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Estado do ParáJaneiro a Março de 2008

Resumo

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

No Pará, o desmatamento detectado pelo 
Sistema de Alerta de Desmatamento (SAD) atin-
giu 65 quilômetros quadrados nos três primeiros 
meses de 2008 (janeiro a março). Esse valor foi 
mais do que o dobro da área desmatada no mesmo 
período de 2007 quando totalizou 28 quilômetros 
quadrados. 

No acumulado do calendário anual de des-
matamento (agosto 2007 a março de 2008), a área 
total desflorestada atingiu 1.362 quilômetros qua-
drados. Isso representa um aumento de 76% em 
relação ao mesmo período do ano anterior (agosto 
de 2006 a março de 2007) quando o desmatamen-
to somou 775 quilômetros quadrados. 

De janeiro a março de 2008, a maioria (93%) 
do desmatamento ocorreu em áreas privadas ou 

sob diversos estágios de posse. A perda de floresta 
nos Assentamentos de Reforma Agrária represen-
tou de 7%. Não foram detectados desmatamentos 
nas Áreas Protegidas (Terras Indígenas e Unida-
des de Conservação) nesse período.

Os municípios que mais desmataram nesse 
período foram Ulianopólis (28% do total) segui-
do de Paragominas (20%) e Dom Eliseu (10%). 
Todos localizados na Belém-Brasília e incluídos 
na lista dos municípios críticos do Ministério do 
Meio Ambiente. 

Por se tratar de período chuvoso, a propor-
ção de nuvens sobre o território do Pará: 68% (ja-
neiro), 69% (fevereiro) e 72% (março). Isso sig-
nifica que os valores obtidos para o desmatamento 
nesses três meses estão subestimados.

Figura 1. Desmatamento mensal de agosto de 2006 a março de 2008 no Pará (SAD Imazon).

Estatística de Desmatamento

No Pará o desmatamento detectado pelo SAD 
atingiu 65 quilômetros quadrados de janeiro a março 
de 2008 (Figura 1). Esse valor é mais do que o do-
bro se comparado ao mesmo período do ano anterior 
(janeiro a março de 2007) quando atingiu 28 quilô-
metros. Em janeiro foram desmatados 30 quilôme-
tros quadrados, em fevereiro 5 quilômetros quadra-
dos enquanto em março 30 quilômetros quadrados. 

O período de janeiro a março a março corresponde 
à estação chuvosa onde o desmatamento tende a ser 
extremamente baixo. 

O desmatamento acumulado no período de agos-
to de 2007 a março de 2008 somou 1.362 quilômetros 
quadrados. Isso representa um aumento de 76% em re-
lação ao desmatamento detectado no mesmo período 
anterior (agosto de 2006 a março de 2007) que atingiu 
775 quilômetros quadrados (Figura 1).
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Geografia do Desmatamento

A grande maioria (89%) do desmatamento 
nesse período ocorreu em áreas privadas ou sob 
diversos estágios de posse. O restante (11%) do 
desmatamento ocorreu dentro das áreas de Assen-
tamento de Reforma Agrária. Não houve desmata-
mento em Áreas Protegidas nesse período (Tabela 
1, Figura 2).

Assentamentos de Reforma Agrária

Os Projetos de Assentamentos mais desmata-
dos no período foram Cruzeirão (Óbidos), São Pau-
lo das cachoeiras (Breu Branco) e Novo Horizonte 
(Alenquer) (Tabela 2). 

1 Inclui áreas privadas (tituladas ou não) e florestas públicas não-protegidas.

Tabela 1. Desmatamento no Pará por categoria fundiária de janeiro a março de 2008 (SAD Imazon).

Categoria Janeiro de 2008 Fevereiro de 2008 Março de 2008
km² % km² % km² %

Assentamento de Reforma Agrária 2,2 7,3 0,4 9,3 0,9 3,3
Unidades de Conservação 0 0 0 0 0 0
Terras Indígenas 0 0 0 0 0 0
Outros1 24,1 92,7 4,7 90,7 29,3 96,7
Total (km²) 30,3 100 5,1 100 30,2 100

Tabela 2. Assentamentos de Reforma Agrária mais desmatados de janeiro a março de 2008 no Pará (SAD Imazon).

Categoria Assentamento Ranking Municípios Área (km²)
Projeto de Assentamento Cruzeirão 1 Obidos 1,66
Projeto de Assentamento São Paulo das Cachoeiras 2 Breu Branco 0,32
Projeto de Assentamento Novo Horizonte 3 Alenquer 0,23

Tabela 3. Municípios do Pará mais desmatados no período de agosto de 2007 a março 2008 (SAD Imazon)

Municípios Ranking Área (km²)
São Felix do Xingu 1 158
Cumaru do Norte 2 144

Santana do Araguaia 3 139
Santa Maria das Barreiras 4 67

Altamira 5 49
Água Azul do Norte 6 42

Marabá 7 33
Novo Progresso 8 26

Ulianopólis 9 18
Ourilândia do Norte 10 16

Áreas Protegidas

Não houve desmatamento detectado pelo SAD 
nas Áreas Protegidas de janeiro a março de 2008.  

Municípios Críticos

O desmatamento foi maior nos municípios da 
Belém-Brasília paraense. A situação foi mais críti-
ca em Ulianopólis onde o desmatamento alcançou 
18,4 quilômetros quadrados nesse período. Em se-
guida aparecem Paragominas e Dom Eliseu com um 
desmatamento total no período de 13,1 e 6,5 quilô-
metros quadrados (Tabela 3, Figura 3). Esses três 
municípios estão incluídos na lista dos 36 municí-
pios mais desmatados divulgados pelo Ministério 
do Meio Ambiente em janeiro de 2008. 
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Figura 2. Desmatamento detectado pelo SAD no Pará de janeiro a março de 2008. 

Tabela 4. Municípios mais desmatados no Pará de janeiro a março de 2008 (Fonte SAD Imazon).

Municípios Ranking Área (km²)
Ulianopólis 1 18,4
Paragominas 2 13,1
Dom Eliseu 3 6,5

Tailândia 4 4,8
Pacajá 5 3,9

Rondon do Pará 6 2,7
Santana do Araguaia 7 2,1

Moju 8 2,0
Óbidos 9 1,9

Alenquer 10 1,8
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Cobertura de Nuvem e Sombra

Por se tratar de período chuvoso, o período de 
janeiro a março de 2008 teve uma elevada propor-
ção de nuvens e sombras sobre o território do Pará. 
De fato, em janeiro cerca de 68% do território do 
Estado estava coberto por nuvens enquanto em fe-
vereiro atingiu 69% e em março alcançou 72%.  As 

 JJaanneeiirroo  ddee  22000088  

ÁÁrreeaa  pprroocceessssaaddaa  
ÁÁrreeaa  ccoomm  nnuuvveemm  oouu  ssoommbbrraa  

FFeevveerreeiirroo  ddee  22000088  MMaarrççoo  ddee  22000088  

nuvens cobriram grande parte dos municípios onde 
o desmatamento tem sido elevado com é o caso 
de São Felix do Xingu, Marabá, e Novo Progres-
so. Portanto, é muito provável que o desmatamento 
nesse período tenha sido maior, mas não foi possí-
vel detectar. O que só ocorrerá nos meses seguintes 
quando deverá diminuir a cobertura de nuvens no 
Estado (principalmente a partir de junho). 

Figura 3. Dez municípios mais desmatados no Pará de janeiro a março de 2008 (SAD Imazon). 
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Métodos

Em 2006, o Imazon desenvolveu o Sistema de 
Alerta de Desmatamento (SAD). Esse sistema uti-
liza imagens Modis e tem a capacidade de detec-
tar automaticamente incrementos de desmatamento 
adjacentes às áreas desmatadas do tamanho do pi-
xel  das imagens Modis (6,25 hectares) a cada 16 
dias. Desmatamento isolados menores que 25 hec-
tares são considerados alertas de desmatamento. Os 
alertas somente passam a serem classificados como 
desmatamentos se novos desmatamentos adjacentes 
aos alertas forem detectados na próxima detecção 
do satélite (composição 16 dias do Modis).

Equipe Responsável:
Coordenação Geral: Carlos Souza Jr, Adalber-
to Veríssimo e Anderson Costa  (Imazon)
Equipe: Rodney Salomão e Amintas Brandão 

Jr. (Geoprocessamento)  Imazon

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 

Embaixada do Reino dos Paises Baixos
Estado de Meio Ambiente-SEMA-PA

Parceria:
Secretaria de Estado de Meio Ambiente-SEMA (Governo do Estado do Pará)

Ministério Público Federal do Pará.
Ministério Público Estadual do Pará. 

O SAD considera como desmatamento apenas 
os casos de supressão total (corte raso) da floresta ou 
casos extremos de degradação florestal que levam à 
perda extremamente significativa de biomassa flo-
restal e à exposição de solos. Os dados apresentados 
nesse boletim não incluem outras ocorrências de de-
gradação florestal causadas pela extração madeirei-
ra predatória e por queimadas. Além disso, nos me-
ses entre novembro e março quando a cobertura de 
nuvens é muito  maior  uma parte do desmatamento 
pode não ser detectada imediatamente e aparecer 
nas estatísticas de meses subsequentes.


