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Em 2002, aproximadamente 47% do bioma
Amazônia estava sob pressão humana (Figura1).
As áreas de pressão humana consolidada –in-

cluindo desmatamento, centros urbanos e assenta-
mentos de reforma agrária– cobriam 19% do bioma.
As áreas de pressão humana incipiente, principalmen-
te as zonas em torno de focos de incêndios em flo-
restas (focos de calor identificados por satélite), co-
briam 28% do bioma. Este diagnóstico revela a di-
mensão e a localização dessas pressões. Os resulta-
dos do estudo são úteis para guiar o ordenamento
territorial, a criação de Unidades de Conservação, a
fiscalização da ocupação ilegal de terras, a exploração
predatória de madeira e o desmatamento ilegal na
Amazônia.

Pressão Humana Além do Desmatamento

A taxa de desmatamento é o principal indicador
usado para avaliar sistematicamente a pressão huma-
na sobre a cobertura vegetal na Amazônia. Em 2004,
26.130 quilômetros quadrados de florestas foram des-
matados na Amazônia Legal2 –a segunda maior taxa já
registrada. Embora seja um indicador importante, a
taxa de desmatamento não consegue capturar a total
extensão das pressões humanas no bioma Amazônia.
Por exemplo, o monitoramento do desmatamento,
como realizado atualmente, não mede áreas desma-
tadas inferiores a 6,25 hectares –desconsiderando, as-
sim, a pressão inicial de pequenos agricultores que
geralmente desmatam cerca de 1 a 2 hectares por ano
para estabelecer culturas agrícolas e pastagem. Além
disso, o atual programa governamental de monitora-
mento por satélite para a Amazônia não foi projetado
para mapear a exploração madeireira nem a presença
de estradas não-oficiais, as quais indicam o início da
ocupação e risco de futuro desmatamento.3 Finalmen-
te, os usos da floresta, tal como assentamentos de
reforma agrária, e a pesquisa de exploração mineral
não são integrados ao monitoramento da pressão.

Produzimos um mapa mais completo das pres-
sões humanas na Amazônia, sobrepondo várias ca-
madas de informação ao mapa de vegetação nativa.
Além do desmatamento, incluímos zonas de influ-
ência urbana, assentamentos de reforma agrária, fo-
cos de calor (indicativo de queimadas) e áreas licen-
ciadas para pesquisa mineral e reservas minerais. Fi-

nalmente, usamos coordenadas de pontos dos pro-
jetos de manejo florestal autorizados pelo Ibama para
localizar áreas onde a exploração de madeira está
concentrada.

A área mapeada refere-se ao bioma Amazônia,
que cobre aproximadamente 4,1 milhões de quilô-
metros quadrados e corresponde à vegetação origi-
nal predominantemente florestal na porção brasilei-
ra da bacia amazônica. Para o monitoramento da
pressão humana no bioma, esta unidade é mais sig-
nificativa do que a entidade político-administrativa
Amazônia Legal, uma vez que a Amazônia Legal (5,1
milhões de quilômetros quadrados) se estende além
da bacia e contém extensa área de vegetação nativa
não-florestal como, por exemplo, o cerrado.

Uma Visão Geral da Pressão Humana

Em 2002, a pressão consolidada –incluindo des-
matamento, centros urbanos e assentamentos de
reforma agrária– cobria 19% do bioma. Essa pressão
ocorre principalmente em torno das principais es-
tradas oficiais e grandes rios navegáveis. Por exem-
plo, o desmatamento predomina ao longo das prin-
cipais rodovias no leste do Pará, norte do Mato Gros-
so, Rondônia e leste do Acre. A pressão consolidada
também se destaca ao longo do rio Amazonas entre
Manaus e o estuário, no oeste do Pará, na Rodovia
Transamazônica (entre Altamira e Rurópolis), ao lon-
go da Rodovia Cuiabá-Santarém, próximo de Santa-
rém, e em torno dos principais núcleos urbanos de
Roraima e do Amapá (Figura 1).

As zonas de pressão humana incipiente, inclu-
indo principalmente áreas em torno de focos de ca-
lor em florestas e áreas de interesse para mineração,
cobriam 28% do bioma. Essas zonas estão geralmente
agregadas e adjacentes às zonas de pressão consoli-
dada. Sinais de pressão incipiente predominam no
Pará, Mato Grosso e Rondônia. Levantamentos adi-
cionais mostraram importantes sinais de pressão
nesses Estados. Por exemplo, pesquisadores do Ima-
zon mapearam uma extensa rede de estradas não-
oficiais no sul do Pará.4 Sinais mais esparsos de pres-
são incipiente ocorrem ao longo dos rios navegáveis
em todo o bioma Amazônia e parecem estar associ-
ados principalmente às comunidades tradicionais e
populações indígenas.
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Desmatamento
Em 2001, as áreas desmatadas cobriam 11% do

bioma Amazônia (Figura 2) e eram mais expressivas
no arco do desmatamento no leste do Pará, norte do
Mato Grosso e em Rondônia. O plantio de pastos
para pecuária era o principal uso das áreas desmata-
das na região de acordo com o Censo Agropecuário
do IBGE de 19955 –chegando a 78% da área das pro-
priedades na Amazônia Legal. Observações de cam-
po recentes indicam que os pastos ainda predomi-
nam. Entretanto, em anos recentes, uma parte das
pastagens degradadas tem sido convertida em culti-
vos agrícolas como arroz, milho e soja em algumas
microrregiões, por exemplo, o Leste do Pará e o
Centro-Norte do Mato Grosso. Por outro lado, a
expansão dos plantios de grãos no bioma tem sido
limitada pelo excesso de chuvas ou pela presença de
terrenos acidentados como em Paragominas, no Pará.
O Censo Agropecuário a ser realizado pelo IBGE
em 2005 poderá informar melhor sobre o uso das
terras desmatadas na região.

Centros Urbanos
Entre 1980 e 2000, a população urbana da Amazô-

nia Legal quase triplicou –passando de 4,7 milhões (45%
da população da região) para 13,7 milhões (69%). No
bioma Amazônia, a urbanização também foi importante
em torno de pólos de processamento de madeira, ex-
tração mineral, zona franca (Manaus e Macapá) e capi-
tais e pólos regionais. As zonas urbanas cobrem 5,6% do
bioma Amazônia, considerando um raio de 20 quilôme-
tros ao redor da sede de cada um dos 450 municípios.
Esse raio permite fazer uma estimativa aproximada das
zonas que sofrem pressão mais intensiva, incluindo áre-
as desmatadas (menores que 6,25 hectares), construções,
pavimentação, depósitos de lixo e resíduos industriais e
emissão de esgoto sem tratamento6. Além disso, essas
zonas abrigam remanescentes de florestas submetidas à
pressão relativamente mais intensiva de uso, por exem-
plo, extração de madeira e produtos não-madeireiros e
caça. Núcleos urbanos menores como vilas e localidades
não foram considerados nessa estimativa de área afetada
pela urbanização.

Figura 1. Pressão consolidada e incipiente no bioma Amazônia.
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Assentamentos de Reforma Agrária
Os assentamentos de reforma agrária cobrem

4,9% do bioma, dos quais aproximadamente metade
está em áreas florestadas sem sinais de pressão hu-
mana. De acordo com o Incra, o número de famílias
em assentamentos de reforma agrária na Amazônia
Legal mais do que triplicou entre 1994 e 2002 –pas-
sando de 161.500 para 528.571. O Pará concentra um
grande número de assentamentos, especialmente no
sul e oeste do Estado. Todos os outros Estados tam-
bém abrigam assentamentos em regiões florestadas
(Figura 2).

Focos de Calor
Os focos de calor identificados por satélites em

florestas indicam queimadas em pequenos desma-

tamentos (menores que 6,25 hectares), ainda não
mapeados pelo governo federal, e incêndios flores-
tais. Os incêndios florestais são mais comuns em
florestas sujeitas à exploração de madeira. Isso por-
que essas florestas são mais abertas e secas e acumu-
lam vegetação morta (que é altamente suscetível à
combustão).7 Os incêndios florestais geralmente
começam a partir de queimadas em terrenos agríco-
las ou pastagens vizinhas. Portanto, os focos de calor
em floresta servem para indicar zonas de pressão
incipiente. Entre 2000 e 2002, o número de focos de
calor identificados por satélite em florestas quase
triplicou, de 16.000 para 42.000 por ano.

Para estimar a área de pressão humana nessas
zonas, consideramos um raio de 10 quilômetros ao
redor dos focos de calor. O raio de 10 quilômetros

Figura  2. Pressão humana no bioma Amazônia.
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foi usado porque corresponde à distância máxima
estimada da ação de um caçador a partir de um dado
ponto de acesso dentro da floresta.8 Entretanto, le-
vantamentos adicionais mostraram outros sinais de
pressão incipiente nessas zonas. Por exemplo, um
mapeamento mais detalhado no sul do Pará e no
norte do Mato Grosso mostrou que 76% das zonas
em torno dos focos de calor contêm estradas não-
oficiais, estradas oficiais e rios navegáveis (Figura 3).
Além disso, metade dos planos de manejo aprova-
dos para exploração de madeira estava localizada nessa
zona. Dessa forma, as áreas em torno dos focos de
calor estão sofrendo vários tipos de pressão, inclu-
indo o início de colonização agropecuária (conside-
rando o desmatamento pequeno não identificado
pelo Inpe), exploração de madeira e, em alguns ca-
sos, garimpos.

Usando o raio de 10 quilômetros, estimamos
que a zona de influência humana em torno dos focos
de calor corresponde a 27,5% do bioma Amazônia –
ou aproximadamente 1 milhão de quilômetros qua-
drados.

O grau de perturbação da floresta nas zonas em
torno dos focos de calor é bastante variável. A maio-
ria dos focos de calor está concentrada próximo às
áreas desmatadas e centros urbanos (ver Figura 2).

Em 2002, dois terços das zonas em torno dos focos
de calor estavam agregadas (com pelo menos três
raios ao redor dos focos de calor conectados), o que
indica que o avanço da ocupação ocorre em zonas
com concentração de recursos de interesse –como
madeira, ouro e terras com potencial agropecuário.

As florestas nas zonas de pressão incipiente vêm
sofrendo maiores perturbações, incluindo explora-
ção e, em alguns casos, incêndios. A exploração de
madeira seguida de incêndios pode afetar severamen-
te a floresta. Um evento de incêndio pode ser rela-
tivamente brando (isto é, apenas fogo rasteiro na flo-
resta), mas onde as florestas exploradas são sujeitas
a mais de um fogo rasteiro e em regiões de clima
mais seco, os incêndios podem ser mais graves.9 O
fogo pode inclusive se alastrar em grandes áreas como
ocorreu no caso dos incêndios de Roraima em 1998
e 2003.10 As florestas nessas zonas também estão mais
sujeitas às pressões de conversão para uso agrope-
cuário.

As florestas em torno de focos de calor espar-
sos –que geralmente resultam de agricultura de cor-
te e queima para sobrevivência de comunidades tra-
dicionais e populações indígenas– sofrem menor
pressão, incluindo caça, extração de madeira de bai-
xa intensidade e produtos não-madeireiros.

Figura  3. Pressão humana e estradas não-oficiais no sul do Pará.
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Áreas de Mineração
A área total legalmente alocada para pesquisa

de exploração mineral e reserva mineral correspon-
de a aproximadamente 1,5% do bioma Amazônia.
Contudo, somente 0,5% dessa área não sofre outras
pressões mais intensivas (desmatamento e centros
urbanos). Se essa área remanescente se tornar viável
para exploração no futuro, a conseqüente melhoria
do acesso e serviços pode torná-la uma área de pres-
são consolidada.

Exploração Madeireira
A falta de mapas precisos da exploração madei-

reira impossibilitou uma estimativa da área afetada
por essa atividade. As estimativas existentes indicam
que a exploração madeireira afeta uma área compa-
rável àquela desmatada a cada ano.11 Contudo, essas
estimativas estão sujeitas a considerável erro12. Por
essa razão, usamos a localização dos planos de ma-
nejo florestal como um indicador aproximado das
zonas de pressão madeireira. Aproximadamente
metade dos planos de manejo autorizados ocorreu
dentro de 10 quilômetros a partir dos focos de calor.
Todavia, 15% dos planos estavam em florestas sem
nenhum outro sinal de pressão humana, o que suge-
re que a exploração madeireira autorizada está abrin-
do novas fronteiras.

A distribuição dos planos de manejo em 2000
refletiu a distribuição da produção regional de ma-
deira: 80% deles estavam no Pará, Mato Grosso e
Rondônia, Estados que concentravam 93% da explo-
ração de madeira em 2001 e 2004.13 Entretanto, uma
parte expressiva da exploração era de fontes ilegais
em 2001 e 2004, cerca de 47% e 37%, respectivamen-
te.14 De fato, a exploração ilegal tende a ser maior,
dado que vários projetos de manejo aprovados não
aplicam as técnicas planejadas e vários planos foram
aprovados em terras públicas devolutas. Porém, fal-
tam análises independentes sobre a situação da im-
plementação dos planos aprovados. A exploração ile-
gal envolve desmatamentos e exploração sem ma-
nejo que podem resultar em danos significativos à
floresta, especialmente quando associados a incên-
dios florestais.

Estradas Oficiais

Há uma forte associação entre a pressão hu-
mana sobre a floresta amazônica e as estradas. Por
exemplo, aproximadamente 80% da área total des-
matada está localizada até 30 quilômetros a partir
das estradas oficiais. E aproximadamente 80% dos
centros urbanos, assentamentos de reforma agrá-

ria e zonas ao redor de focos de calor estão em uma
faixa de 70 quilômetros a partir dessas estradas. Por
outro lado, é possível encontrar assentamentos de
reforma agrária e centros urbanos, respectivamen-
te até 210 e 450 quilômetros das estradas oficiais. A
ocupação humana distante de estradas é propiciada
principalmente por rios navegáveis e pela abertura
de estradas não-oficiais para dar acesso a recursos
de alto valor como mogno (por exemplo, no sul do
Pará) e ouro (por exemplo, no oeste do Pará). As
estradas não-oficiais geralmente partem de estra-
das oficiais.

A Necessidade de Pesquisas Adicionais

Este trabalho contabilizou de forma mais abran-
gente as principais pressões humanas no bioma
Amazônia. Entretanto, esse esforço deve ser ampli-
ado, pois alguns dados usados ainda são limitados, o
que impede uma análise completa e precisa. Por
exemplo, não existe um mapa de estradas não-ofici-
ais para grande parte do bioma Amazônia. O Ima-
zon está ampliando o mapeamento dessas estradas
para toda a região. O mapeamento da exploração de
madeira e da degradação florestal em toda a região
também é possível –por meio de análises de ima-
gens de satélite e verificação de campo em pontos
estratégicos.15 Para tanto, é necessário investir nes-
sas pesquisas. Dessa forma, será possível avaliar com
mais precisão o tipo e intensidade de pressão, espe-
cialmente nas zonas em torno dos focos de calor.
Finalmente, em uma nova versão deste trabalho ire-
mos incorporar os dados do desmatamento mais
recentes.

Implicações para Políticas Públicas

Este documento proporciona uma avaliação mais
ampla da pressão humana no bioma Amazônia. Há
duas implicações desses resultados para as políticas
públicas.

Guia para Ação Preventiva. Grandes áreas
de floresta usualmente consideradas “vazias” –es-
pecialmente nas porções no centro e oeste da re-
gião– apresentam sinais crescentes de pressão hu-
mana como os focos de calor e estradas não-ofici-
ais. Essa informação serve para orientar as autori-
dades governamentais quanto a medidas preventi-
vas contra a degradação de tais zonas. As medidas
necessárias incluem a criação de áreas protegidas e
a aplicação da legislação ambiental e fundiária. Os
governos federal e estaduais vêm adotando essas
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Referências e Notasmedidas principalmente no final de 2004 e início
de 2005. Em fevereiro de 2005, o governo federal
usou um novo mecanismo jurídico que poderá fa-
vorecer ainda mais as ações preventivas contra da-
nos ambientais em fronteiras de ocupação: a Limi-
tação Administrativa Provisória (LAP). Por meio
de um Decreto Presidencial, o governo limitou o
uso de cerca de 8,2 mil quilômetros quadrados no
oeste do Pará enquanto concluiu estudos para a cri-
ação de Unidades de Conservação.

O Alcance do Impacto da Infra-estrutura
de Transporte. As estradas oficiais estão fortemen-
te relacionadas com as principais pressões, ou seja,
desmatamento, centros urbanos, assentamentos de
reforma agrária e focos de calor. Contudo, o mapa
mostra que algumas pressões também ocorrem a
distâncias surpreendentemente grandes dessas ro-
dovias –especialmente quando recursos de alto va-
lor estão disponíveis, por exemplo, madeira nobre
e ouro. Essa descoberta indica a necessidade de os
órgãos governamentais incorporarem áreas exten-
sas no planejamento dos principais projetos de in-
fra-estrutura elaborados ou em elaboração no bio-
ma Amazônia, como está sendo feito no caso do
plano da pavimentação da Rodovia Santarém-Cuia-
bá (BR-163 Sustentável).

Apesar das limitações dos dados, nosso mapa
mostra um retrato mais completo das dimensões
das pressões humanas no bioma Amazônia e as di-
versas formas que essas pressões tomam. O mapa
é um instrumento importante para o ordenamento
da ocupação, criação de Unidades de Conservação
e seleção de áreas prioritárias para fiscalização fun-
diária e ambiental.
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