Área (n) 

6.558 hectares 
88 propriedades 
7 4,5 hectares 
99,2 hectares 

738 hectares (76) 
Tabela 5 : Sumário estatístico dos dados levantados na Região de Rio Grandina-Sumidouro. 

Foram levantados os tipos de uso do solo (floresta primária, floresta secundária, 
pasto ativo, pasto inativo, áreas degradadas e culturas - Gráfico 1), atividades econômicas 
desenvolvidas na propriedade, registro das áreas de queimadas entre os anos de 1990 e 1995 
e danos financeiros provocados pelo fogo. 

A área possui ainda uma boa cobertura florestal, avaliada em cerca de 27%. Os 
meios produtivos ocuparam cerca de 51 % do total da área, principalmente nas atividades 
de pecuária extensiva e agricultura intensiva tradicional. 

A distribuição das propriedades entrevistadas em classes de tamanho refletem o 
mesmo padrão observado para os municípios um padrão semelhante ao observado nos 
municípios com base nos dados do IBGE (1994). Nos dados obtidos neste trabalho cerca de 
64 % das propriedades possuem entre 10 e 100 hectares ocupando apenas 35 % da área, em 
contraste com as propriedades entre 100 1.000 hectares que ocupam 63 % da área e são 
apenas 21 % das propriedades. Apenas 1,3% da área foram ocupadas com propriedades 
menores que 10 hectares, com cerca de 13% dos entrevistados. 

< lOHa(n) 10 a 100 Ha 100 a 1000 Ha > 1000 Ha (n) 
(n) (n) 

Area estudada 87,5 (12) 2.273 (57) 4.158 (19) - (-) 
Percentual em área 1.33% 34,6% 63,4% 
e propriedades.(%) (13,6%) (64,8%) (21,6%) 

Tabela 6: Dislribuição das propriedades amostradas por classes de tamanho. 
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REMANESCENTE QUEIMADA TOTAL 
Floresta primária 1.600 207 1.807 
Floresta secundária 205 11 216 
Capoeira (massega) 272 176 448 
Pasto ativo 2.157 270 2.427 
Pasto inativo 602 16 618 
Agricultura 755 39 794 
EUCALIPTO 140 19 159 
Á.rea degradada 89 o 89 
SOMA 5.820 Ha 738Ha 6.558 Ha 

Tabela 7: Areas (hectares) dos tipos vegetacionais encontrados na área estudada e suas porções 
afetadas pelo fogo. 
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A ocorrência do fogo demonstrou ser um dos fatores de degradação dos meios 
produtivos das propriedades rurais (pastagens produtivas - aqui denominadas de "ativas"). 
dos fragmentos remanescentes da Mata Atlântica e vegetações iniciais de regeneração 
(denominada regionalmente de "massega" - Ver gráfico 1 e tabela 7). 

A ocorrência de queimadas entre os anos de 1990 e 1995 ocorreu de forma irregular 
variando em até 10 vezes, porém com um máximo no ano de 1994. Analisando dados 
climatológicos da estação de Sumidouro, foi constatado a ocorrência de dois meses de seca 
com pluviosidade zero (nos meses de agosto e setembro - ver gráfico 2 e tabela abaixo) no 
ano de 1994, sugerindo que as variáveis climáticas e regionais responsáveis pela ocorrência 
de períodos de seca mais prolongados, que somados aos hábitos de uso e manejo do fogo 
pelas comunidades rurais, deflagrou um onda de queimadas generalizada na região estudada. 
com inúmeros prejuízos aos ecossistemas naturais, aos produtores por perda de materiais e 
equipamentos (ver gráfico 7 e tabela 9) , além do desgaste do solo (ver gráfico 6). 

e ... 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 
1990 176 208 212 71.5 78 19.4 29.8 11.2 9 94 100 53.4 
1991 541 226 179 138 20.4 8 30.8 1 113 77 152 406 
1992 650 84.6 84.4 147 56.8 70 19.2 15.8 123 209 222 323 
1993 124 245 358 110 4.4 12.8 o 6 34.2 7.6 54.l 166 
1994 327 83.6 308 91.5 125 24 10.3 o o 94.1 n.d. n.d. 
1995 153 174 n.d. 84.6 32 16 25.8 o 88.2 182 207 n.d. 
Med. 251 168 174 79.9 40.3 25.4 20.2 16.5 56.6 100 168 276 

1951.1995 
Tabela 8: Dados pluviométricos da Estação de Sumidouro, Rio de janeiro. Observar a ocorrência de meses de 
zero de pluviosidade. Estes períodos antecederam as fases de grandes queimadas na região. Total de 
pluviosidade média anual= 1.376 mm de chuva/ ano em Sumidouro. 

( ·-..-- 

De acordo com os entrevistados as origens da maioria das queimadas são 
desconhecidas, ou são de beira de estrada, por cigarros atirados ou mesmo por transeuntes e 
pessoas mal intencionadas. Atingem principalmente os pasto produtivos, as capoeiras (aqui 
tratadas como "massega", caracterizadas no presente trabalho como vegetação inicial ou 
mesmo pastos abandonados com dominância de Pteridiun) e as matas nativas geralmente em 
vertentes (Ver gráfico 4). Foi mencionado nas entrevistas a ocorrências de fogo em florestas 
que não haviam sido queimadas por mais de 40 anos em 1994. 

J 

Os índices de precipitação parecem estar relacionados com a ocorrência das 
queimadas, embora o fator de ignição possa ser sócio-econômico, e até mesmo causar 
grandes prejuízos à comunidade como um todo. Foram levantados na área amostrada 
prejuízos financeiros da ordem de mais de R$ 33.000,00, onde 66 % deste valor foi no ano 
de 1994. Da mesma forma a área queimada em 1994 representou cerca de 45 % do total 
queimado entre 1990 e 1995. (Ver gráfico 3, 5 e as tabelas abaixo). 
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Ano R$ 
1990 166.00 
1991 526.00 
1992 3,066.00 
1993 3,616.00 
1994 22,164.00 
1995 4,078.00 

TOTAL R$ 33,620.00 
Tabela 9: Prejuízos provocados pelas queimadas na região estudada entre os anos de 1990-1995. 

Ano Area Queimada Percentual 
1990 24 3% 
1991 30 4% 
1992 111 15 % 
1993 132 18 % 
1994 332 45% 
1995 110 15% 
SOMA 731 Hectares 

Tabela 10: Area queimada anualmente na região estudada entre os anos de 1990-1995. 

Importância da biodiversidade na recuperação de áreas queimadas. 

·--- 

( ----- 
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Em um estudo preliminar da revegetação pós-fogo foram encontradas muitas 
famílias que possuem dispersão por agente biológico (zoocoria, Famílias Melastomataceae, 
Verbenaceae, Myrtaceae, Rosaceae Solanaceae, Sapoeaceae, Passifloraceae, Rubiaceae, 
Myrtaceae). Foram observadas rebrotamento, sobrevivência ao fogo (no caso indivíduos 
maiores, provavelmente Jequitibá) e anemocoria (Compositae Leguminosae, Cyperaceae , 
Malpighiaceae). A espécie Erithrina falcata (Sanandú) foi citada como moderadamente 
resistente ao fogo. 

. ----- 

Em áreas freqüentemente atingidas pelo fogo e em algumas áreas degradas mais 
isoladas foram observadas a dominância espécies Pteridiun e em alguns outros fragmentos 
foram observadas a ocorrência de bambús ("taboca"), aparentemente ambos, dificultam o 
estabelecimento de outras espécies no local. Geralmente a ocorrência de Pteridiun está 
associada à uma maior freqüência de queimadas. 

; 
'·,,--. 

Conclusões 

As queimadas parecem representar um dos maiores impactos sobre as florestas 
remanescentes da Mata Atlântica. Sua ocorrência parece estar associada a diversos fatores 
sóc:io -econômicos e climáticos. A ocorrência das queimadas são desconhecidas, ou em 
grande parte atribuídas à acidentes de manejo do fogo em plantações e em pastos. Por outro 
lado os prejuízos econômicos causados pelo fogo, foram expressivos e oscilaram 
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juntamente com os períodos de maior seca, anualmente nos meses de Julho a Outubro. e 
interanualmente, aparentemente associado aos eventos do EI Nião, com máxima de 
queimadas em 1994 (entre 1990 e 1995). Esta maior atividade das queimadas devem ser a 
fruto da ocorrência de períodos secos em que áreas de maior inflamabilidade (florestas 
próximas às zonas de mais de 3-4 meses de seca por ano) causando um extremo 
ressecamento da floresta que associado à caducifolia, pode ser queimado de duas maneiras: 
Fogo intenso e alto ou fogo baixo da serrapilheira. Este último pode ser caracterizado como 
a queima por combustão lenta da camada orgânica superficial do solo. As diferenças destes 
dois tipos de fogo não estão bem esclarecidas. 

A participação da comunidade na ocorrência do fogo é extremamente significativa. 
seja como agente de ignição ou de combate, controle e manejo adequado. Uma boa parte 
dos entrevistados, principalmente os mais idosos, não aprovavam as queimadas por motivos 
de respeito aos seus atributos naturais (Biodiversidade, recursos como plantas medicinais e 
para alimentação e manutenção de nascentes dentre e outros recursos), mas por outro lado 
muitos encaram as queimadas como uma oportunidade de se abrirem novas terras para a 
exploração, em sistemas agropecuários tradicionais (agricultura intensiva com ampla 
utilização de defensivos agrícolas e fertilizantes industriais em sistemas de produção de 
pouca biomassa ou pastos extensivos). 

\. 
{ . 

O controle do fogo nas áreas de transição e fragmentação das florestas parecem 
ser de fundamental importância para a redução dos impactos e desmatarnentos nos 
fragmentos remanescentes da Mata Atlântica. 
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Gráfico 1: Distribuição dos tipos vegetacionais e áreas afetadas pelo fogo na Região de Nova Friburgo - RJ, 
entre os anos l 990/1995. 
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Gráfico 2: Precipitação média e de 1994 da Estação metereológica de Sumidouro, evidenciando os 
meses de maior déficit hídrico (Agosto e Setembro) quando ocorreram as maiores queimadas durante o 
período amostrado. 
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Gráfico 3: Area total queimada na região estudada, RJ, entre os anos 1990/1995. 
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. ~ Gráfico 4: Tipos de áreas afetadas pelo Fogo na Região de Nova Friburgo - RJ, entre os anos 1990/1995 . 

Gráãco 5: Motivos declarados da origem do fogo. Região de Nova Friburgo - Sumidouro; 1990-1995. 
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Gráfico 6: Idade em anos e tamanho das propriedades pesquisadas na Região de Nova Friburgo 
Sumidouro; 1990-1995. 
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Gráfico 7: Prejuízos financeiros provocados pelo fogo entre os anos de 1990-1995. 
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