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Introdução
O sistema de áreas protegidas (AP),
que no Brasil incluem as terras indígenas
(TI) e as unidades de conservação (UC), representa uma das principais estratégias de
conservação dos recursos naturais e de garantia do modo
de vida de povos indígenas
e comunidades tradicionais.
Na Amazônia brasileira as
UCs e TIs são território de
centenas de etnias indígenas
e comunidades tradicionais
e uma biodiversidade ainda
pouco estudada. Apesar do
seu importante papel para
a proteção dos recursos naturais e dos serviços ecossistêmicos, essas áreas estão
sendo alvo de ameaças e
pressões que comprometem
esses povos e os recursos naturais. Neste primeiro volume apresentamos
uma coletânea das principais ameaças e pres-

sões que têm afetado as UCs e TIs da região
gerando um ranking das mais ameaçadas,
apontando uma série de recomendações para
políticas públicas com o intuito de reduzir
e mitigar a pressão sobre as
mesmas. Nessa série apresentamos as ameaças e pressões sofridas pelas AP nos
temas relacionados ao desmatamento, estradas não oficiais,
CAR, exploração madeireira, fogo, área de afetação por
grandes obras de infraestrutura, mineração por garimpos
e clima. Ao final, reunimos as
informações e avaliamos quais
são as TIs e UCs mais ameaçadas, de forma a direcionar os
esforços para reduzir e mitigar
os impactos sobre essas áreas.
O objetivo é gerar informações estratégicas para os gestores e instituições
atuantes nessas áreas.

“Na Amazônia
brasileira as UCs
e TIs são território
de centenas de
etnias indígenas
e comunidades
tradicionais e uma
biodiversidade
ainda pouco
estudada.”
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INTRODUÇÃO
Imóveis rurais com desmatamento inseridos no Cadastro Ambiental Rural (CAR),
situados dentro ou no entorno de áreas protegidas (APs) na Amazônia, têm representado uma
ameaça e ou pressão para essas APs, pois podem
funcionar como vetores de desmatamento e ou
grilagem de terras públicas. Em 2016, o Prodes
registrou 1.125 km2 de desmatamento em APs
na região, - equivalente a 14% do total desmatado em 2016 -, 74% (ou 837 km2) dos quais
em imóveis registrados no CAR. Esse desmatamento foi detectado até mesmo em APs em que
não é admitida a presença de imóveis rurais em
sua área. Isso ocorre porque o sistema nacional
de CAR (Sicar) não restringe cadastramento
de imóveis rurais nessas categorias de APs. Em
dezembro de 2017, por exemplo, foram registrados ~58 mil km2 de áreas no CAR dentro de
Unidades de Conservação de Proteção Integral
(PI), ~44 mil km2 em Terras Indígenas (TI) e
~485 mil km2 em Unidades de Conservação de
Uso Sustentável (US).
A ameaça e a pressão sobre as APs da
Amazônia tendem a aumentar, uma vez que é
crescente o número desses imóveis na região.
Conhecer onde se localizam as APs sob ameaça
e pressão é importante para determinar estratégias de combate ao desmatamento e a grilagem
dessas áreas.
Neste capítulo apresentamos uma avaliação
da ameaça e pressão causadas por imóveis rurais

privados cadastrados no CAR em APs da Amazônia e seu entorno. Definimos ameaça como a
presença de imóveis rurais com desmatamento
acima de 20% ou 50% de sua área, dependendo
da regulamentação[1], num raio de até 10 km no
entorno de todas as APs da Amazônia. Isto representa um risco de imóveis privados associados
ao desmatamento se expandirem para o interior
das APs. Consideramos pressão as detecções de
imóveis rurais com desmatamento acima de 20%
de sua área situados dentro de APs que admitem
propriedades em seu interior; e quando detectamos um imóvel dentro da área de uma AP que
não admite esses imóveis. A presença do imóvel
rural nessas condições nestas APs funciona como
um vetor de desmatamento e especulação fundiária, indicando baixa intervenção do Estado em
suas funções de monitoramento, comando e controle, que pode levar à tentativa de legalização de
ocupações ilegais dentro da AP, à redução de seus
limites ou sua recategorização.
Para mapear a ameaça e a pressão, primeiramente classificamos as APs da Amazônia
quanto possibilidade legal de existência de imóveis rurais. Em seguida, para identificarmos o número de imóveis rurais nas APs, cruzamos com
os dados do CAR (independente de sobreposição
entre os imóveis). Além disso, contabilizamos o
desmatamento detectado pelo Prodes nesses cadastros nas APs que admitem imóveis e no entorno de todas as duas classes de AP. (Figura 1).

Para áreas dentro da zona de consolidação, o desmatamento não deve ultrapassar 50% do imóvel rural. Para fora da zona
de consolidação o desmatamento não deve ser maior que 20% do imóvel (MMA, 2017b; Governo Federal, 2012).

[1]
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* O CAR gera ameaça se tiver mais de 50% de sua área desmatada em zona de consolidação do ZEE ou mais de 20% se estiver fora de zona
de consolidação do ZEE.
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* O CAR gera pressão se tiver mais de 20% de sua área desmatada.

Figura 1: Fluxograma do método utilizado para mapear a Ameaça e Pressão causadas por imóveis
privados em APs

Para a avaliação utilizamos os dados do
CAR do Sicar de dezembro de 2017 (http://
www.car.gov.br/#/); os dados de áreas protegidas de 2017 do Instituto Socioambiental; os
dados de desmatamento até 2017 do Prodes
(http://www.obt.inpe.br/prodes/dashboard/
prodes-rates.html); e os dados do zoneamento ecológico-econômico nos estados brasileiros
(http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm).
Para a apresentação desse mapeamento
agrupamos as APs pelo seu tipo de uso: Unidade
de Conservação de Proteção Integral (PI)[2], Uni-

dade de Conservação de Uso Sustentável (US)[3]
e Terra Indígena (TI)[4]. Os resultados são apresentados através de mapas e rankings de APs com
maior ameaça e pressão.
Este tipo de mapeamento pode contribuir com um diagnóstico sobre a situação das
APs na Amazônia, principalmente em relação
às ocupações irregulares e que promovem o desmatamento ilegal destas áreas. Pode direcionar
gestores e órgão competentes para esforços de
monitoramento remoto e ações de comando e
controle de campo para reduzir o desmatamento e as ocupações ilegais.

APs que permitem propriedade privada nesta categoria: Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.
APs que permitem propriedade privada nesta categoria: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico e Reserva Particular do Patrimônio Natural.
[4]
Não permite propriedade privada.
[2]
[3]
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RESULTADOS
ÁREA PROTEGIDAS AMEAÇADAS
do 64% (n = 76.786) com desmatamento além
do permitido (Figura 3). As US foram as que
apresentaram o maior número de imóveis com
CAR irregulares em seu entorno, chegando a
88.522 (i.e., 54%); seguidas das TIs (40%) com
65.689 e PI (6%)[5] com 10.627.

Encontramos em 2017, 500 APs sob
ameaça. O tipo de uso de APs mais ameaçada encontrado foi TI (n = 272 ameaças, 54%),
seguida por US (n = 164, 33%) e PI (n = 64,
13%) (Figura 2). Um total de 119.800 CARs
foram registrados no entorno dessas APs, sen-
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Figura 2: Distribuição das áreas
protegidas (por tipo de uso)
ameaçadas por imóveis com CAR
no entorno de áreas em 2017
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Figura 3: Distribuição do
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CAR no entorno das APs
na Amazônia
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Como as APs foram analisadas individualmente, a soma de imóveis deste tipo de uso é maior que o total de CAR devido
a dupla contagem de imóveis onde houve sobreposição entre os tipos de uso.

[5]
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ÁREAS PROTEGIDA PRESSIONADAS
A pressão por imóveis com CAR atingiu
um total de 32 APs que admitem imóveis em
seu interior em 2017, sendo quase todas localizadas em US (n = 30) e apenas 2 em PI (Figura
4A). Registramos 19.626 imóveis com CAR
no interior das APs, dos quais 51% (n = 9.941)
apresentaram desmatamento além do permitido
em lei (Figiura 5). As US apresentaram a quase
totalidade de imóveis com CAR irregulares (n =
9.937) e as PI, apenas 2.

Número de APs pressionadas

A

Para as APs que não permitem imóveis,
encontramos um total de 323 APs sob pressão em 2017, sendo: TI (n = 138, 43%), US (n
= 123, 38%) e PI (n = 62, 19%) (Figura 4B).
Os imóveis irregulares com CAR totalizaram
9.209. O tipo de uso com maior concentração de imóveis irregulares foi a US (n = 5.133,
56%), seguida por TI (n = 2.473, 27%) e PI
(n = 1.603, 17%).

B
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Figura 4: Distribuição das áreas protegidas (por tipo) pressionadas por imóveis irregulares
com CAR em APs que admitem (A) e não admitem imóveis privados em seu interior (B) na
Amazônia, em 2017
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Figura 5: Distribuição do
percentual de floresta por imóveis
com CAR nas áreas protegidas que
admitem imóveis privados em seu
interior na Amazônia em 2017
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RANKING DAS ÁREAS PROTEGIDAS AMEAÇADAS
Calculamos o rank das dez APs mais ameaçadas na Amazônia com base no número de
imóveis com CAR que apresentaram alguma irregularidade quanto ao desmatamento situados
no entorno dessas áreas (Figura 6). O número de
imóveis com CAR irregulares variou de 2.550
(10ª posição do rank) para 4.763 (1ª posição do
rank) (Figura 6), representando 27% do total de
irregularidades encontradas.
A Área de Proteção Ambiental (APA)
do Lago de Tucuruí (com 568.667 ha, no Pará)
ocupa a primeira posição do rank para o entorno
das APs (Figura 6). Essa APA foi criada com
o objetivo de organizar a ocupação e o uso dos
recursos naturais no entorno e no lago da hidrelétrica de Tucuruí, que sofre ações de pesca
predatória, exploração ilegal de madeira e des-

matamento para formação de lavoura e pasto
(Ideflor-bio, 2015b). As margens do lago vêm
sendo desmatadas principalmente para criação
de gado ( Jatobá, 2006).
Na segunda posição está a TI Uru-Eu-Wau-Wau (1.867 mil ha, Rondônia), onde são
frequentes os conflitos e invasões por fazendeiros e garimpeiros em busca das riquezas naturais da AP (Emílio, 2015). Em seguida estão
as Reservas Extrativistas (Resex) Aquariquara
(18.100 ha, Rondônia), Castanheira (10.200
ha, Rondônia) e Chico Mendes (970.570 ha,
Acre), TI Parakanã (325 mil ha, Pará), Resex
Roxinho (882 ha, Rondônia) e Resex Piquiá
(1.449 ha, Rondônia), Florex Rio Preto-Jacundá
(1.055.000 ha, Rondônia) e Resex Freijó (600
ha, Rondônia) (Figura 6).
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Rank (1-10) de APs ameaçadas até 2017
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Figura 6: Ranking das
dez áreas protegidas mais
ameaçadas por imóveis com
CAR irregulares na Amazônia
em 2017
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RANKING DAS ÁREAS PROTEGIDAS PRESSIONADAS
Ranqueamos as dez APs mais pressionadas, incluindo as que admitem e as que não
admitem imóveis em seu interior, com base no
número de imóveis com CAR que apresentaram alguma irregularidade (desmatamento ou
presença de CAR) encontrado no interior dessas áreas (Figura 7). O número de imóveis irregulares com CAR variou de 327 (10ª posição
do rank) a 1.810 (1ª posição do rank) para as
que permitem imóveis (Figura 7A), representando 44% do total de irregularidades encontradas. Para as que não permitem imóveis, a variação foi de 143 (10ª posição do rank) a 1.163
imóveis (1ª posição do rank) (Figura 7B), representando 43% dos casos de irregularidade
para este grupo.
As APAs ocuparam as dez posições do
rank para as APs que permitem imóveis. A

primeira posição é da APA Baixada Maranhense (1.775.040 ha, Maranhão) (Figura
7A). Em segundo lugar está a APA Triunfo do Xingu (1.679.281 ha, Pará), que apresenta o maior desmatamento entre as APs
da Amazônia, principalmente por causa da
ocupação irregular, e ainda não possui plano
de manejo para orientar sua ocupação (Elis
et al., 2017). Em seguida estão as APAs do
Lago de Tucuruí (568.667 ha, Pará), Rio
Pardo (144.417 ha, Rondônia), Margem Direita do Rio Negro (461.741 ha, Amazonas),
das Reentrâncias Maranheses (2.680.910 ha,
Maranhão), Margem Esquerda do Rio Negro (611.008 ha, Amazonas), Caverna do
Maroaga (374.700 ha, Amazonas), Paytuna
(58.251 ha, Pará) e do Igarapé São Francisco
(30.000 ha, Acre) (Figura 7A).
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Das APs que não permitem imóveis
em seu interior (Figura 7B), a Florex Rio
Preto-Jacundá (1.055.000 ha, Rondônia)
lidera o ranking. Na sequência estão a Floresta Estadual (FES) do Amapá (2.369.400
ha, Amapá), TIs Uru-Eu-Wau-Wau (1.867
mil ha, Rondônia) e Cachoeira Seca do Iriri
(734 mil ha, Pará), Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim (1.301.120 ha, Pará), Resex
Renascer (211.741 ha, Pará), FES do Iriri
(440.493 ha, Pará) e do Mogno (143.897 ha,
A

Acre), TI Tuwa Apekuokawera (12 mil ha,
Pará) e Resex do Rio Ouro Preto (204.583
ha, Rondônia) (Figura 7B). Entre essas APs,
destaca-se a Flona do Jamanxim por seu histórico de invasões e ocupações de grandes
propriedades com característica especulativa
desde sua criação em 2006 (Martins et al.,
2017). Além disso, essa Flona é alvo de um
projeto de lei que corre no Congresso com
intuito de reduzir seus limites e, com isso,
permitir a legalização dessas ocupações.
B
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Figura 7: Ranking das dez áreas protegidas mais pressionadas por imóveis irregulares com CAR para áreas
protegidas que admitem (A) e não admitem imóveis privados em seu interior (B) na Amazônia, em 2017
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Com base nos resultados apresentados, recomendamos:
 Não permitir cadastro de imóveis privados no Sicar em APs que não permitem propriedade
privada: O primeiro passo para frear o avanço do desmatamento ilegal em APs é impedir o
cadastramento de imóveis privados em APs que não permitem CAR. O sistema oficial deve
ser uma barreira contra os imóveis irregulares que normalmente estão associados ao aumento
do desmatamento ilegal. O número crescente de imóveis privados e de desmatamento nas APs
e seu entorno levam à pressão sobre o governo para reduzir ou recategorizar as APs, em uma
tentativa de legalização das ocupações dentro das áreas protegidas.
 O governo não deve permitir redução de área ou recategorização de AP: A exemplo do que
ocorreu recentemente com a Flona do Jamanxim (Martins et al., 2017), no sudoeste do Pará,
ocupações irregulares e aumento das taxas de desmatamento resultaram na aprovação da Medida Provisória 756, em dezembro de 2016. Esta MP estabelecia a mudança de parte da Flona
para outra categoria (APA) com menor grau de conservação e que permite imóveis. Mais tarde,
em junho de 2017, esta MP foi vetada. Entretanto, um mês depois, o Congresso Nacional recebeu um novo Projeto de Lei ainda com a proposta de redução dos limites da Flona e recategorização para APA. Este PL ainda circula no Congresso. Além disso, é importante ressaltar
que as alterações dos limites das APs não serão uma solução para o problema fundiário caso os
imóveis privados permaneçam na AP remanescente. Essas mudanças mostram o interesse do
Governo em premiar especuladores que ocupam ilegalmente as APs ao longo dos anos, o que
pode incentivar essa prática de pressão em outras áreas protegidas na Amazônia.
 Intensificar ações que geram embargos de áreas nas APs: Operações de comando e controle do governo que resultam em embargos de áreas têm se mostrado eficientes no combate ao desmatamento
(i.e. lista de desmatamento ilegal do Estado do Pará (LDI, 2013), áreas embargadas pelo Ibama como
parte de ações do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal
(PPCDAm) (MMA, 2004). Mais um exemplo que ocorreu na Flona do Jamanxim, foi a operação
“Boi Pirata II”, do Ibama (Governo do Brasil, 2010), que gerou mais de 150 embargos de áreas,
resultando em fortes reduções do desmatamento na AP (Martins et al., 2017). Este desmatamento
estava principalmente vinculado à pecuária extensiva dentro de imóveis privados. Por esse motivo, o
combate ao desmatamento e às ocupações irregulares precisam caminhar juntos.
 Uso do CAR como ferramenta de monitoramento de pressão e ameaça: Conforme mostramos nesse estudo, os dados do CAR podem ser uma ferramenta eficiente para indicar processos
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de ocupações irregulares e que colocam em risco a capacidade de suporte das áreas protegidas
(quando seu desmatamento é superior ao permitido por lei). Além disso, em muitos casos, os
imóveis com CAR em APs são utilizados como um mecanismo de pretensão de posse, muitas
vezes anterior à ocupação física da área e ao desmatamento, podendo ser utilizado em ações
preventivas em áreas sob forte interesse especulativo. Por isso, a importância do monitoramento
e validação dos imóveis privados registrados no CAR.
 Lista de imóveis rurais que ameaçam ou pressionam APs: A partir da metodologia apresentada neste estudo é possível criar uma lista de imóveis rurais que geram ameaça ou pressão às APs
e, por isso, devem ser excluídos da cadeia de valor do agronegócio por meio dos acordos setoriais
já existentes. Essa lista poderia ser gerada e atualizada por uma instituição como o Ministério
Público Federal e plenamente divulgada entre os integrantes de acordos setoriais, como o Protocolo dos Grãos.
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INTRODUÇÃO
A construção desordenada de estradas
na Amazônia está ameaçando e pressionando
fortemente as áreas protegidas (APs) da região.
Apesar de exercerem um papel fundamental
para frear o avanço de estradas, as APs não impedem que esses vetores causem danos dentro e
no entorno dessas áreas. Por exemplo, até 2012,
foram mapeados 47.734 km de estradas no interior de APs no bioma Amazônia[1]. As estradas oficias, construídas principalmente a partir
da década de 1970 pelos programas governamentais de colonização e integração nacional,
reduzem o isolamento das populações locais e
facilitam o acesso e escoamento dos recursos
naturais da região (Perz et al., 2005). Por outro
lado, são vetores de graves impactos ambientais
e socioeconômicos para atender pricipalmente
à demanda de madeireiros, pecuaristas e grileiros (Souza Jr. et al, 2005). As estradas não
oficiais são construídas, em grande parte, para a
exploração dos recursos naturais, sem qualquer
planejamento com a malha viária oficial e sem
as autorizações exigidas por lei, representando
o primeiro passo para destruição da floresta
(Brandão et al., 2007). Essas estradas não constam nos mapas oficiais e o seu mapeamento é
essencial para entender o processo de ocupação não planejada da Amazônia e as ameaças e
pressões em APs.
[1]
[2]

Neste capítulo apresentamos os resultados do mapeamento da ameaça e pressão
provocadas pela abertura de estradas em APs
no bioma Amazônia até 2016. Consideramos
uma ameaça estradas construídas num raio de
até 10 km no entorno da área protegida, por
representarem um risco iminente de avançar
para o interior da AP. Por pressão consideramos estradas construídas no interior da AP,
provocada principalmente pela busca por recursos naturais. Esta forma de intervenção
pode levar a desafetação ou redução da área
protegida. A Terra Indígena (TI) Baú, por
exemplo, perdeu mais de 300 mil hectares em
2003 (Portaria nº 1.487/2003) devido à pressão causada por conflitos entre índios Kayapó,
posseiros, madeireiros, mineradores e políticos
da região (Heron et al., 2014).
Para a avaliação utilizamos os dados de
áreas protegidas de 2017 do Instituto Socioambiental (ISA)[2]; mapas de estradas até 2012
e de 2016 do Instituto do Homem e Meio
Ambiente da Amazônia (Imazon) e mapas de
desmatamento de 2016 do Sistema de Alerta
de Desmatamento (SAD), do Imazon (Agosto
2015 a Julho de 2016).
Para a análise, selecionamos as APs pelo
seu tipo de uso: Unidade de Conservação de
Proteção Integral (PI), Unidade de Conserva-

Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, 2012. Comunicação Pessoal com Júlia Ribeiro.
Utilizamos neste estudo as Unidades de Conservação Federais, Estaduais e Terras Indígenas.
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ção de Uso Sutentável (US) e Terra Indígena
(TI) com maior ameaça e pressão de desmatamento em 2016 consultando o relatório Desmatamento em Áreas Protegidas 2018[3]. Em
seguida, por meio de imagens de satélite Landsat até 2012 e de 2016, mapeamos e classifi-

camos nessas APs as estradas não oficiais, isto
é, aquelas não consideradas nos mapas oficiais
(Brandão et al., 2006). E com isso, conseguimos
quantificar e apresentar os resultados através de
mapas e rankings de APs com maior ameaça e
pressão (Figura 1).

Desmatamento
2016 (SAD)
+
Áreas Protegidas
da Amazônia
2017 (ISA)

APs
Mais
Ameaçadas

APs
Mais
Pressionadas

Imagens Landsat
Até 2012 e 2016

Figura 1: Fluxograma
da metodologia de
mapeamento da ameaça
e pressão causada pelas
estradas não oficiais
nas áreas protegidas da
Amazônia em 2016

Mapeamento
das estradas

Classificação
das estradas

Estradas no
entorno das APs
(Ameaça)

[3]

Estradas no
interior das APs
(Pressão)

Souza Jr., C. et al. 2018. Desmatamento em Áreas Protegidas. O Estado das Áreas Protegidas. Imazon.
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RESULTADOS
ÁREAS PROTEGIDAS AMEAÇADAS
Mapeamos 29.486 km de estradas não
oficiais até 2012 no entorno de APs na Amazônia e identificamos 48 APs ameaçadas. O
tipo de uso de AP mais ameaçada foi TI, com
12.362 km de estradas em seu entorno, o que
representa 42% do total de estradas mapeadas
em APs sob ameaça naquele período, seguida
por US com 11.939 km (40%) e, por fim, PI
com 5.184 km (18%) (Fgura 2).
Em 2016, o número de APs ameaçadas
diminuiu para 47, mas manteve a mesma sequNúmero de APs
Figura 2:
Distribuição de
áreas protegidas,
por uso, ameaçadas
por estradas
não oficiais na
Amazônia até 2012
e em 2016, com
base em alertas de
desmatamento do
SAD 2016
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ência encontrada até 2012: US (n = 23, 49%), TI
(n = 16, 34%) e PI (n = 8, 17%) (Figura 2). Nesse
ano foram mapeados 10.709 km de estradas não
oficiais no entorno de APs, pouco mais da metade (5.424 km, 51%) em US e 3.656 km (34%)
em TIs. Novamente o tipo de uso PI, apresentou
a menor extensão de estradas não oficiais em seu
entorno (1.629 km), representando 15% das estradas mapeadas em 2016.
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ÁREAS PROTEGIDAS PRESSIONADAS
Encontramos 46 APs sob pressão por estradas não oficiais até 2012, sendo: US (n = 21,
45%), TI (n = 16, 35%) e PI (n = 9, 20%) (Figura
3). As estradas não oficiais mapeadas até 2012 no
interior de APs atingiram uma extensão total de
24.558 km. Grande parte dessa extensão (66%)
ocorreram em US, com pouco mais de 16 mil km.
As TIs foram o segundo tipo de AP mais pressionado, com 5.846 km (24%), seguido por PI com
2.542 km, que representam com 10% do total de
estradas mapeadas dentro de APs naquele ano.
Número de APs
Figura 3: Distribuição
de áreas protegidas,
por uso, pressionadas
por estradas não
oficiais na Amazônia
21
até 2012 e em 2016,
com base em alertas 22
de desmatamento do
SAD 2016
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Para o ano de 2016, identificamos a
mesma quantidade de APs pressionadas até
2012 (n = 46): US (n = 22, 48%), PI (n =
9,20%) e TI (n = 15, 33%) (Figura 3). Nesse
ano foi mapeado um total de 15 mil km de
estradas não oficiais dentro das APs. As US
foram as mais pressionadas, alcançando 87%
(13.026 km) de todas as estradas mapeadas
em 2016 no interior das APs. As TIs responderam por 9% do total, com 1.329 km, e as PI
com 4% (632 km).
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RANKING DAS ÁREAS PROTEGIDAS MAIS AMEAÇADAS
Classificamos as dez APs mais ameaçadas até 2012 e em 2016 com base na extensão
de estradas não oficiais mapeadas no entorno das APs. A extensão de estradas variou de
978 km (10ª posição do rank) a 2.090 km (1ª
posição do rank), representando 45% do total
de estradas não oficiais mapeadas até 2012 no

entorno das APs. Em 2016, essa extensão variou de 338 km (10ª posição do rank) a 1.688
km (1ª posição do rank), concentrando metade
(50%) de todas as estradas não oficiais mapeadas neste ano.
A Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim (1.301.120 ha), localizada no estado do
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Pará, ocupa o primeiro lugar do rank para APs
mais ameaçadas por estradas não oficiais mapeadas até 2012. A Flona foi criada em 2006,
com o objetivo de conter o avanço do desmatamento e a exploração predatória na região
da rodovia BR-163 (ISA, 2018a). No final de
2016, por meio da Medida Provisória 765, o
Presidente Michel Temer propôs reduzi-la em
24% de sua área e criar a APA (Área de Proteção Ambiental) do Jamanxim. Essa recategorização possibilita um nível menor de restrições
e, com isso fragiliza a AP, contribuindo com o
aumento de desmatamento e grilagem na região (Heron et al., 2017).
Na segunda posição está a Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes (970.570 ha,
Acre), seguida pela TI Kayapó (3.284 mil ha,
Pará), Floresta Extrativista (Florex) Rio Preto Jacundá (1.055.000 ha, Rondônia), Área de
Proteção Ambiental (APA) Triunfo do Xingu
(1.679.281 ha, Pará), TIs Parque do Aripuanã
(1.603 mil ha, Rondônia/Mato Grosso) e Cachoeira Seca do Iriri (734 mil ha, Pará), Reserva Biológica (Rebio) Nascentes da Serra
do Cachimbo (342.478 ha, Pará), TI Manoki
(206 mil ha, Mato Grosso) e Parque Nacional
(Parna) Mapinguari (1.744.852 ha, Amazonas/
Rondônia). A TI Kayapó, localizada no Pará,
está sendo ameaçada por garimpeiros. Esses exploradores de ouro contaminam os rios,
desmatam a floresta, degradam o solo e caçam
animais silvestres, colocando em risco a biodiversidade e cultura do povo Kayapó. Em 2017,
operações de fiscalização realizada pelo Iba[4]

ma na TI destruiu todo o maquinário, balsas e
acampamentos de garimperiros (Ibama, 2017).
No rank das APs mais ameaçadas por
estradas não oficiais mapeadas em 2016, a primeira posição é da APA Leandro ou Ilha do
Bananal/Cantão (1.678.000 ha), situada no
Tocantins. Isto se deve ao fato de o primeiro
mapeamento de estradas ocorrer apenas em
2016, já que essa região estava fora da área de
estudo de mapeamento de estradas não oficiais
da Amazônia, realizada pelo Imazon. A APA
Ilha do Bananal/Cantão foi criada em 1997, e
no ano seguinte teve sua denominação alterada
para APA Leandro (ISA, 2018b). Sua criação
tem por objetivo proteger a biodiversidade, garantir a conservação da qualidade das águas e
as vazões dos manancias, ordenar o processo de
ocupação e funcionar como zona de amortecimento para o Parque Estadual Cantão. Essa
APA é a maior Unidade de Conservação do estado do Tocantins e sofre com caça e pesca predatórias, extração ilegal de madeira, queimada
e desmatamento[4].
As TIs Parque do Aripuanã (1.603 mil
ha, Rondônia/Mato Grosso) e Manoki (206
mil ha, Mato Grosso) ocuparam a segunda
e terceira posições do rank, respectivamente. Foram seguidas pela Flona do Jamanxim
(1.301.120 ha, Pará), TI Kayapó (3.284 mil ha,
Pará), Resex Guariba-Roosevelt (164.224 ha,
Mato Grosso), Flona do Iquiri (1.476.073 ha,
Amazonas), TI Trincheira Bacajá (1.651 mil ha,
Pará), Flona de Iatituba II (412.047 ha, Pará) e
Resex Chico Mendes (970.570 ha, Acre).

Informação obtida por meio de contato telefônico com o gestor da APA Ilha do Bananal/Cantão, em 28 de julho de 2016.
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A
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Figura 4: Ranking das dez áreas protegidas mais ameaçadas por estradas não oficiais na Amazônia até
2012 (A) e em 2016 (B), com base em alertas de desmatamento do SAD 2016

RANKING DAS ÁREAS PROTEGIDAS MAIS PRESSIONADAS
Calculamos o rank das dez APs mais pressionadas com base na ocorrência de estradas não
oficiais no interior da AP até 2012 e em 2016. A
extensão dessas estradas até 2012 variou de 718
km (10ª posição do rank) a 5.257 km (1ª posição
do rank), representando 70% do total de estradas
não oficiais mapeadas nesse ano no interior das
APs. Para 2016, essa extensão variou de 323 km
(10ª posição do rank) a 7.155 km (1ª posição
do rank), concentranto 84% de todas as estradas
não oficiais mapeadas neste ano.
A primeira posição do rank para as
APs pressionadas por estradas não oficiais até
2012 foi ocupada pela APA Triunfo do Xingu (1.679.281 ha), localizada no Pará. A APA
foi criada em 2006, em conjunto com outras

UCs que compõem um extenso mosaico de
áreas protegidas da região da Terra do Meio.
Sua criação teve o intuito de coibir o desmatamento causado principalmente por ocupações irregulares de terras públicas e assegurar
a sustentabilidade do uso dos recursos naturais
(Ideflor, 2018).
Ocupando a segunda posição está a Flona do Jamanxim (1.301.120 ha, Pará), seguida
pela Florex Rio Preto Jacundá (1.055.000 ha,
Rondônia), TI Kayapó (3.284 mil ha, Pará),
APA do Tapajós (2.039.581 ha, Pará), Resex Chico Mendes (970.570 ha, Acre), Rebio
Nascentes da Serra do Cachimbo (342.478 ha,
Pará), Parna do Jamanxim (858.860 ha, Pará),
TI Apyterewa (773 mil ha, Pará) e, em décima
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posição, a Resex Jaci Paraná (196.897 ha, Rondônia). A Florex Rio Preto Jacundá, localizada
nos municípios de Candeias do Jamari, Porto
Velho, Cujubim, Machadinho D’Oeste e Itapuã do Oeste (Rondônia), foi criada em 1989.
Esta reserva é bastante vulnerável às pressões
e ameaças associadas a interesses fundiários e
de pecuária, pois não é reconhecida pelo órgão
ambiental e não está sendo gerida. Isso acontece devido à criação de uma Resex de mesmo
nome, pelo Decreto nº 7.336/1996, que sobrepõe 9% de sua área com a Florex. Do ponto
de vista legal, o Ministério Público Estadual de
Rondônia (MPE-RO) entende que a Florex
só poderia ser revogada por lei específica, que
até o momento não existe, e nem sua extinção
é mencionada no decreto de criação da Resex,

A

Rank (1-10) de APs pressionadas até 2012

1

APA Triunfo do Xingu (PA)

2

Flona do Jamanxim (PA)

3

Áreas Protegidas

Florex Rio Preto-Jacundá (RO)

4

TI Kayapó (PA)

5

APA do Tapajós (PA)

fazendo com que a Florex continue vigente
(Araújo et al., 2017).
Para as estradas mapeadas em 2016, a
APA Leandro ou Ilha do Bananal/Cantão
(1.678.000 ha,Tocantins) ocupa novamente a
primeira posição do rank, devido ocorrer o primeiro mapeamento de estradas para essa APA
somente em 2016. Na sequência do rank estão as APAs Triunfo do Xingu (1.679.281 ha,
Pará) e doTapajós (2.039.581 ha, Pará), seguidas pela Florex Rio Preto Jacundá (1.055.000
ha, Rondônia), Resex Jaci Paraná (196.897 ha,
Rondônia), Flona do Jamanxim (1.301.120 ha,
Pará), Parna do Jamanxim (858.860 ha, Pará),
TI Cachoeira Seca do Iriri (734 mil ha, Pará),
APA Rio Pardo (144.417 ha, Rondônia) e TI
Manoki (206 mil ha, Mato Grosso).
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Figura 5: Ranking das dez áreas protegidas mais pressionadas por estradas não oficiais na Amazônia até
2012 (A) e em 2016 (B), com base em alertas de desmatamento do SAD 2016
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Com base nos resultados acima, recomendamos:
 Monitorar a expansão de estradas em tempo quase real: Estudos demonstram que é
possível mapear e monitorar estradas utilizando imagens do satélite Landsat (Brandão
et al., 2007). Porém, é preciso otimizar o monitoramento utilizando sensores que gerem
informação em tempo quase real da construção de estradas ilegais para frear seu avanço.
Isso permitirá ações mais efetivas do governo para, por exemplo, apreender equipamentos utilizados na construção de estradas e obstruir aquelas já construídas em APs, a fim
de evitar o aumento da pressão.
 Usar as estradas como critério para priorizar fiscalização no campo: Identificadas as
APs mais ameaçadas e pressionadas pelas estradas, é possível direcionar os esforços de
fiscalização destas áreas pelo poder público (Ibama, por exemplo) em uma tentativa
de frear o avanço das estradas e impedir que a infraestrutura para desmatamento e degradação seja instalada, evitando assim futura perda da floresta. Ações direcionadas de
fiscalização podem reduzir os custos e o tempo da equipe em campo. Exemplos destas
ações são o confisco de equipamentos e autuação dos infratores.
 Acesso à informação de planos de manejo em Flonas: A construção de estradas faz
parte da estrutura necessária para a exploração madeireira e é considerada legal quando está prevista no plano de manejo florestal sustentável (PMFS) da atividade. Áreas
protegidas como as Florestas Nacionais (Flonas) permitem a exploração madeireira
via PMFS, porém, informações públicas como a base de dados georreferenciadas de
estradas, pátios de estocagem e área de manejo, nem sempre estão disponíveis para a
sociedade. Isso dificulta, por exemplo, o monitoramento independente das estradas não
autorizadas, o que poderia ajudar a direcionar os esforços de fiscalização do governo.
 Autorização para construção de estradas: as estradas são necessárias, mas devem ser
contruídas e conservadas de tal maneira que seja possível controlar ou, até mesmo,
evitar os impactos negativos ao meio ambiente (Keller et al., 2010). Com isso, a implantação, regularização ou modificação de uma estrada ou acesso junto a uma rodovia
(estadual ou federal) depende de autorização dos órgãos reguladores, como o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a fim de estabelecer normas e procedimentos que viabilizem a abertura de uma nova estrada, causando baixo
impacto no ambiente (Dnit, 2008).
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Desmatamento em Áreas Protegidas

AMEAÇA E PRESSÃO EM
ÁREAS PROTEGIDAS

APRESENTAÇÃO
As Áreas Protegidas (APs) da Amazônia prestam inúmeros serviços ambientais em
escala local, regional e continental. Entre esses
serviços estão a conservação de florestas e de
ecossistemas aquáticos e não florestais como
savanas e campos naturais; a preservação de
habitats de milhares de espécies vegetais e
animais, os quais funcionam como um acervo
genético planetário; e o estoque de enormes
quantidades de carbono em suas florestas, que

vem contribuindo para regulação do clima. Esses benefícios são suficientes para convencer
todos os setores da sociedade brasileira a considerar as APs como um patrimônio nacional
importante para o desenvolvimento sustentável
do país. Contudo, essas áreas estão sob constantes ameaças e pressões que podem ser classificadas em duas categorias: as que podem ser
medidas e monitoradas por imagens de satélites e aquelas que são invisíveis aos satélites, por

Desmatamento em Áreas Protegidas

exemplo, projetos de lei para reduzir a extensão
de suas áreas, a caça predatória e a biopirataria.
Na primeira categoria, as ameaças são geradas
por vetores associados ao desmatamento, extração madeireira, queimadas, estradas e mineração que ocorrem no entorno das APs. As
pressões ocorrem quando esses vetores se manifestam no interior das APs. A literatura científica aponta que nem todas as APs estão sob
ameaças e pressões do desmatamento (Pfaff et

al., 2015), havendo, portanto, a necessidade de
identificar as áreas mais críticas para que o seu
controle seja mais eficaz. Nesta série de estudos, apresentamos o estado da arte das ameaças
e pressões em APs associadas ao desmatamento,
extração madeireira, queimadas, Cadastro Ambiental Rural (CAR) e estradas. O objetivo é
gerar informação estratégica para que gestores
de APs e a sociedade possam tomar decisões a
fim de evitar esses problemas.

3

4

Desmatamento em Áreas Protegidas

INTRODUÇÃO
O desmatamento continua a gerar ameaças e pressões sobre as Áreas Protegidas (APs)
da Amazônia. A taxa anual média de desmatamento entre 2015 e 2017 foi de 7.015 km²/
ano, ficando 35% acima da taxa mais baixa
registrada desde o início do programa oficial de monitoramento por satélite em 1988
(Inpe, 2018). Entre os fatores que contribuíram para o aumento do desmatamento estão:
i) as mudanças no novo Código Florestal em
2012, com uma série de concessões e fragilização das leis ambientais (Araújo et al.,
2017); ii) a redução nas operações de comando e controle; e iii) o baixo cumprimento dos
acordos de Desmatamento Zero dos setores
da pecuária e da soja. A redução do controle
do desmatamento impacta direta e indiretamente as APs e contribui para a diminuição
dos seus limites e ou para a sua recategorização voltada à implementação de projetos de
infraestrutura, tais como a pavimentação de
estradas e a construção de usinas hidrelétricas. Essa redução também pode incentivar a
tentativa de legalização de ocupações ilegais
dentro de Unidades de Conservação (UCs)
(Martins et al., 2017). Esses fatores geram

ameaças e pressões que não podem ser medidas
e monitoradas por satélites.
O objetivo deste estudo é apresentar uma
síntese das ameaças e pressões causadas pelo desmatamento em APs no calendário de desmatamento (i.e., agosto e julho) nos anos de 2016
e 2017. Definimos como ameaça a presença do
desmatamento no entorno das APs num raio
de 10 km, pois nesse caso configura-se o risco
iminente de expansão do desmatamento para o
interior das APs. Essa presença também pode
gerar impactos indiretos como invasões para
caça, saque de madeira, garimpos, redução da
área, poluição de rios, dentre outros. As pressões ocorrem quando o desmatamento se manifesta no interior das APs, aumentando ainda
mais o impacto socioambiental e podendo levar à redução da área.
As ameaças e pressões em APs foram medidas em uma grade de 10 km x 10 km em toda
Amazônia Legal. Dados de diversas fontes de
desmatamento podem ser utilizados nesse tipo
de análise. Utilizamos os dados do Programa
Nacional de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, o Prodes, para
quantificar o número de ocorrências de des-
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matamento em cada célula de 10 km x 10 km.
Em seguida, sobrepusemos as células onde foram identificadas ocorrências de desmatamentos com os mapas digitais de APs de 2017 do
Instituto Socioambiental (ISA). As células no
interior de APs foram classificadas como áreas
sob pressão e as células no entorno em raio de
10 km como áreas sob ameaça (Figura 1).
Os resultados dessa avaliação são apresentados por meio de mapas e rankings de APs com
maior ameaça e pressão, levando-se em considera-

ção seu tipo de uso: Unidade de Conservação de
Proteção Integral (PI), Unidade de Conservação
de Uso Sustentável (US) e Terra Indígena (TI).
Esse tipo de análise pode ser útil na condução de
campanhas de campo para o controle do desmatamento realizadas por gestores e órgãos competentes. Além disso, contribui para manter a sociedade informada sobre as ameaças e pressões em
APs e pode orientar campanhas de mobilização
social a fim de garantir a manutenção dos serviços
socioambientais prestados por essas áreas.

CAMADAS

Legenda Geral

Área de Entorno (Buffer 10 km)

Terras Indígenas

Células 10 km x 10 km

Pressão

Unidades de Conservação Federais

Desmatamento

Estrada Oficial

Unidades de Conservação Estaduais

Ameaça

Centróide do desmatamento

Figura 1: Fluxograma do método para mapear ameaça e pressão em áreas protegidas
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RESULTADOS
ÁREAS PROTEGIDAS AMEAÇADAS
Um total de 383 células com desmatamentos detectados pelo Prodes foi registrado
no entorno das APs da Amazônia em 2016. As
TIs apresentaram um maior número de células
com desmatamentos em seu entorno, chegando
a 216 (56%), seguidas de 130 em USs (34%) e
72 em PIs (10%). O total de áreas desmatadas
(i.e., polígonos individuais) nessas células foi
de 3.040. A maior parte desses desmatamentos
concentrou-se no entorno das TIs (1.448), seguidas por USs (1.258) e, em menor proporção,
no entorno das PIs (335) (Figura 2A).
Em 2017, o número de ameaças por
desmatamento nas APs diminuiu em 31%,
acompanhando a queda do desmatamento
na Amazônia em relação a 2016, que atingiu 12% (Inpe, 2018). Um total de 261 células no entorno de APs foi detectado, com
maior ocorrência no entorno de TIs (132),
seguidas por USs (98) e PIs (31) (Figura 2B).

O número de áreas desmatadas foi reduzido em 26% em relação a 2016, chegando a
2.252 áreas desmatadas. As TIs foram o tipo
de uso de APs que tiveram maior concentração de ameaças por desmatamentos nos seus
entornos, chegando a 1.075 (48%), enquanto
as USs registraram 921 (40%) e as PIs, 256
ameaças (12%) (Figura 2B).
Considerando-se a esfera de jurisdição
da gestão das APs, o número de ameaças por
desmatamento foi maior nas áreas federais,
com 297 APs ameaçadas (i.e., 216 em TIs e 81
em Unidades de Conservação Federais-UCF)
contra apenas 86 APs ameaçadas em Unidades
de Conservação Estaduais (UCE). Em 2017,
a situação foi similar a de 2016, com as áreas
sob jurisdição federal sofrendo maior número
de ameaças (132 células com desmatamentos
no entorno de TIs e 70 em UCF), totalizando
202 ocorrências contra 59 em UCE.
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Figura 2: Distribuição das áreas protegidas na Amazônia (por tipo de uso) ameaçadas por desmatamento
nos anos de 2016 (A) e 2017(B)

ÁREAS PROTEGIDAS PRESSIONADAS
O desmatamento total em APs em 2016
foi de 1.225 km2, o que contribuiu com 15,5%
do total de desmatamento na Amazônia naquele ano. As células com pressão por desmatamento em APs totalizaram 316 ocorrências em
2016, das quais 56% estavam concentradas nas
TIs (178), 36% em USs (114) e 8% em PIs (24).
O maior número de áreas desmatadas
concentrou-se nas USs, com 1.139 polígonos.
Nas TIs foram registrados 607 polígonos de
áreas desmatadas e nas PIs, 118. Considerando-se a área desmatada, as USs também tiveram a maior área de florestas convertidas pelo
desmatamento, chegando a 1.051 km2, seguidas
pelas TIs com uma área de floresta convertida
de 126 km2. O desmatamento em PIs atingiu
48 km2. Desmatar para subsistência das popu-

lações é permitido nas USs e TIs. Entretanto, o
desmatamento registrado nessas APs em 2016
superou o limite permitido. Dessa forma, conclui-se que se tratava de desmatamentos para
outros fins. No caso de PIs, o desmatamento
deve ser zero.
Em 2017, a área total desmatada em APs
na Amazônia foi de 929 km2. Esse número
aponta para uma redução de 13% do desmatamento em APs em relação a 2016. Apesar da
redução da pressão de desmatamento em 2017,
as APs continuam sob alta pressão. Essa pressão
está distribuída nos tipos de uso de APs da seguinte forma: 12% nas TIs (i.e., 116 km2), 82%
nas USs (759 km2) e 6% nas PIs (54 km2).
O maior número de áreas desmatadas (i.e.,
polígonos) concentrou-se em USs, chegando a
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761 ocorrências (i.e., 66%). As TIs tiveram 312
áreas desmatadas e as PIs, 72. Isso significa que
os desmatamentos nas USs foram de pequeno
porte, enquanto nas TIs ocorreram grandes desmatamentos, já que esses tipos de uso tiveram
quase a mesma área total desmatada em 2017,
com as TIs superando as USs em 2%.
Esse desmatamento tende a ser concentrado. Em 2017 sua ocorrência concentrou-se
em 168 células, das quais 82 em TIs, 70 em
USs e 16 em PIs. O número de células foi reduzido em 47% em relação a 2016, mas a queda em relação à área desmatada foi de apenas
17%, ou seja, foi menor e acompanhou a queda no número de células desmatadas. Isso significa que o desmatamento concentrou-se em

Número de APs

A

um menor número de células com uma taxa
de conversão da floresta maior. A distribuição
do desmatamento de 2017 nas células foi a seguinte: 49% nas TIs (82), 42% nas USs (70) e
10% nas PIs (16).
Em 2016, as APs sob jurisdição federal
também foram as que mais sofreram pressão
por desmatamento, com 245 células desmatadas (178 em TIs e 67 em UCFs). As UCEs
tiveram 71 áreas sob pressão naquele ano. Em
2017, o número total de células com desmatamentos diminuiu para 133 (i.e., 46%). As
APs sob jurisdição federal continuaram com o
maior número de ocorrências, com 82 nas TIs
e 51 nas UCFs, enquanto 35 células concentraram-se em UCEs.
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Figura 3: Distribuição das áreas protegidas na Amazônia (por tipo de uso) pressionadas por
desmatamento nos anos de 2016 (A) e 2017(B)
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RANKING DAS ÁREAS PROTEGIDAS AMEAÇADAS
Calculamos o ranking das APs mais ameaçadas em 2016 e 2017 com base no número de
áreas desmatadas detectadas nas células de 10 km
x 10 km no entorno dessas áreas (Figura 4). Em
2016, 13 APs estavam entre a primeira e décima posição no ranking, enquanto em 2017 esse
número foi reduzido para 11 APs entre as dez
primeiras posições do ranking. O número de áreas desmatadas variou de 84 (1ª posição do rank)
para 36 (10ª posição do rank), em 2016 (Figura 4A), e de 59 para 31 no ano seguinte (Figura
4B). Contudo, mesmo com a queda no número
de áreas desmatadas na zona de ameaças das APs,
a média entre os anos não foi reduzida significativamente (46,8, em 2016, e 41,8 em 2017).
A Reserva Extrativista (Resex) Chico
Mendes (970.570 ha, Acre) e a TI Uru-Eu-Wau-Wau (1.867 mil ha, Rondônia) mantiveram-se nas duas primeiras posições do ranking
de ameaças por desmatamento em 2016 e 2017
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Resex Chico Mendes (AC)
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Áreas Protegidas

B
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Resex Chico Mendes (AC)

(Figura 4). Isso significa que a ameaça persistiu
no entorno dessas APs nesses dois anos. Do total das APs mais ameaçadas em 2016, oito são
APs do tipo US. Em 2017, esse número caiu
para cinco APs, as quais já estavam no ranking
das mais ameaçadas em 2016: Resex Chico
Mendes (970.570 ha, Acre), APAs (Áreas de
Proteção Ambiental) do Tapajós (2.039.581
ha, Pará) e do Lago de Tucuruí (568.667 ha,
Pará) e as Flonas (Florestas Nacionais) do Tapajós (582.149 ha, Pará) e do Iquiri (1.476.073
ha, Amazonas). Quatro TIs apareceram entre
as dez mais ameaçadas por desmatamento nos
dois anos. No tipo de uso PI, o Parque Nacional (Parna) Mapinguari (1.744.852 ha, Amazonas/Rondônia) esteve nos dois anos entre
as dez mais ameaçadas. Além disso, em 2017,
uma nova PI foi incluída, o Parna dos Campos
Amazônicos (961.320 ha, Amazonas/Rondônia/Mato Grosso).
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de desmatamento do Prodes
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RANKING DAS ÁREAS PROTEGIDAS PRESSIONADAS
Em 2016, as dez primeiras posições do
ranking de pressão por desmatamento (ou seja,
conversão de floresta no interior de APs) foram
ocupadas por USs e TIs (Figura 5), o que levou
a uma perda de 229.8 km2 de florestas em APs.
Isso representa 18,6% do total desmatado em
APs naquele ano. Doze APs ocuparam esses
rankings, das quais dez (83%) pertenciam ao
tipo US e duas eram TIs.
Em 2017, o cenário foi similar: nove USs
e três TIs ocuparam as dez primeiras posições
das APs com maior pressão por desmatamento.
Assim o desmatamento nas dez primeiras posições do ranking das APs com maior pressão foi
similar ao de 2016, chegando a 227.8 km2 (Figura 5B), o que representou 24,5% em relação
ao total desmatado neste ano.
Em 2016, o número de ocorrências de desmatamentos variou de 155, na primeira posição
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do ranking, para 25 ocorrências na décima, com
uma média de 60 ocorrências para as dez primeiras posições do ranking de maior pressão. Em
2017, o número de ocorrências de desmatamentos em APs variou de 128, na primeira posição
do ranking, para 19 na décima. As APAs Triunfo do Xingu (1.679.281 ha, Pará) e do Tapajós
(2.039.581 ha, Pará), a Resex Chico Mendes
(970.570 ha, Acre) e a Floresta Extrativista (Florex) Rio Preto-Jacundá (1.055.000 ha, Rondônia)
foram as quatro USs com mais de 50 ocorrências
de desmatamento em 2016 (Figura 5A). Essas
APs também despontaram nas quatro primeiras
posições do ranking em 2017, igualmente com
mais de 50 ocorrências de desmatamentos (média
para esse período). Das duas TIs que estiveram
entre as dez mais desmatadas em 2016, uma delas, a TI Cachoeira Seca do Iriri (734 mil ha, Pará)
também estava, em 2017, entre essas posições.
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
As ameaças e pressões por desmatamento em APs devem ser combatidas. A seguir, sugerimos medidas para combater o desmatamento ilegal em APs.
 Intensificar o controle do desmatamento nas APs: as operações de fiscalização em campo
são uma forma de o Estado marcar presença e transmitir a mensagem de que o desmatamento ilegal está sendo combatido. Contudo, esse tipo de estratégia representa um alto custo,
especialmente em uma área tão ampla e de difícil acesso como a Amazônia. Dessa forma,
sugerimos que os órgãos de gestão de APs estaduais e federais adotem a metodologia deste
estudo ou similares para inicialmente identificar ameaças e pressões nessas áreas. Essa seria
uma estratégia complementar e contínua para controlar o desmatamento em APs. O desmatamento, como mostramos neste estudo, concentra-se em regiões menores e por vários anos.
Identificar as áreas de ameaça e pressão permite concentrar esforços de fiscalização nesses
focos de desmatamentos em APs.
 Embargar áreas desmatadas em APs e tornar essa informação pública: atualmente, os acordos com os setores da pecuária e com produtores de grãos não permitem comprar produtos
oriundos de APs. Entretanto, as áreas desmatadas em APs continuam a fornecer produtos
com origem de desmatamento ilegal. Essa prática contamina a cadeia de valor do agronegócio e compromete a efetividade desses acordos. Listas integradas de embargos de áreas desmatadas em APs têm um grande potencial para inibir esse tipo de ilegalidade porque expõem
o problema ao público em geral. Essas listas podem ser geradas remotamente, uma vez que
o uso de imagens de satélites permite identificar com precisão e baixo custo desmatamentos
ilegais em APs. O Ministério Público (MP), o Tribunal de Contas da União (TCU) e os órgãos ambientais competentes podem apoiar essa ação. O importante é deixar claro que qualquer desmatamento ilegal em APs será embargado e seus possíveis autores serão processados.
Dessa forma, reduz-se a expectativa de futura regularização dessas áreas e criam-se entraves
legais aos seus responsáveis. Além disso, essa lista pode inibir a criação de CAR em APs, uma
prática que já está se tornando comum.
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 Monitoramento por satélite de áreas desmatadas ilegalmente em APs: o monitoramento
por satélite tem sido um grande aliado para identificar e combater desmatamentos ilegais em
APs; essa tecnologia é um complemento chave para a fiscalização de campo. Porém, podemos
usá-la também para qualificar o tipo de uso da terra nas áreas já abertas ilegalmente nas APs.
Dessa forma, as listas públicas de embargos de desmatamentos ilegais em APs, propostas acima, poderão também ser monitoradas remotamente. Caso sejam detectadas atividades de uso
da terra nas APs, a sua produção pode ser aprendida. Portanto, combinar o monitoramento
por satélite do uso da terra com a lista de áreas embargadas em APs tem o potencial de revolucionar a efetividade do controle de campo. Isso porque a fiscalização atuará cirurgicamente
em áreas desmatadas ilegalmente em APs produtivas (com gado e ou plantações) para confiscar a produção, o que representa uma quebra econômica da atividade ilegal.
 A Presidência da República deve vetar projetos de lei para a redução de área ou extinção
de Áreas Protegidas: em APs que sofreram alteração dos seus limites, as taxas de desmatamento na porção reduzida tendem a aumentar em 50% (Martins et al., 2014). Os projetos
de lei para redução e ou extinção de AP devem ser rapidamente detectados e amplamente
disseminados para a sociedade civil. O ideal é criar um mapa de APs sob pressão de redução
de área. Campanhas nacionais e internacionais em mídias sociais devem ser dirigidas à Presidência da República para vetar tais projetos. Esse deve ser um esforço coordenado e liderado
pelo terceiro setor com amplo apoio da sociedade civil.
 Promover a produção sustentável em APs: vários casos de sucesso mostram que é possível
produzir de forma sustentável em APs. Sugerimos a criação de um cadastro público, de fácil
acesso e transparente, para registrar produtores e produtos com origem de APs. O MP e os
órgãos ambientais, assim como a sociedade civil, devem apoiar essa iniciativa. Entretanto, o
cadastro deve ser criado pelo setor privado e ou pelo terceiro setor, seguindo um alto rigor de
controle e de transparência.
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INTRODUÇÃO
Estudos recentes apontaram que, somente no período de 2015 a 2016, mais de
12 mil km² de floresta foram degradados no
Estado do Pará (Cardoso, D. et al., 2017). Mais
de 97% (12.382 km²) da degradação florestal
ocorreu por causa das queimadas, enquanto o
restante foi consumido pela exploração madeireira (427 km²). Além disso, já se sabe que a área
atingida pela degradação na Amazônia é consideravelmente superior à área total desmatada,
levando a perdas de biodiversidade da mesma
ordem daquelas derivadas do desmatamento
(Barlow, J. et al., 2016). A criação de áreas protegidas (APs) ainda tem sido uma das políticas
públicas mais eficazes na tentativa de conter o
avanço do desmatamento, contudo essas áreas
não conseguem conter o avanço da degradação
por queimadas com a mesma eficácia.
O objetivo deste capítulo é apresentar um
diagnóstico das ameaças e pressões sofridas pelas APs na Amazônia em virtude da degradação florestal. Não foram incluídas neste estudo
as áreas de exploração madeireira sob regime de
manejo florestal e sob concessão florestal (lei nº
11.284/2006), uma vez que essas áreas seguem
os princípios da sustentabilidade e conservação
dos recursos naturais. Definimos como ameaça
qualquer indício de queimada ou atividade ma-

deireira não autorizada situadas no entorno das
APs (num raio de 10 km) e em área de floresta
nativa, pois representa um risco de a degradação avançar para o seu interior. A pressão foi
caracterizada como a presença de queimadas e
exploração de madeira não autorizada[1] em floresta nativa dentro dos limites das APs.
Para mapear a ameaça e pressão pela
degradação, compilamos todos os dados sobre
esses distúrbios gerados pelos principais sistemas de monitoramento que atuaram ou atuam
na Amazônia (Tabela 1). São eles: o Degrad
(Inpe, 2014), que utiliza imagens de satélite
da série Landsat para mapear áreas de florestas
degradadas na Amazônia acima de 6,25 ha; o
SAD (Sistema de Alerta de Desmatamento do
Imazon)[2], que utiliza imagens de satélites ópticos e radar para mapear mensalmente a degradação florestal e o desmatamento na Amazônia
brasileira (exceto para o Estado do Maranhão);
e o Simex[3] (Sistema de Monitoramento da
Exploração Madeireira do Imazon), sistema
independente desenvolvido para mapear a exploração autorizada (não considerada como degradação florestal) e não autorizada de madeira
nos Estados do Pará e Mato Grosso por meio
de imagens Landsat. Consideramos apenas as
áreas que em algum momento foram detecta-

A legalidade das atividades é definida verificando as APs que permitem ou não a exploração madeireira e queimadas, além
do cruzamento com as autorizações dos órgãos ambientais para manejo das áreas.
[2]
O SAD é um sistema desenvolvido e operado pelo Imazon, o qual gera alertas mensais de desmatamento e degradação
florestal na Amazônia Legal. Os boletins produzidos pelo sistema estão disponíveis em: <http://imazon.org.br/categorias/
transparencia-florestal/>
[3]
Os boletins produzidos pelo Simex estão disponíveis em: <http://imazon.org.br>
[1]
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das por um dos sistemas. Uma mesma área degradada mapeada por sistemas diferentes e ou
em momentos distintos foram contabilizadas
uma única vez, evitando assim múltiplas contagens de áreas sobrepostas (Tabela 1).
Como algumas dessas fontes de dados
não separam extração madeireira de queimadas
(Deter e SAD), consideramos nas análises todos os polígonos de degradação mapeados por
esses sistemas. Por outro lado, os sistemas que
geraram dados apenas sobre exploração madeiFonte

Tipo

Imazon

Queimadas

ICV

Queimadas

Simex PA (Imazon)

Exploração não
autorizada

reira e que conseguiram classificar os dados em
“não autorizada” foram utilizados como fontes
de dados sobre a atividade madeireira ocorrida
sem o consentimento do Estado nas APs.
Finalmente, para as análises, consideramos as APs em função de seu tipo de uso:
Terra Indígena (TI), Proteção Integral (PI) e
Uso Sustentável (US). Dessa forma, conseguimos identificar e apresentar o grau de ameaça e
pressão associadas à degradação florestal nessas
áreas por meio de mapa e rankings.

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Simex MT (Imazon Exploração não
e ICV)
autorizada
Simex AM (Idesam)
Degrad
SAD

Exploração não
autorizada

Exploração madeireira
e queimadas
Exploração madeireira
e queimadas

Tabela 1: Quadro resumo com o período analisado por fonte utilizada neste estudo
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RESULTADOS
ÁREAS PROTEGIDAS AMEAÇADAS
As análises mostraram que no período de
2006 a 2017, somando os dados gerados por
todos os sistemas de monitoramento, desconsiderando sobreposições, cerca de 1.518.196 ha
de floresta no entorno das APs (raio de 10 km a
partir delas) foram degradados, dos quais 69%
estavam concentrados no entorno de TIs, 22%
em áreas de US e 9% em áreas de PI (Figura 1).
Observamos que 37% das TIs (261
TIs) estavam sob ameaça nesse período, com
300

1.047.536 ha degradados em seu entorno. As
análises também revelaram que 157 das 397
áreas de US estavam ameaçadas entre 2006
e 2017, com 329.092 ha de degradação florestal detectados em seus entornos. Já nas
áreas de PI, os dados revelaram que 60 das
204 existentes na Amazônia brasileira estavam sob ameaça no período analisado, com
141.568 ha de degradação florestal detectados no seu entorno.

Quantidade Ameaçada

60

Área (ha)

1.100.00

141.568
1.047.536

261
157

329.092
Número de Ameaças - 2006 a 2017

Tipo de Uso
Proteção Integral
Terra Indígena
Uso Sustentável

Figura 1: Distribuição das áreas protegidas na Amazônia (por tipo de uso) ameaçadas por degradação
florestal entre 2006 e 2017
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ÁREAS PROTEGIDAS PRESSIONADAS
Analisamos também o interior das APs
da Amazônia, onde identificamos cerca de
2.813.581 ha de floresta impactados pela degradação. Essa é uma área quase duas vezes
maior que a área degradada no entorno das
APs. Do total de pressão por degradação florestal em APs, 75% ocorreram em TIs, 21% em
áreas de US e 4% em áreas de PI (Figura 2).
300

Observamos que 33% das TIs (248) estavam sob pressão no período estudado, com
2.110.805 ha degradados. Das 397 áreas de US
existentes no Bioma, 156 estavam sob pressão
entre 2006 e 2017, com 592.150 ha de áreas degradadas. Os dados também revelaram que 62
das 204 áreas de PI estavam sob pressão nesse
período, com 110.626 ha de degradação florestal.

Quantidade Pressionada

62

Área (ha)

2.200.00

110.626
2.110.805

248
156

592.150
Número de Pressão - 2006 a 2017

Tipo de Uso
Proteção Integral
Terra Indígena
Uso Sustentável

Figura 2 : Distribuição das áreas protegidas na Amazônia (por tipo de uso) pressionadas por degradação
florestal entre 2006 e 2017
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RANKING DAS ÁREAS PROTEGIDAS MAIS AMEAÇADAS
Ranqueamos as APs com base no quantitativo de área degradada identificada no entorno
de seus limites espaciais. Ao considerarmos as dez
mais ameaçadas, os valores variaram de 26.329 ha
(10ª posição do rank) a 122.347 ha (1ª posição do
rank), representando 27% do total detectado.
As dez TIs com as maiores ocorrências
de degradação às margens de seus limites concentraram 38% (396.167 ha) do total detectado
nessas áreas no período analisado. Nesse contexto, o Parque Indígena (PI) do Xingu (2.642
mil ha, Mato Grosso) merece uma atenção
maior não apenas pela posição que ocupa no
ranking (1ª), mas pelo total de área afetada pela
degradação florestal em seu entorno (122.347
ha), com quase 2,5 vezes o valor da área total
observada no segundo colocado (TI Kayapó;
49.937 ha de degradação).
No que concerne à degradação às margens de áreas de US, observamos que dez delas

concentraram 47% do total detectado, totalizando 155.771 ha. Nesse caso, o destaque ficou para a Reserva Extrativista (Resex) Arióca
Pruanã (83.445 ha, Pará), com 37.007 ha de
área devastada em seu entorno, assumindo a 4ª
posição no ranking das APs mais ameaçadas.
Quanto às áreas de PI, identificamos
95.348 ha de degradação às margens de dez
dessas áreas, o que representou 67% do total
detectado. Embora não tenha aparecido entre as dez APs mais ameaçadas no período, a
PI de maior destaque foi o Parque Estadual
(PES) da Serra dos Reis (36.442 ha, Rondônia), com mais de 17.538 ha degradados em
suas margens.
Dessa forma, ao considerarmos todas as
categorias de APs existentes na Amazônia, observamos que das dez mais ameaçadas no período, nove foram áreas de TI e uma foi área de
US (Figuras 3 e 5).

Rank (1-10) de APs ameaçadas entre 2006 a 2017
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Figura 3: Ranking das dez áreas protegidas mais ameaçadas pela degradação florestal na Amazônia Legal
no período entre 2006 e 2017
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RANKING DAS ÁREAS PROTEGIDAS MAIS PRESSIONADAS
Ordenamos as categorias de APs com
base na área degradada identificada dentro de
seus limites. Ao considerarmos as dez mais pressionadas, os valores variaram de 54.448 ha (10ª
posição do rank) a 463.873 ha (1ª posição do
rank), o que representou 51% do total detectado.
As dez TIs com as maiores ocorrências
de degradação no interior de suas áreas concentraram 47% (1.262.104 ha) do total detectado
nessas áreas no período analisado. O grande
destaque ficou para o PI Xingu, no Estado de
Mato Grosso, o qual atingiu o topo da lista das
APs mais pressionadas, com mais de 463 mil
ha de área devastada no período, em virtude,
sobretudo, das queimadas florestais ocorridas
nos últimos anos.
Em relação às áreas de US, 73% (434.449
ha) da degradação florestal concentrou-se em

dez delas. Nesse caso, o destaque ficou para a
Resex Tapajós-Arapiuns (677.513 ha, Pará),
com 167.461 ha de área devastada no período, assumindo a 4ª posição no ranking das APs
mais pressionadas.
Avaliamos também as áreas de PI, identificando 80.330 ha de degradação em dez dessas áreas, o que representou 73% do total. Embora não tenha aparecido entre as dez APs mais
pressionadas no período, a PI de maior destaque foi a Rebio (Reserva Biológica) Nascentes
da Serra do Cachimbo (342.196 ha, Pará), com
mais de 167 mil ha degradados.
Em suma, ao considerarmos todas as categorias de APs existentes na Amazônia, observamos que das dez mais pressionadas no período, oito foram áreas de TI e duas foram áreas
de US (Figuras 4 e 5).
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Figura 4: Ranking das dez áreas protegidas mais pressionadas pela degradação florestal na Amazônia
Legal no período entre 2006 e 2017
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* Zona de contenção das frentes de expansão com áreas protegidas e usos alternativos aprovada no Macrozoneamento
* Falta a Frase para essa nota
Ecológico-Econômico da Amazônia Legal (MacroZEE) pelo Decreto nº 7.378/2010 (Ministério do Meio Ambiente – MMA).
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Com base nos resultados apresentados, recomendamos:
 Monitorar a degradação florestal e usar as informações para combater queimadas e exploração ilegal de madeira. De um lado está a atividade madeireira fazendo parte do tripé econômico
dos Estados da Amazônia brasileira; de outro, o fogo como uma das práticas mais utilizadas
para a limpeza de áreas agrícolas na região amazônica − com seu inerente risco de descontrole
e expansão para áreas de floresta nativa (Nepstad et al., 1999). Diante desse paradoxo, é imprescindível a existência e manutenção de um sistema de monitoramento da degradação florestal
no Bioma que seja capaz de gerar informações estratégicas e eficientes no auxílio ao combate e
controle de tais ações.
 Implementar sistema de risco de queimadas em APs. A eficiência de atividades de combate
e controle de queimadas aumenta de forma considerável quando se considera o seu aspecto
preventivo. Nesse contexto, a implementação de um sistema capaz de apontar as áreas com
probabilidades elevadas de risco de queimadas seria de grande relevância às ações de combate e
controle. Dessa forma, seria possível direcionar esforços governamentais a regiões específicas do
Bioma, sobretudo em APs, evitando o início e a propagação de incêndios de grandes proporções
e a consequente perda de extensas áreas de floresta nativa. Recentemente, o Instituto Nacional
de Pesquisas Espaciais (Inpe) lançou a plataforma TerraMA2Q para monitoramento de alertas
de risco de queimadas, representando uma importante iniciativa nas ações de mitigação a incêndios florestais, principalmente em APs (Inpe, 2017).
 Incluir degradação florestal como indicador de conservação de APs. Com os dados frequentes fornecidos pelos sistemas de monitoramento da degradação florestal e a inclusão do tema
como indicador de conservação, é possível aperfeiçoar as atividades de órgãos como o Tribunal
de Contas da União (TCU) ligadas à avaliação da governança das APs na Amazônia. Essas
informações facilitariam a identificação de falhas administrativas e poderiam auxiliar na elaboração de políticas públicas voltadas para a gestão dessas áreas.
 Capacitar as comunidades para o manejo e controle de fogo. As comunidades que se utilizam do fogo para suas atividades rotineiras devem ter participação garantida no planejamento
e controle de tais práticas. Isso porque elas concentram informações essenciais sobre os ativos
socioambientais e econômicos em risco e estão entre as primeiras vítimas das queimadas. Nesse
contexto, políticas públicas capazes de ampliar a assistência técnica, acesso a equipamentos,
crédito e insumos ajudaria a reduzir as alarmantes extensões de áreas queimadas na Amazônia.
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As Áreas Protegidas na Amazônia Brasileira e o Plano Nacional de Logística

INTRODUÇÃO
A malha de transportes é importante
para a circulação de pessoas e mercadorias, escoamento da produção agrícola e industrial, e
seu alcance e sua eficiência costumam ser um
dos indicadores utilizados para mensurar o desenvolvimento econômico de uma região. O
Brasil conta com uma extensa malha terrestre,
cujas rodovias recobrem cerca de 20% do território do nacional, ferrovias estendem-se por
29.074 quilômetros (0,3%), além de um sistema hidroviário responsável pela movimentação, só em 2017, de 1,09 bilhão de toneladas de
cargas em instalações portuárias (CNT, 2018a).
Segundo a Confederação Nacional de Transportes, as rodovias são responsáveis pela movimentação de mais de 60% das mercadorias e
de mais de 90% dos passageiros (CNT, 2018b).
As ferrovias, em 2017, foram responsáveis por
empregar 43.382 pessoas, e as hidrovias movimentaram 8,5% a mais de carga com relação ao
ano anterior (CNT, 2018a).
Na Amazônia, assim como em todo o
país, o modelo desenvolvimentista esteve muito atrelado à expansão da malha de transportes.
A primeira rodovia construída, pioneira em conectar, por terra, a Amazônia ao resto do país, foi
a Belém-Brasília, finalizada em 1964. Durante
os anos 1970, houve investimentos robustos em
ampliar o acesso ao interior da região norte do
país por meio da construção da Transamazônica, em 1974, e da Cuiabá-Santarém, em 1976
(Pfaff, 2009). As ferrovias também marcaram,
desde o início da República, a história da região, diante de sua importância na ligação de

trechos para trânsito interno e para escoamento
de produtos como a borracha. A partir da década de 1930, a expansão da malha ferroviária
foi também decisiva na exportação de minérios,
celulose e commodities. A rede hidroviária amazônica, por sua vez, estende-se por cerca de 24
mil quilômetros de rios navegáveis (Sant’Anna,
1998). Trata-se do meio de transporte que tem
sido secularmente importante no deslocamento de pessoas e no escoamento de produtos da
região.
Embora se reconheça a importância econômica e logística da malha de transportes, a
construção de infraestruturas lineares terrestres
está direta e indiretamente relacionada à perda
de biodiversidade (Laurance et al., 2009; 2015;
2017), principalmente quando se trata da retirada da cobertura vegetal e fragmentação, como
no caso da construção de rodovias e ferrovias.
Na Amazônia, a maior parte do desmatamento
ocorre nas imediações de rodovias, e estima-se
que aproximadamente 90% da retirada de vegetação nativa ocorra em uma distância de até
100 quilômetros dessa malha de transportes
(Alves, 2002). Estudos discutem também que,
em uma distância de até 50 quilômetros dessas infraestruturas, os níveis de desmatamento variam de 67% (Asner et al., 2006) a 85%
(Chomitz & Thomas, 2001). Análises de 2014
(Barber, 2014) demonstram, ainda, que 94,9%
do desmatamento na Amazônia Legal ocorreu
em área muito menor, em uma distância de até
5,5 quilômetros de rodovias e um quilômetro
de rios, o que reforça a íntima conexão entre a
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expansão desses meios de transporte e a retirada de vegetação nativa.
Além disso, tais infraestruturas estão
relacionadas a alterações físico-químicas do
ambiente, facilitação de invasão por espécies
exóticas e alterações comportamentais, atropelamento e mortalidade de animais (Gumier-Costa & Sperber, 2009; Laurance et al., 2017).
Destacam-se, ainda, os impactos sociais decorrentes da implantação de grandes obras, já que
a construção da malha de transportes também
está relacionada a conflitos que envolvem desapropriações, migrações voluntárias e forçadas,
impactos culturais, problemas sociais como alcoolismo e prostituição, além da dissipação de
doenças (Alamgir, 2017). Ademais, a ampliação de estradas a áreas remotas, por exemplo,
tende a ampliar o acesso à mineração ilegal,
contrabando e tráfico de drogas (Asner, 2013;
Alamgir, 2017).
No Brasil, o planejamento das infraestruturas de transporte é de responsabilidade do
Governo Federal, que o faz a partir de planos
nacionais. Desde julho de 2018 está em vigor o
Plano Nacional de Logística (PNL)[1], que pertence ao Programa de Parcerias e Investimentos
(PPI), criado dois anos antes para incentivar e
acelerar os processos de concessões à iniciativa
privada. Nesse sentido, o PNL tem entre seus
objetivos indicar as áreas que mais necessitam
de investimentos na área de transportes.
O PNL foi elaborado pela Empresa de
Planejamento e Logística (EPL) e teve como
base o Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT) e outros planos setoriais, como

o Plano Nacional de Integração Hidroviária
(PNIH), o Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), o Plano Hidroviário Estratégico (PHE), os Planos Estaduais de Logística
e Transporte (PELTs), e o Plano Nacional de
Logística Integrada (PNLI).
Com o objetivo de indicar os empreendimentos e investimentos necessários para aperfeiçoar a infraestrutura de transportes no país, o
PNL considera em sua metodologia as matrizes
de origem e destino, que mostram a quantidade
total de carga movimentada entre duas zonas
de tráfego, por grupo de produto, para diferentes cenários de projeção de demanda: pessimista, mediano e otimista. Assim, agrupam-se
os produtos em Carga Geral, Granel Líquido,
Granel Sólido Não Agrícola e Granel Sólido
Agrícola, assumindo para os três primeiros o
cenário mediano e, para o último, o otimista.
A partir dos critérios mencionados, foram simulados dois cenários para atender à demanda de movimentação de cargas para 2025.
O Cenário Rede Básica considera a rede multimodal existente e as obras em execução com
finalização prevista até o final de 2018, e foi
utilizado como base para as simulações realizadas visando ao horizonte de 2025. As obras em
execução somam 262 quilômetros de rodovias
e 892 quilômetros de ferrovia (duplicação da
Estrada de Ferro Carajás).
O Cenário 2025 foi desenhado considerando, além das rodovias, ferrovias e hidrovias
existentes, as obras que estarão em funcionamento até 2025. Nesse cenário também foram
considerados o aumento da capacidade das

Resolução da Presidência da República n º 45, de 2 de julho de 2018. Disponível em:<http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/
jsp/visualiza/index.jsp?data=03/07/2018&jornal=515&pagina=6> Acesso em fevereiro de 2019.

[1]
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ferrovias existentes e o incremento da cabotagem marítima. Das obras rodoviárias a serem
executadas, são 7.756 quilômetros entre duplicações, adequações e construções. Para as ferrovias, estima-se 3.223 quilômetros de construção (Ferrogrão, Ferrovia Norte-Sul e Ferrovia
Integração Leste-Oeste) e 12.675 quilômetros
de adequação de capacidade. Por fim, também
se prevê a construção de 560 quilômetros de
hidrovia (Hidrovia do Tocantins).
O objetivo deste capítulo é analisar o impacto do Cenário 2025 do PNL sobre as Áreas
Protegidas da Amazônia Legal brasileira, identificando as pressões e as ameaças sobre essas
áreas. A área de afetação das obras previstas no
PNL foi definida com base na Portaria Interministerial n.º 60, de 24 de março de 2015[2], que
estabelece a área de influência direta dos empreendimentos lineares, definindo a área de 40
quilômetros no entorno de rodovias na Ama-

zônia Legal. Desse modo, considera-se pressão
a incidência da área de afetação da obra dentro
dos limites da área protegida. Para as ameaças,
considerou-se uma área de 40 quilômetros no
entorno das áreas protegidas, assim uma obra
ameaça uma área protegida quando sua área de
afetação se sobrepõe à área de amortecimento.
Para a análise, foram utilizados os dados
de Áreas Protegidas de 2019[3] do Instituto Socioambiental e os dados da rede georreferenciada do Plano Nacional de Logística de 2018[4]
Para a análise das pressões e das ameaças, as
áreas protegidas foram agrupadas de acordo
com o tipo: Terra Indígena (TI), Unidade de
Conservação de Proteção Integral (PI) e Unidade de Conservação de Uso Sustentável (US).
Os resultados são apresentados em um mapa
e em um ranqueamento das áreas protegidas
mais pressionadas e mais ameaçadas pelo Cenário 2025 do PNL.

Portaria Interministerial assinada pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Justiça, Ministério da Cultura e
Ministério da Saúde.
[3]
Base cartográfica de Unidades de Conservação federais e estaduais e Terras Indígenas na Amazônia Legal. Instituto Socioambiental, Programa Monitoramento de Áreas Protegidas, janeiro/2019.
[4]
Disponível em: <www.epl.gov.br/rede-georeferenciada>. Acesso em: janeiro de 2019.
[2]
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RESULTADOS
As análises foram desenvolvidas visando
mensurar os impactos das infraestruturas sobre
as áreas protegidas (APs) a partir da implementação do Cenário 2025 do PNL, que contempla tanto a malha já existente quanto as obras
a serem concluídas até 2025. Os resultados demonstram que as obras previstas pressionam diretamente 504 e ameaçam 627 áreas protegidas
(Figuras 3A e 6). Das 424 Terras Indígenas da
Amazônia Legal, 270 são pressionadas e 333
ameaçadas por esse plano. Com relação às UCs,
das 339 unidades da Amazônia Legal, 234 são
pressionadas e 294 ameaçadas. Sendo que as
obras pressionam 68,33% [82 UCs] das unidades de proteção integral e 69,4% [152] das de
uso sustentável, e ameaçam 86,66% [104] PI e
86,76% [190] US (Figura 3B).
A partir da análise da incidência das
obras previstas no PNL sobre as APs, vê-se
que muitas das áreas são, ao mesmo tempo,
pressionadas e ameaçadas. Dentre elas, verificou-se que todas as pressionadas são também ameaçadas, e 80,2% das APs ameaçadas
são também pressionadas. Destas há 270 TIs,
151 USs e 82 PIs, ou seja, respectivamente,
cerca de 81%, 80% e 79% das APs ameaçadas
pelas infraestruturas.
Considerando que uma área protegida
pode ser impactada por mais de um meio de
transporte, foram levantadas 226 APs ameaçadas e 127 pressionadas por mais de um modal,
das quais 28 foram ameaçadas e 16 pressionadas simultaneamente por rodovias, ferrovias e
hidrovias. Cerca de 22% das Terras Indígenas

da Amazônia Legal são ameaçadas por dois
ou três dos meios de transporte, e mais de 10%
delas são pressionadas pelas obras previstas no
PNL. A influência múltipla também atinge as
unidades de conservação. As USs são pressionadas em 25,6% e ameaçadas em 45,2%, enquanto as PIs o são, respectivamente, em 21,6%
e 27,5%. As análises demonstram, ainda, que
nenhuma área protegida é impactada simultaneamente pelos quatro modais.
Com relação ao detalhamento por modal,
verificou-se que só as rodovias ameaçam 626 áreas protegidas e pressionam 502, ou seja, a infraestrutura desse meio de transporte incide sobre
quase 100% das APs impactadas pelo PNL. As
hidrovias foram o segundo meio de transporte
a mais impactar as áreas protegidas, pressionando quase 20% e ameaçando aproximadamente
30% das APs atingidas por esse planejamento.
Seguidas pelas ferrovias, que ameaçam 11,3%
e pressionam 9,3% das UCs e TIs. A malha de
dutos, cuja extensão é a menor dentre os meios
de transporte no PNL (4.591 quilômetros), foi
também a que menos atingiu as áreas protegidas
(cerca de 0,4%), incidindo diretamente em duas
áreas e ameaçando mais três APs (Figura 3C).
Dos impactos do PNL sobre as áreas protegidas, as rodovias correspondem a
83,8% das pressões e 76,6% das ameaças que
incidem em TIs. Enquanto as hidrovias representam 16,8% das ameaças e 11,5% das
pressões, e ferrovias e dutos, juntos, correspondem à cerca de 6,6% das ameaças e 4,7%
das pressões nesses territórios. Rodovias in-
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cidem ainda em 293 das Unidades de Conservação ameaçadas e pressionadas pelas infraestruturas, sendo 62% das USs e 74,3%
das PIs. Já as hidrovias correspondem à cerca
de 28% das ameaças que incidem nas USs

e 15,7% nas PIs, além de 18% das pressões
nessas áreas. Por fim, as ferrovias pressionam
cerca de 10% das UCs pressionadas pelas infraestruturas, e os dutos incidem sobre menos de 0,4%.

AMEAÇA
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Figura 3:
(A) Áreas Protegidas na Amazônia Legal ameaçadas e pressionadas pelas infraestruturas previstas no PNL.
(B) Detalhamento das Áreas Protegidas na Amazônia Legal ameaçadas e pressionadas pelas infraestruturas
previstas no PNL por tipo (TI, US e PI).
(C) Impacto dos modais por tipo de área protegida.
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AS ÁREAS PROTEGIDAS MAIS PRESSIONADAS E MAIS
AMEAÇADAS PELO PNL – CENÁRIO 2025
Na segunda etapa da análise da incidência
do PNL sobre as áreas protegidas da Amazônia
Legal, optou-se por considerar apenas as obras
planejadas e em construção, previstas para estarem em operação em 2025, excluindo-se a rede
de transporte multimodal já existente. Com
essa escolha, objetiva-se fazer uma projeção das
APs a serem impactadas com a execução do
PNL, afora a malha já estabelecida.
Para identificar quais são as áreas protegidas mais pressionadas e mais ameaçadas, foi
elaborado um índice a partir da sobreposição
entre a área de afetação da obra e a área protegida, no caso das pressões, ou a zona de amortecimento, no caso das ameaças. Para tanto,
considerou-se a incidência das obras em rela-

ção à área total da AP ou de sua zona de amortecimento, ou seja, um percentual de sobreposição. Em seguida, aplicou-se um peso sobre
essas porcentagens de acordo com o impacto
provocado por cada modal. As rodovias receberam peso 3, por provocarem elevados impactos ao seu entorno, seguidas pelas ferrovias que
receberam peso 2, e pelas hidrovias que receberam peso 1. Não há dutos planejados para
2025. O índice varia de 0 a 1, ou seja, recebem
o índice zero as APs que não são impactadas
por nenhuma obra do Cenário 2025 do PNL,
enquanto a nota 1 é aferida para as APs que
têm 100% de sobreposição com cada modal. Os
resultados dessa análise estão sintetizados nas
Figuras 4 e 5.

Áreas Protegidas
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Figura 4. Ranqueamento das dez áreas
protegidas mais pressionadas pelo
Cenário 2025 do PNL na Amazônia.
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Ao analisar as dez APs mais pressionadas
pelo tipo, tem-se que o maior impacto recai sobre as TIs (5), seguido pelas PIs (3) e pelas USs
(2). Dentro desse último grupo, há uma Área
de Proteção Ambiental (APA), categoria de
UC muito mais permissiva do que as demais.
Excluindo-se a APA do ranqueamento, a RDS
do Pucuruí-Ararão, também uma US, passaria
a incorporá-lo, mantendo a mesma quantidade
de área protegida por tipo.
Partindo das pressões e ameaças provocadas apenas pelas obras em construção ou
adequação, assinala-se que nenhuma área protegida é impactada por mais de um modal. As
quatro APs mais pressionadas são impactadas
por rodovias, sendo que a Esec Rio Ronuro, a
TI Batovi e a TI Pequizal do Naruvôtu têm
100% de suas áreas afetadas. Estas APs sofrerão os impactos da construção do trecho de
433,9 quilômetros da BR-242, entre a BR-163
e a MT-242, que cortará a parte ocidental do
Mato Grosso no sentido leste-oeste. Já a TI
Arara do Rio Branco será afetada pela construção da MT-174, que se estenderá por 267,6
quilômetros entre a MT-420 e a MT-206/418.

O segundo modal que mais pressiona as
áreas protegidas são as ferrovias, que impactam
quatro APs – duas TIs e duas PIs –, sendo que
três delas têm mais de 80% de sua área afetada. As hidrovias pressionam as duas USs, sendo que a RDS do Alcobaça se sobrepõe inteiramente à APA do Lago Tucuruí, e, assim, as
duas têm 100% de suas áreas pressionadas.
Em relação à distribuição espacial, as
quatro APs mais pressionadas estão no Mato
Grosso, enquanto as demais se encontram no
Pará. Já em relação às APs mais ameaçadas,
cinco estão no Mato Grosso, quatro no Pará e
uma no Tocantins.
A presença de uma obra no entorno
de uma área protegida pode provocar impactos dentro dos limites da área, levando,
por exemplo, ao aumento do desmatamento
e causando, o chamado efeito de borda. Por
isso, é importante que a análise do impacto
das obras do PNL seja realizada também em
seu entorno – neste caso, em uma zona de
amortecimento de 40 quilômetros em volta
das APs – o que traz a dimensão das ameaças
provocadas.

Áreas Protegidas

Tipo

TI Pequizal do Naruvôtu

TI

TI Batovi

TI

Esec Rio Ronuro

PI

RI Praia do Mangue

TI

RI Praia do Índio

TI

1
2
3
4
5

TI Arara do Rio Branco

TI

Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo

PI

7

PI Xingu

TI

8

Flona do Jamanxim US

9

APA Foz do Rio Santa Teresa US

10

Figura 5. Ranqueamento das dez
áreas protegidas mais ameaçadas pelo
Cenário 2025 do PNL na Amazônia.
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A análise das áreas protegidas mais ameaçadas aponta que o tipo de AP mais impactado também são as TIs, que somam seis entre
as dez APs destacadas. Na sequência têm-se as
PIs e USs, ambos representados por duas áreas
ameaçadas. Entre as USs há a presença da APA
Foz do Rio Santa Teresa, que ocupa a décima
posição entre as APs mais ameaçadas. No entanto, se a análise desconsiderar as APAs por
serem UCs mais permissivas, a Flona do Trairão, também uma US, ocupa a décima posição
no ranqueamento.
Assim como ocorre com as pressões, nenhuma área protegida é ameaçada por mais
de um modal, bem como não há impactos de
hidrovias entre as APs mais ameaçadas. Desse
modo, cinco APs são ameaçadas por rodovias,
sendo que três delas têm mais de 80% de suas
zonas de amortecimento impactadas por esse
modal. As rodovias BR-242 e a MT-174, além
de serem responsáveis por pressionar as áreas
protegidas, também as ameaçam, impactando
o seu entorno.
As outras cinco APs são ameaçadas por
ferrovias, sendo que duas delas têm mais de
80% de suas zonas de amortecimento impactadas por esse modal. A ferrovia Norte-Sul, com
mais de 1.500 quilômetros de extensão e que
cortará os estados de Goiás e Tocantins, ameaça a APA Foz de Santa Teresa. No entanto,
a maior parte da ameaça provocada por fer-

rovias está vinculada ao projeto da Ferrogrão,
que impactará quatro das áreas mais ameaçadas: RI Praia do Mangue, RI Praia do Índio, PI
do Xingu e a Flona do Jamanxim. A Ferrogrão
também é responsável pela pressão sobre a Rebio Nascentes da Serra do Cachimbo e sobre
o Parna do Jamanxim. Com quase mil quilômetros de extensão, partindo da região produtora de cereais de Sinop (MT) até o porto de
Miritituba (PA), a Ferrogrão visa consolidar
o novo corredor ferroviário de exportação do
Brasil pelo norte do país. Paralela à BR-163, a
ferrovia pode potencializar os impactos socioambientais da rodovia na região.
Por fim, destaca-se que seis áreas protegidas estão tanto entre as áreas mais pressionadas quanto entre as mais ameaçadas. A Floresta
Nacional do Jamanxim, que nesta análise aparece entre as APs mais ameaçadas, sofreu duas
tentativas de redução de sua área nos últimos
anos, primeiro por meio da Medida Provisória (MP) 756, e depois via Projeto de Lei n.º
8.107/2017, que pretendia reduzir 354 mil hectares da Flona[5]. A justificativa era regularizar
ocupantes antigos, mas, na prática, servia também para acomodar grandes invasores de terra
na área protegida. Avalia-se ainda que, com a
construção da Ferrogrão, projetos semelhantes
podem voltar a ganhar força, ameaçando a integridade territorial e socioambiental desta e de
outras áreas protegidas na região.

Um maior detalhamento das propostas de redução da Flona do Jamanxim estão disponíveis na nota técnica elaborada por
organizações da sociedade civil em repúdio ao PL nº 8.107/2017 e suas emendas. Disponível em: <www.socioambiental.org/
pt-br/noticias-socioambientais/propostas-do-governo-e-do-congresso-para-jamanxim-tambem-vao-beneficiar-mineradoras> Acesso em fevereiro de 2019.

[5]

Figura 6. Incidência do Plano Nacional de Logística (PNL) - Cenário 2025 em áreas protegidas na Amazônia Legal.
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Considerando, de um lado, a importância da malha de transportes, e de outro,
todos os impactos associados à implementação de sua infraestrutura, algumas medidas
podem ser tomadas visando à mitigação e à
compensação de tais impactos. Independentemente da dimensão da obra, mensurar os
impactos socioambientais em curto, médio
e longo prazo é imprescindível para prever
danos e gerir o território de forma responsável, garantindo a otimização de recursos e
a conservação da sociobiodiversidade. Além
disso, o monitoramento das infraestruturas
também é necessário para que intervenções
sejam feitas visando às readaptações e à mitigação de impactos negativos associados às
obras. Ou seja, é preciso fortalecer e garantir a aplicação dos mecanismos de avaliação
de impactos ambientais, assegurando que
esses estudos sejam realizados de forma detalhada e rigorosa.
Entre os maiores danos gerados pela
implantação da malha de transportes, está a
intensificação da retirada de vegetação nativa e da mortalidade de fauna. Com relação
às rodovias, cujos atropelamentos são causa
significativa de óbitos, iniciativas como o
Programa Corredores Ecológicos correspondem a uma alternativa de gestão e ordenamento territorial. A proposta visa garantir a
integridade de processos ecológicos em áreas em que o processo de fragmentação pode

interferir na manutenção do fluxo gênico e
dispersão, comprometendo, assim, a manutenção da biodiversidade.
Para além dos impactos sobre a flora
e fauna, é preciso colocar em relevo os impactos que as obras de infraestrutura provocam sobre os povos indígenas e populações
tradicionais. A Amazônia é ocupada por
uma grande diversidade de populações cujos
modos de vida estão diretamente atrelados
ao território e a seus recursos. Decerto, impactos como o incremento do desmatamento na região ameaçam diretamente essas populações e a manutenção de seus modos de
vida e tradições. Nesse sentido, a adoção de
protocolos de consulta nos processos de planejamento das obras de infraestrutura é fundamental para que os povos indígenas e as
populações tradicionais possam ser ouvidos
a respeito dos impactos causados sobre seus
territórios. Os protocolos de consulta podem
resultar na readequação dos projetos ou, em
alguns casos, evidenciar a inviabilidade de
sua execução.
Com efeito, as estratégias para a mitigação dos impactos socioambientais, sejam através da adoção de estudos de impacto ambiental, da aplicação de protocolos de
consulta ou da implementação de corredores
ecológicos, são importantes para a proteção
dos recursos naturais da Amazônia, dos seus
territórios e dos povos que a habitam. No en-
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tanto, o PNL segue um modelo de desenvolvimento que historicamente tem se mostrado pouco sustentável, atrelado ao incremento
do setor primário e pautado na exaustão de
recursos naturais e na desterritorialização de
povos indígenas e populações tradicionais.
A Ferrogrão, por exemplo, passará ao lado
da BR-163, o que evidencia a fragilidade

do planejamento da malha de transportes,
potencializando os impactos negativos na
região. Desse modo, é preciso questionar a
implementação das obras do Cenário 2025
do PNL, tendo em vista que impactarão significativamente a Amazônia e, mais especificamente, as áreas protegidas, os povos indígenas e populações tradicionais da região.
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Garimpo ilegal nas UCs e TIs da Amazônia Brasileira

INTRODUÇÃO
Invasão, contaminação e violência para
além das fronteiras. Mais do que um problema regional ou nacional, o garimpo ilegal se
espalha na Amazônia sem respeitar fronteiras
políticas. Um mapeamento inédito da Rede
Amazônica de Informação Socioambiental
Georreferenciada (Raisg), lançado em dezembro de 2018, mostra a distribuição dessa atividade ilegal e seus impactos socioambientais
na Amazônia boliviana, brasileira, colombiana,
equatoriana, peruana e venezuelana, numa visão
pan-amazônica da extensão do impacto (ISA,
2018). O levantamento realizado indica 2.312
pontos e 245 áreas de garimpo ou extração de
minerais, como ouro, diamantes e cassiterita na
pan-amazônia. Além disso, foram mapeados 30
rios afetados pela atividade ou por rotas para a
entrada de máquinas, insumos e pela saída de
minerais. Em números absolutos, a Venezuela é
a campeã de garimpo ilegal, seguida pelo Brasil,
Equador e Peru. Segundo o mapeamento, das
649 áreas naturais protegidas – que, no Brasil,
são identificadas como Unidades de Conservação (UCs) – 55 têm pontos de garimpo ativos
ou balsas dentro de seus limites. Há, ainda, um
total de 41 áreas naturais protegidas que sofrem
danos indiretos, seja pela existência de garimpos inativos dentro delas ou de garimpos ativos
em sua áreas de amortecimento ou limítrofes.
Ainda na pan-amazônia, no caso de Territórios
Indígenas (TIs), 78 dos 6.207 apresentam ati-

vidades garimpeiras em seu limite ou no entorno, enquanto 102 têm garimpo ativo ou balsas
operando dentro de seus limites.
No Brasil, o levantamento mapeou 453
garimpos ilegais, mas este número está subestimado, posto que a pesquisa centrou-se em
atividade de garimpo ilegal afetando as TIs e
UCs, apenas. Foram identificadas 25 UCs afetadas pela atividade garimpeira ilegal, além de
outras quatro com balsas operando nos rios
dentro de seus limites. Em relação às Terras
Indígenas, o Brasil lidera com 18 Terras entre
as 37 com ocorrência de garimpo ilegal dentro
de seus limites na pan-amazônia, além de 20
terras com atividade de balsas.
Um estudo realizado entre 2001 e 2013
sugere um aumento no desmatamento ligado à
exploração de ouro nas principais áreas de floresta tropical na Amazônia, e que as maiores
áreas de extração estão localizadas em um raio
de dez quilômetros de 31 áreas protegidas: segundo os autores, enquanto entre 2001 e 2006
houve perda de 377 km², entre 2007 e 2013 a
perda foi de 1.303 km², sendo que as três regiões identificadas com maior pressão são as
florestas dos escudos das Guianas, as florestas
úmidas do sudoeste amazônico e as florestas do
Xingu e Tapajós no Brasil (ALVAREZ-BERRÍOS & AIDE, 2015). Entretanto, o corte raso
e a conversão de vegetação natural não são os
únicos impactos diretos do garimpo. Na Ama-
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zônia, onde o pescado é a fonte proteica básica
da dieta de povos ribeirinhos, tradicionais e indígenas e até mesmo de populações de cidades
de pequeno e médio porte, o acúmulo de mercúrio acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial de Saúde requer ações imediatas. O uso do mercúrio faz parte do processo
utilizado no garimpo para separar o ouro dos
demais sedimentos, sendo que uma parte dele
acaba indo parar nos rios e igarapés, e a outra
é lançada na atmosfera, precipitando-se posteriormente. As águas dos rios e os peixes que ingerem o mercúrio levam-no para regiões ainda
mais distantes, amplificando a área de impacto
direto e o número de comunidades contaminadas. É por meio da ingestão, especialmente de
grandes peixes carnívoros contaminados, que se
dá a maior contaminação de seres humanos. O
mercúrio é um metal altamente tóxico, causador de graves danos permanentes. Atualmente,
sabe-se que ele é responsável por causar alterações diretas no sistema nervoso central, implicando em distúrbios cognitivos e motores, perda de visão e doenças cardíacas, dentre outros,
além de depositar-se nos tecidos dos rins, do
fígado e no sistema digestivo, causando diversas
lesões. A exposição aguda por inalação de vapores de mercúrio pode resultar em debilidade,
fadiga, anorexia, perda de peso e perturbações
gastrointestinais. Além de úlcera gastrointestinal e necrose tubular aguda, a exposição excessiva pode gerar reações como delírio, alucinação e tendência suicida (HECK & TRANCA,
2014; MALM, 1998; RATCLIFFE et al.,
1996; VEIGA & MEECH, 1999). Um ponto

de grande atenção são as mulheres gestantes,
pois o contato com altas concentrações gera
má-formação do feto. Ademais, é reconhecida e amplamente estudada também a relação
da mineração com o aumento da transmissão
de malária (CASTELLANOS et al., 2016;
KNOBLAUCH et al., 2014; SILBERGELD
et al., 2002). No Brasil, a maioria dos casos de
malária origina-se em áreas rurais relacionadas
às minas de ouro da Região Amazônica (DE
OLIVEIRA et al., 2013).
Na América do Sul, a prática de mineração de ouro de aluvião é documentada desde a
colonização espanhola e estima-se que, de 1550
até 1880, aproximadamente 200 mil toneladas
métricas de mercúrio tenham sido despejadas no ambiente (MALM, 1998). O Brasil já
passou por muitas corridas do ouro (MALM,
1998; VEIGA & MEECH, 1999). MACHADO & FIGUEIROA (2001), em uma revisão
da história da mineração no Brasil, apresentam
uma estimativa de exploração de ouro e diamante pelos períodos Brasil Colônia, Império
e República, atingindo um total de, aproximadamente, 30 mil toneladas de ouro e 22 mil
milhares de quilates de diamantes, de 1500 até
o ano 2000, o que representa uma quantidade
incalculável de mercúrio despejado. De fato, estima-se que, apenas na atual corrida de ouro, já
tenham sido despejadas 2000 toneladas métricas no meio ambiente (MALM, 1998).
Nesta análise, detalhou-se o resultado do
mapeamento do garimpo ilegal que pressiona e
ameaça diretamente as Terras Indígenas e as Unidades de Conservação da Amazônia Brasileira.
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BOX:
O POVO YANOMAMI ESTÁ CONTAMINADO POR
MERCÚRIO DO GARIMPO
Uma das regiões mais afetadas
da Amazônia é o território Yanomami,
que se estende entre o Brasil e a Venezuela. Em um estudo realizado pelo
Instituto Socioambiental, em parceria
com a Hutukara Associação Yanomami e a Fundação Oswaldo Cruz, foram coletadas 239 amostras de cabelo
em nove aldeias (2014); a prioridade
foi dada aos grupos mais vulneráveis à
contaminação: crianças, mulheres em
idade reprodutiva e adultos com alguma história de contato direto com a
atividade de extração de ouro. Também
foram coletadas 35 amostras de peixes,
item alimentar fundamental na dieta
das comunidades. O estudo foi realizado nas regiões de Papiú e Waikás, onde
residem os grupos étnicos Yanomami e
Ye’kwana. O caso mais alarmante foi o
da comunidade Yanomami de Aracaçá,
na região de Waikás, onde 92% do total
das amostras apresentaram alto índice
de contaminação. Esta comunidade,
entre todas as pesquisadas, é a que tem
o garimpo mais próximo. O garimpo

já deixou marcas profundas no povo e
no território Yanomami. Entre 1986 e
1990, estima-se que 20% da população
(1.800 pessoas) morreu em função de
doenças e violências causadas por 45
mil garimpeiros que invadiram suas
terras. A invasão e a tensão crescente
do garimpo culminaram em um episódio de grande repercussão mundial
por sua barbárie: em 1993, garimpeiros
invadiram uma aldeia Yanomami e assassinaram, a tiros e golpes de facão, 16
indígenas, entre eles idosos, mulheres e
crianças. Conhecido como o Massacre
de Haximu, este foi o primeiro caso julgado pela Justiça brasileira no qual os
réus foram condenados por genocídio.
Ainda assim, o garimpo continua sendo uma ameaça à vida dos Yanomami
e Ye’kwana e, desde 2014, a invasão de
seus territórios cresce assustadoramente: em 2017 estimava-se que cinco mil
garimpeiros atuavam ilegalmente na
Terra Indígena Yanomami, mesmo havendo denúncias sistemáticas pelas comunidades indígenas e seus parceiros.

Fonte: O povo Yanomami está contaminado por mercúrio do garimpo. (ISA, 2016)

Garimpo ilegal nas UCs e TIs da Amazônia Brasileira

METODOLOGIA
Para a localização dos garimpos, foram mapeadas informações de três naturezas distintas:
cartográfica (Reservas garimpeiras na Amazônia
(INPE, 2017) ; garimpo na TI Yanomami (ISA,
2014) ; áreas de garimpo (ISA, 2017a); garimpos
nas TIs do povo Kayapó (ISA, 2017b); garimpos
na região da bacia do Xingu (ISA, 2017b); áreas
embargadas em virtude de garimpo ilegal (Ibama, 2017); bibliográfica (artigos, relatórios e estudos, como o Relatório sobre a atividade garimpeira no entorno e interior das UCs próximas aos
empreendimentos hidrelétricos São Luiz do Tapajós e Jatobá (ICMBio, 2012); garimpo nos planos de manejo e gestão disponíveis para as UCs
brasileiras (ISA, 2017a); subsistemas de notícias
e pressões e ameaças (ISA, 2017a); e informação
pessoal da rede de pesquisadores, colaboradores
e técnicos de campo do ISA. Em alguns poucos casos, não foi possível localizar exatamente o
garimpo dentro da TI ou da UC, casos em que
se optou por lançar um ponto simbolizado com
“localização aproximada”.
Como apoio à localização e outras informações, foram utilizadas as seguintes bases de
dados: IBGE, base 1:250.000: ECO_Ext_mineral; IBGE, base 1:1.000.000: EE_Garimpo;
CPRM, base 1:1.000.000: Recmin_CPRM
(compilação de diferentes fontes dos pontos
de extração de recursos minerais no Brasil) ;
CPRM: Projeto Diamante Brasil (http://geociencias.cprm.gov.br/diamante/).
A partir destas informações e com apoio
de imagens de satélite, foi possível mapear as
áreas (polígonos), rios (linhas) ou localização
pontual (precisa ou estimada) dos garimpos.

Foram mapeados como pontos as informações
de garimpo que não puderam ter sua extensão
avaliada em imagens de satélite. É importante
ressaltar que por meio de imagens de satélite não
foi possível mapear a mineração de pequena escala que atinge as partes mais remotas da Amazônia, e que, no entanto, colocam em risco fragmentos de floresta considerados entre os mais
bem conservados, bem como as comunidades
indígenas em situação de isolamento voluntário.
Da mesma forma, provavelmente não é possível
identificar todos os cursos de água atualmente
afetados pelo uso de balsas, especialmente quando não há comunidades indígenas e tradicionais
que possam fornecer essas informações.
A classificação dos garimpos como ilegais
deu-se a partir dos seguintes critérios: quando
localizado no interior de Terras Indígenas, em
virtude da ausência de regulamentação nacional ou quando localizado no interior de UCs
cuja categoria não prevê a atividade. No caso de
categorias de UCs nas quais a atividade é permitida, foram consultados os Planos de Manejo. No caso de garimpos próximos ou no limite
das UCs, utilizou-se base de dados do então
Departamento Nacional de Produção Mineral
(DNPM, atualmente Agência Nacional de Mineração), para identificar aqueles garimpos que
não apresentavam autorização do órgão. Assim,
a classificação final das TIs e UCs em relação
ao garimpo ilegal foi: 1. sem afetação direta conhecida; 2. ameaça – garimpo ilegal no limite
ou entorno; 3. ameaça – garimpo ilegal inativo
no interior; 4. pressão – balsas no limite ou interior; 5. pressão – garimpo ilegal no interior.
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RESULTADOS
Além das bases cartográficas e das informações pessoais de colaboradores, foram analisadas 1.236 notícias, cobrindo três décadas, 93
Planos de Manejo ou Gestão Federais e Estaduais. O detalhamento da situação do garimpo nas
TIs e UCs na Amazônia Brasileira nos traz que

das 353 UCs avaliadas em relação à incidência
de garimpo, 298 estão na classe 1, sem pressão ou
ameaça direta conhecida, e 25 na classe 5, com
garimpo ativo no interior da UC. No caso das
TIs, 18 encontram-se na classe 5, e 341, ou 87%,
encontram-se na classe 1 (Tabela 1). Foram en-

Tabela 1 - Classificação das UCs federais e estaduais e TIs segundo classe de risco ao garimpo ilegal.
Classe

Classe 1- sem afetação direta conhecida

Classe 2 - ameaça – garimpo ilegal no limite ou entorno
Classe 3 - ameaça – garimpo ilegal inativo no interior
Classe 4 - pressão – balsas no limite ou interior

Classe 5 - pressão – garimpo ilegal ativo no interior

contradas evidências da ocorrência de garimpo
em 56 UCs , o que representa 15 % do total de
UCs na Amazônia, sendo que a maior parte destas UCs está localizada exclusivamente nos estados do Pará (20) e do Amazonas (14), seguido
de Rondônia (6) e, depois, em mesmo lugar no
ranking, Mato Grosso, Amapá e Roraima.

número UCs (%)
298 (85%)
12 (3%)
14 (4%)
4 (1%)
25 (7%)

número TIs (%)
341 (87%)
7 (2%)
4 (1%)
20 (5%)
18 (5%)

A localização dos garimpos ilegais
pode ser vista no mapa 1 (Figura 1), além de
estar disponível para acesso dinâmico no site
Mineria Ilegal (Raisg, 2018) . Nos mapas 2 e
3 (Figuras 2 e 3), seguem, respectivamente,
as TIs e as UCs classificadas segundo o risco
de garimpos.

Figura 1: Localização dos garimpos ilegais na Amazônia Brasileira.

Garimpo ilegal nas UCs e TIs da Amazônia Brasileira

7

Figura 2: Terras Indígenas segundo a classe de garimpos ilegais.
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Figura 3: Unidades de Conservação segundo a classe de garimpos ilegais.
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Em relação ao grupo das UCs, proteção
integral e uso sustentável, embora a grande
maioria das unidades esteja na classe 1, quase 85%, é de grande preocupação o fato de a

3(3%)

6(6%)

1(1%)

segunda outra classe mais representativa ser a
Classe 5, com 25 unidades, mais de 7% do total
de UCs analisadas (Figuras 4 e 5). Ainda, evidencia-se que, mesmo com três frentes de ob-

4(7,5%)

9(9%)

1(2%)

10(18,5%)

1(2%)
Classe 1

(A)
USO
SUSTENTÁVEL

Classe 2

(B)
PROTEÇÃO
INTEGRAL

Classe 3
Classe 4
Classe 5

80(81%)

38(70%)

Figura 4: Distribuição de UCs federais por classe de risco ao garimpo por grupo - (A) uso sustentável e (B)
proteção integral.

3(2%)
5(4%)

1(1%)

4(3%)

1(1%)

1(1%)

2(2,5%)

2(2,5%)
Classe 1

(A)
USO
SUSTENTÁVEL

Classe 2
Classe 3
Classe 4

(B)
PROTEÇÃO
INTEGRAL

Classe 5

114(90%)

66(93%)

Figura 5: Distribuição de UCs estaduais por classe de risco ao garimpo por grupo - (A) uso sustentável e
(B) proteção integral.
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tenção, checagem e validação de dados de natureza distintos, o método de levantamento de
dados é limitado e pode ter omitido garimpos,
principalmente de pequena escala e com pouca
visibilidade na mídia. Em relação às categorias
de UC, as que apresentam maior incidência de
unidades em classe 5 são as Esec, Flona, Parna
e Resec em âmbito federal, e FES, PES, RDS
Nome
APA
ARIE
ESEC
FLONA
PARNA
RDS
REBIO
RESEC
RESEX

e REBio em âmbito estadual (Figuras 6 e 7).
Embora seja muita difícil quantificar de forma
segura o tempo de persistência dos garimpos
ilegais em UCs, a partir dos documentos analisados podemos inferir um tempo médio de
aproximadamente 20 anos, muito embora sejam intervalos bem distintos: em alguns casos,
de um ano, e outros de mais de 50 anos.

Classe 2

Classe 3

1
1

1
3
2

1

1

2

3

Classe 4

Classe 5

1
1

1
9
8
1

Figura 6: Distribuição de UCs federais nas classe 2, 3, 4, e 5
de risco ao garimpo por categoria.

Nome

APA
ARIE
ESEC
FES
MONAT
PES
RDS
REBIO
RESEC
RESEX
RVS

Classe 2

Classe 3
2

Classe 4

2
2
2

1

Classe 5

3
1

1

1
1

1
1
1

Figura 7: Distribuição de UCs estaduais nas classe 2, 3, 4, e
5 de risco ao garimpo por categoria.
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Ranque

(B)

PA 2

34

RO 3

UFs

MT 4

15

AP 5

MA 7
AC 7

120

5

RR 6

TO 7

89
16

4

43

0

30

0

40

0

49

0

10

20

30

40

Números de UCs (absoluto)

50

26

AM 3
RO 4

MT 5

MA 7
AC 7

131

18

235

18

89

13

RR 6

TO 7

16

31

PA 2

131

16

Ranque

AP 1

235

43

UFs

AM 1

Nº de TIe UCs na UF

(A)

varia se considerado o número absoluto de TIs e
UCs ou o percentual relativo ao número de áreas em cada estado. As UCs e TIs localizadas em
mais de um estado foram computadas em ambos.

120

9

43

0

30

0

40

0

49

0

5

10

15

20

25

Números de UCs (%)

30

35

Figura 8: Ranqueamento de Ufs com TIs e UCs afetadas por garimpo ilegal por número absoluto (A) e % (B).

Nº de TIe UCs na UF

A Figura 8 apresenta o ranqueamento de
unidades da federação a partir do número absoluto e relativo de TIs e UCs com garimpos incidentes (classes 2, 3, 4 e 5). Vê-se que a ordenação
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Em primeira instância, a escolha dos
povos indígenas, quilombolas e tradicionais
em manter seus territórios livres de qualquer
atividade minerária, seja em qual for a escala,
deve ser respeitada. Na escala pan-amazônica, conforme apontado pela Raisg em seu
estudo, é necessária uma ação transfronteiriça, com a cooperação entre os vários países amazônicos. No caso brasileiro, a solução
envolve a fiscalização e a retirada dos garimpeiros de TIs e UCs, aliada à criação de alternativas econômicas para os povos indígenas
e demais populações da região. Além disso, a
identificação das diferentes classes de atores
atuantes no garimpo com responsabilização
legal diferenciada é um fator-chave para o
combate estrutural destas práticas, pois envolve desde trabalhadores, muitas vezes explorados e sem direitos, a empresários, detentores de máquinas e relações políticas que
lhes garantem maior proteção diante ações
de comando e controle. Mais importante do
que atuar diretamente nos garimpos, é preciso descobrir a rota que o mantém, quem
atua, quem o sustenta, quem o financia e
quem lucra com essa atividade e sua ilegalidade. Um bom exemplo foram os resultados
de duas operações da Polícia Federal na TI
Yanomami, a operação Xawara (2012), e a
operação Warari Koxi (2015), que, além de
identificarem alguns comerciantes e donos
de avião em Roraima, também descobriram

que o ouro ilegal chegava a uma Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários na avenida Paulista, na cidade de São Paulo, o grande
centro financeiro do Brasil (ISA, 2016).
Segundo HECK & TRANCA (2014),
atualmente o garimpo informal está organizado em uma relação de trabalho capitalista, na
qual o regime de trabalho existente consegue
encobrir a contradição entre capital e trabalho, criando uma ilusão de igualdade entre
ambos e evitando que o trabalhador se defina como parte de um coletivo e sustentando
a possibilidade de ascensão social. Entretanto,
na maior parte dos casos, os trabalhadores envolvidos nesta atividade também sofrem com
a insalubridade e com acidentes de trabalho:
são comuns os casos de soterramento por desbarrancamento nas galerias de lavras subterrâneas, enfermidades de pele devido ao trabalho na água, corte de mãos e pés, picadas de
escorpiões e cobras, problemas de audição em
virtude do ruído das máquinas, enfermidades
de coluna e respiratórias. Sem assistência médica e sem nenhuma responsabilidade dos detentores das máquinas – os quais, por sua vez,
em média ficam com 70% do ouro extraído –,
os acidentes de trabalho quase sempre significam que o trabalhador é o responsável pelos custos do tratamento e também pelos dias
perdidos de trabalho. Ainda segundo HECK
& TRANCA (2014) e MACHADO & FIGUEIROA (2012), o então presidente do
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Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) na década de 1990, após a febre
do ouro de Serra Pelada, indicou, à época, a
existência de aproximadamente 400 mil garimpeiros ilegais em atividade no Brasil.
Assim como outras atividades ilegais,
muitas vezes os garimpos dão origem a comunidades que se caracterizam por uma organização própria, principalmente no que
tange às relações de poder e opressão para
com os mais vulneráveis, e é determinante
inclusive na mobilidade das mulheres nestas
localidades. Com a ausência do Estado e suas
instituições, usualmente estas comunidades
apresentam um nível elevado de violência e

associação com outras ações ilegais, como a
indústria da madeira, por exemplo. Segundo RIBEIRO (2016), o garimpo se constitui um problema de grandes dimensões, não
só pelas suas consequências sociais devido à
persistente situação de pobreza dos garimpeiros, pois o lucro auferido pelo garimpo se
concentra nas mãos de poucos, mas também
por fomentar a prostituição, a violência e o
consumo de álcool, com reflexos no aumento
da incidência de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e endêmicas nos garimpos
e nas comunidades no entorno às áreas de
garimpo ilegal, afetando, principalmente, as
comunidades indígenas.
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Vista aérea de garimpos ilegais na TI Yanomami, próximo à comunidade
Ye’kwana, região Waikás
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Ameaças climáticas às áreas protegidas na Amazônia Legal

INTRODUÇÃO
A Amazônia está mais quente. Desde a
década de 1980 a temperatura no bioma subiu,
em média, 0,5ºC ( Jiménez-Muñoz et al., 2013).
Parece pouco, mas esse aquecimento tem contribuído para o agravamento de extremos climáticos, cada vez mais comuns na região. Em 2015,
por exemplo, um fenômeno El Niño associado
à tendência de aquecimento regional provocou
um aquecimento sem precedentes e uma extensão de seca extrema maior que qualquer outro El
Niño já registrado na região (Aragão et al., 2018;
Jiménez-Muñoz et al., 2013). Esse é um cenário
climático regional que está se tornando cada vez
mais corrente (Marengo et al., 2013; Pinho et
al., 2015; Aragão et al., 2018) e pode ser cotidiano no futuro (Duffy et al., 2015).
Tais mudanças climáticas têm causado impactos significativos nos serviços ecossistêmicos
fornecidos pela floresta e nas populações amazônicas, principalmente aquelas que dependem
dos recursos florestais, afetando seu transporte e
acesso ao mercado, gerando prejuízos econômicos e perda de recursos agroextrativistas e pesqueiros, além de impactar a saúde dessas populações (Marengo et al., 2013). Ao mesmo tempo,
os impactos das mudanças climáticas associados
ao desmatamento e a outras pressões antrópicas
podem comprometer ainda mais a conservação
da vegetação nativa, de suas espécies e comunidades locais (Davidson et al., 2012).
Neste contexto de instabilidade climática, as áreas protegidas (APs) têm um papel fundamental, pois contribuem para a mitigação, a
adaptação e a resiliência frente às mudanças
climáticas. Essas áreas, que incluem as terras
indígenas (TIs) e as unidades de conservação
[1]
[2]

(UCs), cobrem cerca de 50% do território da
Amazônia Legal, possuem papel fundamental
na conservação do estoque de carbono (Walker
et al., 2014) e da biodiversidade (Soares-Filho
et al., 2006), e ajudam na manutenção do clima
regional e dos recursos hídricos (Silvério et al.,
2015; Soares-Filho et al., 2010).
Este capítulo tem por objetivo apresentar uma síntese das ameaças climáticas
(aumento de temperatura, índice de seca e
duração da seca) projetadas até 2100 nas áreas protegidas da Amazônia Legal para subsidiar recomendações para políticas públicas.
Para isso, foi utilizada a média dos modelos
(GCMs, ou General Circulation Models)
do quinto relatório de avaliação do Painel
Intergovernamento de Mudanças Climáticas,
ou IPCC (AR5, com dados das projeções climáticas e hidrológicas do CMIP5, ou Coupled Model Intercomparison Project Phase
5) nos cenários de média e alta emissões de
gases estufa (RCP4.5 e RCP8.5) para o período de 2070-2099[1]. As mudanças para as
métricas de clima foram calculadas nos dois
cenários de mudanças climáticas em relação
ao período histórico de 1961-1990, com base
nos dados do Climatic Research Unit (CRU
TS 3.24) (Harris et al., 2014). Como na Amazônia Legal os modelos climáticos indicam
aumento de secas severas, foram selecionadas
as métricas climáticas de aumento do número
de meses da estação seca e mudança no índice de seca disponibilizados na plataforma The
Climate Source, desenvolvida pelo Woods
Hole Research Center[2], além dos dados das
projeções de aumento de temperatura.

Acessado em https://gdo-dcp.ucllnl.org/downscaled_cmip_projections/
http://www.amazonclimatesource.org
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Ao todo foram avaliadas 706 áreas protegidas na Amazônia Legal, das quais 387 são terras indígenas e 319 são unidades de conservação
de proteção integral (113) e de uso sustentável
(206). UCs de uso sustentável e TIs são áreas em
que a proteção ambiental está associada à presença de comunidades humanas e representam
70% das áreas protegidas da região. As métricas

climáticas avaliadas (aumento de temperatura,
aumento do número de meses da estação seca e
mudança no índice de seca) variam quanto à distribuição espacial das áreas mais expostas a cada
alteração climática. Todas as análises foram feitas
de acordo com média das projeções dos modelos
climáticos do IPCC, e dessa forma elas representam uma tendência de mudança para 2100.

RESULTADOS
AUMENTO DE TEMPERATURA
Quando avaliamos a exposição das APs
em relação ao aumento de temperatura, é possível observar que as áreas localizadas na Amazônia Central devem ser as expostas aos maiores extremos de temperatura (figura 1). No
cenário de média emissão (RCP4.5), é previsto
até o fim do século um aumento de temperatura maior que 2,5ºC para 62% das APs; para 5%
dessas áreas, o aumento previsto de temperatura é superior a 3ºC. No cenário de alta emissão
(RCP8.5), por outro lado, todas as APs devem
ter aumento de temperatura superior 3ºC no
mesmo período, sendo que para 40% das APs
esse aumento pode ser superior a 5ºC (anexo
1). Apesar da diferença expressiva na intensidade da mudança entre os cenários de média e de

alta emissões, a distribuição espacial é similar
entre eles (figura 1).
Mato Grosso aparece como o estado
com maior número de APs ameaçadas pelo
aumento de temperatura projetado para 2100
(figura 2). No cenário de média emissão, oito
das dez áreas com maior aumento de temperatura ficam neste estado: Refúgio de Vida
Silvestre Corixão da Mata Azul, Área de
Proteção Ambiental dos Meandros do Rio
Araguaia, Parque Estadual do Araguaia, TI
Urubu Branco, TI Cacique Fontoura, TI São
Domingos, TI Wedezé e Refúgio de Vida Silvestre Quelônios do Araguaia. As outras duas
das dez ficam em Tocantins: TI Taego Ãwa e
Parque Indígena Araguaia.
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(A)

Figura 1. Aumento
de temperatura (em
graus Celsius) nas áreas
protegidas na Amazônia
Legal previsto nos cenários
de média (RCP4.5, A) e alta
(RCP8.5, B) emissões para o
período de 2070 a 2100.
Fonte: IPAM

(B)
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Já no cenário de alta emissão, Mato Grosso detém cinco das dez APs mais ameaçadas,
mas agora seguido primeiro do Pará, com quatro das dez, e depois Tocantins, com uma (figura 2): Parque Estadual do Xingu (MT), TI
Badjônkôre (PA), TI Capoto-Jarina (MT), TI
Menkragnoti (PA), Reserva Indígena Terena
A

B

Ranking (1-10) de APs

Ranking (1-10) de APs

1

PES do Xingu (MT)

1

APA dos M. do Rio Araguaia (MT)
PES do Araguaia (MT)

2

TI Badjônkôre (PA)

2

3

TI Capoto/Jarina (MT)

3

TI Urubu Branco (MT)

4

TI Taego Ãwa (TO)

5

PI Araguaia (TO)

6

TI Cacique Fontoura (MT)

7

TI São Domingos (MT)
TI Wedezé (MT)

Áreas Protegidas

RVS Corixão da Mata Azul (MT)

Áreas Protegidas

Gleba Iriri (MT), TI Panará (MT), TI Urubu
Branco (MT), TI Baú (PA), Floresta Estadual
do Iriri (PA) e Parque Estadual do Cantão (TO).
As terras indígenas são a categoria mais
ameaçada em ambos os cenários. Destaca-se a
TI Urubu Branco, em Mato Grosso, que aparece nas duas listas.

TI Menkragnoti (PA)

4

RI Terena Gleba Iriri (MT)

5

TI Panará (MT)

6

TI Urubu Branco (MT)

7

8

TI Baú (PA)

8

9

FES do Iriri (PA)

9

RVS Quelônios do Araguaia (MT) 10

3,04

PES do Cantão (TO) 10

3,06

3,08

3,10

3,12

Temperatura RCP4.5
Proteção integral

3,14

5,36

Uso sustentável

5,38

5,40

5,42

5,44

Temperatura RCP8.5

Terra indígena

Figura 2. Ranking das áreas protegidas na Amazônia Legal mais expostas ao aumento de temperatura (em
graus Celsius) para o período de 2070 a 2100 nos cenários de média (RCP4.5, A) e alta (RCP8.5, B) emissões.
Fonte: IPAM

INTENSIFICAÇÃO DE SECA
O índice de seca agrega informações sobre
o aumento de temperatura e a mudança dos regimes de chuva preditos para o futuro na Amazônia Legal: quanto mais negativo o valor, maior
a intensidade da seca que esse índice representa.
As projeções de mudanças climáticas indicam intensificação da seca na maior parte da

Amazônia Legal, principalmente nas áreas protegidas ao nordeste e sudeste (figura 3).
Para o período de referência (19611999), o índice de seca nas APs na região é de
-246 mm/ano, em média. Ele varia de 0 (sem
déficit hídrico) a -693 mm/ano (áreas com déficit hídrico mais intenso). No cenário de mé-

5,46
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dia emissão (RCP4.5) até 2100, o índice de
seca nas áreas protegidas chega a -933 mm/
ano, com 11% das APs apresentando intensificação da seca em mais de -200 mm/ano. Para
36% das APs, o índice de seca deve ter redução
de -200 a -100 mm por ano (anexo 1).
No cenário de alta emissão (RCP8.5),
a intensidade da seca em APs pode chegar a
-1.150 mm por ano. Para mais da metade das
APs, a seca deve ter uma intensificação de -420
e -200 mm/ano (52%); para 32% das APs, o
índice de seca deve ter redução de -200 a -100
mm/ano (anexo 1).
No cenário de média emissão, 6% das
áreas protegidas da Amazônia Legal podem
experimentar uma seca mais intensa do que foi
observado no período de referência do estudo.
No cenário de alta emissão, esta condição extrema pode se expandir, chegando a 18,6% das
áreas protegidas.
As áreas mais expostas à intensificação
do índice de seca nos cenários de mudanças

climáticas considerados estão localizadas na
Amazônia Oriental, nos estados de Maranhão
e Tocantins. As APs com maiores intensificações no índice de seca incluem quatro UCs de
proteção integral, uma UC de uso sustentável
e cinco TIs.
Todas as dez APs mais expostas a secas
intensas no cenário de média emissão (RCP4.5)
também estão entre as mais ameaçadas no cenário de alta emissão (RCP8.5). As APs onde
se espera as maiores intensificações do índice
de seca nos cenários de mudanças climáticas
considerados são: TI Kraolândia (TO), Parque
Estadual de Mirador (MA), Parque Nacional
da Chapada das Mesas (MA), Parque Nacional das Nascentes do Rio Parnaíba (MA), Monumento Natural das Árvores Fossilizadas do
Estado do Tocantins (TO), Área de Proteção
Ambiental Serra da Tabatinga (TO), TI Kanela/Memortumré (MA), TI Kanela (MA), TI
Porquinhos dos Canela-Apãnjekra (MA) e TI
Porquinhos (MA) (figura 4).
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(A)

(B)

Figura 3. Mudança no
índice de seca (mm/ano)
nas áreas protegidas
na Amazônia Legal nos
cenários de média (RCP4.5,
A) e alta (RCP8.5, B)
emissões projetados para o
período de 2070 a 2100.
Fonte: IPAM
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A
Ranking (1-10) de APs

1
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TI Kraolândia (TO)

2

PES de Mirador (MA)

3

6

PARNA da Chapada das Mesas (MA)
PARNA das Nascentes
do Rio Parnaíba (MA)
MONAT das Árvores Fossilizadas
do Estado do Tocantins (TO)
APA Serra da Tabatinga (TO)

7

TI Kanela/Memortumré (MA)

8

TI Kanela (MA)
TI Porquinhos dos
Canela-Apãnjekra (MA)
TI Porquinhos (MA)

2

PARNA das Nascentes
do Rio Parnaíba (MA)
APA Serra da Tabatinga (TO)

3

PES de Mirador (MA)

4

TI Kanela (MA)

5

TI Kanela/Memortumré (MA)

6

PARNA da Chapada das Mesas (MA)

7

TI Kraolândia (TO)
MONAT das Árvores Fossilizadas
do Estado do Tocantins (TO)
TI Porquinhos (MA)
TI Porquinhos dos
Canela-Apãnjekra (MA)

8
9
10

-255 -250 -245 -240 -235 -230 -225

Áreas Protegidas

Ranking (1-10) de APs

4
5

9
10

-465 -460 -455 -450 -445 -440 -435

Mudança no índice de seca RCP4.5

Mudança no índice de seca RCP8.5

Proteção integral

Uso sustentável

Terra indígena

Figura 4. Ranking das áreas protegidas na Amazônia Legal mais expostas à mudança do índice de seca (mm/
ano) para o período de 2070 a 2100 nos cenários de média (RCP4.5, esquerda) e alta (RCP8.5, direita) emissões.
Fonte: IPAM

AUMENTO DA ESTIAGEM
A redução das chuvas na Amazônia deve
provocar o aumento no período de estiagem.
Caso o cenário de média emissão (RCP4.5) se
concretize, a seca deve se estender em pelo menos um mês para 6,8% das APs. No cenário de
alta emissão (RCP8.5), o aumento do período
de estiagem será bastante expressivo para grande parte das APs da Amazônia Legal. Nesse
cenário, a estiagem deve aumentar entre um
mês e um mês e meio para 37% das APs. Para
9,5% das APs, a estação seca deve se tornar pelo
menos um mês e meio mais longa (anexo 1).

As APs mais afetadas estão localizadas
nas regiões centro-norte e leste da Amazônia
Legal (figura 5). O estado do Amazonas possui oito das dez APs com maior aumento dos
meses de estiagem para ambos os cenários de
emissão (no cenário RCP4.5: Área de Proteção
Ambiental Margem Esquerda do Rio Negro,
Área de Relevante Interesse Ecológico Projeto
Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais,
Floresta Estadual do Rio Urubu, Parque Estadual do Rio Negro Setor Sul, Reserva de Desenvolvimento Sustentável Puranga Conquista,

Áreas Protegidas

A

9
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(A)

(B)

Figura 5. Aumento no
número de meses da
estação seca nas áreas
protegidas na Amazônia
Legal nos cenários de
média (RCP4.5, A) e alta
(RCP8.5, B) emissões
projetados para o período
de 2070 a 2100.
Fonte: IPAM
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Reserva Extrativista de Sauim-Castanheira,
Reserva Biológica do Uatumã e Reserva de
Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro;
no cenário RCP8.5, Área de Proteção Ambiental Caverna do Maroaga, Reserva Biológica do
Uatumã, Floresta Estadual do Rio Urubu, Área
de Relevante Interesse Ecológico Projeto Dinâmica Biológica de Fragmentos Florestais,
Área de Proteção Ambiental de Nhamundá,
Área de Proteção Ambiental Guajuma, Parque
Estadual do Rio Negro Setor Norte e Parque
Nacional de Anavilhanas).
No cenário de média emissão de gases
estufa, além do Amazonas, também o Pará
mostra vulnerabilidade por possuir duas áreas
indígenas entre as mais expostas (Reserva Indígena Turé Mariquita II e TI Turé Mariquita).

Já no cenário de alta emissão, Roraima possui
duas APs (TI Raposa Serra do Sol e Parque
Nacional do Monte Roraima) entre as mais expostas ao aumento de estiagem (figura 6).
A extensão da estação seca deve ter impactos profundos no ciclo fenológico de plantas e animais. Além disso, o aumento dos meses
de seca em áreas naturalmente mais úmidas
da Amazônia pode impactar os períodos de
caça e pesca e a disponibilidade de alimentos,
tendo um efeito significativo sobre a segurança alimentar de povos indígenas e populações
tradicionais. Além de afetar as famílias que vivem nessas áreas, a seca também pode causar
um desequilíbrio nas redes tróficas e aumentar
a vulnerabilidade desses ecossistemas a distúrbios como o fogo.

A

B

PES do Rio Negro Setor Sul (AM)

4

RDS Puranga Conquista (AM)

5

RESEC de Sauim-Castanheira (AM)

6

REBIO do Uatumã (AM)

7

Ranking (1-10) de APs

Áreas Protegidas

Áreas Protegidas

Ranking (1-10) de APs
APA Margem Esquerda
do Rio Negro (AM) 1
ARIE Proj. Dinâmica B. de
2
Fragmentos Florestais (AM)
FES do Rio Urubu (AM) 3

TI Raposa Serra do Sol (RR)
APA Caverna do Maroaga
(Presidente Figueiredo) (AM)
PARNA do Monte Roraima (RR)

1

REBIO do Uatumã (AM)

4

FES do Rio Urubu (AM)
ARIE Proj. Dinâmica B. de
Fragmentos Florestais (AM)
APA de Nhamundá (AM)

5

8
9

RI Turé Mariquita II (PA)

8

APA Guajuma (AM)

TI Turé-Mariquita (PA)

9

PES do Rio Negro Setor Norte (AM)

RDS do Rio Negro (AM) 10

2
3

6
7

PARNA de Anavilhanas (AM) 10

1

1,05

1,1

1,15

1,2

1,25

1,3

1,6 1,65 1,7 1,75 1,8 1,85 1,9 1,95 2 2,05

Aumento dos meses de estiagem (RCP4.5)
Proteção integral

Uso sustentável

Aumento dos meses de estiagem (RCP8.5)
Terra indígena

Figura 6. Ranking das áreas protegidas na Amazônia Legal expostas a estações secas mais longas no
período de 2070 a 2100 nos cenários de média (RCP4.5, A) e alta (RCP8.5, B) emissões.
Fonte: IPAM
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RECOMENDAÇÕES PARA
POLÍTICAS PÚBLICAS
Nem todas as áreas protegidas e regiões na Amazônia Legal estarão expostas ao mesmo tipo
de ameaças climáticas. Algumas terras indígenas e unidades de conservação estão mais vulneráveis
ao aumento da temperatura média e do período de estiagem em relação a outras áreas protegidas.
Desse modo, os planos locais de adaptação às mudanças climáticas devem considerar as projeções
climáticas nacionais e regionais disponíveis, bem como o conhecimento e as necessidades da população local. Diante dos cenários de aumento de temperatura e maior risco de seca nas APs da
Amazônia Legal, recomenda-se:
 Estabelecer e fortalecer as estratégias nacionais de mitigação. É fundamental que o Brasil
se comprometa com o cumprimento das metas de redução dos gases estufa assumidas em sua
NDC (sigla em inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada, declarada às Nações
Unidas) e promova políticas de redução desses gases estufa de maneira consistente. Como
as metas assumidas pelo Brasil e os outros países no Acordo de Paris são insuficientes para
assegurar um futuro climático seguro para o planeta (com aquecimento inferior a 1,5ºC)[3],
e o risco às APs é preemente, outras estratégias são ainda necessárias para tornar as metas
nacionais mais ambiciosas;
 Considerar, nas estratégias de adaptação para as APs, as melhores informações disponíveis na ciência e no conhecimento local sobre as mudanças climáticas e seus impactos. A
avaliação das principais ameaças climáticas para cada área protegida e região, na formulação
de planos de adaptação, deve ser escalonada localmente, considerando a vulnerabilidade e as
potencialidades regionais apontadas pelas populações diretamente afetadas, além de ações de
adaptação já em curso;
 Incentivar mais pesquisas científicas para subsidiar estratégias de mitigação e adaptação em
APs, enquanto promove-se um encontro com o conhecimento empírico das comunidades
locais, com atenção a como as mudanças climáticas podem afetar a saúde, a segurança alimentar
e a sobrevivência das populações que vivem na Amazônia e que dependem de seus ecossistemas.
O entendimento de como o clima será alterado é importante; entretanto, também é necessário
avaliar como essas mudanças devem interagir com outros impactos preexistentes e os diferentes
contextos das comunidades locais;
Summary for Policymakers of the Special Report on Global Warming of 1.5°C (SR15), disponível em https://report.ipcc.
ch/sr15/index.html.

[3]
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 Fortalecer políticas de gestão territorial e ambiental, como a PNGATI, para as terras indígenas e os planos de manejo para unidades de conservação. Tais instrumentos são considerados no Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, do governo federal, como diretrizes
para povos indígenas e comunidades tradicionais, e devem agora serem colocados em prática;
 Implementar ações de adaptação construídas de maneira coletiva pelas comunidades indígenas e tradicionais da Amazônia, além de reconhecer ações já realizadas por eles. Considerando que em aproximadamente 70% das APs da Amazônia Legal residem pessoas, dentre as
quais povos indígenas e populações tradicionais, é fundamental a participação desses atores na
formulação e na implementação de políticas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas;
 Promover ferramentas de monitoramento e suporte para capacidade adaptativa das comunidades locais, uma vez que o conhecimento tradicional de povos indígenas e populações tradicionais não é suficiente para o enfrentamento dos impactos climáticos na velocidade exigida. Para
isso, instrumentos como o SOMAI (somai.org.br), SOMUC (somuc.org.br) e The Climate
Source (amazonclimatesource.org), além do aplicativo Alerta Clima Indígena, podem contribuir para a tomada de decisões e enfrentamento das ameaças climáticas;
 Fomentar estratégias de incentivos econômicos, como pagamentos por serviços ambientais
(PSA), incluindo a Estratégia Nacional de REDD+, que podem apoiar a manutenção dos estoques de carbono nas áreas com vegetação nativa e manter suas contribuições para a redução de
gases do efeito estufa associados ao desmatamento;
 Considerar ações voltadas ao desmatamento zero, à conectividade de áreas protegidas e à
restauração de áreas degradadas como importantes estratégias de adaptação baseadas no ecossistema para as APs e as populações tradicionais a elas associadas; e
 Fortalecer e ampliar a capacidade das redes de governança, envolvendo uma diversidade de
atores, para valorizar a sociobiodiversidade nas áreas protegidas.
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ANEXO 1
Tabela 1. Número e porcentagem de áreas protegidas na Amazônia Legal no Brasil por métricas de
aumento de temperatura, número de meses da estação seca e índice de seca nos cenários de média
(RCP4.5) e alta (RCP8.5) emissões.
Métrica

Variável

% RCP4.5

% RCP8.5

Menos2.5

Temperatura

38%

0,0%

2.5-3

Temperatura

57%

0,0%

3-3.5

Temperatura

5%

0,9%

3.5-5

Temperatura

6%

59,6%

Mais5

Temperatura

100%

39,6%

Menos0.5

Meses de estiagem

48,0%

2,8%

entre0.5-1

Meses de estiagem

38,1%

50,4%

entre1-1.5

Meses de estiagem

6,8%

37,2%

mais 1.5

Meses de estiagem

0,0%

9,5%

400-200

Indice de seca

11%

51,8%

200-100

Indice de seca

36%

31,5%

100-0

Indice de seca

53%

16,6%
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