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Resumo
O presente relatório técnico se reporta ao projeto “Diagnóstico Socioambiental dos
Formadores do Rio Xingu”, em execução desde agosto de 1999. Os formadores do rio
Xingu se referem a uma região que abrange as nascentes desse rio e que está situada
no norte do estado do Mato Grosso. O objetivo geral deste relatório foi retratar a
evolução dos desmatamentos e seus impactos sobre a região. Para essa análise foram
apresentados:

a)

os

principais

fatores

de

pressão

direta

ou

indiretamente

responsáveis pelos desmatamentos; b) como esses fatores alteraram a paisagem
regional e; c) os impactos gerados pelos desmatamentos (através do percentual de
perda de cobertura vegetal ou de modificação da paisagem). Para relacionar os fatores
políticos e sócio-econômicos (informações textuais) à dinâmica de desmatamentos
(informações cartográficas), considerou-se a sub-região e a sub-bacia hidrográfica
como unidades de análise. A sub-região caracteriza um ou um conjunto de municípios
vinculados a um modelo econômico e de uso da terra predominante, como a pecuária,
o cultivo da soja e do arroz de sequeiro e a extração de madeira. Esses modelos
podem ser visualizados no mapa de toda a região, situados respectivamente à leste,
ao sul e à oeste do Parque Indígena do Xingu. É possível, portanto, localizar,
monitorar e comparar a evolução de cada um desses modelos a partir de como estão
configurados espacialmente os padrões de desmatamento. Entre os resultados deste
relatório esteve a identificação das áreas críticas, isto é, as sub-bacias mais afetadas
pelos desmatamentos e onde estes tenderão a crescer, com a atual política de
incentivos, principalmente, para a expansão da soja e a construção da Hidrovia
Araguaia-Tocantins (programa Avança Brasil). Entre as sub-bacias se destacam os rios
Paturi e Manissauá-Miçu. A primeira foi a que apresentou o maior percentual de perda
de cobertura vegetal (40%). E a segunda, com 84% de cobertura vegetal, mostrou
um crescimento acentuado de áreas desmatadas nos últimos anos, cerca de 90% a
mais do total desmatado em 1994. O estado atual de conservação destas sub-bacias
pode ser um indicador importante para ações estratégicas e imediatas de conservação
e preservação das nascentes do rio Xingu.
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Antecedentes: Campanha SOS Nascentes do rio Xingu
Desde 1994, o ISA vem monitorando o processo de ocupação da bacia do rio
Xingu e a evolução dos desmatamentos no interior e fora das terras indígenas, com
base na interpretação de imagens de satélite. O rio Xingu é emblemático pela sua
dimensão ambiental, ao atravessar dois grandes Estados brasileiros, Pará e Mato
Grosso, abrangendo desde os biomas amazônico e de cerrados; pelo seu valor
histórico-cultural, na

sobrevivência

de

vários povos

indígenas, e de famílias

ribeirinhas, tradicionalmente extrativistas de castanha-do-pará e outros produtos não
madeireiros no Médio e Baixo Xingu; pela sua importância econômica, ao mobilizar
milhares de pescadores amadores todo o ano; e pela sua beleza natural, usufruída
pela população urbana e pelos turistas nacionais e estrangeiros. A bacia do Xingu
abrange 511 mil km2, que equivale a dois estados de São Paulo, e apresenta 40% de
sua vegetação ainda bem preservada em grande parte pelas terras indígenas. São
vinte e oito terras indígenas que perfazem mais de 198,8 mil km2, oferecendo um
papel fundamental para a conservação dos biomas amazônico e de cerrados e para a
integridade física da bacia Xingu.
Porém, em 30 anos de história de ocupação depois dos índios, as nascentes do
rio Xingu se tornaram alvo de grandes desmatamentos com a abertura de rodovias, a
expansão de núcleos urbanos, a implantação de projetos agropecuários extensivos e a
intensa extração de madeira. Estas atividades se reproduziram em outras áreas de
fronteira agrícola do país, dentro de um macro-modelo econômico que levou à
destruição de milhares de quilômetros quadrados de florestas naturais da Amazônia
Legal, desde a década de 70. Grande parte dos desmatamentos na bacia do rio Xingu
ocorreu sobre suas nascentes, consumindo uma área de aproximadamente 33,7 mil
km2 fora das terras indígenas.
Esse modelo econômico tem cooptado alguns grupos indígenas como sócios
menores na exploração e destruição direta de seus territórios e recursos naturais e,
também, ameaçado a sustentabilidade de terras consagradas, como é o Parque
Indígena do Xingu (PIX). Nos últimos anos, as comunidades indígenas do PIX se
deram conta da situação e vem denunciando a vulnerabilidade de suas terras:
constantes queimadas em fazendas vizinhas, invasões de caçadores, pescadores e
madeireiros, e mudanças na qualidade das águas, decorrente de desmatamentos das
matas ciliares e da grande descarga de agrotóxicos do cultivo da soja.
O projeto Diagnóstico Socioambiental dos Formadores do Rio Xingu propiciou
um levantamento sistemático de informações socioambientais que foram atualizadas,
checadas em campo e sistematizadas ao longo do período 1999 a 2001. O objetivo
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desse diagnóstico, além de consolidar informações sobre a dinâmica de ocupação do
entorno das terras indígenas, visa fornecer subsídios técnicos para uma campanha de
preservação das nascentes do rio Xingu. Essa campanha vem sendo concebida como
uma coalizão ativa de interesses na recuperação, proteção e uso sustentável dos
recursos naturais na bacia do rio Xingu.
Tendo sido identificadas algumas das ameaças sobre a região dos formadores
do Xingu, é importante averiguar quais os fatores diretos e indiretos responsáveis
pelos desmatamentos na região. Quais os impactos sócio-econômicos e ambientais?
Qual é o significado da perda de floresta para a população local não-indígena? Para a
campanha de preservação das nascentes do rio Xingu, é fundamental trazer essas e
outras questões para uma discussão pública, estabelecer parcerias e estratégias a
curto e médio prazo, que norteiem as políticas de conservação e gestão dos recursos
naturais na região.
O presente relatório faz uma síntese dos levantamentos sócio-econômicos e
ambientais realizados1 e relaciona esses aspectos à evolução dos desmatamentos na
região até o ano 2.000. Mesmo sem exaurir todas as questões e lacunas teóricas e
metodológicas que permeiam esse projeto, através deste relatório pretende-se trazer
alguns parâmetros técnicos para monitoramento da bacia do Xingu. E, também,
contribuir para que o diagnóstico da região sirva como um instrumento de debate na
definição de estratégias que garantam a sustentabilidade e a preservação das
nascentes do rio Xingu.
As nascentes do rio Xingu e as terras indígenas são áreas protegidas por lei e,
simultaneamente, as mais ameaçadas da região. A preservação dessas áreas é
fundamental para a garantia dos recursos hídricos, dos quais sobrevivem diretamente
as populações indígenas. A manutenção da diversidade de ambientes naturais é
fundamental para a integridade da bacia do rio Xingu. Mas essa manutenção só será
possível se houver uma reversão de um processo crescente de destruição das
nascentes e cabeceiras do rio Xingu. Isso depende da incorporação desta necessidade
pela população local não-indígena e, principalmente, de uma revisão e avaliação sobre
as políticas de governo para o desenvolvimento sócio-econômico dessa região.

1

Grande parte destas informações está disponibilizada em relatórios anteriores, com uma análise
pormenorizada dos fatores políticos e sócio-econômicos regionais (“Consolidação dos Dados Secundários”,
versão 1 e 2, respectivamente em março e dezembro de 2000).

4

Introdução

A bacia do rio Xingu está situada entre os estados do Pará e do Mato Grosso
(Figura 1). Abrange uma vasta superfície equivalente a duas vezes o território do
estado de São Paulo, com 511 mil km2, onde o Xingu é o seu principal rio, com cerca
de 1.600 km. É no norte do Mato Grosso onde se localizam suas nascentes – região
dos formadores do rio Xingu -, uma área de 177,9 mil km2 (35% da bacia).
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Figura 1 – Localização da bacia do Xingu no Brasil e na região dos formadores do
Xingu no estado de Mato Grosso.
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A região dos formadores do rio Xingu está situada no “arco do desmatamento”:
trata-se das áreas de fronteira agrícola no norte do estado do Mato Grosso, sul do
Pará e parte de Rondônia, alvos de projetos econômicos governamentais de
integração nacional. Naquela região, onde a terra e os recursos naturais são ainda
tratados como “recursos de acesso livre” (Ehrlich, 1994; Feeny et al, 1990),
instalaram-se grandes projetos SUDAM. Para ela também foi conduzida uma massa de
trabalhadores rurais, de origem e condições de vida totalmente alheia ao habitat
amazônico. Essa ocupação remonta uma história bem conhecida com raízes na política
desenvolvimentista para a Amazônia, nas décadas de 70 e 80. Desde então, fruto
dessa política, o ritmo dos desmatamentos tem se mantido alto na região dos
formadores do Xingu, levando a um consumo de mais de 33 mil quilômetros
quadrados de floresta.
As terras indígenas se configuraram como os únicos espaços protegidos por lei
que têm assegurado a conservação das áreas naturais. Na região essas terras
representam ¼ da superfície, onde se destaca o Parque Indígena do Xingu (PIX), com
27.974,91 km2 (Figura 1). Entretanto, as nascentes do Xingu, localizadas fora dessas
terras, estão cada vez mais desmatadas e ameaçadas por políticas de incentivos à
expansão do cultivo da soja, entre outros projetos econômicos para a região.
Desde 1994, o ISA tem monitorado o processo de ocupação na região dos
formadores do Xingu, através da interpretação e da análise de imagens de satélite
LandSat. Esse monitoramento permite avaliar a natureza, a intensidade e as taxas de
alteração de uma paisagem ou de sua cobertura vegetal (i.e., desmatamentos e
regeneração). Além disso, propicia espacializar e visualizar a dinâmica do uso da terra,
as suas causas e conseqüências, estabelecendo uma relação entre os sistemas
humanos - agentes causadores dos desmatamentos - e os sistemas biofísicos afetados pelos mesmos. A integração desses sistemas através do monitoramento gera
predições quanto ao destino das áreas naturais remanescentes e poderá subsidiar,
assim, a confecção de

políticas ambientais para o uso sustentável da região

(Briassoulis, 2001; Lambin, 1994).
Os objetivos específicos deste relatório são: 1) retratar a evolução dos
desmatamentos na região dos formadores do Xingu, diferenciados através da origem
dos atuais padrões de uso da terra na região; 2) destacar as ameaças sobre as áreas
naturais remanescentes do entorno do PIX, frente ao cenário atual. A partir dessa
análise, buscou-se sugerir parâmetros para o monitoramento da bacia, entre os quais
o grau de modificação da paisagem, como um termômetro para avaliar o estado de
conservação da região dos formadores do Xingu.
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1.2 Bases metodológicas para análise integrada entre a dinâmica de
ocupação e uso da terra e os desmatamentos.
A presente metodologia foi desenhada com a finalidade de delimitar melhor os
problemas que afetam a região dos formadores do Xingu e fazer uma análise
integrando os fatores políticos e sócio-econômicos com a atual dinâmica de uso da
terra e os desmatamentos ocorridos na região.
A área de estudo do projeto envolveu dezenove, dos trinta e um municípios2
que estão inseridos total ou parcialmente dentro da bacia no Mato Grosso. Estes
municípios são os confrontantes diretos com o PIX e abrangem as cabeceiras dos
principais rios formadores do Xingu (rios Culuene e Ronuro). Para cada um desses
municípios (Figura 2) foi realizado3: 1) o levantamento e a sistematização de dados
sócio-econômicos; 2) a análise dos desmatamentos, interpretados através de imagens
de satélite - TM (dos anos de 1994, 1997 e 2000)4; 3) entrevistas envolvendo alguns
habitantes não-indígenas das áreas do entorno do PIX,5 sobre sua condição atual e
pretérita de uso e ocupação da terra e; 4) a identificação dos vetores econômicos de
pressão sobre as áreas naturais remanescentes da região.
Essas informações forneceram parâmetros sócio-econômicos para caracterizar
os municípios da área de estudo, quanto: à genealogia, à origem da população nãoindígena (tipos de projeto de colonização e de reforma agrária), à dinâmica
demográfica

(crescimento

populacional,

urbano-rural,

mobilidade

espacial),

à

atividade econômica atual e à estrutura fundiária (distribuição de imóveis rurais). A
partir desses parâmetros, foram selecionadas algumas variáveis que pudessem
explicar o comportamento dos desmatamentos na região. Embora possam ser óbvias
as relações de causa e efeito entre essas variáveis sócio-econômicas e os
desmatamentos, nem sempre elas são diretas. É importante, assim, empregar
métodos estatísticos adequados para o tratamento das variáveis sócio-econômicas e
testar

a

correlação

entre

essas

variáveis

e

os

desmatamentos

(variáveis

dependentes)6.

2

Divisão político-administrativa do Mato Grosso até 1998.
Os levantamentos em campo ocorreram em instituições de pesquisa e órgãos oficiais em Cuiabá, Brasília e
Belém e em 14 municípios da região.
4
Dados primários gerados pelo Laboratório de Geoprocessamento – ISA.
5
Os depoimentos foram obtidos através de 22 entrevistas, gravadas com diferentes atores regionais (prefeitos
e outras autoridades locais, presidentes de associações, madeireiros, pequenos produtores rurais, lideranças
locais, colonos “pioneiros” e representantes sindicais). Ver relatório versão 2.
6
Ainda está em análise a existência de correlações estatísticas a partir de uma matriz com 59 variáveis
levantadas.
3
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Com base nesses parâmetros e de acordo com Oliveira (1997), os 19
municípios foram agrupados, resultando na seguinte configuração e localização em
relação ao Parque Indígena do Xingu (PIX):

1 – NOROESTE/NORDESTE DO PIX (NO/NE): Peixoto de Azevedo, São José do Xingu e
São Félix do Araguaia.
2 – SUL/SUDESTE do PIX (S/SE): Nova Xavantina, Campinápolis, Novo São Joaquim,
Água Boa e Canarana.
3 – OESTE DO PIX (O): Sinop, Vera, Santa Carmem, Feliz Natal, Cláudia, Marcelândia,
União do Sul e Nova Ubiratã.
4 – “ISOLADOS”: Paranatinga, Gaúcha do Norte e Querência.

Essa divisão regional tem uma forte correspondência com as microrregiões
geográficas do IBGE, caracterizadas como uma unidade política e administrativa
funcional (formada por um ou um conjunto de municípios), onde se processam as
relações sociais e econômicas “historicamente determinadas” (Plaza & Sepúlveda,
1996). Esse agrupamento permitiu, portanto, diferenciar e comparar os padrões
espaciais de ocupação e uso da terra (exploração de madeira, monocultura da soja e
agropecuária) entre as sub-regiões e relacioná-los aos fatores político e sócioeconômicos que os influenciaram. Os impactos desses fatores (i.e. desmatamentos)
foram avaliados sobre a sub-bacia hidrográfica. A integração destas duas unidades de
análise – sub-região e sub-bacia – foi uma primeira tentativa de relacionar os fatores
sócio-econômicos e biofísicos em uma escala mais detalhada.
Para a análise dos desmatamentos foram calculadas as taxas de desmatamento
anual (94-97 e 97-00) e de expansão (ou acréscimo) de área desmatada em relação a
1994. Ao longo de uma série histórica, mudanças nessas taxas podem ser resultantes
da implementação de políticas ambientais (fiscalização intensiva), sociais (distribuição
da terra) e econômicas (incentivos fiscais), no nível local e regional. Além disso, o
aumento dessas taxas acarreta em impactos no meio biofísico (erosão dos solos,
assoreamento dos rios, alteração do regime hidrológico e dos ciclos biogeoquímicos,
fragmentação da paisagem e perda de diversidade biológica) e nas sociedades
humanas (disseminação de doenças, mudanças na qualidade de vida e mudanças
culturais). Essas taxas foram utilizadas, portanto, para comparar a dinâmica dos
desmatamentos entre as sub-regiões7

e seus impactos sobre as sub-bacias

hidrográficas da região dos formadores do Xingu.
7

A taxa de regeneração da cobertura vegetal também é uma variável importante e que deverá ser utilizada
junto às demais variáveis em futuras análises.
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Os impactos dos desmatamentos foram analisados segundo o estado de
conservação das sub-bacias hidrográficas, mensurado a partir do percentual de
cobertura vegetal remanescente em cada sub-bacia. Esse dado pode ser um bom
indicador de qualidade ambiental: quanto maior a alteração de uma determinada
paisagem maior será seu impacto sobre os processos ecológicos e a diversidade de
espécies (Wiens, 1997). Por exemplo, se a alteração de uma paisagem levar a
redução de mais de 40% de sua cobertura vegetal, a conectividade entre os habitats
remanescentes será muito menor e maiores serão os riscos de extinção local (Lambin,
1994; Harrison & Fahrig, 1995; McIntyre & Hobbs, 1999).
Após

análise

integrada

dos

fatores

políticos

e

sócio-econômicos

e

os

desmatamentos, foram identificadas as sub-bacias críticas, isto é, as áreas que
requerem uma intervenção imediata. Tendo em vista a dimensão e a complexidade
dos fatores que atuam sobre a região de modo geral, essas áreas devem ser
priorizadas no âmbito da campanha de preservação das nascentes e em futuros
projetos, no sentido de reverter esse quadro e até mesmo reduzir os desmatamentos
nessas áreas.

1.3 Caracterização geral biofísica da região dos formadores do rio Xingu.

A região dos formadores do rio Xingu é delimitada pelos divisores das bacias
Xingu/Araguaia e Xingu/Tapajós, situados respectivamente na borda leste (Serra do
Roncador) e oeste do Planalto dos Parecis (Serra da Formosa), e pela Cachoeira Von
Martius, ao norte, e pela Serra Azul, ao sul (Brasil Netto, 1964; CNEC, 1980a; 1980b).
Para alguns autores, os principais rios formadores sensus estrictus pertencem à rede
de drenagem dos rios Culuene e Ronuro, que confluem a 11º 55’ S e 53º 35’W, onde
se origina o grande rio Xingu (Brasil Netto, 1964). Neste projeto entende-se por
formadores toda a área de drenagem onde nascem os principais afluentes e
contribuintes diretos do rio Xingu.
Grande parte da região está assentada sobre o Planalto do Parecis, cuja área
central é onde se situam o canal principal do rio Xingu e o PIX. Para essa área
confluem os rios de origem, principamente, na Depressão do Paranatinga (tais como
os rios Ronuro, Batovi e Curisevo), sendo o Culuene o maior coletor de águas dessa
depressão. As cabeceiras deste rio provêm de muito longe, do Planalto dos Guimarães
no limite sul da bacia (RADAMBRASIL, 1981). Os formadores do Xingu são portanto
rios de grande extensão que formam 15 principais sub-bacias hidrográficas (Figura 2),
sendo que as maiores são: rios Culuene, Ronuro, Manissauá-Miçu, Suiá-Miçu e
Comandante Fontoura.

9

PARA
MATOGROSSO

e Fontoura

Peixotode Aaêvedo

São Féixdo AÍaguaia

TerrasIndígenas
. Sedesmunicipais
Rios
\
Divisade Estados
/
/
Sub-bacias
hidrográÍicas
E=
f

Paranatinga'

A
&04okm
-

pinápolis
'Nova
Xavantina
NovoSãoJoaquim

Figura 2 - Sub-bacias hidrográficas e sedes municipais na região dos formadores do
Xingu, Em destaque as maiores sub-bacias. Origem dos dados: Laboratório de
- ISA (2000).
GeoDrocessamento
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Essa rede hidrográfica drena e ao mesmo tempo sustenta dois grandes biomas
na região: os cerrados e a floresta amazônica. Esta floresta é de vital importância na
manutenção do ciclo hidrológico, reciclando cerca de 40% da água das chuvas (Joly et
al, 1999). Nas áreas de contato com a floresta estacional-semidecidual (onde o clima
é mais seco), o impacto das atividades madeireiras no sub-bosque leva a propagação
de incêndios, como ocorreu no oeste do PIX entre os anos de 1998-1999 (Nepstad et
al, 1999). Essas atividades, junto aos desflorestamentos de extensas áreas somados à
prática de queimadas anuais têm influenciado o regime de chuvas na região,
prolongando até mesmo a estação seca.
Uma das características importante da região dos formadores do Xingu é a
presença de uma zona ecotonal ou “área de tensão ecológica” dominada pelas
“florestas de transição” (RADAMBRASIL, 1981). Essas formações são restritas ao norte
do Mato Grosso, situadas entre o domínio dos biomas amazônico e do cerrado
(Sánchez, 1992) e recobrem 66% da região. Elas se constituem por um mosaico de
tipos de vegetação que formam habitats bastante peculiares em que coexistem
espécies de cerrados, da floresta amazônica e outras endêmicas dessa formação
(esses mosaicos são denominados tecnicamente de contatos entre

ombrófila-

estacional, savana-ombrófila e savana-estacional). Poucos são os inventários e
estudos sobre a diversidade de espécies vegetais e da fauna em toda a região; os
principais registros datam do final da década de 40 (expedição Roncador-Xingu) e da
década de 70 (projeto RADAMBRASIL).

ombrófila aberta
6%

estacional semidecidual
1%

formações pioneiras
6%

savana-estacional
8%

ombrófila densa
1%
savana-ombrófila
3%

savana
19%

ombrófilaestacional
56%

Figura 3 – Distribuição (%) dos tipos de vegetação na região dos formadores do Xingu. Nesse
diagrama, as florestas de transição estão representadas por dois tipos de fitofisionomias. Origem
dos dados: Laboratório de Geoprocessamento – ISA (2000).
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Um aspecto que deve ser considerado é que essas florestas de transição
recobrem solos predominantemente do tipo Latossolo Vermelho-Amarelo. Este solo é
ácido e de baixa fertilidade natural, que necessita ser corrigido para uso agropecuário.
Já nas cabeceiras dos rios Culuene, Ronuro, Batovi e Von Den Steinen, ocorrem as
Areias Quartzozas, que são altamente susceptíveis à erosão e à lixiviação, quando
removida a cobertura vegetal (Jacomine et al, 1995)8.
Considerando essas características biofísicas e sua fragilidade ambiental (por
abrigar as nascentes de rios e solos susceptíveis à erosão), a região dos formadores
do Xingu está entre as áreas prioritárias para conservação (Capobianco et al, 2001).
Apesar disso, seu destino está ameaçado, de acordo com as metas do governo
traçadas no Programa Avança Brasil. Elas prevêem a expansão das fronteiras
agrícolas, principalmente, para a produção da soja no Centro-Oeste e na Amazônia.
Ao mesmo tempo a região está no bojo das discussões acirradas do novo Código
Florestal, em que se pretendem reduzir o tamanho das reservas legais em
propriedades privadas na Amazônia (atualmente de 80%), inclusive dessa grande
zona ecotonal, em percentuais arbitrários, com o objetivo de produzir mais grãos,
porém, desmatando ainda mais.

8

Ver mapas na relatório de versão 1.
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2. Fatores políticos e sócio-econômicos e sua relação com os desmatamentos na região
dos formadores do rio Xingu.

Até 1980, pouco mais de 50 mil km2 de áreas, principalmente no cerrado já
tinham sido abertas no estado de Mato Grosso. Entre 1980 e 1992, a área desmatada
dobrou, somando mais 116,7 mil km2, e expandiu-se para o norte do Estado (Hecht,
1983; Moran, 1993). Entre os anos de 1992 e 19999, foram mais 90,4 mil km2 de
desmatamentos, localizados basicamente no norte do Estado. O Mato Grosso perdeu,
portanto, mais de 200 mil quilômetros quadrados de cobertura vegetal, quase um
terço de sua superfície em vinte anos.
Do total de desmatamentos no Estado, 13% (34,4 mil km2) foram localizados
somente na região dos formadores do Xingu. A Tabela 1 ilustra essa situação e
registra um dado importante: 98% dos desmatamentos até o ano 2.000 ocorreram
fora de terras indígenas, representando uma área de 33,7 mil km2.

Tabela 1 – Desmatamentos até o ano 2000, no Mato Grosso e na região dos formadores do rio
Xingu (RFX).
Superfície territorial
(km2)

Área desmatada
(km2)

MATO GROSSO1

906.068,08

RFX2

ÁREA DESMATADA (%)
em relação à
superfície
territorial

em relação
desmatamento no
Estado

258.052,39

28,48%

-

177.778,51

34.431,91

19,37%

13,34%

RFX EXCLUÍDA
T.IS E UCS

134.131,39

33.759,34

25,17%

13,08%

TERRAS
INDÍGENAS

42.200,19

617,51

1,46%

0,24%

UC’S

1.446,94

55,05

3,80%

0,02%

Origem dos dados: (1) Divisão de Geoprocessamento – FEMA (1999); (2) Laboratório de Geoprocessamento
– ISA (2001). T.Is = terras indígenas; UC = unidades de conservação (Estação Ecológica Estadual do Rio
Ronuro e Reserva Ecológica Estadual do Culuene).

9

Dados do Mato Grosso obtidos através da Divisão de Geoprocessamento - Fundação Estadual de Meio
Ambiente (FEMA).
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Esses números retratam uma das conseqüências da política de integração
nacional e suas interfaces na região dos formadores do Xingu, decorridos 30 anos, que
levou a incorporação de novos espaços – territórios tradicionais dos índios – à
economia nacional. Mas atrás desses números se revela uma realidade comum a todo
o processo de ocupação e de produção sobre a Amazônia, onde se destaca a origem
ilegal de grande parte dos desmatamentos: dos 43 mil km2 de área desmatada no
Mato Grosso entre 1997-2000, apenas 9,6 mil km2 foram autorizados pelo IBAMA10.
Ao longo da história da ocupação da região dos formadores do Xingu, portanto,
sua

riqueza

biológica

foi

ignorada

pela

imposição

de

modelos

econômicos

desvinculados na maioria das vezes das aptidões físico-ambientais, sem falar dos
aspectos culturais.

Antes de apresentar o cenário dos anos 90, será identificada e

localizada a origem desses desmatamentos no tempo. O próximo item relaciona
alguns dos seus fatores propulsores, a partir de um resumo sobre o contexto políticoeconômico nacional que promoveu a ocupação do norte do Mato Grosso, entre as
décadas de 60-90.

2.1 O passado.
No final de década de 60, através do Programa de Integração Nacional, o
governo instituiu a criação de pólos regionais de desenvolvimento econômico nas
chamadas áreas de fronteiras agrícolas (Centro-Oeste e Norte do país), visando atrair
investimentos de grandes empresas privadas. Entre os pólos se destacava o XinguAraguaia, considerado estratégico por estar eqüidistante do Norte e Nordeste e dos
grandes centros consumidores no Sul e Sudeste do país.
Na primeira fase dessa política, entre meados da década de 60 e 70, o governo
atraiu projetos agropecuários de grandes empresas do Sul e Sudeste do país para
região

dos

formadores

do

Xingu,

através

de

incentivos

fiscais

da

SUDAM11

(Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia). A implantação desses projetos
prescindiu de grandes extensões de terra que o governo doou e vendeu a preços
irrisórios às grandes empresas multinacionais mas, também, ocorreu através da
grilagem de terras originalmente indígenas (Oliveira, 1992; Schneider, 1995; Mattos &
10

Departamento de Recursos Florestais –IBAMA (2000) e Fundação Estadual de Meio Ambiente do Mato
Grosso – FEMA (1999).
11
O incentivo fiscal é uma forma de subsídio em que o governo direta ou indiretamente participa das
atividades econômicas do país, em que havia a “renúncia” , por tempo determinado, de arrecadação tributária
vinculada à aplicação pelo beneficiário em empreendimentos econômicos considerados prioritários para o
desenvolvimento nacional. Entre os tipos de incentivos da SUDAM estava a dedução ou isenção parcial ou
total do Imposto de Renda por 10 anos, prorrogável por mais 5, desde que a empresa privada tivesse seu
empreendimento na Amazônia Legal e utilizasse seu incentivo para a produção de matéria-prima e de mão-de
obra (ver Silva, 1987).
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Uhl, 1996).

Só o leste do PIX recebeu 70% dos projetos agropecuários no período

entre 1966 e 1999 – no total de 100 para a região (SUDAM, 2000). Entre eles se
destacaram a Agropecuária Suiá-Miçu, a Agropecuária Roncador S/A e a Agropecuária
Tamakavi, em São Félix do Araguaia; a Agropecuária Brasil Novo S/A, em Querência
e; a Agropecuária Couto Magalhães e a Agropecuária Araxingu S/A12, em Água Boa.
A Agropecuária Suiá-Miçu S/A foi um dos primeiros empreendimentos e
envolveu as terras dos índios Xavante, sobre uma área de meio milhão de hectares às
margens do rio Suiá-Miçu. Esse projeto recebeu incentivo financeiro durante dez anos,
na ordem de meio milhões de reais13 para a implantação de um grande frigorífico, um
aeroporto internacional para escoamento da produção e duas cidades, Liquilândia e
Suiá (Oliveira, 1997).
Os desmatamentos sobre a região nessa primeira fase estiveram diretamente
relacionados à abertura de grandes fazendas, visto que os incentivos financeiros e a
titulação da terra estavam condicionados a essa prática. Esses incentivos também
propiciaram a formação de latifúndios voltados à especulação da terra, na figura das
empresas de colonização privada. Estas empresas promoveram, nas décadas
seguintes, o

retalhamento de grandes extensões de terra em lotes, que foram

vendidos aos colonos produtores imigrados do Sul do país.
Sendo assim, os primeiros desmatamentos na região dos formadores do Xingu
ocorreram em localidades dos atuais municípios de São José do Xingu e São Félix do
Araguaia, ao longo da atual BR-15814 . Mas a mão-de-obra que abriu essas fazendas –
a “frente pioneira” – foi constituída por trabalhadores e produtores rurais, muitos
oriundos das zonas de conflito agrário de outros Estados, como o Maranhão e o Pará.
Em meados da década de 70, após a construção da rodovia Cuiabá-Santarém
(BR-163), foi aberta a rodovia BR-08015 para a instalação de outros projetos SUDAM
no noroeste do PIX e conectá-lo ao pólo Xingu-Araguaia. Foi o caso da Agropecuária
Jarinã S/A (em Peixoto de Azevedo) e da Fazenda Cônsul S/A (em Feliz Natal). Esse
novo pólo agropecuário não se concretizou devido aos custos dos insumos, do frete e
à natureza dos solos da região (EMPAER, 1996; Oliveira, 1997).
Com a modernização da agricultura nos Estados do Sul e Sudeste do país,
ainda nesse período, o governo deu início aos projetos de colonização oficial, visando
12

Uma área de propriedade do Banco Safra, segundo informações locais.
13 Ex-propriedade do Grupo Ometto, tomada dos índios Xavante no ano de 1962 (Oliveira, 1997). Na moeda
da época (1970), esse valor equivalia a aproximadamente Cr$ 358 milhões.
14
A BR-158 serviria como eixo de escoamento da produção e de integração do Vale do Araguaia
com o Norte do país, interligando-se à Transamazônica no Pará e à rodovia Belém-Brasília, em
Goiás, e de acesso às jazidas de calcáreo situadas neste Estado.
15

O mesmo Grupo Ometto levou para o atual município de Peixoto de Azevedo outro projeto SUDAM,
conhecido por Agropecuária do Cachimbo S/A, aprovado em 1974 para implantar 67 mil cabeças de gado.
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reassentar famílias expropriadas das zonas de conflito de terra e promover a ocupação
definitiva da região. Mas foram os projetos de colonização privada, junto às
cooperativas agrícolas mistas que vingaram e, a partir do final da década de 70,
induziram e conduziram uma grande leva de colonos produtores do Sul do país para a
região dos formadores do Xingu. Os primeiros núcleos urbanos que surgiram foram
Canarana e Água Boa inicialmente voltados à produção do arroz de sequeiro.
Algumas

das

empresas

de

colonização

também

receberam

incentivos

financeiros para a implantar a agropecuária e viabilizar a emancipação políticoadministrativa de suas sedes administrativas, como a colonizadora Sinop, detentora
da Gleba Celeste16 (Jatene et al 1979). Além disso, essas empresas tiveram grande
papel na consolidação de núcleos urbanos e, em alguns casos ainda hoje, na política
local e de administração dos municípios.
Na década de 80, inaugura-se uma segunda fase da política de integração
nacional, com os incentivos fiscais para a produção da soja nos cerrados e a
descoberta da madeira no oeste do PIX. Inúmeras indústrias madeireiras se
instalaram ao longo da rodovia Cuiabá-Santarém, por ser o único eixo de escoamento
da produção para os mercados do Sul e do Sudeste do país. Esse novo mercado atraiu
uma segunda leva de migrantes sulistas e, também, do Norte e Nordeste do país
(CEDI, 1994; Smeraldi & Veríssimo, 1999; Veríssimo et al, 1996; Mattos & Uhl, 1996).
Uma parte desses migrantes ingressou no setor madeireiro de Sinop, Vera, Santa
Carmem e Marcelândia, e a outra parte formou uma grande classe de pequenos e
médios produtores rurais de arroz e de soja, em Canarana e Água Boa. Essa fase deu
início a um novo ciclo de desmatamentos, sobretudo, nas áreas de cerrado ao sul e
sudeste do PIX.
Da “frente pioneira”, uma leva migrou para o oeste do PIX, atraída pelo setor
madeireiro; até hoje esse setor mobiliza uma população itinerante - os chamados
“peões da madeira” –, empregada direta ou indiretamente das empresas e que se
desloca em função dos nichos de madeira comercializável. Mas, uma outra parte da
frente pioneira sobrou, a mão-de-obra excedente da pecuária que, hoje, está ao longo
da BR-158. Muitos desses posseiros foram contemplados em projetos de reforma
agrária, tornando-se parceleiros de terra em projetos de assentamento. Outros
permaneceram na condição de ocupantes ilegais em terras privadas.
Portanto, de origem dessa política de integração nacional, pode-se dizer que os
incentivos fiscais para a agropecuária, os projetos de colonização, a formação de
latifúndios de exploração e ao mesmo tempo de especulação de terras e o crescimento
da

indústria

madeireira,

representam

alguns

dos

fatores

responsáveis

pelos
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desmatamentos na região dos formadores do Xingu, entre as décadas de 60-90.
Paradoxalmente, essa política segregou as comunidades indígenas e os camponeses
posseiros do processo de desenvolvimento regional, criando entre eles focos de
conflitos originados da grande concentração e, ao mesmo tempo, da disputa pela
terra.

2.2 O cenário dos anos 90
É comum encontrar na região dos formadores do Xingu situações em que leis
ambientais são constantemente infringidas por atividades econômicas que visam um
ideal de crescimento a qualquer custo. Essas atividades, por um lado, são
oportunidades de empregos em curto prazo para a população local; por outro, elas
destroem suas próprias fontes de matéria-prima, ameaçando inclusive a integridade
dos recursos hídricos. Esse paradoxo se deve, em parte, ao desconhecimento das
condições ambientais, das adversidades do meio e de técnicas de manejo adequadas –
trata-se de uma população não tradicional da Amazônia, de origem e experiência em
regiões com ecossistemas muito distintos. Mas, na maioria das vezes, esse
desconhecimento

se

coaduna

aos

interesses

econômicos

de

grandes

grupos

empresariais e políticos para assegurar recursos financeiros em curto prazo –
explorando a madeira comercial, implantando pastagem e estocando terra – para
futuros investimentos em indústrias dentro e fora do Estado.
Existe uma segunda contradição nesses modelos econômicos, não somente ao
tanto que foi desmatado como também à própria política desenvolvimentista
concebida para a Amazônia. Se grande parte dos desmatamentos entre as décadas de
70 e 90 se justifica pela expansão das fronteiras agrícolas, por que existem áreas
extensas produtivas não–utilizadas na região? A Figura 4 ilustra esse fato, em que
mais de 70% da região dos formadores do Xingu e onde, em tese, seria o pólo
agropecuário

(noroeste/nordeste

do

PIX),

são

ocupados

classificados como “propriedades produtivas e não-utilizadas”
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por

imóveis

rurais

(INCRA, 1999).

Conforme previsto no Estatuto da Terra de 1964 e Decreto 68.524 de 1971.
De acordo com o INCRA, as áreas não-utilizadas podem ser terras devolutas, ou propriedades situadas
dentro de terras indígenas, ou aquelas cujo grau de utilização está abaixo do mínimo estabelecido pela lei,
ou ainda problemas quanto ao cadastramento no Estado. Entretanto, esses números merecem atenção
especial, visto que o quadro fundiário é de grande concentração de terras em toda a região e a maior parte da
população residente, concentrada nos centros urbanos é constituída de pequenos e médios produtores rurais.
17
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Figura 4 – Distribuição e relação (%) Sub-regiões e municípios isolados
entre áreas de imóveis rurais nas
O
categorias produtivas e produtivas nãoS/SE
utilizadas. Origem dos dados: INCRA
NO/NE
(1999)

Produtivas nãoutilizadas

5.067,99

38.229,30

11.135,92

31.922,90

5.376,97

31.362,30

Paranatinga

3.209,55

26.006,33

Querência

1.983,99

8.457,14

Gaúcha do Norte

765,15

5.840,51

TOTAL

27.539,56

141.818,47

Essa contradição já foi apontada em vários casos na Amazônia (Fearnside,
1997; Moran, 1993; Mattos & Uhl, 1996; Oliveira, 1992; Oliveira, 1997), onde
existiram projetos agropecuários financiados SUDAM. Um dos exemplos mais
desastroso na região foi o caso da Agropecuária Suiá-Miçu S/A. Hoje, no seu lugar
existe cerca de 800 famílias de posseiros em tensão permanente e, apesar das
tentativas para a desafetação da área pelo INCRA e sua re-ocupação pelos Xavante, o
impasse permanece.
Uma terceira contradição desses modelos econômicos é a existência de um
grande número de projetos de assentamento do INCRA18, em uma região que
concentrou grande parte dos investimentos da SUDAM. Cabe perguntar, então, onde

18

De acordo com o mapa de assentamentos do INCRA (1999).

18

esses modelos econômicos se mostraram produtivos, que justifiquem a necessidade
de conversão de novas áreas naturais, quando se nota em campo centena de
quilômetros de áreas desertificadas, ex-projetos SUDAM sem “sinais” de produção. A
análise da produtividade pecuária em campo ainda é uma lacuna, devido à falta de
informações fidedignas nos municípios visitados19.
O cenário dos anos 90 na região dos formadores do Xingu se consubstancia a essas contradições e a uma dinâmica de uso e
ocupação ainda de fronteira agrícola: municípios em constante processo de divisão político-administrativa; fluxo contínuo de migrantes
do Sul e do Nordeste do país; grande mobilidade demográfica interna; crescimento populacional (Figura 5) e urbano acelerado no eixo
Cuiabá-Santarém; alta concentração fundiária e ao mesmo tempo de terras produtivas “não utilizadas”; projetos de reforma agrária em
antigas fazendas da SUDAM. Nesse cenário co-existem e conflitam comunidades indígenas e uma população não-indígena bastante
heterogênea quanto às suas características sócio, econômica e cultural e a sua relação jurídica com a terra. Este cenário foi resumido no
Quadro I.
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Mato
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S/SE
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Figura 5 – Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual (TGM, em %) por sub-região,
comparada ao estado de Mato Grosso (média de 2% ao ano). Esse gráfico mostra um decréscimo
populacional na sub-região NO/NE, que pode significar uma mobilidade interna ou
desmembramento dos municípios.

19

Não há dados atuais do IBGE para comparar ao Censo Agropecuário de 1996; tão pouco o INDEA e o
EMPAER possuem essa informação, sendo que o efetivo rebanho era um valor estimado pelo funcionário do
órgão. A pastagem é, em geral, consorciada com o cultivo de arroz para reforma de pasto (“sistema de
barreirão”). Sabe-se, entretanto, que São José do Xingu é o pólo pecuarista da região.
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Quadro I – Caracterização geral sócio-econômica das sub-regiões dos formadores do rio Xingu.

REGIÃO DOS FORMADORES DO RIO XINGU (RFX) : 177.778,51 km2
2

Superfície territorial
2 1
(km )
Total

Dentro da
RFX

SUB-REGIÕES DA ÁREA DE ESTUDO: 158.008,18 km
2
4
Características da ocupação
População, urbanização
e
3
Estrutura fundiária
Sinop, Vera, Santa Carmem, Feliz Natal,
Cláudia, Marcelândia, União do Sul e Nova
Ubiratã

Total em 1991 e 2000

68.518

Oeste (O)

Atividade econômica
5
principal

T.G.M
1991-2000

7,24%

Exploração madeireira (pólo
Sinop). Produção em tora (1998):
11,08 milhões m3, 32% da
produção no Mato Grosso.

128.534
55.699,32

46.791,92

Colonização privada - Gleba Celeste (núcleo Sinop) e Gleba
Maiká (núcleo Marcelândia);
Grande fluxo de migrantes do Norte e Sul do País na década
de 80, com a descoberta da madeira;

Evolução da população urbana
%

Distribuição (%) do nº de indústrias
madeireiras cadastradas em 1999,
por município. Total: 459

100,00

Produtores rurais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul e população itinerante de pequenos produtores rurais
do Norte e Nordeste do país e de Goiás.
Grandes propriedades ocupam 58% das terras da região;

80,00
60,00
40,00
20,00

Grande nº minifúndios e pequenas propriedades;
Situação jurídica irregular de muitas
principalmente em Nova Ubiratã e Feliz Natal

propriedades,

0,00
1991

1996

1,5%

2000

2,8%
6,5%
8,1%
41,2%
12,9%

13,3%
13,7%

NUb
StC
US
Ve
FN
MC
CL
Sinop
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REGIÃO DOS FORMADORES DO RIO XINGU (RFX) : 177.778,51 km2
2

Superfície territorial
2 1
(km )
Total
Dentro da
RFX

SUB-REGIÕES DA ÁREA DE ESTUDO: 158.008,18 km
2
4
Características da ocupação
População, urbanização
e
3
T.G.M
Estrutura fundiária
Total em 1991 e 2000

Atividade
econômica
5
principal

1991-2000
São José do Xingu, São Félix do Araguaia e Peixoto de

Noroeste/ Nordeste
(NO/NE)
46.424,60

35.220,67

53.895
42.710

Azevedo

Nordeste: Projetos SUDAM desde década de 60; grandes
fazendeiros (São Paulo, Minas Gerais e Goiás);

Evolução da população urbana
%

Construção BR-080, levando a pecuária para noroeste na
década de 70;
Noroeste: Tentativa de colonização mista
INCRA +
empresas privadas, em Peixoto de Azevedo (reassentamento de produtores rurais desalojados de
barragens no Sul);
Grande fluxo de migrantes do Norte Nordeste do país com a
descoberta do garimpo.
Grandes propriedades ocupam 74% das terras da região;
Grande nº de minifúndios em Peixoto de Azevedo;
Presença de assentamentos INCRA de pequenos produtores
rurais de GO, PI, MA, PA;

-2,55%

80,00

60,00

40,00

20,00

0,00
1991

1996

2000

Pecuária
extensiva

Em sistema de criarecria-engorda;
pecuária leiteira e
pequena
produção
agrícola nas áreas de
assentamento
do
INCRA;
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REGIÃO DOS FORMADORES DO RIO XINGU (RFX) : 177.778,51 km2
2

Superfície territorial
2 1
(km )
Total
Dentro da
RFX

20.750,53

Atividade
econômica
5
principal

1991-2000
Água
Boa,
Canarana,
Nova
Campinápolis e Novo São Joaquim

Sul/Sudeste
(S/SE)
42.473,81

SUB-REGIÕES DA ÁREA DE ESTUDO: 158.008,18 km
2
4
Características da ocupação
População, urbanização
e
3
T.G.M
Estrutura fundiária
Total em 1991 e 2000
Xavantina,

Colonização privada e cooperativa agrícola (CONAGRO,
COOPERCOL); projetos Tanguro I, Garapu I, II e III (núcleo
Canarana); Noidori (núcleo Água Boa) na década de 70;

Agricultura
65.967
71.812

0,95%

Evolução da população urbana
%
70,00

Pequenos e médios produtores de arroz e soja do Paraná,
Santa Catarina e Rio Grande do Sul; projetos agropecuários
SUDAM;

60,00
50,00
40,00

Grandes propriedades ocupam 76% das terras da região;
Predominam pequenos e médios produtores rurais;

30,00
20,00
10,00

Grande nº de assentamentos INCRA de pequenos
produtores rurais de GO, PI, MA, PA, (exceto em Canarana).

0,00
1991

1996

2000

Monocultura de arroz
e
de
soja
e
agropecuária
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REGIÃO DOS FORMADORES DO RIO XINGU (RFX) : 177.778,51 km2
2

Superfície territorial
2 1
(km )
Total
Dentro da
RFX

SUB-REGIÕES DA ÁREA DE ESTUDO: 158.008,18 km
2
4
Características da ocupação
População, urbanização
e
3
T.G.M
Estrutura fundiária
Total em 1991 e 2000
1991-2000

Paranatinga

24.177,83

14.443
15.310
19.735,76

Atividade
econômica
5
principal

0,65%

Garimpo de diamante na década de 50;
Projetos SUDAM na década de 60; grandes fazendeiros
(São Paulo, Minas Gerais e Goiás);

Evolução da população urbana
%

Grandes propriedades ocupam quase 100% das terras da
região;
80,00

Predominam grandes e médios produtores rurais;
60,00

Presença de assentamentos INCRA de pequenos produtores
rurais de GO, PI, MA, PA;

40,00

20,00

0,00
1991

1996

2000

Agropecuária

Pecuária
extensiva,
monocultura de arroz
e de soja
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REGIÃO DOS FORMADORES DO RIO XINGU (RFX) : 177.778,51 km2
2

Superfície territorial
2 1
(km )
Total
Dentro da
RFX

SUB-REGIÕES DA ÁREA DE ESTUDO: 158.008,18 km
2
4
Características da ocupação
População, urbanização
e
3
T.G.M
Estrutura fundiária
Total em 1991 e 2000
1991-2000

Gaúcha do Norte
16.894,89

16.894,89

Atividade
econômica
5
principal

3.950
4.606
Colonização privada (núcleo Gaúcha) na década de 70;

1,72%

Evolução da população urbana
%
35,00

Produtores rurais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul;
Terra melhor distribuída;

30,00
25,00
20,00
15,00

Predominam minifúndios e pequenas propriedades;

10,00
5,00
0,00
1991

2000

Exploração
madeireira
Extração de seringa,
exploração madeireira

24

REGIÃO DOS FORMADORES DO RIO XINGU (RFX) : 177.778,51 km2
2

Superfície territorial
2 1
(km )
Total
Dentro da
RFX

SUB-REGIÕES DA ÁREA DE ESTUDO: 158.008,18 km
2
4
Características da ocupação
População, urbanização
e
3
T.G.M
Estrutura fundiária
Total em 1991 e 2000
1996-2000

Querência

17.908,76

4.221
7.274
17.908,76

Atividade
econômica
5
principal

14,57%

Pecuária
extensiva e
exploração
madeireira

Projetos SUDAM na década de 70;

Evolução da população urbana
%
Grandes fazendeiros do interior de SP, MG e GO;
Colonização privada (COOPERCANA) na década de 80;

60,00
50,00

Produtores rurais do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande
do Sul;

40,00
30,00

Grandes propriedades ocupam 51% das terras da região;
Presença de assentamentos de pequenos produtores rurais
de GO, PI, MA, PA;

20,00
10,00
0,00
1996

2000

1 – Origem dos dados: Laboratório de Geoprocesamento – ISA (2001);
2 – IBDF (1984); Sánchez (1992); EMPAER (1996;1997): Estudos de Realidade Municipal; Ferreira (1997); entrevistas em campo, 1999;
3 – INCRA (1999): Sistema Nacional de Cadastro Rural;
4 - Origem dos dados: IBGE (1991;1996; 2000). A taxa geométrica média (TGM) de crescimento populacional (% habitantes ao ano) do Mato Grosso
nesse mesmo período foi de 2,35%. Para o município de Querência não há informações do censo de 1991.
5 - CEDI (1994); EMPAER (1996;1997): Estudos de Realidade Municipal; levantamento em campo, 1999; IBGE (2000):Extração Vegetal; SENAI/IEL

(1999).
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3. Análise da situação dos desmatamentos na região dos
formadores do Xingu, no ano 2.000.

OS DESMATAMENTOS OCORRIDOS NOS ANOS 90 NA REGIÃO
DOS FORMADORES DO XINGU NÃO FORAM DIFERENTES DAS
DÉCADAS DE 70 E 80: ELES SE MANTIVERAM EM RITMO
2
CONSTANTE – CERCA DE 10.000 KM POR DÉCADA - E AO MESMO
TEMPO INTENSO, PRINCIPALMENTE NO OESTE DO PIX, AO LONGO
DA RODOVIA CUIABÁ-SANTARÉM.
MAS, SOMENTE ENTRE 1994 E 2000, OS DESMATAMENTOS
AUMENTARAM CERCA DE 40% EM TODA A REGIÃO (DE 23,8 MIL
2
2
KM PARA 33,7 MIL KM ), EQUIVALENTE A 1/3 DA COBERTURA
VEGETAL ORIGINAL. DESTE TOTAL, OS CERRADOS E AS
FLORESTAS DE TRANSIÇÃO FORAM OS AMBIENTES MAIS
IMPACTADOS, PERDENDO 32% E 20%, RESPECTIVAMENTE, DE
SUA COBERTURA ORIGINAL. A FIGURA 6 MOSTRA A EVOLUÇÃO DA
ÁREA DESMATADA NA REGIÃO, COMPARANDO-A AO MATO
GROSSO, NO PERÍODO ASSINALADO.

258.052,39
239.946,32

200.000,00

2

Área desmatada (km )

250.000,00

184.454,02

150.000,00

Mato Grosso
Formadores do Xingu

100.000,00

50.000,00
23.812,01

30.158,05

33.759,35

0,00

até 1994

até 1997

até 2000
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Figura 6 – Evolução da área desmatada no período 1994-2000 no Mato Grosso e na região dos
formadores do Xingu.
Cobertura vegetal original do Mato Grosso: 906.068,08 km2; Formadores do Xingu (excluídas as
terras indígenas e unidades de conservação): 34.131,39 km2.
Origem dos dados: Divisão de Geoprocessamento – FEMA (1999) e Laboratório de
Geoprocessamento – ISA (2001).

Um outro dado que chama a atenção é o consta na Tabela 2. No período 19942000 a taxa de desmatamento anual foi de 1,24%, ou uma média de 1.650 km2 de
áreas naturais desmatadas por ano20 na região. Essa taxa é extremamente alta
quando comparada com a taxa de desmatamento na Amazônia, cerca de 0,4% ao ano
(19.000 km2/ano)21.

Tabela 2 – Desmatamento e área remanescente na região dos formadores do Xingu.

Cobertura
vegetal
original
(km2)

Área desmatada
Média de área
entre 1994desmatada/ano
2000
(km2)
2
(km )

% ao
ano

Área
remanescente
(km2)

MATO
GROSSO1

906.068,08

73.598,37

12.266,40

1,35

648.015,69

RFX2

134.131,39

9.947,34

1.657,89

1,24

100.372,05

Origem dos dados: (1) Divisão de Geoprocessamento – FEMA (1999); (2) Laboratório de
Geoprocessamento-ISA (2001).

Caso essa taxa (1,24% ao ano) seja mantida sobre as áreas remanescentes no
entorno do PIX (100.372,04 km2), em 80 anos restarão apenas as terras indígenas e
unidades de conservação como grandes ilhas. Essa projeção é bastante pessimista,
porque não leva em consideração as reservas legais obrigatórias em propriedades
rurais, o controle sobre os licenciamentos para corte raso e outras políticas de
fiscalização e conservação. Mas, visto de outra forma, pode ser otimista diante do
conjunto de obras previsto no Programa Avança Brasil (Brasil, 2000), que inclui a
pavimentação de rodovias federais (BR-163, BR-158) e estaduais e a construção da
Hidrovia Araguaia-Tocantins, interesses voltados à expansão da produção da soja no
país.

20

Isso equivale ao tamanho do Parque Estadual de Jacupiranga (1.500 km2), no Estado de São Paulo.
Baseado nos dados de Moran (1993). Outra estimativa para Amazônia foi de 0,5% ao ano, de acordo com o
relatório da WWF (homepage), calculadas através dos dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
21
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Esse ritmo é bastante preocupante, se for considerado que as questões
ambientais, de modo geral, têm recebido maior atenção e fiscalização nos últimos
anos. Porém, quais as causas proximais relacionadas a esse aumento? De acordo com
o perfil sócio-econômico de cada sub-região, foram levantadas hipóteses para explicar
esse

aumento,

como

por

exemplo,

a

expansão

de

áreas

agrícolas

ou

de

assentamentos, porém as variáveis relacionadas que poderiam estar diretamente
influenciando – por exemplo, a expansão do cultivo da soja - não mostraram
correlação significativa com esse aumento22.

Dado esse cenário geral dos anos 90, os próximos itens examinarão a evolução
dos desmatamentos nas sub-regiões, de acordo com o seu perfil sócio-econômico e
com os fatores político e econômicos relacionados anteriormente. E, em seguida,
serão analisados os impactos desses desmatamentos nas sub-bacias hidrográficas.

3.1 Dinâmica de desmatamentos nas sub-regiões.
A sub-região Sudeste (S/SE) foi a que mais contribuiu para os desmatamentos na região dos formadores do Xingu,
representando mais de um quarto do total de área desmatada (29.221,68 km2), fora de terras indígenas e unidades de conservação (Figura
7). Essa sub-região foi também a que mais perdeu áreas naturais, restando-lhe apenas 56% de sua cobertura vegetal original (Tabela 3).
A sub-região noroeste/nordeste (NO/NE), embora tenha também contribuído muito (21,2%), foi onde os desmatamentos menos
cresceram no período entre 1994-2000 (Tabela 3). Ambas situações eram esperadas, visto que nessas sub-regiões os maiores
desmatamentos ocorreram anterior à década de 90, durante a fase da SUDAM e da introdução da soja (Figuras 8 e 9).

8,0%
9,6%

25,6%

Figura 7 - Desmatamento (%) por sub-região e municípios isolados, em relação ao total desmatado na área de estudo (excluídas
SE
terras indígenas e unidades de conservação).
O

NO/NE

13,8%

Paranatinga
Querência
Gaúcha do Norte
21,8%
21,2%
22 Outras variáveis testadas foram o aumento da área e do número de projetos de assentamento

e crescimento populacional. Isso mostra que é
necessário empregar análises multivariadas, visto que os desmatamentos não se explicam por um fator
isolado.
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A Tabela 3 mostra a evolução dos desmatamentos por sub-região, em relação a 1994 e o percentual de área remanescente em
relação à cobertura vegetal original. Foram

excluídos desses cálculos as terras indígenas e unidades de

conservação da região.
Tabela 3 – Desmatamentos por sub-região dos formadores do Xingu (RFX).

RFX
ÁREA DE
ESTUDO

SUB-REGIÕES
NO/NE
SE
O
ISOLADOS
Paranatinga
Gaúcha do Norte
Querência

Cobertura
vegetal original
(km2)

Área desmatada
até 1994
(km2)

Área desmatada
entre
1994-2000
(km2)

134.131,39
115.838,91

23.812,01
20.571,39

9.947,34
8.650,30

Evolução
1994-2000
(%)

Área
remanescente
(%)

41,77
42,05

74,83
74,77

24.693,93
17.160,12
38.427,79

5.927,22
6.076,83
3.294,86

281,38
1.407,52
3.062,15

4,75
23,16
92,94

74,86
56,39
83,46

16.263,59
8.745,59
10.547,90

2.500,18
906,69
1.865,60

1.530,68
1.433,68
934,89

61,22
158,12
50,11

75,22
73,24
73,45

Origem dos dados: Laboratório de Geoprocessamento – ISA (2001).

Foi na sub-região Oeste (O) onde os desmatamentos mais se expandiram no período 1994-2000, chegando a mais de 90%
(cerca de 3.000 km2) em relação a 1994. Esse crescimento pode estar associado a vários fatores, entre eles, à urbanização ao longo do
eixo Cuiabá-Santarém e à ação madeireira, que induz a ocupação através da abertura de estradas vicinais e das esplanadas, além de
provocar danos no sub-bosque. Estes impactos foram demonstrados em áreas situadas ao sul do Pará e no norte do Mato Grosso
(Nepstad et al, 2000).

Um terceiro fator é a expansão de terras agriculturáveis, principalmente, nos
municípios onde os estoques de madeiras já foram esgotados (p.e., em Sinop). Nesses
locais vem

se destacando o crescimento do cultivo da soja e a introdução da

agropecuária (Figuras 10 e 11).
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Figura 11 - Evolução da área plantada (hectares) e da produção de soja (toneladas) no oeste do
PIX. No mesmo período, a produção de soja em Sorriso, o maior pólo produtor de
soja do Mato Grosso, passou de 200 mil para 700 mil toneladas. Origem dos dados:
IBGE (2000).
A expansão de atividades agropecuárias em uma região madeireira se deve também a um aspecto importante: a madeira é um
meio de capitalizar recursos para subsidiar aquelas atividades (Fearnside, 1997). Em Sinop, Cláudia e Marcelândia, muitas indústrias
madeireiras estão comprando várias reservas florestais em outros municípios, e aplicando na pecuária os recursos obtidos da venda da
madeira. Esse investimento tem levado a concentração de extensas áreas pelas grandes indústrias, tendência esta que já ocorre em outras
regiões da Amazônia Legal, como no município de Paragominas (no Pará) onde 18% das terras pertencem ao setor madeireiro
(Azevedo-Ramos, 1999). Um exemplo na região é a Madeireira Tigre que comprou uma das maiores empresas em Cláudia, a Madeireira
Bacaeri, além de estar incorporando ao seu patrimônio outras reservas de floresta no município de União do Sul – identificadas ao longo
dos trabalhos de campo. Em Marcelândia, também se observou em campo a recente introdução da pecuária em antigas áreas onde
ocorria a exploração madeireira.

Um quarto fator que explica os desmatamentos no oeste do PIX está
representado pelo maior peso destes no município de Nova Ubiratã: ele foi
responsável sozinho por mais de 1/3 (cerca de 2 mil km2) do total de área desmatada
nessa sub-região (6,3 mil km2). Nas áreas ao sul deste município, a soja se instalou,
conectando-as ao eixo da “Rodovia da Soja”23. Não é por coincidência que essa região
foi desmembrada de Nova Ubiratã, dando origem ao município de Boa Esperança do
Norte sendo que, no atual município de Nova Ubiratã ficou concentrada a exploração
madeireira (Figura 12).
O nome Boa Esperança se originou de projeto de assentamento de mesmo
nome, localizado nessa região, que abrangia 30.000 hectares de terra, dividido em
lotes para 400 famílias de produtores rurais. Esse projeto já possuía uma agrovila bem
estruturada em 1999 e uma atividade econômica voltada à produção de milho, arroz e
soja. A emancipação política de uma agrovila é um fato “comum” encontrado em
assentamentos consolidados na região dos formadores do Xingu, e que podem até se
tornar sede de municípios, como foi de Boa Esperança. Apenas para ilustrar um outro
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caso, foi a emancipação do município de Santa Cruz do Xingu, desmembrado de São
José do Xingu.
Nas sub-regiões representadas pelos municípios isolados, um caso que chama atenção é o de Gaúcha do Norte: os
desmatamentos cresceram 158% (cerca de 1.400 km2), entre 1994 e 2000, período este que coincide com a emancipação políticoadministrativa desse município (antigo distrito de Paranatinga)24. Esse fato está tam em associado à expansão do cultivo da soja, em
áreas onde já foram explorados os recursos madeireiros ou em antigas pastagens.

As conseqüências desses desmatamentos serão avaliadas, a seguir, tomando
as sub-bacias hidrográficas como unidades de análise.

23
24

A “rodovia da soja” é o nome dado a BR 242, que conecta o município de Sorriso à Água Boa.
Gaúcha do Norte foi emancipado em 1995.
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imagensLandsat7 de 2000,ISA(2001).
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3.2 Avaliação preliminar dos impactos dos desmatamentos sobre as
sub-bacias hidrográficas do Xingu
Para avaliar o estado de conservação das sub-bacias hidrográficas, utilizou-se
como parâmetro o percentual de área com vegetação remanescente em 2.000 e a
taxa de desmatamento no período 1994-2000. A Tabela 4 mostra a situação das 15
sub-bacias, classificadas em ordem decrescente quanto ao % de remanescentes. As
sub-bacias que sofreram as maiores alterações foram onde esse percentual ficou
abaixo de 90%. Entre elas, destaca-se a do rio Paturi, com apenas 60% de
remanescentes, um grau de modificação considerado alto, segundo McIntyre & Hobbs
(1999), típico de uma paisagem fragmentada, onde é baixa conectividade entre os
habitats remanescentes (fragmentos).
Quanto à taxa de desmatamento anual, a Tabela 4 mostra que os maiores
valores foram para as sub-bacias do rio Manissauá-Miçu (1,40%), rio Culuene
(1,32%), rio Ronuro (1,11%) e Suiá-Miçu (1,04%). Essas taxas são muito altas,
quando comparadas com a taxa média de desmatamento em florestas tropicais, de
0,6% ao ano (Lambin, 1994)25. Sendo área de estudo grande parte constituída por um
mosaico de fisionomias vegetais, essa comparação deve ser muito ponderada, pois as
maiores taxas de desmatamento ocorreram sobre os cerrados. Um fator que explica
isso é que em propriedades rurais situadas no Cerrado, segundo o Código Florestal,
65% da vegetação pode sofrer corte-raso para uso agropecuário, contra 20% nas
propriedades situadas em ambientes de floresta, na Amazônia Legal.
As taxas de desmatamento negativas podem indicar situações onde houve
regeneração da cobertura vegetal (rio Paturi e Igarapé Fontourinha26), mas essa
situação deve ser confirmada através de checagens em campo. Uma área interpretada
como “em regeneração” pode corresponder a uma área cultivada deixada em pousio
(ou descanso) ou em reforma de pasto (de dois até três anos) para a recuperação.
Considerando,

portanto,

os

critérios

de

(1)

percentual

de

vegetação

remanescente e (2) a taxa de desmatamento anual, as sub-bacias mais impactadas
pelos desmatamentos foram Rio Paturi, Rio Comandante Fontoura, Rio Suiá-Miçu, rio
Auiá-Miçu (não!), rio Manissauá-miçu, Rio Ronuro, Rio da Liberdade e rio Capivara,
que aparecem em destaque na Tabela 4. Culuene?

25

Com base no relatório da WWF (2000), a taxa de desmatamento na Amazônia foi em média de 0,57% ao
ano na última década (dados provenientes do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais -INPE).
26
As taxas de regeneração das sub-bacias rio Paturi e Igarapé Fontourinha foram de19% e 3,24% ,
respectivamente, da vegetação original, fora de terra indígena.
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Tabela 4 – Evolução (%) da perda de cobertura vegetal por sub-bacia hidrográfica da região dos
formadores do Xingu.

Sub-bacia
hidrográfica

Cobertura vegetal
original
Km2

Área desmatada até
2.000
Km2
%

Área
remanescente

%
Taxa anual
(1994-2000)
%

Rio Paturi
Rio Comandante
Fontoura
Rio Suiá-Miçu
Rio Culuene
Rio Auaiá-Miçu
Rio ManissauáMiçu
Rio Ronuro
Rio da Liberdade
Rio Capivara
Rio Iriri
Ig. Fontourinha
Rio Jarinã
Rio Mosquito
Canal principal
do Rio Xingu
Ig. da Capivara

TOTAL:

-1,14
0,56

60,33
72,03

1,04
1,32
0,33
1,40

74,06
74,14
76,00
83,86

1,11
0,67
0,73
0,74
-0,31
0,02
-0,05
-0,01

84,97
87,69
88,49
92,39
93,48
94,96
95,17
98,83

0,00

0,00

100,00

19,37

0,95

80,63

2.797,76

1.109,95

39,67

13.733,16

3.840,54

27,97

23.675,00
44.903,85
5.460,31

6.140,35
11.610,05
1.310,55

25,94
25,86
24,00

27.943,35

4.509,32

16,14

30.427,52
1.157,52
348,47
7.423,02
1.266,22
5.976,64
1.794,00

4.573,15
142,52
40,11
564,61
82,50
301,47
86,60

15,03
12,31
11,51
7,61
6,52
5,04
4,83

10.251,90

120,18

1,17

619,78

0,01

177.778,51

34.431,91

Origem dos dados: Laboratório de Geoprocessamento – ISA (2001).

Dentro das sub-bacias hidrográficas mais impactadas, e com base nesses
mesmos critérios, analisou-se o estado de conservação das fitofisionomias. O
resultado dessa análise está na Tabela I em anexo, e mostrou que, em alguns casos,
como a sub-bacia do rio Paturi, onde supostamente os desmatamentos diminuíram, os
remanescentes de algumas fitofisionomias já atingiram níveis críticos (p.e., restaram
32,4% da cobertura original de floresta ombrófila). Um outro exemplo é a sub-bacia
do rio Comandante Fontoura, onde restaram apenas 36,6% de floresta ombrófila
densa. Já no caso da sub-bacia do rio Manissauá-Miçu, onde há ainda um grande
percentual de área remanescente (83,86%), as taxas de desmatamento foram muito
altas, chegando a 3,29% em áreas de floresta ombrófila aberta e a 9,21% nas áreas
de cerrado. Ainda, desta fitofisionomia, restam apenas 26,41% de sua área original.
Este capítulo do relatório mostrou, portanto que os desmatamentos na região
dos formadores do Xingu vêm mantendo em 30 anos quase o mesmo ritmo, em uma
taxa de 10.000 km2 a cada 10 anos. Porém, eles variaram em cada sub-região e
continuam crescendo em ritmo acelerado no oeste do PIX, drenada em grande parte
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pelo rio Manissauá-Miçu. Esta sub-região, diferente das demais, foi sempre palco para
a atividade madeireira, mas aonde vem se configurando uma tendência à expansão
da pecuária e da monocultura da soja. Além disso, a emancipação político
administrativa de novos municípios e os impactos inerentes da atividade madeireira
estão entre os fatores que explicam as altas taxas de desmatamento. Essa relação não
é direta, visto que há um grande número de autorizações ilegais, não somente para
corte-raso, como também, em áreas de planos de manejo florestal27.
Além disso, mostrou-se que esses desmatamentos ocasionaram impactos
diferentes em cada sub-bacia e quase a destruição de algumas fitofisionomias. Estas
tendem a desaparecer caso não houver medidas no sentido de reverter esse processo.
Esse cenário torna preocupante o destino da zona de transição, que pode se
agravar ainda mais, com o atual interesse político e econômico em redefinir o
tamanho da reserva legal em propriedades privadas, situadas na Amazônia Legal.
Embora a Medida Provisória nº 2166-65 (de 28/06/2001) tenha mantido o tamanho
da reserva em 80% nessas propriedades, esse percentual pode ser reduzido em até
50% através de zoneamento ecológico-econômico. Ainda, em certos locais, por
exemplo, ao sul do PIX, a fisionomia da vegetação se assemelha aos cerrados na sua
forma florestal (os “cerradões”). É possível que as autorizações para desmate tratem
essas áreas como cerrados (onde a reserva legal é de 35%). Deve-se lembrar que
nessa discussão o alvo é a zona ecotonal, no norte do Mato Grosso, na rota de
expansão da fronteira da soja para a Amazônia e onde se situa a região dos
formadores do Xingu. Mesmo sendo uma discussão preliminar, ela é fundamental e
exigirá muito estudo técnico e científico, para evitar critérios arbitrários.

27

Cerca de 80% dos planos cadastrados de manejo florestal estavam irregulares em 1997 (IBAMA, 1998).
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4. Conclusão: as áreas críticas e as tendências.
A análise do estado de conservação das sub-bacias hidrográficas, junto aos
vetores de pressão e ameaças sobre cada uma, propiciou, portanto, eleger as subbacias mais críticas. Estas pressões foram avaliadas com base nos fatores políticos e
sócio-econômicos assinalados e nas ameaças frente ao programa Avança Brasil
(BRASIL, 1998; 2000), entre elas: a construção da Hidrovia Araguaia-Tocantins, que
tem ampla aceitação nos municípios situados ao sul e sudeste do PIX; a pavimentação
da rodovia BR-242, no trecho entre São Félix do Araguaia e a BR-158 (“rodovia
alimentadora” dos terminais da Hidrovia Araguaia-Tocantins) e no trecho entre
Canarana e Sorriso (Figura 13); a construção de 400km de pista simples da BR-158,
na direção da rota da pecuária, entre Ribeirão Cascalheira e a divisa de Estado com o
Pará; a pavimentação de rodovias estaduais que ligam Marcelândia, Cláudia e Santa
Helena a BR-163; e a construção da BR-251 (já aberta), de Nova Xavantina até
Paranatinga.
Essa expansão da infra-estrutura física e econômica também vai de encontro à
consolidação dos antigos núcleos de colonização que deverão formar novas capitais
regionais. No governo tramita a proposta de criação de novos Estados nacionais, onde
aparece o futuro, e talvez, Estado do Araguaia que se separa do Mato Grosso no
paralelo 13º, a linha onde se inicia a transição dos cerrados para a floresta amazônica.
Sua capital provável é o município de Sinop, ou Sociedade Imobiliária do Noroeste
Paranaense.

Figura 13 – A chamada “Rodovia da Soja”, conectando Sorriso, Nova Ubiratã, Gaúcha
do Norte e Canarana, até o porto do rio das Mortes (sentido O-L).
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O Quadro II mostra as áreas críticas e que merecem atenção especial em futuros
projetos na região.

Quadro II – Áreas críticas da região dos formadores do Xingu em 2000.

Sub-bacia
hidrográfica

PRINCIPAIS RIOS

Rio Paturi

Paturi

Rio
Comandante
Fontoura

Comandante
Fontoura

Rio Suiá-Miçu

Suiá-Miçu e Córrego
das Amoreiras

Rio Culuene

Culuene, Tuatuari,
Curisevo, Couto
Magalhães, Tanguro
e Sete de Setembro

Rio ManissauáMiçu

Manissauá-Miçu,
Arraias e Arraias
D’Oeste

Rio Ronuro

Ronuro, Von Den
Steinen e Batovi

SEDES URBANAS

Principais pressões e ameaças

Pecuária extensiva; emancipação do município
Santa Cruz do Xingu, antigo assentamento
INCRA; pavimentação da rodovia BR-158.
Situação crítica das fisionomias florestais
(ombrófila-estacional e ombrófila aberta)
Pecuária extensiva; a pavimentação da BR-158
(cruza toda a sub-bacia) causará grande impacto.
Situação crítica das áreas recobertas pela floresta
ombrófila-densa
Expansão da agropecuária nas áreas de cerrado;
grande nº projetos de assentamento em áreas
Querência, Ribeirão
Cascalheira
recobertas por floresta; pavimentação da rodovia
BR-158
Expansão do cultivo da soja em áreas de floresta;
assentamentos nas nascentes do Sete de
Setembro; frigoríficos nas nascentes do Tanguro;
Gaúcha do Norte e
pousadas e outros empreendimentos turísticos no
Canarana
limite com o PIX; rodovia da Soja e Hidrovia
Araguaia-Tocantins devem acelerar o
desmatamento em toda a região
Exploração madeireira intensiva; urbanização
Marcelândia, Cláudia,
acelerada; rodovia Cuiabá-Santarém; risco de
União do Sul, Vera,
incêndio nas florestas remanescentes; expansão
Feliz Natal, Nova
da agropecuária em áreas de floresta e taxas de
Ubiratã
desmatamento extremamente altas.
Exploração madeireira; introdução da soja nas
cabeceiras dos rios Ronuro e Von den Steinen;
destruição das áreas de cerrado; rodovia da Soja
e Hidrovia Araguaia-Tocantins devem acelerar o
desmatamento em toda a região

Na escala de análise deste relatório, ainda assim, são áreas de grande
dimensão. A decisão a ser tomada sobre onde exatamente priorizar as ações requer
uma escolha difícil e complexa entre duas situações: a) conter os desmatamentos em
áreas altamente modificadas (paisagens fragmentadas), onde o % de remanescentes
é muito baixo, e desenvolver projetos de restauração nessas áreas; b) conter os
desmatamentos em áreas onde o % de vegetação remanescente ainda é grande, mas
onde as taxas de desmatamento foram muito altas nos últimos anos. As duas subbacias que ilustram bem essas situações são: o rio Paturi, onde devem ser priorizados
estudos de recuperação, principalmente, em áreas de floresta mais densa e da mata
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ciliar; e o rio Manissauá-Miçu, onde devem ser reforçados os mecanismos de controle
e de fiscalização sobre os licenciamentos ambientais para uso agrícola e sobre
autorizações para exploração de madeira, nas áreas de planos de manejo florestal.
No âmbito regional, os parâmetros técnicos introduzidos para a análise dos
desmatamentos devem ser amplamente discutidos entre os principais segmentos e
representantes da sociedade civil e das instituições públicas locais. Mas é fundamental
complementar essa análise através de estudos e inventários biológicos e com a
verificação in loco dos desmatamentos em algumas das sub-bacias mais críticas. É
igualmente importante acompanhar em alguns municípios as dinâmicas sócioeconômicas locais, principalmente, no que se refere à emancipação política de
assentamentos e novos municípios.
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Anexo

Tabela I – Evolução da cobertura vegetal, área desmatada (ha) e % remanescente por fitofisionomia e sub-bacia hidrográfica da região dos
formadores do Xingu.
Fitofisionomias por
sub-bacia
hidrográfica
Rio Auaiá-Miçu
ombrófila-estacional

Cobertura
vegetal original
(ha)
546.031,48
493.919,33

Área desmatada
(ha)
1997
137.526,29
131.859,36

1994
120.398,09
116.017,19

52.112,15
34.846,62

4.380,91
2.477,41

5.666,93
3.119,89

ombrófila aberta
Rio Comandante
Fontoura
ombrófila-estacional
savana-estacional
savana-ombrófila
formações pioneiras
ombrófila aberta

34.846,62
1.373.316,30

2.477,41
338.216,57

579.708,81
95,62
472.847,98
34.874,12
124.627,44

ombrófila densa
savana
Rio Culuene

%
% desmatada
remanescente
ao ano
2000
131.054,82
124.996,15

76,00
74,69
88,37

0,33
0,30
0,54

6.058,68
4.010,97

88,49

0,73

3.119,89
378.486,48

4.010,97
384.054,32

88,49
72,03

0,73
0,56

213.291,79
3,71
75.921,40
6.877,54
22.018,08

232.923,86
0,00
90.689,41
7.589,84
24.132,18

215.202,56
0,79
111.418,96
7.220,25
27.647,31

62,88
99,17
76,44
79,30
77,82

0,05
-0,51
1,25
0,16
0,75

2.616,79
158.545,53
4.490.385,44

1.496,71
18.607,33
805.505,01

1.552,62
21.598,56
1.114.973,28

1.657,94
20.906,51
1.161.005,44

36,64
86,81
74,14

1,03
0,24
1,32

1.398.357,97
620.920,45
149.639,87
265.373,63
2.056.093,52
115.751,88

112.939,10
84.101,45
18.212,32
934,90
589.317,24
9.575,94

171.016,87
126.898,98
20.085,65
1.556,34
795.415,45
12.246,65

233.341,29
141.334,38
23.086,60
2.473,47
760.769,70
14.251,58

83,31
77,24
84,57
99,07
63,00
87,69

1,44
1,54
0,54
0,10
1,39
0,67

36.473,31
77.743,07
1.535,50

1.137,97
8.384,45
53,53

2.014,73
10.063,54
168,38

3.244,60
10.949,46
57,52

91,10
85,92
96,25

0,96
0,55
0,04

formações pioneiras

Rio Capivara

ombrófila-estacional
savana-estacional
estacional semidecidual
formações pioneiras
savana
Rio da Liberdade
savana-ombrófila
ombrófila aberta
savana

Anexo

Tabela I – Evolução da cobertura vegetal, área desmatada (ha) e % remanescente por fitofisionomia e sub-bacia hidrográfica
da região dos formadores do Xingu.
Fitofisionomias por
sub-bacia
hidrográfica

Cobertura
vegetal original
(ha)
2.794.335,06

1994

Área desmatada
(ha)
1997

%
% desmatada
remanescente
ao ano
2000
83,86

1,40

393.979,53
118,97
33.407,14

84,16
99,01
70,34

1,41
0,06
1,53

118,61
5.492,47
6.346,21
589,51
141.582,22

151,67
11.035,47
11.772,30
466,63
110.994,64

95,22
92,39
64,34
26,41
60,33

0,17
0,82
3,29
9,21
-1,14

122.971,96
0,00
1.531,22
5.616,48
254.584,18

130.155,92
1,00
1.572,20
9.853,10
371.512,37

102.949,33
0,00
1.376,92
6.668,38
457.315,36

55,57
100,00
32,41
84,59
84,97

-1,44
0,00
-1,26
0,41
1,11

1.914.837,11
245.859,47
378.798,39
23.441,28
479.815,45
2.367.500,18

95.109,79
10.682,61
59.949,61
1.824,86
87.017,31
465.851,27

138.435,62
13.594,93
89.969,05
2.245,62
127.267,16
543.813,90

167.704,85
13.107,15
102.694,77
2.824,67
170.983,91
614.035,33

91,24
94,67
72,89
87,95
64,36
74,06

0,63
0,16
1,88
0,71
2,92
1,04

1.691.370,38
287.971,43
96.354,61

299.773,63
26.755,68
27.071,37

371.741,61
28.779,66
29.438,34

430.147,35
35.145,17
28.486,45

74,57
87,80
70,44

1,28
0,49
0,24

47.871,89
243.931,86

6.314,81
105.935,77

7.475,21
106.379,07

8.289,31
111.967,04

82,68
54,10

0,69
0,41

215.541,85

268.523,47

450.931,71

2.487.961,06
11.975,59
112.619,31

183.033,40
75,96
23.089,91

233.535,40
17,96
22.423,30

3.170,00
144.959,92
33.015,06
634,12
279.776,29

119,86
3.860,77
5.245,84
116,11
130.119,66

ombrófila-estacional
formações pioneiras
ombrófila aberta
savana
Rio Ronuro

231.737,37
2.738,04
2.037,14
43.263,75
3.042.751,71

ombrófila-estacional
formações pioneiras
savana-estacional
estacional semidecidual
savana
Rio Suiá-Miçu
ombrófila-estacional
formações pioneiras
contato savanaestacional
estacional semidecidual
savana

Rio Manissauá-Miçu
ombrófila-estacional
formações pioneiras
contato savanaestacional
estacional semidecidual
ombrófila densa
ombrófila aberta
savana
Rio Paturi
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O Instituto Socioambiental (ISA) é uma associação civil, sem fins lucrativos, qualificada como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip), fundada em 22 de abril de 1994, por pessoas com formação e
experiência marcante na luta por direitos sociais e ambientais.
Com sede em São Paulo e subsedes em Brasília (DF) e São Gabriel da Cachoeira (AM), além de bases locais
para a implantação de projetos demonstrativos, o ISA tem como objetivo defender bens e direitos sociais,
coletivos e difusos, relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos. O
ISA produz estudos e pesquisas, implanta projetos e programas que promovam a sustentabilidade
socioambiental, valorizando a diversidade cultural e biológica do país.

Para saber mais sobre o ISA consulte www.socioambiental.org
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