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Contexto 
 

Este documento foi elaborado através do acordo de cooperação estabelecido entre 
Associação Metareilá, Forest Trends, Incubadora Katoomba de Serviços Ambientais, 
Kanindé, ACT-Brasil e IDESAM para prover suporte para a população Suruí. Esta 
aliança foi estabelecida para fornecer a colaboração de organizações locais e 
globais, contribuindo com suas experiências para o desenvolvimento do Projeto de 
REDD Suruí. O Idesam participa coordenando a elaboração dos cenários delinha de 
base e estimativas de estoques de carbono, o que abrange: 

 
1. Desenvolver e quantificar as taxas de desmatamento na linha de base para o 
território Suruí, estratificado por tipo de cobertura florestal/vegetação, com base 
em informações disponíveis no modelo Simamazonia. 
 
2. Validar as hipóteses do modelo Simamazonia que afetam o território Suruí e 
determinar a sua aplicabilidade ou divergência dos vetores e condições que afetam 
as florestas Suruí.  
 
3. Avaliar os estoques de carbono e as emissões potenciais, utilizando informações 
secundárias existentes e dados de inventário florestal. 
 
4. Baseado nas análises previamente mencionadas e em informações preliminares 
de seções do DCP, escrever os capítulos relacionados ao uso e mudanças no uso da 
terra, desmatamento histórico e futuro, e mudanças nos estoques de carbono 
correspondentes aos Passos 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 da metodologia de fronteira 
REDD/NM0002 V.1. Os Passos 2 e 3 devem considerar informações de uso da 
terra/cobertura e vetores, agentes e causas do desmatamento compiladas ou a 
serem obtidas pela ACT. 
 
Este documento visa combinar seções específicas da Metodologia de Fronteira 
REDD/NM0002 V.1, e elaborar as partes correspondentes que irão compor o 
Documento de Concepção do Projeto de REDD Suruí 
 
 
Coordenação do Projeto 
Mariano Cenamo 
Gabriel C. Carrero 
 
Equipe Técnica 
Romulo S. Batista 
Mariana N. Pavan 
Claudia S. M. N. Vitel 
Pedro Soares 
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Localização do Projeto 
 
A população do povo indígena Paiter teve contato com o homem branco externo 
pela primeira vez apenas 40 anos atrás. Este contato inaugurou um período de 
assentamento, construções de estradas e doenças que dizimaram sua população e 
as terras de seus ancestrais. O Projeto de REDD Suruí abrange cerca de 248.000 
hectares na T.I. Sete de Setembro, uma área quase totalmente inserida nos 
municípios de Rondolândia, Estado do Mato Grosso, e Cacoal, Estado de Rondônia 
(Figura 1). A T.I. Sete de Setembrofoi homologada oficialmente em Dezembro de 
1983, quando seu território era ainda ocupado por propriedades privadas, posseiros 
ou grileiros. No processo de homologação, estas porções de terra foram adquiridas 
pelo Governo Federal para constituir a Terra Indígena Sete de Setembro. Após o 
primeiro contato dos Suruí com a sociedade pós-industrial, sua população de cerca 
de 2.000 pessoas caiu para 200. A doença “Sarampo” foi um dos maiores desastres 
responsáveis pelo declínio populacional naquele tempo. Atualmente, o tamanho da 
população Suruí se recuperou e cresceu para cerca de 1.350 pessoas distribuídas 
em 23 comunidades (aldeias), a maioria na borda sul do território. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Localização da Área do Projeto de REDD Suruí 
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1. Análises do histórico de uso e mudanças na cobertura da terra. 

(Passo 2 da metodologia REDD/NM00021) 

1.1 Definição das classes de uso e cobertura da terra. 

 
A fonte de dados utilizada para definir as classes de uso da terra e mapas na área do 
projeto foi obtida da literatura (RADAMBRASIL, 1978; Veloso et al 1991, IBGE, 
2008). Todas estas fontes de dados estão disponíveis em formato vetorial. Para 
realizar a análise do desmatamento foi feita uma classificação supervisionada de 
imagens de satélite Landsat. Para o ano de 1982, foi utilizado o Landsat 3, sensores 
MSS e o Software ENVI para criar as classes de desmatamento, Florestas, Não-
florestas, água, sombra e nuvens (para maiores detalhes veja Anexo 1). A fonte de 
dados de 2000 a 2007 foi os dados do PRODES (Inpe, 2009) em acordo com a 
metodologia utilizada para estimar o desmatamento por toda a região da Amazônia 
Brasileira2. O PRODES utiliza Imagens de satélite Landsat 5 do sensor “mapeador 
temático” para determinar as classes de cobertura da terra (metodologia 
compatível com a descrita acima). 
 
As classes de vegetação do projeto foram obtidas baseadas em definições fito-
ecológicas estabelecidas no Projeto RADAMBRASIL. O Projeto RADAMBRASIL foi um 
grande programa governamental realizado entre 1973 e 1983 que instalou 2.719 
parcelas amostrais para inventário de biomassa (ver Figura 2) e mais 1.032 parcelas 
para inventários florísticos na Amazônia Legal Brasileira. 

 

A área do projeto (T.I. Sete de Setembro) é coberta quase que inteiramente por 
vegetação florestal com pequenas manchas de vegetação não-florestal. A T.I. Sete 
de Setembro está localizada dentro da região morfo-estrutual e climática chamada 
de Planalto Dissecado Sul da Amazônia, especificamente na área entre os Rios 
Roosevelt e Ji-Paraná (ou Machadinho). A geomorfologia da T.I. Sete de Setembro é 
composta por interflúvios com relevos tabulares de topos planos freqüentemente 
separados por vales de fundo plano, ou pequenos morros de topo contínuo ou 
convexo, ambos separados por vales quase sempre na forma de “v” (RADAMBRASIL, 
1978). Estas características geomorfológicas peculiares ditam grande parte das 
tipologias florestais na T.I. Sete de Setembro, embora ocorram algumas manchas de 
outras tipologias florestais ou fitofisionomias. 
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Figura 2. Parcelas amostrais inventariadas para volume de madeira e biomassa no 
Projeto RADAMBRASIL.  
Fonte: RADAMBRASIL 
 
As tipologias florestais do RADAMBRASIL foram agrupados por Veloso et al (1991) e 
o mapa de vegetação foi gerado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) em conjunto com o Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM). Este mapa 
de vegetação foi calibrado e re-ajustado utilizado imagens de satélites, 
especialmente Landsat, e bibliografias recentes complementadas por pesquisas de 
campo para calibrar os tipos florestais. Este mapa está apresentado na escala 
1:250.000 (IBGE, 2008b) 
 
Os tipos florestais dentro da T.I. Sete de Setembro foram extraídos do mapa de 
vegetação IBGE-SIVAM para formar as principais classes de vegetação dentro da 
área do projeto, além do desmatamento e corpos d’água (Figura 3), sendo 
classificados em: 
 
1-) Floresta Ombrófila Submontana Aberta (As): Tipologia florestal que cobre todo 
o relevo ondulado e compreende a maior parte florestal da T.I. Sete de Setembro. A 
fitofisionomia dominante é a floresta aberta caracterizada pela presença de 
palmeiras, como o açaí (Euterpe precatoria), inajá (Maximiliana sp.) paxiúbas 
(Iriartea spp.) e tucumã (Astrocarium aculeatum). A área total da T.I. Sete de 
Setembro coberta por Floresta Submonatana Aberta é composta por dois sub-tipos: 
(i)-16.8% da área tipicamente caracterizada pela presença de lianas, (ii)- 83.2% é 
caracterizado pela abundância de palmeiras (embora as palmeiras estejam 

Território Suruí e 

Região de Referência 
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presentes em ambos sub-tipos de vegetação). Para simplificar os cálculos de 
estoques de carbono, foram mesclados ambos sub-tipos de vegetação em uma 
única classe (Floresta Aberta) assumindo a média dos estoques de carbono 
divulgados pelo MCT (2006). 
  

2-) Floresta Ombrófila Submontana Densa (Ds): Este tipo florestal ocorre em areas 
elevadas dentro de areas de Floresta Aberta, as quais podem ser inselbergs, 
pequenas elevações e montanhas. Esta vegetação ocorre sobre as áreas de relevo 
tabular das Plataformas Pré-Cambrianas no nordeste da T.I. Sete de Setembro, e 
compõem a “Serra Sargento Paixão”, e sobre as cadeias de Montanhas Baixas do Sul 
da Amazônia. O tipo florestal é denso e pode apresentar árvores emergentes e 
ocorrência de palmeiras. 
 

 
Figura 03. Mapa de Vegetação do Projeto de REDD Suruí. 
 

 

2. Estoques de Carbono Atuais na Área do Projeto 
(Passo 6 da metodologia REDD/NM0002) 

 
Apesar de haver consenso no uso das classificações das fitofisionomias do 
RADAMBRASIL para as florestas da Amazônia, existem diferentes opiniões sobre as 
estimativas dos estoques de biomassa que devem ser utilizados para calcular a 
quantidade total de carbono existente na vegetação1. Até recentemente, os valores 
fornecidos pelo Primeiro Inventário Nacional de Emissões Antrópicas de Gases de 
Efeito Estufa (MCT, 2006) eram considerados os dados mais confiáveis. 



 
8 

 

Entretanto, desde a sua primeira publicação em 2004, a comunidade científica tem 
realizado avanços significativos para a melhora destes dados. Dentre estes , vale a 
pena mencionar Nogueira e colaboradores (2005, 2006, 2007, 2008a, b, c), que 
inventariou 602 árvores adicionais para a Amazônia Central (Nogueira et al., 2005) e 
Sul da Amazônia (Nogueira et al., 2007). 
 
Ambas as estimativas de Nogueira et al. (2008c) e MCT (2006) utilizaram a equação 
alométrica de Higuchi et al. (1998) para a Amazônia Central, que calcula a biomassa 
de fuste das árvores do Projeto RADAMBRASIL, conforme apresentado: 
 

5cm < DBH ≥ 20 cm 
ln(massa fresca) = -1.754 + 2.665 × ln(diâmetro) 
DBH > 20 cm 
ln(massa fresca) = -0.151 + 2.17 × ln(diâmetro) 

 
Adicionalmente, Nogueira et al. (2008c) combinou também novas equações 
alométricas e inventariou o volume das madeiras para ajustar as estimativas de 
biomassa para diferentes tipos de florestas amazônicas. Uma nova equação de 
biomassa foi desenvolvida a partir de árvores cortadas em solos relativamente 
férteis no Sul da Amazônia e uma nova equação de volume de fuste foi 
desenvolvida a partir de árvores em florestas densas e abertas. Estas relações 
alométricas foram utilizadas para avaliar incertezas em estimativas preliminares de 
volume de madeira e biomassa. No caso do modelo de biomassa usual, baseado no 
volume de madeira inventariada, o estudo avaliou se os fatores atualmente 
utilizados para estimar o volume do fuste de pequenas árvores (fator de expansão 
de volume) e biomassa das copas (fator de expansão de biomassa) são adequados 
ou não.  
 
Para avaliar o desempenho das equações desenvolvidas no estudo 
comparativamente com modelos publicados anteriormente, Nogueira e colegas 
(2008c) utilizaram o desvio (%) entre as somas das massas das árvores medidas 
diretamente e as massas estimadas por cada uma das equações mencionadas, 
ambas para árvores amostradas e como uma extrapolação por hectare. Finalmente, 
todas as correções foram aplicadas para gerar um novo mapa de biomassa para 
Florestas da Amazônica Brasileira a partir das parcelas do RADAMBRASIL, e os 
estoques de biomassa por tipo florestal foram calculados para cada um dos nove 
estados da Amazônia Legal Brasileira (Nogueira et al. 2008c)2. 

 
Considerando ambas as fontes de dados a Floresta Aberta Submontana tem um 
estoque médio estimado de 127,06 (MCT, 2006) 1 a 162,96 toneladas de carbono 
por hectare (Nogueira et al 2008a,b, c)2. Este dado considerou a quantidade de 

                                                           
1
 O MCT considera apenas os estoques de biomassa viva acima do solo, recomendando o fator de 

expansão para biomassa abaixo de solo de 21% da biomassa acima do solo. 
2
 Nogueira et al consideraram biomassa acima do solo viva e morta e biomassa abaixo do solo de 

acordo com a média da razão de conversão de biomassa de raiz na literatura Amazônica, que é de 
25,8% da biomassa acima do solo para plantas com DAP > 10cm. 
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carbono nesta vegetação como sendo a média de ambas as fontes, ou seja, 144,68 
tons de carbono por hectare (veja Tabelas 01 e 02).  
 
A Floresta Densa Submontana tem um estoque médio estimado de 148,13 (MCT, 
2006) a 186,87 toneladas de carbono por hectare (Nogueira et al 2008 a, b, c). 
Sendo assim, considerou-se o total de carbono contido neste tipo de vegetação 
como sendo 167,5 tons de carbono por hectare. 
 
Os reservatórios de carbono considerados para o projeto são os mesmos utilizados 
pelos estudos de MCT (2006) e Nogueira et al. (2008c), como descrito na Tabela 01: 
(i) biomassa viva acima do solo, (ii) biomassa morta (madeira morta e liteira), e (iii) 
biomassa abaixo do solo. 
 
 
Tabela 01. Dados originais das estimativas de biomassa acima e abaixo do solo de 
acordo com MCT (2006) e Nogueira et al (2008c) em toneladass de carbono por 
hectare. 

Autor 
Tipo 

Florestal 

Biomassa Acima do Solo (Tons of C.ha
-1

) 

Biomassa 
abaixo do 

solo                 
Tons of C.ha

-1
  

Biomassa 
Total Tons de 

C.ha
-1

** 

Árvores 
Vivas≥ 10 
cm DBH  

Adicional 
para 

árvores < 
10 cm 
DBH 

Palmeiras 
Lianas 
(cipós) 

Biomassa 
Morta* 

Outros 
componentes 

não 
madeireiros 

MCT 2006 

Floresta 
Aberta 

101.86 2.10 1.05 0.00 0.00 21.39 126.39 

Floresta 
Densa 

118.75 2.45 1.22 0.00 0.00 25.71 148.13 

Nogueira 
et al 

2008c 

Floresta 
Aberta 

104.86 4.19 9.02 3.25 14.37 0.22 27.05 162.96 

Floresta 
Densa 

123.58 8.03 2.35 3.83 16.93 0.26 31.88 186.87 

* Biomassa morta inclui madeira morta e liteira 
** Exceto Carbono orgânico no solo. 

 
Como Nogueira et al (2008c) e MCT (2006) fornecem valores medidos em campo e 
aceitáveis para os tipos existentes de vegetação na área do projeto, eles são 
preferíveis a utilizar os valores padrão do IPCC. Sendo assim, para definir os 
estoques de carbono por tipo de vegetação original dentro dos limites da T.I. Sete 
de Setembro, foi utilizada a mesma abordagem do Projeto de RED Juma (ver Idesam 
et al, 2008), uma média aritmética com as estimativas de carbono dos diferentes 
autores. Os valores estão apresentados na Tabela 02. 
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Tabela 02. Estimativas de estoques de carbono acima e abaixo do solo para 
florestas densas e abertas não perturbadas no Projeto Suruí 
 
 

Tipo Florestal 

Biomassa Acima do Solo 

Biomassa Abaixo 
do Solo            

Tons de C.ha-1  

Total (Acima e 
Abaixo do Solo) 

Tons de 
Biomassa 
 C.ha-1* 

Biomassa 
Acima do 

Solo 
 Tons de 
C.ha-1  

Biomassa 
Madeira 
Morta 

Tons de 
C.ha

-1
 

Floresta 
Aberta 

113.27 7.18 24.22 144.68 

Floresta 
Densa 

130.24 8.47 28.80 167.50 

 
 
Entretanto, de acordo com pesquisas de campo recentes e relatos da população 
Suruí, as áreas de ambos os tipos florestais dentro dos limites do projeto foram 
continuamente invadidas e submetidas ao corte seletivo de madeira desde 1983. 
Assim, para ajustar os estoques de carbono da vegetação original, considerando as 
perdas de carbono devido a estas atividades, foi considerado uma subtração de 20 
tons de carbono por hectare (73 tCO2eq.), baseado em Putz et al. (2008)3,  
 
Tabela 03. Estimativas de estoques de carbono acima e abaixo do solo para 
florestas degradadas abertas e densas no Projeto Suruí.  

Tipo Florestal 

Biomassa Acima do Solo 
Biomassa 
Abaixo do 

Solo                 
Tons de 
C.ha-1  

Total 
Biomassa 
(Acima e 

Abaixo do  
solo) Tons de 

C.ha-1* 

Biomassa 
Acima do Solo 
Tons de C.ha-1  

Biomassa 
Madeira 

Morta Tons 
de C.ha

-1
 

Floresta Aberta 
Degradada 

93.27 7.18 24.22 124.68 

Floresta Densa 
Degradada 

110.24 8.47 28.80 147.50 

 
É importante mencionar que estes valores são estimativas “ex-ante” conservadoras, 
e podem ser validadas e ajustadas “post-facto” através de inventários florestais que 
serão realizados como parte das atividades do plano de monitoramento do projeto 
antes de sua primeira verificação/certificação. 
  
Os valores dos estoques de carbono finais para a T.I. Sete de Setembro por tipo de 
vegetação florestal (excluindo corpos d’água, áreas de não-florestas e desmatadas) 
dentro dos limites do projeto estão apresentados na Tabela 04. 
 

                                                           
3
 Os autores estimaram uma perda e retenção de cerca de 19 tons em um ciclo de 30 anos de corte 

convencional no estado do Pará. Os estoques de carbono e os tipos de vegetação estão apresentados na Tabela 
03, para Floresta Aberta Degradada e Floresta Densa Degradada. 
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Tabela 04. Estimativas totais “ex-ante” para estoques de Carbono Florestal no 
Terrítório Indígena Suruí. 

Tipo Florestal 
Estoque de Carbono 

(tC/ha) 
Hectares 

Estoques de Carbono 
(Tons de C) 

Floresta Aberta 
Degradada 124,68 168.681,0 21.030.668,1 

Floresta Densa 
Degradada 147,5 38.689,7 5.706.736,6 

Total 207.370,7 26.737.404,7 

 

3. Análise dos agentes, vetores e causas subjacentes do desmatamento. 
(Passo 3 da metodologia REDD/NM0002) 

 
A figura 4 apresenta a cobertura florestal e áreas de desmatamento (em branco) 
para os 6 municípios nos arredores da T.I.  Sete de Setembro, que incluem também 
outros territórios indígenas (verde escuro). É importante ter em mente os limites 
políticos destes municípios, uma vez que a administração política local é 
determinante para a conservação florestal na região.. 
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Figura 4. Remanescentes florestais para os 6 municípios nos arredores da T.I. Sete 
de Setembro. 
 

3.1. Identificação dos agentes do desmatamento. 

 
Na fronteira do desmatamento, os agentes podem ser separados em diversas 
classes, de acordo com Fearnside (2008). Durante esta sessão serão discutidos 
apenas os agentes de desmatamento que são relevantes para a definição do 
cenário de linha de base na área da T.I.Sete de Setembro atualmente. São eles: 
  
Fazendeiros: Os fazendeiros (pecuaristas) são atores chave no desmatamento da 
Amazônia, responsáveis pela maior parte das derrubadas. O lucro obtido por estes 
fazendeiros não provêm apenas da venda da carne ou grãos, mas podem incluir 
receitas da venda de madeiras ou direitos de exploração, ganhos especulativos da 
venda de terras, subsídios governamentais, corrupção e não pagamento de 
impostos. Em Rondônia os fazendeiros têm extremo poder, “porque a terra está na 
mão de poucas pessoas que dizem ser os donos da terra, os grandes latifundiários, e 
manobram toda essa terra com apoio das autoridades do governo”(A Nova 
Democracia, 2009, p.2). A produção esperada também afeta a área desmatada por 
fazendeiros, variando com as condições climáticas, fertilidade e qualidade do solo. 
Além das atividades ilegais, em Rondônia, Mato Grosso e Pará existe um aumento 
na produção de carne, devido à abertura do mercado de exportação da carne 
bovina e a melhoria na infra-estrutura de estradas. Em todos os casos, a produção 
de gado está sempre atrelada ao aumento do desmatamento A Figura 5 apresenta a 
trajetória de crescimento dos rebanhos nos 6 municípios nos arredores da T.I. Sete 
de Setembro no período de 1990-2007: 
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Figura 5. População de rebanhos nos 6 municípios que compõem a “Região de 
Referência”4 do projeto de REDD Suruí no período de 1990 a 2007 (IBGE, 2009). 
 
Apenas estes 6 dos 29 municípios que possuem alguma área dentro da região de 
referência somam um rebanho bovino de cerca de 1,8 milhões de cabeças. Os 29 
municípios somam um rebanho de 8,6 milhões de cabeças de gado em 2007. O 
número de cabeças começou a cair de 2004 a 2007 nestes municípios. Isto pode ser 
o efeito de fatores macro-econômicos que também fizeram o desmatamento cair, 
assim como pode ser relacionados à coleta incompleta de dados.  
 
Traficantes/ Lavadores de Dinheiro: Áreas significativas de desmatamento podem 
ser resultado de dinheiro proveniente de atividades ilegais realizadas em outros 
lugares, por exemplo, dinheiro do tráfico de drogas lavados na região da Terra do 
Meio, entre o Rio Xingú e a BR-163, no Estado do Pará (Geffray 2002, Machado, 
2002, Escada et al, 2005). O poder da economia informal no desmatamento foi 
demonstrado nesta região quando uma derrubada de 6.200 ha surgiu em apenas 3 
semanas (Venturieri et al, 2004).  Existem alguns grupos monopolizando os setores 
econômicos, como a Companhia Cascavel, companhia de ônibus que monopoliza o 
transporte de passageiros em Rondônia, que é da mesma família dona da maior 
rede de super-mercados neste estado (A Nova Democracia, 2009). O tráfico de 
drogas também tem sido uma maneira de empresários e grandes fazendeiros 
atuarem em esquemas de pistas de pouso para aeronaves. 
  
Operadores de Serrarias/Exploradores de madeira: Particularmente importante na 
região da T.I. Sete de Setembro, donos de serrarias representam um grupo 
migratório de grande impacto na floresta. Eles migraram do Sul do Brasil para a 
Amazônia após destruírem a Floresta Atlântica nos estados do Espírito Santo, 
Paraná ou Santa Catarina. Estes grupos vieram primeiro para áreas no norte do 
Mato Grosso, Pará e Rondônia, e vem se deslocando para o centro da Amazônia até 
o Noroeste do estado do Amazonas ou para oeste na Bolívia (Schneider et al 2000, 
Arima e Veríssimo 2002, Lentini et al. 2005). Ainda que em 2005 Rondônia possuía 
422 empresas madeireiras espalhadas em 16 pólos que incluem Cacoal, Espigão 
d’Oeste e Ji-Paraná, consumindo cerca de 3,7 milhões de metros cúbicos de 
madeira (Lentini et. al. 2005). Diversos esquemas de extração ilegal de madeira 
permeiam todos os grandes pólos madeireiros na Amazônia, como a rede 
envolvendo IBAMA e FEMA/MT, onde servidores foram acusados de facilitar o 
desmatamento irregular nos estados de Mato Grosso, Rondônia e Pará (Estação 
Vida 2005). A “Operação Daniel” da Polícia Federal em 2006 desarticulou uma 
gangue que atuava na falsificação dos documentos de Autorização de Transporte de 
Produtos Florestais (ATPF) em diversos municípios de Rondônia, como Cacoal e Ji-
Paraná, incluindo a participação de empresas madeireiras, advogados, IBAMA e 
Polícia Rodoviária estadual3. Como diversas porções da T.I. Sete de Setembro já 
sofreram corte seletivo, os agentes do desmatamento vem atualmente do 

                                                           
4
 A região de referência de um projeto de REDD é definida como a área de abrangência que melhor representa 

as condições relacionadas ao uso da terra que devem ser analisadas para a determinação da linha de base 
como: taxas históricas, agentes e causas do desmatamento, fatores sócio-econômicos, políticas governamentais 
e regionais, entre outros. 
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Município Ministro Andreazza (porção noroeste) e do Distrito de Pacaraima no 
Município de Espigão D’Oeste (porção centro-leste da T.I Sete de Setembro) para 
explorar porções ainda intactas e distantes das comunidades indígenas.  
 

Colonos/Pequenos Fazendeiros: Movimentos de pequenos fazendeiros no passado 
incluem migrações e movimentos do Sul do Brasil para Rondônia, facilitados pela 
rodovia BR-364 nas décadas de 70 e começo dos anos 80 (Fearnside 1989, Mesquita 
e Egler 1979). Muitas destas pessoas eram colonos, ou assentados que foram 
instalados em lotes de áreas de assentamentos oficiais de várias formas. Outros 
eram posseiros que reivindicaram a terra por conta própria. Em Rondônia, o 
resultado foi uma grande explosão do desmatamento. Movimentos de populações 
subseqüentes para áreas de assentamentos foram feitas por prósperos fazendeiros 
que compraram um ou vários lotes pequenos para estabelecerem novas fazendas 
(Fearnside 1984, Carrero 2009). Em Cacoal existem pequenos fazendeiros e 
criadores de rebanhos de tamanho médio vivendo cerca da T.I. Sete de Setembro, e 
esquemas de aluguel de pastagens ou divisão de áreas de produção de mandioca 
dentro da T.I. Sete de Setembro foram estabelecidas em algumas vilas indígenas.  
 

3.2. Identificação dos vetores do desmatamento. 

 

Os vetores do desmatamento em regiões de florestas tropicais sempre foram 
guiados por desenvolvimento de infra-estrutura, particularmente estradas e 
rodovias pavimentadas (Geist and Lambin 2002). A colonização da Amazônia 
brasileira se iniciou com o Programa de Integração Nacional (Brasil, PIN 1972), com 
o planejamento e construção das principais rodovias na região. A BR-364 que 
conecta Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO) construída em 1968 abriu cerca de 240.000 
km2 de terras em Rondônia. Diversos estudos demonstraram o papel chave da 
pavimentação de rodovias no desmatamento (e.g. Pfaff 1999) e modelos espaciais 
que projetam o desmatamento incorporaram a construção de estradas como uma 
das variáveis mais importantes (e.g. Laurance et al 2001, Soares Filho et al 2006). A 
rodovia pavimentada (BR-364) está localizada apenas 20 quilômetros dos limites da 
T.I. Sete de Setembro, tendo uma conseqüência extremamente positiva nas áreas 
desmatadas. Também, as áreas urbanas atraem a probabilidade de alocar 
espacialmente as taxas de desmatamento próximas a elas. Assim, o modelo aqui 
utilizado considera uma distribuição exponencial da probabilidade de abertura de 
áreas como uma função da distância de estradas e de áreas urbanas, e muito mais 
para uma rodovia pavimentada. A presença destas probabilidades combinadas 
influencia o aumento do desmatamento dentro da T.I. Sete de Setembro, mais do 
que o seu efeito contrário, como área protegida, de conter o desmatamento.  
 
Entretanto, a construção de estradas não atua sozinha. Com a construção da BR-364 
na região de Rondônia, que possuía toda a cobertura florestal intacta e uma 
população de cerca de 70.000, se iniciou um projeto migratório de 
aproximadamente 3.000 pessoas anualmente nos anos 60 (Mahar et al. 1981), 
aumentando em no mínimo dez vezes na década subseqüente, recebendo cerca de 
65.000 pessoas por ano entre 1980-1983, e subindo para 160.000 migrantes 
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anualmente no período entre 1984-1986. Esse aumento populacional (imigrações e 
crescimento populacional líquido) é um importante vetor do desmatamento. 
 
Em 1975 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) criou cerca 
de 2,7 milhões de hectares de projetos de assentamentos, com 28.000 famílias 
assentadas. Este padrão levou a um ritmo extremamente acelerado de 
desmatamento. Por exemplo, o município de Cacoal teve uma área aberta de 2.150 
hectares em 1975, aumentando para 66.950 hectares em 1978 (Brazil CNPqINPE, 
cited by Fearnside, 1982). Um aumento exponencial que dobra em um período de 
0,6 anos!  
 
Os dados de produtividade também foram utilizados no modelo considerando 
rebanho bovino, agricultura e extrativismo para desenhar a curva de projeção do 
desmatamento futuro. Vetores econômicos são apresentados em 80% das causas 
do desmatamento ao redor do mundo (Geist and Lambin, 2002), e na região da T.I. 
Sete de Setembro o rebanho bovino, leite e produtos agrícolas em diferentes 
escalas de produção e tecnologia utilizada são as atividades predominantes. 
 
A figura 6 apresenta a área de desmatamento anual em km2 de 2000 a 2008 nos seis 
municípios que ocupam a maior parte da Região de Referência. Vale ressaltar que o 
desmatamento anual flutua pelos anos com uma tendência clara de baixa em 2006, 
aumentando as taxas para alguns municípios. Para alguns municípios as taxas 
anuais parecem ser muito baixas e estão relacionadas à pequena porção de floresta 
remanescente. A figura 7 mostra a porcentagem de desmatamento acumulado para 
cada um dos seis municípios, e a porcentagem de desmatamento acumulado 
excluindo os territórios indígenas e florestas disponíveis. 
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Figura 6. Desmatamento Anual em 6 municípios nos arredores da T.I. Sete de 
Setembro para o período de 2001-2008. 
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Figura 7. Área de Desmatamento acumulado incluindo e não incluindo porções de 
florestas de Territórios Indígenas como florestas disponíveis.  
 
Pode-se notar que o município de Cacoal, sem contar a área da T.I. Sete de 
Setembro, alcança quase 90% da área desmatada, junto com Presidente Médici e 
Ministro Andreazza, últimos esses que são pequenos municípios que não possuem 
terras indígenas dentro de seus limites. 
 

3.3. Identificação das causas subjacentes do desmatamento  

 
Políticas Governamentais e todo tipo de incentivos de crédito rural representam 
importante papel no desmatamento da Amazônia. Generosos subsídios através da 
Superintendência da Amazônia (SUDAM) para empresas pecuaristas foram 
responsáveis por atrair capital para a região da Amazônia nos anos 60, tendo 
grande impacto na cobertura florestal (Mahar, 1979, Hecht et al. 1986). Por 
exemplo, a Gleba Corumbiara (enorme porção de terra), no Sul de Rondônia foi 
leiloada no final dos anos 60. O governo militar gastou mais demarcando os limites 
das terras do que o valor de venda, e os compradores fizeram mais dinheiro 
vendendo madeira dos lotes do que o pago pela terra (Documentário Corumbiara, 
2009). Este modelo do governo ocorreu por toda Amazônia e foi responsável por 
rápido desmatamento, deslocamento e extinção de diversas etnias indígenas. 
Subsídios para linhas de créditos rurais foram maiores na Amazônia do que em 
outras regiões brasileiras; estes subsídios aumentaram dramaticamente entre 1974 
e 1981 (Mahar, 1989) e até os dias de hoje representam importante papel no 
fornecimento e atração de capital para atividades de desmatamento (Fearnside 
2008). 
 
As políticas do INCRA encorajaram usos da terra inapropriados, como o 
desmatamento é aceito como uma melhoria da terra. Tanto em projetos de 
assentamentos oficiais como fora deles (um migrante em uma área invadida pode 
obter direitos de posse simplesmente por abrir a floresta), sejam solos pobres ou 
férteis, foram desmatadas como resultado. As áreas de pastagens são a forma mais 
barata de reivindicar títulos de terra (Schmink and Wood, 1992). Assim, apesar de 
alguns migrantes com sérios interesses em desenvolver uma agricultura sustentável 
terem sido beneficiados por essa política, muitos outros a utilizaram simplesmente 
para adquirir terras com propósitos especulativos (Mahar, 1989). Especulação da 
terra figura como um forte vetor do desmatamento, e parece ser muito alta em 
Rondônia.  
 
Tanto a migração como o desenvolvimento de infra-estrutura através do projeto 
chamado POLONOROESTE (financiado pelo Banco Mundial), induziu muitos 
migrantes a vender seus lotes. Alguns cálculos feitos por FAO/Programa Cooperação 
do Banco Mundial apresentaram que era possível um ganho líquido de US$ 9.000 se 
houver desmatamento, plantio de 14 hectares de pastagens e culturas anuais em 
dois anos e depois venda a terra. Este ganho líquido representou grandes quantias 
de dinheiro no Brasil entre as décadas de 70 e 80. O rápido ritmo de formação das 
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pastagens observado em Rondônia parece ser o grande resultado de fatores 
institucionais e políticos combinados com mais um fator: baixa qualidade da terra 
na maioria das áreas de assentamentos. Esta limitação contribuiu para aumentar a 
quantidade de áreas abertas considerando a implementação de pastagens com 
baixa densidade. Muitas culturas são consideradas inviáveis sem a utilização de 
fertilizantes que muitos dos assentados não podiam arcar com os custos. 
 

3.4. Análise da Cadeia de Eventos que levam ao desmatamento e Conclusões 

  
Os Territórios Indígenas são extremamente rodeados por pastos e outras atividades 
agrícolas no arco do desmatamento. Atualmente, a demanda global para as 
commodities agrícolas tem aumentado o custo de oportunidade de manter as áreas 
de florestas em pé em boa parte da Amazônia Brasileira (Nepstad et al 2006, 
Laurance 2007). Com as terras se tornando cada vez mais escassas, a tendência é 
pecuaristas arrendarem pastos ou terras, dividindo a produção para aumentar os 
lucros. 
 
Madeireiros ainda constituem uma pressão na T.I. Sete de Setembro, fazendeiros e 
pecuaristas estão aumentando o seu papel em relação à pressão para o 
desmatamento. Também, esquemas políticos, de corrupção e de lavagem de 
dinheiro podem ameaçar a integridade das florestas na T.I. Sete de Setembro 
dentro ou fora do território. 
 
A população Suruí possui atividades econômicas compartilhadas com fazendeiros 
dos arredores da T.I. Sete de Setembro. Grandes fazendeiros arrendam pastos 
indígenas herdados de épocas anteriores à demarcação de seu território. Pequenos 
fazendeiros têm esquemas de meia em plantações de culturas anuais dentro do 
território. Como a exploração comercial de madeira começa a se tornar mais 
escassa dentro da área do projeto, a tendência natural é a população Suruí se 
engajar em empreendimentos mais destrutivos para manter suas receitas. Este 
processo já está em curso. 
 
 

4. Projeções do Desmatamento Futuro (Linha de Base) 
(Passo 4 da metodologia REDD/NM0002) 

 

4.1.  Contexto do Desmatamento na região do projeto 

 

O desmatamento na Amazônia brasileira ocorre a uma taxa média de 0,4% ou 
17.911 km2 por ano desde 1977 (PRODES, Inpe 2009), indicando tendência de 
queda nos últimos anos. A área desmatada em 2008 diminuiu 53% em relação à 
área derrubada em 2004 (Figura 8). Apesar da redução no desmatamento entre 
2004 e 2008 ter ocorrido devido ao fortalecimento das leis e da governança 
florestal, isto pode também ser atribuído à desaceleração de forças macro-
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econômicas, após um período de aumento de preços de commodities como soja 
(Nepstad et al 2006), devido a taxas de câmbio favoráveis juntamente a expansão 
do mercado de exportação de carne. É difícil garantir seguramente que o 
desmatamento está sob controle. 
 

 
(a) Média entre  1977 e 1988. 
(b) Média entre 1994 e 1995 

 

Figura 8. Desmatamento na Amazônia Brasileira entre 1988 e 2008 Fonte: Inpe-
PRODES, 2009. 
 
Historicamente este desmatamento ocorreu principalmente nos estados do Pará, 
Mato Grosso e Rondônia, que constituem a região do “Arco do Desmatamento da 
Amazônia” (Ferreira et al., 2005) (Figura 9). 
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Figura 9. O Arco do Desmatamento na Amazônia Brasileira: desmatamento (em 
vermelho), áreas protegidas (verde claro e escuro) e territórios indígenas (verde 
médio) e na região de referência do Projeto de REDD Suruí (caixa preta 
pontilhada) Fonte: Greenpeace. 
 
Para entender os vetores específicos, agentes e causas proximais do desmatamento 
localizados especificamente na área do projeto, foi analisada uma região de 
referência determinada por uma área entorno (buffer) de 105 km a partir dos 
limites da T.I. Sete de Setembro5 (Figura 10). Desde a criação oficial da T.I. Suruí, o 
desmatamento dentro dos seus limites não apresentou aumento significante. 
Análises de imagens de satélites Landsat em 1982, 1997 – 2008 na região de 
referência podem enfatizar o poder da T.I. Sete de Setembro na contenção do 
desmatamento até os dias de hoje (Figura 11). 

 
 

                                                           
5
 O raio da área de entorno (buffer ) ou Região de Referência corresponde a 1,5 vezes a distância da 

maior diagonal da T.I. Sete de Setembro, abrangendo uma área de 5.595.000 ha ou cerca de 22 vezes 
a área da T.I. Sete de Setembro.  
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Figura 10. Região de Referência e Área do Projeto 
 

 
Figura 11. Desmatamento histórico (em porcentagem) na Região de Referência e 
dentro da Área do Projeto. 
 
 
Comparando as taxas de desmatamento do T.I. 7 de Setembro com a “Região de 
Referência” está claro o efeito de conservação florestal exercido pela T.I.(Figura 11).  
Vale ressaltar que outros Territórios Indígenas nesta região também tem sido 
efetivos na contenção do desmatamento. Á área desmatada de 42% da Região de 
Referência está quase completamente fora das áreas de territórios indígenas, os 
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quais cobrem cerca de 30% desta região. Mesmo assim, o desmatamento ocorre 
dentro de Territórios indígenas e está concentrada ao longo de estradas, como a 
estrada a leste da T.I. Sete de Setembro na TI Zoró, onde o desmatamento pode ser 
visualizado na Figura 4. 

4.2. Projeção do cenário de linha de base 2007 - 2050  

Veja Anexo 3 para explicação do modelo Simamazonia I. 
 
Para determinar a linha de base para o Projeto de REDD Suruí foi utilizada a 
simulação gerada por SimAmazonia I (Soares-Filho et al 2006). SimAmazonia I é um 
modelo de simulação do desmatamento desenvolvido por um consórcio de 
instituições de pesquisa e publicado na Nature (2006). As projeções indicam que a 
Área do Projeto (veja seção da localização do projeto) poderia perder cerca de 30% 
da sua cobertura florestal até o 2050 em um cenário “negócios como sempre” 
(Figura 12) (veja Anexo 3 para explicação do modelo) 
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Figura 12. Projeção do desmatamento por SimAmazonia I para Área do Projeto, de 
acordo com cenário “negócios como sempre” (BAU) simulado por Soares-Filho et 
al. (2006)  
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4.3.  Validação dos parâmetros Simamazonia I para T.I. Sete de Setembro. 

 
Embora o desmatamento seja pequeno dentro dos Territórios Indígenas comparado 
com áreas não protegidas, em alguns territórios indígenas foi verificada uma área 
desmatada significativa; associada a esquemas de arrendamentos de terra para 
produção agrícola ou aumento da pecuária e exploração ilegal em áreas de alta 
demanda por terra. Como exemplo, no estado do Mato Grosso do Sul, populações 
indígenas e fazendeiros foram acusadas de manter esquemas de arrendamento 
dentro de alguns territórios indígenas desde 1998 (Ambiente Brasil, 2009). No 
estado do Tocantins, após a retirada de 100.000 cabeças de gado de não-indígenas 
de uma área indígena na Ilha do Bananal, o tribunal federal permitiu por lei os 
indígenas a criar 20.000 cabeças de gado em um esquema de arrendamento com 
fazendeiros locais (Agência Brasil, 2009).  
 
Na região da floresta Atlântica brasileira, o Território Indígena Guarita possui relatos 
de diversos esquemas de plantações de soja. Um dos processos conduzidos pelo 
Governo Federal indicou 120 ha de plantações de soja dentro do território indígena 
(Brasil, MPF 2005). A população indígena Paresis, que habita diversos territórios 
indígenas no Noroeste do Mato Grosso, é freqüentemente requisitada por 
fazendeiros para participarem de esquemas de plantações de soja desde 2005; a 
área total plantada de soja dentro do Território Indígena Paresis até hoje é 
estimada em cerca de 15.000 ha (Resende et al 2009).  
 
De acordo com Asner et al (2005), a área estimada submetida a exploração seletiva 
na Amazônia Brasileira é maior do que a área desmatada a cada ano, e muitas 
destas áreas dentro de territórios indígenas. No Território Indígena Alto Turiaçu, no 
estado do Maranhão, uma área de 106.000 ha foi denunciada por exploração (O 
Globo, 2009). Apesar de pouco documentada (ex. Observatório Social 2009), 
exploração madeireira dentro de Territórios indígenas tem se tornado mais 
freqüente com a escassez de madeira fora dos seus limites. Esquemas de 
exploração dentro da T.I. Sete de Setembro têm sido relatados desde 1983 
(Kanindé, comunicação pessoal). Estima-se que 70% das florestas Suruí sofreram 
exploração seletiva (Chefe Almir Suruí, comunicação pessoal). Conforme as 
populações indígenas se tornam dependentes de fluxos de dinheiro para manter 
seu sustento e a madeira comercial se torna escassa em seus territórios, a 
tendência é iniciar novos esquemas econômicos para garantir renda e manter o 
padrão de vida com qual se acostumaram após o contato com a sociedade pós-
industrial. 
 

4.4. Comparação entre desmatamento do Simamazonia I e do PRODES. 

 

O primeiro ano de projeção do desmatamento do modelo Simamazonia é 2002. As 
informações do PRODES para três períodos (1997-2000, 2000-2001, 2001-2002) 
foram empregados para produzir as taxas de desmatamento para o período 2001-
2002 e suas derivativas médias anuais no período 1997-2002. 
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Desmatamento, no tempo t, para bacia de uma sub-região é calculado da seguinte 

forma: 

ttt fdforestiondeforestat *        

  onde forestt é a floresta remanescente dentro de cada sub-região e 
fdt é a taxa líquida de desmatamento no tempo t, como segue:  
 

ttttt satddratiofaccfdfdfd *)*_1(*1(1         

 
A taxa de desmatamento líquido inicial (fd2001/2002) é obtida dividindo-se o 
desmatamento dos anos 2001-2002 pela floresta remanescente de 2001. O termo 

fdt representa a derivativa média anual da taxa de desmatamento; acc_f é uma 
constante, entre 0 e 1, utilizada para impor um atraso no ajuste das taxas de 
desmatamento em resposta a pressões que surgem da pavimentação de rodovias, 
como representado na equação por ddratiot.  
 
A Tabela 5 apresenta as taxas anuais de desmatamento do Simamazonia e do 
PRODES para o período de 2003-2008 para a região de referência. O cálculo 
considera a área desmatada no ano T0 divido pela floresta remanescente no ano T-1. 

Assim, a taxa de desmatamento considera a área sob floresta remanescente e não a 
área original de floresta. 
 
Tabela 05. Dados do Simamazonia I e PRODES para as taxas anuais de 
desmatamento entre 2003-2008 (em porcentagem) para a Região de Referência.  

Year 
Deforestation rate (%) 

PRODES SIMAMAZONIA 

2003 1.46% 2.41% 

2004 1.58% 2.51% 

2005 1.25% 2.43% 

2006 0.29% 2.28% 

2007 0.39% 2.35% 

2008 0.30% 2.45% 

Mean Average 0.88% 2.41% 

PRODES/Simamazonia 36.55% 

 
Analisando o desmatamento simulado pelo Simamazonia dentro da Região de 
Referência, nota-se que a função que Terras Indígenas tem de contê-lo foi inferior 
quando comparado aos dados “reais” do PRODES verificados durante o período 
2003-2008. Esse fenômeno é relacionado aos pesos de evidência para as Terras 
Indígenas e outras Áreas Protegidas utilizados na simulação do modelo. 
 
Nesse caso, o peso de evidência representa a probabilidade do desmatamento 
ocorrer na presença de Terras Indígenas. Entretanto, essa probabilidade toma a 
média dos pesos de evidência para todas as Terras Indígenas da Amazônia (Soares-
Filho et al., 2006), combinando terras indígenas do arco do desmatamento, como a 
T.I. 7 de Setembro, mas também T.I.s que não sofrem a influência do 
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desmatamento, como por exemplo, na porção noroeste do estado do Amazonas. Se 
apenas terras indígenas desse arco fossem consideradas, a efetividade para 
bloquear o desmatamento seria maior em alguns casos como a T.I. 7 de Setembro. 
Alguns estudos (Ferreira et al, 2005; Ferreira, 2007; Vitel, 2009) demonstraram que 
territórios indígenas são umas das classes mais eficientes de áreas protegidas para 
conservação da floresta, quando comparados com as áreas no entorno e dentro da 
área protegida. Sendo assim, para refinar a distribuição do desmatamento dentro 
da T.I. Sete de Setembro, seria mais apropriado considerar um peso específico de 
evidência baseado apenas em territórios indígenas localizados no Arco do 
Desmatamento. Além dos pesos de evidência, as diferenças nas taxas de 
desmatamento verificadas nos últimos anos dentro da T.I. Sete de Setembro podem 
ser explicadas pela combinação de vetores espaciais (dados espaciais), que são 
localizados muito próximos das regiões dos limites Sul, Sudoeste e Oeste. 
 
 

4.5.  Calibragem das taxas de desmatamento 

 
A área desmatada verificada pelo PRODES na região de referência no período entre 
2003-2008 alcançou a proporção de 36.55% do desmatamento projetado pelo 
modelo Simamazonia. Assim, para ajustar as taxas de desmatamento na linha de 
base foi assumida preliminarmente uma taxa de desconto de 64.45% das projeções 
do SIMAMAZONIA (Porcentagem do desmatamento que não foi verificado na 
realidade). 
 
Essa correção conservadora inclui mudanças que ocorreram no cenário de linha de 
base desde 2003. Desde 2006, por sua vez, o governo federal desenvolveu 
programas para reduzir o desmatamento na região do arco do desmatamento, 
como o “Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento a Amazônia 
Legal”; a “Operação Curupira”, a qual tinha o objetivo de desmontar um esquema 
de extração ilegal de madeira nos estados de Mato Grosso, Pará e Rondônia (Rota 
Brasil Oeste, 2005); e a “Operação Arco de fogo” (Agência Brasil, 2008), uma 
continuação da Operação Curupira para combater atividades ilegais. A 
implementação dessas atividades parece ter sido efetiva em reduzir as taxas de 
desmatamento na Amazônia depois de 2004 (Figura 08). Considerando o início das 
atividades em 2009, a linha de base utilizada de 2002 teve de ser adaptada. 
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Figura 13. Desmatamento Anual (ha/ano) na Região de Referência entre 2003 e 
2008 de acordo com dados PRODES e projeções Simamazonia (BAU)  
 

5. Projeção da mudança dos estoques de carbono na ausência do 
projeto 

(Passos 5, 6 e 7 da metodologia de REDD/NM0002) 
 

5.1 Definição da localização do projeto  

 
O Projeto de REDD Suruí inclui toda a T.I Sete de Setembro, localizado na divisa dos 
estados de Rondônia e Mato Grosso, dentro dos municípios de Cacoal e 
Rondolândia, respectivamente.  

 
Para o propósito da implementação do projeto de REDD, a T.I. Sete de Setembro foi 
dividido em duas zonas: 
 

1. Zona elegível para Carbono e creditável para atividades de projeto de 
REDD: toda a área florestal que seria, ou não, desmatada sob um cenário de 
linha de base e cujos estoques de carbono são plenamente conhecidos na 
linha de base e para o período total da implementação do projeto (Figura 
14)  

 
2. Zonas excluídas para o Projeto de REDD: caracterizada por áreas sujeitas a 

situações particulares de uso da terra anteriores ou futuros e cobertura não-
florestal. Estas zonas não serão incluídas como áreas elegíveis e creditáveis 
para REDD (Figura 10) como descrito abaixo: 

  

 Áreas desmatadas: áreas que já foram desmatadas antes do início do 
projeto (2009). Os dados para classificação das imagens foram obtidos 
por PRODES (INPE, 2009). 
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 Áreas de Uso Comunitário: áreas que são utilizadas pelas 23 
comunidades indígenas ou que são destinadas para a produção agrícola 
e para reserva de madeira no futuro. Para estas áreas, foi excluído um 
buffer definido dentro de 4 quilômetros de raio a partir de cada 
comunidade indígena6. Esta abordagem preliminar foi adotada devido à 
ausência de zoneamento comunitário, mas será substituído por um 
mapeamento participativo a ser executado com a coordenação da 
parceira Kanindé, gerando um mapa muito mais preciso das atividades 
atuais e futuras nestas áreas. 

 

 Áreas de não-floresta: Áreas naturais nas quais a vegetação natural não 
é classificada como floresta, de acordo com as definições brasileiras de 
floresta para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 

a. Um mínimo de cobertura de copa de árvores de 30% 
b. Um valor de área mínima de um (01) hectare 
c. Uma altura mínima das árvores de cinco (05) metros 
 

 

                                                           
6
 Este dado foi obtido a partir de análise de proximidade, agregando dois Desvios Padrão à distância média das 

comunidades da novas manchas de desmatamento (3,9 Km), simplificadas em um buffer de 4 quilômetros. 
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Figura 14. Localização das zonas de exclusão do Projeto de Carbono REDD Suruí. 

 

5.2. Estimativa das mudanças nos Estoque de Carbono na Linha de Base 

 
Para considerar os estoques de carbono da vegetação substituindo as florestas após 
o desmatamento em um dado período de tempo, foi utilizada uma estimativa da 
vegetação em equilíbrio para a região da Amazônia brasileira (Fearnside, 1996). 
Originalmente proposta por IDESAM et al (2008) no projeto de RED Juma, que foi 
validado pela certificadora de Padrões de Clima, Comunidade e Biodiversidade 
(CCBS em inglês) em 2008. 
  
Estes dados são os que melhor representam as informações necessárias para o 
Projeto. Para calcular estes valores, Fearnside considera uma “Matriz Markov” das 
probabilidades de transição anuais para estimar a composição da paisagem e para 
projetar as tendências futuras, assumindo que o comportamento dos fazendeiros 
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não irá mudar. Esse pressuposto, na realidade, pode ser considerado conservador, 
já que a tendência atual dos sistemas agrícolas na Amazônia sofre pressão do 
aumento populacional e intensificação do uso da terra ao passar do tempo, 
resultando em menor média de biomassa na paisagem se comparada com aquelas 
desenvolvidas na época do estudo. 
 
A biomassa média por hectare para vegetação em equilíbrio foi estimada em 28,5 
toneladas (matéria seca: incluindo biomassa abaixo do solo e componentes 
mortos), adotado como a estimativa média do valor de biomassa para diferentes 
classes de uso da terra na Amazônia brasileira. O valor de transformação da matéria 
seca para carbono florestal foi de 45% (Fearnside, 1993) correspondente às 
formações de vegetação secundária, menos do que 48,5% de conteúdo de carbono 
utilizado para transformar biomassa seca dos tipos florestais (Silva, 2007). O valor 
total de carbono por hectare utilizado é de 12,83 toneladas (Fearnside, 1996). 
 
Então, as classes de vegetação na área do projeto são as seguintes: Floresta Aberta 
Degradada (FAD); Floresta Densa Degradada (FDD); Desmatamento, vegetação de 
não-floresta e Vegetação em equilíbrio após desmatamento (Eq). (Tabela 07). 
 
Tabela 06. Estoques de carbono de classes de usos da terra considerados para o 
Projeto de REDD Suruí. 

Classe Identificada Densidade média de carbono  + 95% CI 

    CDAB CDDB CDBB TD 

ID Nome tC. ha-1 tC. ha-1 tC. ha-1 tC.  ha-1 

FAD 
Floresta Aberta 
Degradada 

93.27 7.18 24.22 124.68 

FDD 
Floresta Densa 
Degradada 

110.24 8.47 28.80 147.50 

Eq 
Vegetação em 
Equilíbrio** -- -- -- 12.83 

 
 

5.3. Definição de categorias de usos da terra e mudança na cobertura da terra 

e seus respectivos estoques de carbono.  

 

Na região de referência, os usos da terra que substituem as florestas são uma 
mistura de culturas, pastagens e pastagens degradadas, e vegetação secundária em 
diferentes estágios, o mesmo considerado por Fearnside (1996). Assim, para ambos 
os tipos de florestas consideradas, a cobertura da terra após desmatamento foi 
assumido como a vegetação em equilíbrio após desmatamento, de acordo com 
Tabela 08. 
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Tabela 07. Categorias de Usos da Terra e Mudanças na cobertura da terra  
Identificador da Classe Densidade média do carbono  + 95% CI 

    CDAB CDDDB CDBB TD 

ID Nome t CO2 ha-1 t CO2 ha-1 t CO2 ha-1 t CO2 ha-1 

FAD Floresta Aberta Degradada 342.00 26.34 88.81 457.15 

FDD Floresta Densa Degradada 404.21 31.04 105.59 540.84 

Eq 
Vegetação em equilíbrio 
depois do desmatamento* -- -- -- 47.03 

 
A Tabela 09 mostra a perda de área (considerando a 36.55% do desmatamento 
projetado por Simamazonia I), e conseqüentes mudanças nos estoques de carbono 
em cada tipo de vegetação encontrada dentro do Projeto de Carbono REDD Suruí, 
ano a ano. Vale ressaltar que em anos particulares do modelo existe desmatamento 
zero em um determinado tipo florestal ou fitofisionomia. Essa característica é 
intrínseca ao modelo que aloca espacialmente os “pixels” de desmatamento dentro 
de toda a sub-região de acordo com a gama de variáveis espaciais (ver anexo 3 para 
mais detalhes do modelo). 
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Tabela 08. Desmatamento estimado na Linha de Base por tipo de vegetação 
dentro da área do Projeto de REDD Suruí (em tC/ha) 
Ano do Projeto FAEq – Floresta Aberta 

Degradada para área 
desmatada em equilíbrio 

FDEq – Floresta densa 
degradada para área 

desmatada em equilíbrio 
Total 

Densidade do 
Carbono(tC/ha)*             111.86  

Densidade do 
Carbono(tC/ha)*             134.68  

Soma dos produtos 

    
Dados 

Dados x 
densidade 
carbono 

Dados 
Dados x 

densidade 
carbono Anual Acumulado 

Nr Ano ha tC ha tC tC tC 

1 2009 218 24,407.6 2 246.1 24,653.8 24,653.8 
2 2010 355 39,657.3 24 3,248.9 42,906.1 67,559.9 
3 2011 550 61,571.0 19 2,559.7 64,130.7 131,690.6 
4 2012 226 25,307.1 61 8,220.6 33,527.7 165,218.3 
5 2013 223 24,980.0 0 0.0 24,980.0 190,198.3 
6 2014 613 68,603.0 66 8,909.8 77,512.8 267,711.1 
7 2015 1,387 155,154.0 107 14,373.8 169,527.8 437,238.8 
8 2016 774 86,551.0 153 20,576.2 107,127.2 544,366.0 
9 2017 962 107,606.1 196 26,434.0 134,040.1 678,406.1 

10 2018 388 43,377.7 27 3,642.7 47,020.4 725,426.5 
11 2019 912 102,045.9 42 5,611.7 107,657.6 833,084.1 
12 2020 1,262 141,171.7 547 73,690.2 214,862.0 1,047,946.1 
13 2021 939 105,030.5 80 10,780.3 115,810.8 1,163,756.9 
14 2022 853 95,463.7 205 27,664.6 123,128.3 1,286,885.1 
15 2023 1,276 142,725.3 353 47,600.8 190,326.2 1,477,211.3 
16 2024 1,686 188,637.8 519 69,850.7 258,488.5 1,735,699.8 
17 2025 1,151 128,783.9 268 36,032.9 164,816.8 1,900,516.6 
18 2026 585 65,455.0 230 30,962.7 96,417.7 1,996,934.3 
19 2027 720 80,500.2 265 35,737.6 116,237.7 2,113,172.0 
20 2028 0 0.0 0 0.0 0.0 2,113,172.0 
21 2029 269 30,049.6 60 8,122.2 38,171.8 2,151,343.8 
22 2030 483 54,007.5 174 23,382.0 77,389.5 2,228,733.3 
23 2031 86 9,566.8 120 16,096.7 25,663.5 2,254,396.8 
24 2032 186 20,850.7 33 4,430.3 25,281.0 2,279,677.8 
25 2033 132 14,799.9 14 1,870.6 16,670.5 2,296,348.3 
26 2034 236 26,370.0 101 13,635.4 40,005.4 2,336,353.7 
27 2035 77 8,667.4 69 9,254.4 17,921.7 2,354,275.4 
28 2036 365 40,802.0 110 14,866.0 55,668.1 2,409,943.5 
29 2037 37 4,088.4 37 4,922.5 9,010.9 2,418,954.4 
30 2038 38 4,251.9 108 14,570.7 18,822.6 2,437,777.0 
31 2039 272 30,458.4 54 7,236.1 37,694.5 2,475,471.5 
32 2040 145 16,271.7 22 3,002.7 19,274.5 2,494,746.0 
33 2041 190 21,259.6 0 0.0 21,259.6 2,516,005.6 
34 2042 185 20,646.3 15 1,969.0 22,615.3 2,538,620.9 
35 2043 37 4,088.4 0 0.0 4,088.4 2,542,709.3 
36 2044 0 0.0 0 0.0 0.0 2,542,709.3 
37 2045 40 4,497.2 0 0.0 4,497.2 2,547,206.5 
38 2046 180 20,114.8 10 1,378.3 21,493.1 2,568,699.6 
39 2047 98 10,997.7 52 6,940.8 17,938.5 2,586,638.1 
40 2048 0 0.0 73 9,845.1 9,845.1 2,596,483.2 
41 2049 110 12,265.1 0 0.0 12,265.1 2,608,748.3 
42 2050 146 16,353.5 0 0.0 16,353.5 2,625,101.9 

TOTAL 18,393.4 2,057,436.0 4,215 567,665.9 2,625,101.9 2,625,101.9 

*Número obtido dos estoques de cCarbono originais por hectare em cada tipo de vegetação 
menos 12,82 tC/ha do estoque de carbono da vegetação em equilíbrio após o desmatamento 

 
 
 



 
33 

 

6. Reduções líquidas de emissões antrópicas de GEEs ex-ante 
(Passo 9 da metodologia de REDD/NM0002) 

 

Para uma estimativa “ex-ante” dos estoques de carbono do projeto, os valores para 
os estoques de carbono apresentados acima são os valores disponíveis mais 
precisos. A Tabela 10 fornece as reduções de emissões esperadas como resultado 
da implementação do Projeto de Carbono REDD Suruí. 
 
A equação abaixo apresenta os passos para calcular a quantidade da redução de 
emissões de CO2 esperadas com a implementação do projeto. A metodologia 
utilizada pelo IPCC GPG (2003) assume que as emissões líquidas são as mudanças 
dos estoques de carbono na biomassa existente entre dois diferentes pontos no 
tempo. A abordagem utilizada pelo Projeto é a mesma metodologia utilizada por 
MCT (2006) para o Primeiro Inventário Nacional de Emissões de GEEs, explicada em 
detalhe nas estimativas de Estoques de Carbono descritas acima. Assim, esta 
fórmula pode ser resumida como: 
 

CREDD = Clinha de base - Cprojeto - Cvazamentos 
Onde: 
CREDD = Reduções Líquidas de Emissões do Desmatamento e da Degradação Florestal 
Clinha de base = Emissões de CO2e na linha de base 
Cprojeto = Emissões de CO2e no cenário do projeto 
Cvazamento = Emissões de CO2e por vazamentos 

 
O Clinha de base representa as emissões resultantes das atividades por hectare 
multiplicadas pelo estoque de carbono remanescente em cada tipo de vegetação 
após o desmatamento (estoque de carbono original menos 12,83 tC/ha – vegetação 
em equilíbrio) mais 6,6% do impacto do CO2-eq. liberado sozinho, para emissões não-
CO2 (isso deve ser descrito no item CL1.2). O Cprojeto é o desmatamento mensurado 
após o início do projeto (pelo PRODES ou outro sistema de monitoramento do 
desmatamento). Para essa estimativa ex-ante, o valor utilizado foi 10% do total do 
desmatamento que ocorreria na ausência do projeto, como explicado a abaixo 
neste mesmo item. 
 
O Cvazamento representa as emissões que ocorrem fora dos limites do projeto e que 
são atribuíveis ao projeto. A abordagem atual do projeto considera o 
desmatamento como sendo zero. Os valores apresentados acima representam a 
soma das emissões de CO2 eq. Se a floresta fosse queimar, iria liberar gases não-CO2 
devido aos incêndios florestais. Para incluir esta quantidade, a fórmula utilizada 
para calcular as emissões não CO2 por queimadas e incêndios, de acordo com 
Fearnside (1996), é: 
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Emissões por Incêndio Florestal evitadas pelo REDD(Reduções Líquidas de Emissões 
do Desmatamento e Degradação Florestal) 

 CreddCO2e = 0,066 * Credd 
Onde: 

Credd = Redução de emissão líquida de CO2 do desmatamento e Degradação Florestal 
 
Na linha de base: 

Clinha de baseCO2e = 0,066 * Clinha de base 
Onde: 
Clinha de base = Emissões de CO2 na ausência do projeto 

No projeto: 

CprojetoCO2e = 0,066 * Cprojeto 
Onde: 
Cprojeto = Emissões de CO2 no cenário do projeto 

 
O resultado desta formula é a quantidade de emissões de CO2-eq que foram evitadas 
por incêndios e queimadas florestais com o projeto (em tC/ha). 
 
Cálculos Ex Post 
 
O cálculo das reduções de emissões antrópicas líquidas de GEEs ex post é similar ao 
cálculo ex ante, com a única diferença que as emissões projetadas ex ante para o 
cenário do projeto e vazamentos são substituídos com as emissões ex post 
calculadas por mensuração dos dados. No caso das diferenças verificadas post facto 
ajustadas no carbono de linha de base (devido a melhorias dos dados dos estoques 
de carbono ex post, perdas devido ao impacto de distúrbios naturais, etc.) as 
estimativas ex ante para linha de base serão substituídas por uma linha de base post 
facto, como descrito: 
 

C REDD = C LINHA DE BASE -C REAL - C VAZAMENTOS 
Where: 
CREDD = Reduções líquidas de Emissões antrópicas de GEEs ex post; tons CO2e 
CLINHA DE BASE = emissões de GEEs na linha de base dentro da área do projeto ex ante (or post 
facto; tons CO2e 
CREAL = emissões reais de GEEs verificadas dentro da área do projeto ex post; tons CO2e 
CVAZAMENTOS = Emissões ex post de GEEs por vazamentos dentro da área do cinturão de 
vazamento; tons CO2e 
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Tabela 09. Reduções líquidas de Emissões de GEEs antrópicas Ex ante (CREDD) 
Project year CBASELINE  CREAL CREDD 

Carbon stocks non CO2 GHG* Carbon stocks non CO2 GHG* Carbon stocks non CO2 GHG* 

annual cum annual Cum annual cum annual cum annual cum annual cum 

Nr yr tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 

1 2009 90,394 90,394 5,966 5,966 9,039 9,039 597 597 81,354 81,354 5,369 5,369 

2 2010 157,317 247,711 10,383 16,349 15,732 24,771 1,038 1,635 141,585 222,940 9,345 14,714 

3 2011 235,138 482,849 15,519 31,868 23,514 48,285 1,552 3,187 211,624 434,564 13,967 28,681 

4 2012 122,931 605,779 8,113 39,981 12,293 60,578 811 3,998 110,638 545,201 7,302 35,983 

5 2013 91,590 697,369 6,045 46,026 9,159 69,737 604 4,603 82,431 627,632 5,440 41,424 

6 2014 284,204 981,573 18,757 64,784 28,420 98,157 1,876 6,478 255,783 883,416 16,882 58,305 

7 2015 621,580 1,603,153 41,024 105,808 62,158 160,315 4,102 10,581 559,422 1,442,838 36,922 95,227 

8 2016 392,786 1,995,939 25,924 131,732 39,279 199,594 2,592 13,173 353,508 1,796,345 23,331 118,559 

9 2017 491,464 2,487,403 32,437 164,169 49,146 248,740 3,244 16,417 442,317 2,238,663 29,193 147,752 

10 2018 172,402 2,659,805 11,379 175,547 17,240 265,980 1,138 17,555 155,162 2,393,824 10,241 157,992 

11 2019 394,731 3,054,536 26,052 201,599 39,473 305,454 2,605 20,160 355,258 2,749,082 23,447 181,439 

12 2020 787,801 3,842,337 51,995 253,594 78,780 384,234 5,199 25,359 709,021 3,458,103 46,795 228,235 

13 2021 424,625 4,266,962 28,025 281,619 42,462 426,696 2,803 28,162 382,162 3,840,265 25,223 253,458 

14 2022 451,455 4,718,417 29,796 311,415 45,145 471,842 2,980 31,142 406,309 4,246,575 26,816 280,274 

15 2023 697,839 5,416,256 46,057 357,473 69,784 541,626 4,606 35,747 628,055 4,874,630 41,452 321,726 

16 2024 947,759 6,364,015 62,552 420,025 94,776 636,401 6,255 42,002 852,983 5,727,613 56,297 378,022 

17 2025 604,308 6,968,323 39,884 459,909 60,431 696,832 3,988 45,991 543,877 6,271,491 35,896 413,918 

18 2026 353,520 7,321,842 23,332 483,242 35,352 732,184 2,333 48,324 318,168 6,589,658 20,999 434,917 

19 2027 426,191 7,748,033 28,129 511,370 42,619 774,803 2,813 51,137 383,572 6,973,230 25,316 460,233 

20 2028 0 7,748,033 0 511,370 0 774,803 0 51,137 0 6,973,230 0 460,233 

21 2029 139,958 7,887,992 9,237 520,607 13,996 788,799 924 52,061 125,963 7,099,193 8,314 468,547 

*De acordo com Fearnside, para obter os valores de CO2e é preciso ajustes adicionais para efeitos de gases traço de 6,6% relativos ao impacto da liberação de CO2  quando 
liberado sozinho (Fearnside,1996). 
**O C REAL é o desmatamento previsto a acontecer dentro do Território Indígena apesar das atividades do projeto. A taxa de desmatamento adotada pelo projeto é de 10% 
do desmatamento total previsto pelo modelo Simamazonia. 
 
 
 
 
 



 
36 

 

 
 

Project year CBASELINE  CREAL CRED 

Carbon stocks non CO2 GHG* Carbon stocks non CO2 GHG* Carbon stocks non CO2 GHG* 

annual cum annual cum annual cum annual cum annual cum annual cum 

Nr yr tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e tCO2e 

22 2030 283,752 8,171,744 18,728 539,335 28,375 817,174 1,873 53,934 255,377 7,354,569 16,855 485,402 

23 2031 94,096 8,265,840 6,210 545,545 9,410 826,584 621 54,555 84,687 7,439,256 5,589 490,991 

24 2032 92,694 8,358,534 6,118 551,663 9,269 835,853 612 55,166 83,424 7,522,681 5,506 496,497 

25 2033 61,123 8,419,657 4,034 555,697 6,112 841,966 403 55,570 55,011 7,577,691 3,631 500,128 

26 2034 146,682 8,566,339 9,681 565,378 14,668 856,634 968 56,538 132,014 7,709,705 8,713 508,841 

27 2035 65,711 8,632,050 4,337 569,715 6,571 863,205 434 56,972 59,140 7,768,845 3,903 512,744 

28 2036 204,109 8,836,159 13,471 583,187 20,411 883,616 1,347 58,319 183,698 7,952,543 12,124 524,868 

29 2037 33,039 8,869,198 2,181 585,367 3,304 886,920 218 58,537 29,735 7,982,278 1,963 526,830 

30 2038 69,014 8,938,212 4,555 589,922 6,901 893,821 455 58,992 62,113 8,044,391 4,099 530,930 

31 2039 138,209 9,076,421 9,122 599,044 13,821 907,642 912 59,904 124,388 8,168,779 8,210 539,139 

32 2040 70,671 9,147,092 4,664 603,708 7,067 914,709 466 60,371 63,604 8,232,382 4,198 543,337 

33 2041 77,949 9,225,041 5,145 608,853 7,795 922,504 514 60,885 70,154 8,302,536 4,630 547,967 

34 2042 82,920 9,307,960 5,473 614,325 8,292 930,796 547 61,433 74,628 8,377,164 4,925 552,893 

35 2043 14,990 9,322,951 989 615,315 1,499 932,295 99 61,531 13,491 8,390,656 890 553,783 

36 2044 0 9,322,951 0 615,315 0 932,295 0 61,531 0 8,390,656 0 553,783 

37 2045 16,489 9,339,440 1,088 616,403 1,649 933,944 109 61,640 14,840 8,405,496 979 554,763 

38 2046 78,805 9,418,245 5,201 621,604 7,881 941,825 520 62,160 70,925 8,476,421 4,681 559,444 

39 2047 65,772 9,484,018 4,341 625,945 6,577 948,402 434 62,595 59,195 8,535,616 3,907 563,351 

40 2048 36,098 9,520,115 2,382 628,328 3,610 952,012 238 62,833 32,488 8,568,104 2,144 565,495 

41 2049 44,971 9,565,086 2,968 631,296 4,497 956,509 297 63,130 40,474 8,608,577 2,671 568,166 

42 2050 59,961 9,625,046 3,957 635,253 5,996 962,505 396 63,525 53,965 8,662,542 3,562 571,728 

Partial TOTAL 9,625,046   635,253   962,505   63,525   8,662,542   571,728   

TOTAL 10,260,300 1,026,030 9,234,270 

*De acordo com Fearnside, para obter os valores de CO2e é preciso ajustes adicionais para efeitos de gases traço de 6,6% relativos ao impacto da liberação de CO2 
(Fearnside,1996) 
**O C real é o desmatamento previsto a acontecer dentro do Território Indígena apesar das atividades do projeto. A taxa de desmatamento adotada pelo projeto é de 10% 
do desmatamento total previsto pelo modelo Simamazonia. 
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8. Anexo 1. Imagens de Satélites utilizadas nas analises do 
desmatamento histórico para a Região de Referência do Projeto.  
 

1-) Apenas imagens de 1982 foram analisadas por este trabalho. As demais imagens (de 

1997 a 2008) foram analisadas pelo programa PRODES gerando um mapa de 

desmatamento e demais classes, que estão disponíveis sem custos online7. 

Para análises das imagens do desmatamento de 1982, Landsat 3 sensor MSS, as 

informações para conduzir a classificação supervisionada foram coletadas de duas 

maneiras diferentes: 

- Baseadas nas informações de classificação da vegetação desenvolvidas pelo 
projeto RADAM, utilizando informações classificadas com e sem dados de 
informação do desmatamento. 

- Baseada nas classificações de imagens visuais. 

 

Os dados coletados totalizam 299 pontos que foram utilizados para calibração das 

classificações e para verificar a precisão da classificação. Os pontos utilizados para as 

diferentes categorias de vegetação são apresentados na Tabela 01: 

Tabela 01. Número de Pontos utilizados na análise de precisão das classificações de 
imagens de 1982: 

Cobertura Total de Pontos Classificação Controle 

Vegetação não-floresta 42 22 20 

Floresta 109 105 104 

Desmatamento 89 49 40 

Água 23 12 11 

Nuvem 18 10 8 

Sombra 18 10 8 

 

2) Imagens utilizadas 

A Tabela 02 apresenta a fonte das informações de imagens de satélite de 1982. 

                                                           
7
 Todas as informações PRODES podem ser encontradas em: www.obt.inpe.br/PRODES/  

http://www.obt.inpe.br/prodes/
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Tabela 02. Informações utilizadas para análises do desmatamento histórico. 
Vetor 

(Satelite ou 

avião) 

Sensor Resolução Cobertura Data de 

aquisição 

Cena ou Ponto 

Identificado 

  (DD/MM/A

A) 

Espacial Espectral (km
2
)   Órbita / Ponto / 

Longitude 
    Latitude 

Landsat 3 MSS 80 x 80 m 0.5 -1.1 µm 185 x 185 06/06/82 246 67 

Landsat 3 MSS 80 x 80 m 0.5 -1.1 µm 185 x 185 07/06/82 247 67 

Landsat 3 MSS 80 x 80 m 0.5 -1.1 µm 185 x 185 07/06/82 247 68 

Landsat 3 MSS 80 x 80 m 0.5 -1.1 µm 185 x 185 08/06/82 248 67 

Landsat 3 MSS 80 x 80 m 0.5 -1.1 µm 185 x 185 08/06/82 248 68 

Landsat 3 MSS 80 x 80 m 0.5 -1.1 µm 185 x 185 12/07/82 246 68 

 

3) Pré-processamento 

O pré-processamento tipicamente inclui correção geométrica, remoção de nuvens e 

sombra, correção radiométrica e redução de neblina. Neste caso, nenhuma dessas 

análises foi necessária. Apenas um clipping temporal foi realizado em poucas nuvens e 

sombras e a neblina foi mínima. O geo referenciamento das imagens utilizadas de Landsat 

ZULU NASA que são reconhecidos pela boa precisão servindo como referência para 

georeferenciamento. 

4) Classificação 

Para classificar as imagens, o software ENVI 4 © e seu classificador MAXLIKE (classificação 

baseada nas verossimilhanças máximas de imagens originadas de sensoriamento remoto 

nas mesmas classes) foram utilizadas.  

Vegetação Probabilidade 

Vegetação não-floresta 0.143 

Floresta 0.143 

Desmatamento 0.143 

Água 0.143 

Nuvem 0.143 

Sombra 0.143 

 

Após a classificação, um filtro modal foi utilizado (7X7) para eliminar classificações 

erradas e homogeneizar as classes. 
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9. Anexo 2. Projeção da quantidade de desmatamento futuro 
 
As informações apresentadas neste anexo está baseada em material suplementar do 
artigo de Soares-Filho et al. publicado na Nature (2006). Todas as informações estão 
disponíveis online, nos seguintes websites: 
http://www.nature.com/nature/journal/v440/n7083/suppinfo/nature04389.html 
http://www.csr.ufmg.br/simamazonia 
As informações foram complementadas com literatura relevante e informações 
atualizadas 
 

1. Panorama Geral 
 

A arquitetura do modelo geral combina dois modelos com duas estruturas espaciais: (1) 
sub-regiões definidas por estratificação sócio-econômica e (2) células matriz (ou rasters). 
As 47 sub-regiões foram definidas utilizando indicadores de pressão antrópica (Garcia et 
al., 2004). O modelo geral transmite as taxas de desmatamento para cada uma das sub-
regiões, processando os dados de desmatamento, de construção e pavimentação de 
rodovias, assim como áreas de conservação existentes e propostas. O modelo é uma 
simulação espacial explícita que utiliza informações cartográficas para infra-estrutura 
(rodovias, ferrovias, linhas de gás, hidrovias e portos), unidades administrativas 
(fronteiras nacionais e estaduais e limites de áreas protegidas) e características biofísicas 
(topologia, tipos de solo, tipos de vegetação) dentro de um mapa em grandes rasters de 
3144 X 4238 células de 1 km2 de resolução. Então, cada sub-região tem um modelo 
especial único com seus próprios parâmetros individuais. Estes modelos consistem de 
dois elementos: (1) Um modelo de Autômato Celular que simula os padrões espaciais do 
desmatamento, incorporando um mapa de probabilidade descrevendo a influência 
combinada dos dados das informações cartográficas e da alocação do desmatamento; e 
(2) Um modelo de “construtor de estradas” que projeta a expansão da rede de rodovias 
secundárias e incorpora o efeito da expansão de rodovias nos padrões espaciais do 
desmatamento em desenvolvimento. 
 

2. Os Cenários 
O modelo de simulação do desmatamento de Soares-Filho et al. (2006) na Amazônia 
considera 8 cenários para rodar o modelo abrangendo 50 pontos no tempo (iterações), 
que são anuais iniciando em 2001. 
 
O melhor caso de cenário de “governança” também considera a pavimentação de uma 
série de rodovias principais e a tendência atual de desmatamento através da bacia, mas 
no caso das projeções das taxas assume-se uma Curva-U invertida para refletir um 
aumento gradual na governança por toda a Amazônia, através da criação de novas áreas 
protegidas (o que não era uma prática comum naquele tempo), investimentos em 
fortalecimento das leis, etc. Nestes cenários (Tabela 01), a pavimentação de estradas 
segue uma agenda pré-definida e seu efeito na aceleração do desmatamento é 
empiricamente estimado comparando a densidade da área desmatada com a distância 
média de rodovias atualmente pavimentadas dentro dos municípios brasileiros. 
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Table 01. Pressupostos dos Cenários 
 Hipóteses 
 
 

Cenários 

Pressão por 
pavimentação 
de estradas 
adicionadas a 
tendência de 
desmatament
o 

ARPA 
incluída 
em áreas 
protegidas 

Grau de  
proteção 
para áreas 
protegidas 

Reserva 
florestal 
mínima (%) 
em terras 
privadas 

Taxas 
projetadas 
utilizando 
derivativa
s anuais 
 

Taxas 
projetadas 
assintomatica
mente 
utilizando 
derivativas 
anuais  

governança (GOV) Sim Sim 100% 50% Não Sim 

Governança sem pavimentação de 
estradas 

Não Sim 100% 50% Não Sim 

Governança sem ARPAS Sim Não 100% 50% Não Sim 

BAU com ARPAS, aplicação estrita da lei Sim Sim 100% 15% Sim Não 

BAU sem ARPAS,aplicação estrita da lei Sim Não 100% 15% Sim Não 

BAU com ARPAS, aplicação frouxa da lei Sim Sim 60% 15% Sim Não 

histórico (sem mais pavimentações de 
estradas)  

Não Não 60% 15% Sim Não 

business-as-usual (BAU) Sim Não 60% 15% Sim Não 

 
 

3. Estratificação da Bacia Amazônica 
 
Dada a grande variabilidade das taxas de desmatamento por toda a bacia Amazônica, ela 
foi dividida em sub-regiões representativas das redes e conectividade entre cidades e 
suas zonas de influência. A estratificação de sub-regiões utilizam taxas sintéticas para 
pressões antrópicas, o nível de economia terciária, e fluxos de migrações regionais (Garcia 
et al., 2004) para determinar o crescimento socioeconômico e demográfico em cada sub-
região (Monteiro & Sawyer, 2001). Esta taxa foi calculada através da aplicação do método 
“Grade of Membership” (GOM) de classificações “fuzzy” (Manton et al., 1994) para 
informações socioeconômicas, demográficas e agrícolas. Estes dados incluem densidade 
populacional e taxa de crescimento, taxa de urbanização, crescimento da produção 
doméstica, taxas de rendimento e orçamentos municipais, números e tipos de 
implementos agrícolas, produção animal, agricultura e silvicultura, e parâmetros de 
educação, moradia e saúde. 
 
Estas informações foram estratificadas em 5 dimensões espaciais nas quais os eixos  
foram designados da seguinte forma: 
 
(1) Concentração demográfica e dinâmicas 
(2) Desenvolvimento econômico 
(3) Infraestrutura agrária 
(4) Produção Agrícola e madeireira 
(5) Desenvolvimento Social 
 
Estes eixos foram combinados para produzir uma taxa de pressão antrópica para cada 
município. Os efeitos positivos da pressão antrópica correspondem aos primeiros quatro 
eixos, enquanto os efeitos negativos correspondem ao quinto eixo. No segundo passo, os 
centros regionais de desenvolvimento foram identificados e ordenados em relação à 



 
48 

 

oferta de serviços (Lemos et al., 1999), referindo neste modelo como “economia 
terciária”. 
 
O cenário de linha de base, relativo ao cenário “negócios como sempre” (BAU), considera 
a tendência de desmatamento através da bacia, projetando taxas regionais utilizando 
figuras 2001-2002 (de PRODES para Amazônia brasileira) e suas médias das derivativas 
anuais determinadas de 1997-2002, adicionando o efeito de pavimentação de uma série 
de rodovias principais dentre outras estimativas de produção e população (apresentadas 
abaixo). Este cenário, com correção de 64,45% a menos, foi escolhido como cenário de 
linha de base na data de início do projeto, uma vez que este é o cenário mais próximo que 
reflete as práticas “negócios como sempre” para a região de referência.  
 
Como a área do projeto está dentro da sub-região no modelo geral e a Região de 
Referência dentro de quatro sub-regiões do modelo (Figura 02), nós apresentamos as 
taxas de desmatamento e a área utilizada como input para gerar as taxas de 
desmatamento futuro na área do projeto e na Região de Referência (Tabela 02). 
 
A Figura 01 apresenta as sub-regiões e as taxas de desmatamento utilizadas em cada um. 
 

 
Figura 01. Estratificação da Bacia Amazônica, descrevendo desmatamento anual e declínio 
florestal previsto de 2001 a 2050 para as sub-regiões dentro do cenário BAU. A T.I. 7 DE 
SETEMBRO está dentro da sub-região 9, enquanto que a região de referência está dentro das 
sub-regiões 9, 14, 15 e 26. 
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Figura 02. Sub-regiões do modelo Simamazonia I na Região de Referência do Projeto 

 
Tabela 02. Tendência de desmatamento nas sub-regiões da Região de Referência do Projeto. 
País Sub area floresta 

2001 

desmatad

o 2001 

Não 

floresta 

Desmat. 

Bruto 

2001 

 desmat. 

Líq. 

2001 

Derivativa 

anual 

Floresta 

protegida 

Floresta 

pr. + 

ARPAS 

Brasil 9 102,103 74,971 20,207 6,925 1178 1.57% 3.08% 21,482 54,648 

14 60,846 30,976 22,462 7,408 1111 3.59% 2.73% 20,471 20,652 

15 69,300 30,445 9,251 29,603 421 1.38% 1.03% 15,437 20,948 

26 53,804 23,459 12,623 17,722 355 1.51% 3.94% 14,859 14,901 

Area em km2, derivative anual ( fdt.) é uma media calculada pela diferença entre as taxas anuais de 

desmatamento de 1997-2000, 2000-2001, e 2001-2002  
 

4.  Dados para a projeção do desmatamento 
 

Os dados no modelo para cada sub-região consistem em uma análise das taxas históricas 
de desmatamento, e sua derivativa média anual, assim como a extensão de florestas 
remanescentes, áreas desmatadas e áreas protegidas. Para o cenário “negócios como 
sempre” definido por Soares Filho et al. (2006), foi considerado as taxas históricas de 
desmatamento entre 1997 e 2001. A base de dados utilizada para a região foi obtida por 
PRODES8. A utilização das taxas históricas de desmatamento como método para definir 
níveis de referência de desmatamento para linha de base de REDD, foi considerada como 
o sistema mais direto nas negociações atuais dentro da UNFCCC. O guia Voluntary Carbon 
Standards para REDD também recomenda a utilização das taxas históricas de 

                                                           
8 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite- 

Projeto PRODES [online], disponível emt http://www.obt.inpe.br/PRODES (2004). 
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desmatamento, coletadas em um período de 5 a 10 anos antecedentes a data de início do 
projeto. 
 
O período de coleta de dados para o modelo Simamazonia foi entre 1997-2001, 
justificado pela disponibilidade de dados no período em que o modelo foi publicado 
(Soares-Filho 2006). Assim, isto está alinhado com o período de 5 anos recomendado pelo 
VCS. Para gerar o desmatamento ano a ano na T.I. Sete de Setembro, os 44 rasters do 
modelo, foram disponibilizados pelo autor e convertidos do formato geotiff para o 
formato grid do programa ArcGIS, e a dimensão do pixel foi convertida para 100 x 100 m 
(1 hectare por pixel). Isto corresponde à unidade mínima de mapeamento adotada pelo 
projeto, tendo três diferentes valores para desmatamento: 
  

 Desmatamento 

 Sem dados (sem valores) – correspondente a rios e vegetação não-florestal 

 Florestas não perturbadas 
 

As imagens classificadas por Landsat também foram convertidas para grid ArcGIS, com as 
mesmas dimensões. Cada classe e cobertura da terra possui seu número único. Utilizando 
a ferramenta “Calculadora Raster” da extensão “Analista Espacial” do ArcGIS, uma 
multiplicação do grid foi executada para vegetação/cobertura da terra e os grids para 
cada ano do modelo, obtendo os valores negativos para os pixels onde ocorreu o 
desmatamento, de acordo com o modelo, e pixels com valores positivos, onde não houve 
desmatamento. A área, em hectares, de desmatamento para cada classe de vegetação foi 
obtida diretamente pelo número de pixels presentes no grid, desde que a resolução 
resultante do grid seja um hectare. 
  

5. O modelo de previsão do desmatamento. 
 

Este modelo foi rodado em VENSIM, um programa “system-thinking” (Ventana, 2004), 
que foi desenvolvido para projetar o desmatamento em cada sub-região. VENSIM 
processou os dados históricos de desmatamento, de pavimentação de estradas e de áreas 
protegidas (propostas e declaradas), para gerar os cenários de desmatamento sobre os 
quais o modelo de simulação espacial foi rodado. Em outras palavras, VENSIM gerou as 
taxas de desmatamento utilizando dados históricos e transmitiu a previsão do 
desmatamento para o seguinte intervalo de tempo. A parte espacial do modelo aloca este 
desmatamento, com este processamento sendo repetido para cada iteração da 
simulação. É importante reforçar que todos os vetores do desmatamento interagem 
entre si em um sistema complexo, o qual não pode ser analisado de maneira isolada. Para 
quantificar o impacto de uma mudança nos pressupostos utilizados para determinar um 
vetor específico considerado no modelo (ex. construção de uma estrada), é necessário 
rodar o modelo novamente, uma vez que isto iria afetar, consequentemente, os outros 
vetores do modelo ( ver também item 5 abaixo). Como citado em Geist & Lambin (2001), 
o desmatamento resulta de um processo socioeconômico complexo, e em muitas 
situações, é impossível isolar uma única causa. 
  
Estas simulações são uma tentativa de quantificar e integrar as influências das variáveis 
que representam as características biofísicas, infra-estrutura e os territórios (ex. 
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Topografia, rios, vegetação, solos, clima, proximidade de estradas, cidades e mercados, 
zoneamento de uso da terra) em uma projeção espacial do desmatamento (Soares-Filho 
et al., submetido). Para incorporar essas variáveis espaciais dentro da simulação, Soares-
Filho et al. (2006) desenvolveram um fundamento cartográfico que consiste em um mapa 
de cobertura da terra e camadas cartográficas subsidiárias estruturadas em um sub-grupo 
de camadas estáticas e um segundo sub-grupo de camadas de informações dinâmicas 
(Figura 03).  

 
Figure 03. Mapa de entrada, derivação e simulação em relação à arquitetura do modelo 
espacial 
 

6.  Plataforma da Simulação 
 

A simulação espacial explícita rodou no programa DINAMICA EGO. Dentre outras 
características, DINAMICA incorpora o conceito de fase – definido como o grupo de 
passos no tempo com parâmetros individuais. Análises gráficas do desmatamento 
demonstraram que o desmatamento é espacialmente e temporalmente correlacionado 
(Soares-Filho et al., 2001; Alves, 2002a; 2002b). DINAMICA EGO inclui este efeito de 
retorno através do cálculo de variáveis dinâmicas. Em outras palavras, as variáveis de 
entrada são atualizadas após cada repetição. Os três tipos de variáveis dinâmicas 
utilizadas incluem: distância frontal de uma classe de cobertura da terra, tempo de 
permanência (“sojourn time”), e distância de estradas. Por exemplo, a variável “distância 
de estradas” utilizou a porcentagem de área desmatada como função da distância de 
rodovias pavimentadas (Figura 04). 
 



 
52 

 

 
Figura 04. Porcentagem de area desmatada como uma função da distância de rodovias 
pavimentadas, derivados dos municípios da Amazônia Brasileira utilizando PRODES 2001 e a 
distância média das rodovias pavimentadas existentes  

 
Variáveis espaciais podem ser utilizadas para calcular o mapa de probabilidade (também 
conhecido como “mapa de favorabilidade”) do desmatamento. O modelo analítico de 
projeção de desmatamento tropical inclui regressões lineares multi-variáveis (Reis & 
Margulis, 1991; Pfaff, 1999), regressões logísticas (Soares-Filho et al., 2001; Ludeke et al., 
1990) ou “peso de evidência” (Soares-Filho et al., 2004). O método de “pesos de 
evidência” foi aplicado para analisar os efeitos das variáveis espaciais na alocação do 
desmatamento (Soares-Filho et al., submetido). Em geral, a análise “pesos de evidência” 
demonstrou que o desmatamento é atraído para centros urbanos, e evita terrenos baixos 
e declives, assim como áreas alagadas e elevadas. Desmatamento não é influenciado pela 
qualidade do solo ou tipo de vegetação, nem isso segue necessariamente a maior rede de 
rios. De especial interesse é que esta análise identificou que as variáveis “distância para 
áreas desmatadas previamente” e “distância de estradas” são as que melhores prevêem o 
desmatamento. O modelo também demonstrou a importância das terras indígenas em 
deter o desmatamento por toda a ativa fronteira do desmatamento. Como conclusão, o 
modelo de simulação espacial explícita caracteriza as funções de transição multi-escalas 
baseadas em: 
 

 Proximidade 

 Conceito de fases e sub-regiões 

 Uso de dados em várias resoluções 

 Retornos através dos cálculos de variáveis dinâmicas espaciais 

 Conexão entre autômatos celulares 

 Um programa sistema-inteligente para computar as probabilidades de transição 
especial utilizando o método “pesos de evidência” 

  Um componente que dirige a expansão da malha rodoviária. 
 
Informações adicionais sobre o modelo e seus resultados estão disponíveis em: 
www.csr.ufmg.br/simamazonia. 
 

http://www.csr.ufmg.br/simamazonia
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7.  Base de dados de Índex de Pressão Antrópica 
 

A pavimentação de rodovias e taxas de desmatamento descritas para as sub-regiões 
foram aplicadas para cada município, e o modelo de simulação inclui um Índex de Pressão 
Antrópica (IPA) para cada município. Especificamente para a área do projeto, a fonte de 
dados para determinar o IPA dos municípios de Cacoal, Espigão d’Oeste e Rondolândia 
foram retirados para o período de análise do modelo e foram baseadas em Monteiro & 
Sawyer (2001) e estão apresentadas na Tabela 04. As fontes utilizadas são robustas e 
reconhecidas por virem principalmente de agências oficiais governamentais, como 
Instituto Nacional de Geografia e Estatística-IBGE, UNDP e outros. 
  
Table 03. Fonte de dados utilizados para compor o Índex de Pressão Antrópica (IPA) 

Dados Source Year 

Censo Populacional IBGE 1980, 1991 

Contagem Populacional IBGE 1996 

Agricultura, censo pecuário IBGE 1985, 1995-96 

Produção agrícola por município IBGE 1990 to 1994 

Produção Animal por município IBGE 1990 to 1994 

Extrativismo de plantas e silvicultura IBGE 1993 

Índex de Desenvolvimento Humano (Atlas) UNDP, IPEA, FJP 1997 

Receitas totais correntes e domésticas  National Treasure Secretariat 1989 to 1995 

Status Saúde National Health Foundation 1993 to 1995 

 
 
Todas estas fontes foram utilizadas para derivar os IPAs utilizados no modelo de 
simulação de Soares-Filho et al., e estão descritas na Tabela 04. 
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Tabela 04. Indicadores de Pressão Antrópica na Amazônia Legal 

 

Indicadores 

Demográficos   

 População Total (rural e urbana) 

 Níveis de urbanização  

 Densidades Demográficas rurais e totais 

 Taxa de crescimento populacional  

Socioeconômico     

 Equidade (renda)  

  Ganho total inferior a um salário mínimo 

  Ganho total maior do que 20 salários mínimos 

 Educaçãp   

  Número total de analfabetos  

 Saúde   

  Expectativa de Vida Anos 

   Mortalidade Infantil Número de mortes/1000 nascimentos 

  Malaria Números de testes positives e proporção 

 Gastos Públicos  

  Receitas Totais Atuais 

  Receitas domésticas  

  Gastos correntes totais 

 Extrativismo (castanha, borracha, madeira) 

  Castanha quantidade (Kg) 

  Borracha quantidade (Kg) 

  madeira quantidade(metros cúbicos) 

Indicador de Desenvolvimento Humano   

 Expectativa de vida no nascimento  

 Renda (poder de compra)  

  PIB ajustado ao custo local de vida 

Indicadores de Pressão Antrópica   

 Pressão Populacional (urbana and rural) 

  Urbana Tamanho total e crescimento total 

  Rural  

Densidade e densidade do crescimento 

total 

 Pressão Agrícola (gado e fazendas aráveis) 

  Gado 

Densidade e densidade do crescimento 

total 

    Fazendas Aráveis 

Densidade e densidade do crescimento 

total 

 
As bases metodológicas para desenvolver o IPA consiste em uma combinação dos 
tamanhos do estoque (tamanho ou densidade) e o fluxo (velocidade ou crescimento) 
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(Sawyer, 1997). É assumido que a pressão é maior quando o estoque e o fluxo são 
maiores, e menor quando ambos são menores. Os tamanhos de estoque e fluxo foram 
alocados em um dos três níveis (baixo, médio e alto), representados, respectivamente, 
pelos valores 0, 1 e 2. Cobrindo duas variáveis cria-se uma matriz 3 x 3, com nove campos 
de dados, e a soma dos valores das duas variáveis fornece uma escala de 0 a 4, como 
apresentado na Tabela 05.  
 
Tabela 05. Classes de IPA para Estoque e Fluxo. 

Estoque Fluxo 

  0 1 2 

0 0 1 2 

1 1 2 3 

2 2 3 4 

 

 
Para desenvolver um índex de pressão antrópica para a região, 5 níveis foram utilizados: 
muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto, representados pelos valores 1, 2, 3, 4 e 5, 
respectivamente. Assim, cobrindo ambas variáveis gerou-se uma matriz 5 x 5, fornecendo 
um índice de escala que varia de 2 a 10, como apresentado na Tabela 06, abaixo: 
 
Tabela 06. Matriz de Indicador de Pressão Antrópica.  

Estoque Fluxo 

  1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 

2 3 4 5 6 7 

3 4 5 6 7 8 

4 5 6 7 8 9 

5 6 7 8 9 10 

 
 

8.  Resolução Espacial e diferenças entre as unidades mínimas de mapeamento 
 

A respeito das diferenças entre as resoluções do modelo, o qual tem pixels de 1 x 1 km, e 
a resolução de imagens Landsat, que é de 30 x 30 m, estas diferenças não afetam 
adversamente a precisão das projeções, a resolução de Landsat, que é o satélite que será 
utilizado para realizar o monitoramento, é melhor do que a utilizada no modelo. Por esta 
razão, pequenas manchas de desmatamento podem ser identificadas, sendo ainda mais 
precisas do que o modelo utilizado para definir o cenário de linha de base.  
 
A principal dificuldade na utilização do modelo com pixels de 1 km2 é que o tamanho 
original dos atributos, como rios, é aumentado e os limites da vegetação de não-floresta 
do modelo não corresponde a realidade. Estes atributos estão excluídos da área de 
creditação, e isto pode ser considerado uma medida conservadora, já que o tamanho 
original já é maior do que na realidade (por exemplo, um rio que possui 30 metros de 
largura é considerado pelo modelo como tendo 1 km de largura). Desta maneira, áreas 
florestais que podem ser incluídas na área creditável são automaticamente excluídas pelo 
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modelo, e assim não será considerada como potencial para gerar mais créditos de REDD, 
mesmo este sendo considerados e monitorados para evitar potenciais decréscimos nos 
estoque de carbono fora da área do projeto (vazamentos). 
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