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Resumo

Carlos Souza Jr., Adalberto Veríssimo & Anderson Costa (Imazon)

Em maio de 2008, de acordo com SAD, o des-
matamento atingiu 294 quilômetros quadrados na 
Amazônia Legal. Isso representa uma queda de 26% 
em relação a maio de 2007 quando o desmatamento 
somou 397 quilômetros quadrados. 

No acumulado do período (agosto de 2007 
a maio de 2008), o desmatamento totalizou 4.142 
quilômetros quadrados contra os 3.870 quilôme-
tros quadrados do período anterior (agosto de 2006 
a maio de 2007). Portanto, houve um aumento de 
aproximadamente 7% na área desmatada.

Em maio de 2008, o desmatamento foi maior 
no Pará (60%), seguido por Mato Grosso (17%), 
Rondônia (13%) e Amazonas (9%). Os demais 
estados contribuíram com cerca de 1% do desma-
tamento.

Não foi possível detectar a situação do desma-
tamento em 36% da Amazônia Legal por excesso 

de nuvens nessas áreas. A região não-mapeada cor-
responde ao Estado do Amapá, parte de Roraima, 
norte e noroeste do Amazonas, centro-norte e norte 
do Pará. Além disso, como o SAD só detecta des-
matamentos acima de 12,5 hectares, a estimativa de 
desmatamento para maio de 2008 é conservadora. 

A maioria (70%) do desmatamento em maio 
de 2008 ocorreu em áreas privadas ou sob diversos 
estágios de posse. Foi relativamente expressivo o 
desmatamento nas Unidades de Conservação alcan-
çando 19%, enquanto os 10% restantes ocorreram 
em Assentamento de Reforma Agrária. O desmata-
mento nas Terras Indígenas foi menor do que 1%.

A Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim 
(Oeste do Pará) perdeu 35 quilômetros quadrados 
em maio de 2008. No acumulado do período (agosto 
2007 a maio de 2008), essa Flona já perdeu 44 qui-
lômetros quadrados de floresta. 

Estatística de Desmatamento

O desmatamento detectado na Amazônia Le-
gal atingiu 294 quilômetros quadrados em maio de 

2008. Isso representou uma queda de 26% em rela-
ção a maio de 2007 quando o desmatamento atingiu 
397 quilômetros quadrados (Figura 1). 

Figura 1. Desmatamento mensal de agosto de 2006 a maio de 2008 na Amazônia Legal (Fonte: Imazon/SAD).
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O desmatamento acumulado no período de 
agosto de 2007 a maio de 2008, correspondendo aos 
primeiros dez meses do calendário anual de desmata-
mento1, totalizou 4.142 quilômetros quadrados. Em re-
lação ao desmatamento ocorrido no mesmo período do 
ano anterior (agosto de 2006 a maio de 2007), quando 
o desmatamento somou 3.870 quilômetros quadrados, 
houve um aumento de aproximadamente 7%.

Para o mês de maio de 2008, o desmatamen-
to foi maior no Pará (especialmente no oeste do 

Estado), no Mato Grosso e em Rondônia (Figura 
2). A contribuição relativa dos Estados da Amazô-
nia foi a seguinte:  Pará (60%), seguido por Mato 
Grosso (17%), Rondônia (13%) e Amazonas (9%).  
No Acre, Roraima e Tocantins, o desmatamento foi 
muito reduzido somando cerca de 1% do total. Não 
foi possível detectar ocorrência de desmatamento 
no Amapá devido o excesso de nuvens. Além disso, 
a parte do Maranhão que integra a Amazônia Legal 
não foi analisada (Figura 3). 

1 O calendário oficial de medição do desmatamento tem início no mês de agosto e termino no mês de julho.

Figura 2.  Desmatamento na Amazônia Legal em maio de 2008 (Fonte: Imazon/ SAD).
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Figura 3. Participação (%) dos Estados da Amazônia Legal no desmatamento em maio de 2008 (Fonte: Imazon/SAD).

Para o período de agosto de 2007 a maio de 
2008, o desmatamento cresceu de maneira expressi-
va no Pará (+ 62%) seguido do Acre (+34%) e Ron-
dônia (+14%). Houve ligeira queda em Mato Gros-
so (-16%) e Amazonas (-11%) (Tabela 1). Embora 
o aumento tenha sido expressivo no Tocantins e no 
Acre, em termos absolutos, a contribuição desses 
Estados é ainda muito pequena na área total desma-
tada para toda a Amazônia.  

Ainda em termos absolutos, o Mato Grosso 
continua liderando o desmatamento na Amazônia 
com 48% do total registrado no período de agosto 
de 2007 a maio de 2008. Em seguida aparecem 
Pará com 37% e Rondônia com 9%. Esses três Es-

tados contribuíram com 94% do total desmatado 
nesse período. 

Geografia do Desmatamento
O desmatamento foi mais concentrado no Oes-

te do Pará e mais pulverizado em Rondônia e Mato 
Grosso. Em termos fundiários, a grande maioria (70%) 
do desmatamento em maio de 2008 ocorreu em áreas 
privadas ou em diversos estágios de posse. O restante 
(19%) do desmatamento aconteceu em Unidades de 
Conservação e cerca de 10% foi registrado nos As-
sentamento de Reforma Agrária. O desmatamento 
em Terras Indígenas detectado pelo SAD foi inferior 
a 1% no mês de maio de 2008 (Tabela  2).

Tabela 1. Evolução do desmatamento entre os Estados da Amazônia Legal de agosto de 2006 a maio de 2008
(Fonte: Imazon/SAD). 

Estado Agosto 2006-maio 2007 Agosto 2007-maio 2008 Variação (%)
Acre 13 17 +34
Amazonas 104 93 - 11
Mato Grosso 2389 2001 - 16
Pará 956 1552 + 62
Rondônia 336 384 + 14
Roraima 65 66 + 1
Tocantins 6 29 + 383
Total 3.870 4.142 + 7

** Não foi mapeado desmatamento no Amapá (excesso de nuvens no período). Os dados do Maranhão não foram analisados. 
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Assentamentos de Reforma Agrária

O desmatamento nos Assentamentos de Re-
forma Agrária em maio de 2008 detectado pelo SAD 
totalizou 29 quilômetros quadrados. Os Projetos de 
Assentamentos que mais desmataram foram Terra 
Nossa no município de Altamira (Pará) e Acari em 
Novo Aripuanã (Amazonas) (Tabela 3). 

Áreas Protegidas

O desmatamento foi relativamente alto nas 
Unidades de Conservação alcançando 19% do total 
registrado na Amazônia em maio de 2008. A situ-
ação foi mais grave na Flona do Jamanxim (oeste 
do Pará) que perdeu 35 quilômetros quadrados de 
floresta nesse mês (Figura 4, Tabela 4). O proble-

Tabela 2. Desmatamento por categoria fundiária no mês de maio de 2008 na Amazônia legal (Fonte: Imazon/ SAD). 

Categoria
Maio de 2008

km² %
Assentamento de Reforma Agrária 29,18 9,9
Unidades de Conservação 56,46 19,2
Terras Indígenas 1,2 0,4
Privadas, Posse & Devolutas1 207,41 70,5
Total (km²) 294,25 100

Tabela 3. Assentamentos de Reforma Agrárias mais desmatados em maio de 2008 na Amazônia Legal (Fonte: Imazon/SAD) 

Categoria Assentamento Ranking Municípios Estado Área (km²)
PDS PDS Terra Nossa 1 Altamira PA 11,29
PA PA Acari 2 Novo Aripuanã AM 4,24
PA PA Rio Juma 3 Apuí AM 2,06
PA PA Mercedes Bens I e II 4 Tabaporã MT 1,90

PDS PDS Brasília 5 Novo Progresso PA 1,84

Tabela 4. Unidades de Conservação que mais desmataram na Amazônia em maio de 2008 (Fonte: Imazon /SAD).

Unidades de Conservação Gestao Ranking Estado Área (km²)
Flona do Jamanxim Federal 1 PA 35,26
APA  Triunfo do Xingu Estadual 2 PA 5,82
APA do Tapajós Federal 3 PA 3,91
Floresta Rendimento Sustentado (Florsu) do Rio Mequéns Estadual 4 RO 3,88
Floresta Extrativista (Florex) Rio Preto/Jacundá Estadual 5 RO 2,47
Flona do Bom Futuro Federal 6 RO 2,36
Reserva Extrativista (Resex) do Rio Jaci-Paraná Estadual 7 RO 0,51
Resex do Rio Ouro Preto Federal 8 RO 0,44
Flona de Altamira Federal 9 PA 0,42
Parque Nacional (Parna) dos Campos Amazônicos Federal 10 RO 0,42
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 Figura 4. Desmatamento na Flona do Jamanxim (Fonte Imazon/SAD)
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ma do desmatamento na Flona do Jamanxim vem 
ocorrendo desde 2006. Nos últimos dois anos, a 
floresta, localizada no Distrito Florestal da BR-
163, já acumulou um desmatamento superior a 92 
quilômetros quadrados. De fato, essa Flona é a se-
gunda Unidade de Conservação mais desmatada 
da Amazônia, perdendo para a Área de Proteção 
Ambiental (APA) Triunfo do Xingu situada no mu-
nicípio de São Felix do Xingu (Pará).

Nas Terras Indígenas, o desmatamento repre-
sentou 0,4% do total ocorrido no mês de maio de 
2008 em toda a Amazônia. As Terras Indígenas mais 

Tabela 5. Terras Indígenas que mais desmataram na Amazônia no mês de maio 2008 (Fonte: Imazon/SAD).

Terras Indígenas Ranking Estado Área (km²)
Kayabi 1 MT 0,67

Aripuanã 2 RO 0,53

Tabela 6. Municípios mais desmatados na Amazônia Legal em maio de 2008 (Fonte: Imazon/ SAD).

Municípios Estado Mesoregião Ranking Área (km²)

Altamira PA Sudoeste Paraense 1 76,57
Novo Progresso PA Sudoeste Paraense 2 63,55
Itaituba PA Sudoeste Paraense 3 15,79
Novo Aripuanã AM Sul  Amazonense 4 15,16
São Félix do Xingu PA Sudeste Paraense 5 12,58
Pimenta Bueno RO Leste Rondoniense 6 10,64
Porto Velho RO Madeira- Guaporé 7 8,39
Apuí AM Sul Amazonense 8 6,42
Nova Ubiratã MT Norte Mato-Grossense 9 4,81
Santa Carmem MT Norte Mato-Grossense 10 4,77

desmatadas foram a Terra Indígena Kayabi com 0,67 
quilômetro quadrado (Mato Grosso) e Aripuanã com 
0,53 quilômetro quadrado (Rondônia) (Tabela 5).

Municípios Críticos

O desmatamento foi mais crítico nos municí-
pios paraenses de Altamira (76 quilômetros quadra-
dos), seguido de Novo Progresso (63 quilômetros 
quadrados) e de Itaituba (15 quilômetros quadra-
dos). Esses três municípios estão localizados no su-
doeste do Estado do Pará (Tabela 6, Figura 3). 
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Lista dos 36 Municípios que
mais desmataram a Amazônia
O Ministério do Meio Ambiente anunciou 

em janeiro de 2008 medidas severas de combate 
ao desmatamento ilegal e priorizou esse combate 
em 36 municípios da Amazônia (Figura 5). Esses 

Figura 5.  Municípios mais desmatados em maio de 2008 (Fonte: Imazon/SAD)

municípios foram selecionados por terem sido os 
que mais contribuíram com o desmatamento nos 
últimos anos. Dos 36 municípios selecionados 
pelo MMA, 19 estão situados em Mato Grosso, 
12 no Pará, 4 em Rondônia e apenas 1 no Amazo-
nas (Figura 6). 
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Apesar dos esforços do governo, o desmata-
mento continua expressivo nesses municípios. Do 
total desmatado na Amazônia de janeiro a maio de 
2008, período em que já estava em vigor as medi-
das de combate ao desmatamento, esses municípios 
contribuíram com cerca de 61% do total desmatado 
na Amazônia.  

Cobertura de Nuvem e Sombra

Em maio de 2008, cerca de 36% do território 
da Amazônia estava coberto por nuvens. A região 
não-mapeada está situada na quase totalidade do 
Amapá, grande parte de Roraima, noroeste e norte 

Figura 6. 36 municípios críticos devido ao desmatamento segundo o Ministério do Meio Ambiente.

do Amazonas, centro-norte e norte do Pará. Histori-
camente, grande parte dessas áreas cobertas por nu-
vens tem registrado pouco desmatamento, exceto, o 
centro-norte do Pará (área de influência da Trans-
mazônica) onde o desmatamento tem crescido nos 
últimos anos. 

O desmatamento em maio de 2008 foi estima-
do para 64% da Amazônia, na região onde grande 
parte do desmatamento está concentrada. Conside-
rando que deve ter ocorrido desmatamento nas áreas 
cobertas por nuvens bem como ao fato do SAD de-
tectar desmatamentos somente acima de 12,5 hecta-
res, o desmatamento nesse mês deve ter sido maior 
(Figura 7). 
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Figura 7. Área com nuvem e sombra no mês de maio de 2008 na Amazônia Legal.

Validação dos dados SAD utilizando Imagens Landsat e CBERS

Em 2008, o Imazon aperfeiçoou a validação 
dos dados do SAD, utilizando imagens CBERS e 
Landsat, com resolução espacial mais fina (20 e 30 
metros, respectivamente). Utilizamos as imagens 
disponíveis logo após o mês analisado pelo SAD. 
Todos os polígonos de desmatamento detectados 
pelo SAD são verificados usando as imagens de-
talhadas. Desmatamentos menores que 12,5 hec-
tares, ou seja, abaixo da capacidade de detecção 
do SAD, não são incluídos nas estatísticas caso 
ocorram nas imagens detalhadas. Porém, se forem 
confirmados falsos sinais de desmatamentos detec-
tados pelo SAD, esses são removidos da estatística 
mensal. A novidade no processo de validação do 

SAD é que aplicamos essa metodologia em tempo 
quase real, graças a disponibilidade das imagens 
de satélites CBERS e Landsat pelo Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

No mês de maio de 2008, o SAD detectou 
238 polígonos de desmatamento na Amazônia Le-
gal. Desse total foi possível validar com 225 po-
lígonos de desmatamento a partir das imagens mais 
detalhadas, ou seja, 95% dos casos foram confir-
mados. O restante dos polígonos de desmatamento 
(13 polígonos) não foram verificados porque esta-
vam cobertos por nuvens e/ou sombra nas imagens 
CBERS e Landsat. Para a validação foram usadas 
64 imagens detalhadas (Figura 8).
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Figura 8. Polígonos detectados pelo SAD sobre as imagens detalhadas (Landsat e CBERS) para validação no
mês maio de 2008.

Sistema de Alerta Desmatamento – SAD
no dossel da floresta, típicos de abertura para des-
matamento. Contudo, pixels com esse tipo de al-
teração, isolados e menores que 25 hectares, são 
considerados apenas alertas de desmatamento. Os 
alertas somente entram na estatística de desmata-
mento do SAD se um ou mais pixel adjacente ao 
alerta for detectados no próximo período.

O SAD já está operacional no Estado de 
Mato Grosso desde agosto de 2006 e no Pará des-
de agosto de 2007, e tem sido usado para combater 
o desmatamento ilegal em áreas protegidas. Nesse 
boletim, apresentamos os dados mensais gerados 
pelo SAD de agosto de 2006 a maio de 2008.

O SAD utiliza imagens Modis e tem capaci-
dade de detectar automaticamente incrementos de 
desmatamentos adjacentes às áreas desmatadas do 
tamanho do pixel das imagens Modis (6,25 hecta-
res) a cada 16 dias. A detecção do desmatamento é 
feita comparando-se os pixels da imagem compos-
tos apenas por florestas, e desprovidos de nuvens, 
com os pixels da imagens da próxima aquisição. 
Quando o conteúdo de vegetação diminui mais de 
25% e o de solos aumenta mais de 15%, o pixel 
é classificado como alerta de desmatamento. Nes-
ses casos, a mudança na composição foi suficiente 
para expor solos e gerar distúrbios significativos 
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Equipe Responsável:
Coordenação Geral: Carlos Souza Jr, Adalberto 

Veríssimo e Anderson Costa (Imazon)
Equipe: Rodney Salomão, Amintas Brandão Jr., 

João Victor (Geoprocessamento) e Adriana  
Fradique (Comunicação).

Fonte de Dados:
As estatísticas de desmatamento são geradas a 

partir dos dados do SAD (Imazon);
Dados do INPE- Desmatamento (PRODES)

http:// www.obt.inpe.br/prodes/

Apoio
Fundação Gordon & Betty Moore 

Fundação David & Lucille Packard 
Estado de Meio Ambiente-SEMA-PA

Parceria:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará (SEMA)
Secretaria de Meio Ambiente do Mato Grosso (SEMA)

Ministério Público Federal do Pará 
Ministério Público Estadual do Pará

Ministério Público Estadual de Roraima
Ministério Público Federal de Roraima
Ministério Público Estadual do Amapá


