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RESUMO 

 

Este estudo foi realizado na região norte do Estado do Amapá (02°24'32'' e 

04°01'12'' Norte e 51°38'59'' e 52°00'04'' Oeste), numa área localizada entre os 

municípios de Calçoene e Oiapoque, e que se encontra inserida na região do Escudo das 

Guianas. A área de estudo caracteriza-se por ter baixa densidade populacional, difícil 

acesso e por ser uma unidade geológica e biológica onde se encontram altos níveis de 

endemismo e biodiversidade. O estudo teve como objetivo estimar o preço do carbono 

que, no contexto atual, pode tornar viável a conservação da floresta no módulo 4 da 

Floresta Estadual do Amapá (FLOTA/AP), visando o estabelecimento de um sistema de 

pagamento por serviços ambientais no contexto do REDD para o Estado do Amapá. 

Para tanto, primeiramente foi feita uma análise da dinâmica do uso e cobertura da 

terra na área do módulo quatro da FLOTA-AP e seu entorno entre os anos de 1985 a 

2008, utilizando 14 imagens Landsat-5 TM com resolução de pixel de 30 metros. A 

classificação dos usos e cobertura do solo foi feita com base na Técnica de Classificação 

de Árvore de Decisão, que resultou em oito classes de uso e cobertura da terra: floresta, 

lavoura, pastagem, savana, rio, transporte, urbano, e extração mineral. Em seguida foi 

feita a quantificação das mudanças de uso e cobertura da terra, com o software Dinamica 

EGO. Com base em uma matrix de transição foram calculadas as emissões de carbono de 

diferentes sistemas de uso da terra, usando o software REDD Abacus SP. Os resultados 

mostraram que durante o período de 23 anos as maiores mudanças do uso da terra foram 

impulsionadas pelas forças indutoras do desmatamento mais comuns encontradas em toda 

a Amazônia Legal, que são a pecuária e a agricultura. No entanto, as escalas destas duas 

atividades são diferentes as do resto da Amaônia, a pecuária é de baixa produtividade e, 

maiormente tem um fim especulativo da terra, enquanto que a agricultura é 

predominantemente de economia familiar.  

Constatou-se que houve aumento da área de pastagens (1050 %), da extração 

mineral (906,52 %), das lavouras (863 %) e da área urbana (532 %), porém, a intensidade 

do seu impacto sobre a redução da cobertura florestal difere drasticamente dos outros 

Estados, pois tem baixa taxa de desmatamento anual (0,05%) e, conseqüentemente, baixo 

nível de emissão de carbono.  

Posteriormente, foi feita uma análise multi-temporal de fatores que influenciam a 

dinâmica do desmatamento na região de estudo e o resultado comparado com os fatores 

encontrados  na Amazônia. Para isso, as mudanças do uso e cobertura da terra para quatro 
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períodos (1985-1991, 1991-1997, 1997-2004 e 2004-2008) foram quantificadas e 

identificou-se um conjunto de variáveis (socioeconômicas e bioficas) que foram 

posteriormente avaliadas estatisticamente para determinar as probabilidades de transição 

florestal. As maiores taxas de transição anuais foram observadas para as transições de 

floresta para pastagem e de floresta para lavoura, em todos os períodos. As variáveis 

socioeconômicas tiveram maior associação com a probabilidade de transição de floresta 

para os três usos dominantes do solo, quais sejam: pecuária, agricultura e garimpo. Foram 

identificadas quatro variáveis  que tiveram forte influência em todas as transições da 

floresta: i) distância ao desmatamento antigo (DOd); ii) distância a centros urbanos 

(DUc); iii) distância às estradas secundárias (DSr); e iv) distância às estradas rurais 

(DRr). A presença de áreas protegidas (PA), em geral, não foi um fator crítico para evitar 

o corte da floresta. O efeito marcante da melhoria da infraestrutura rodoviária na 

transformação das terras de florestas para pastagens traz grande preocupação em relação 

ao dilema de conservação versus desenvolvimento. É certo que os governos necessitam 

investir na construção e/ou melhoria da infraestrutura rodoviária para impulsionar o 

desenvolvimento de uma região, no entanto, não podem ser esquecidos os “trade-offs 

ambientais negativos” que essas políticas públicas podem potencialmente produzir. 

Finalmente, foram estimados os custos do desmatamento evitado e analisadas as 

implicações para o Estado no contexto da implementação do mecanismo de REDD+. Para 

isso, foi modelada a dinâmica de uso e cobertura da terra para um período de 22 anos 

(2008-2030) e analisada a efetividade de diferentes arranjos de política no controle e 

redução das emissões de carbono mediante três cenários simulados: i) Fatos históricos 

perduram (histórico projetado), ii) Governança enfraquecida (Pessimista) e iii) 

Governança fortalecida (Otimista). Além disso, foi estimado o custo de oportunidade de 

evitar as emissões de CO2 com os diferentes cenários de desmatamento modelados. A 

redução acumulada da cobertura florestal no ano 2030 foi maior no cenário pessimista do 

que nos outros dois cenários simulados. No cenário otimista, foi possível observar um 

claro efeito na redução do desmatamento com a implementação de um programa de PSA-

REDD+, o que resultaria em um nível de desmatamento próximo ao do histórico 

projetado. O custo de oportunidade de evitar a conversão do uso da terra com o atual 

preço médio da tonelada de carbono ((R$ 14,6/tCO2e = US$ 7,5/tCO2e) para projetos 

com o padrão VCS variou entre R$ 3,00/tCO2e e R$ 2.410,00/tCO2e  e corresponde a um 

potencial de abatimento anual de emissões entre 0,14 tCO2e e 0,02 tCO2e por hectare. O 
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maior potencial de abatimento de emissões deriva de evitar a conversão de floresta para 

atividades de pecuária (0,14 tCO2e/ha/ano) a um custo de R$ 3,00/tCO2e. 

Na modelagem do custo de oportunidade no contexto dos três cenários de 

desmatamento se verificou que a pecúaria continuaria sendo a atividade mais atrativa 

para o desenvolvimento de projectos REDD+, com custo médio de 

R$ 4,93 ± 2,73 / tCO2e para os três cenários, tomando-se por base o atual preço médio da 

tonelada de carbono. Isto demonstra a potencialidade em se estabelecer um programa de 

pagamento de serviços ambientais com os pequenos produtores pecuaristas, que praticam 

uma pecuária de baixa produtividade na zona norte do Amapá. 

No entanto, para que o Estado tenha opções reais de uma participação bem-

sucedida na implementação do mecanismo de REDD+ dependerá de equilíbrio entre a 

implementação de políticas de conservação e desenvolvimento econômico, especialmente 

no que se refere à manutenção de uma linha de base atrelada a um programa de 

pagamento por serviços ambientais de carbono (PSA-REDD+). 
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ABSTRACT 

 

This study was conducted in the northern region of the State of Amapa (02 ° 24'32 

'and 04 ° 01'12' North and 51 ° 38'59 'and 52 ° 00'04' 'W) across the municipalities of 

Calçoene and Oiapoque. This area lies within the Guayana Shield, which is characterized 

by a low population density, difficulty access to remote forest areas and for being a 

geological and biological unit where high levels of endemism and biodiversity exists. The 

aim was to estimate the carbon price in the current context that would make forest 

conservation feasible for the establishment of a system of payments for environmental 

services in the context of REDD+ in the Module 4 of the Amapa State Forest (FLOTA / 

AP) and its surroundings. Thus, an analysis of the land use-land cover (LULC) dynamics 

was done using 14 Landsat-5 TM with a pixel resolution of 30 meters for the period 1985 

to 2008.  

The classification of the LULC was done applying the Decision Tree 

Classification method. Eight classes of LULC were defined: forest, pastures, cropland, 

savannah, river, transportation, urban, and mineral extraction. Then, the LULC changes 

were quantified using a transition matrix functor of Dinamica EGO, and the 

quantification of resulting carbon emissions was done using the REDD Abacus SP 

software. The results showed that during the 23 years period LULC changes were driven 

by most common forces of deforestation found throughout the Amazon: agriculture and 

cattle ranching. A 1050% and 863% increase in pasture and cropand areas was estimated, 

while 906,52% and 532% increase was estimared for mineral extraction and urban areas. 

Despite this high increase, the impact on the forest reduction differs notably from other 

Amazon states, with a low annual deforestation rate (0.05%) and, consequently, low 

carbon emission. 

Subsequently, a multi-temporal analysis of factors influencing the dynamics of 

deforestation in the study was done and later discussed for the Amazon region. To this, 

LULC changes were quantified for four periods (1985-1991, 1991-1997, 1997-2004 and 

2004-2008), a set of socioeconomic and biophisical variables was selected and later 

statistically evaluated to determine the transition probabilities given the action of certain 

variable. The highest annual transition rates were observed for the transitions forest to 

pastures and forest to cropland in each of the four periods. The socio-economic variables 

showed the greatest association with the probability of transition from forest to the three 

dominant LULC (pastures, cropland, mineral extraction). Four variables had strong 



12 
 

influence on all forest transitions: i) Distance to old deforestation (DOd), ii) Distance to 

urban centers (DUc); iii) distance to secondary roads (DSr), and iv) distance to rural 

roads (DRr). The presence of protected areas (PA), in general, was not a critical factor to 

avoid forest clearing. The marked effect on forest transitions due to the improvement of 

road infrastructure raises high concern regarding the dilemma of conservation versus 

development.  

It is true that governmental investments in the construction and / or improvement 

of existing road infrastructure are need to foster the development of a rural region, 

however, it can not be forgoten the "negative environmental trade-offs" that those 

policies can potentially produce. Finally, the opportunity costs of the avoided 

deforestation were estimated and analised the implications for the government in relation 

to the REDD+ implementation. To this, LULC changes were modelled for a period of 22 

years (2008-2030), and analyzed the effectiveness of different arrangements of political 

control and reduction of carbon emissions through three simulated scenarios: i) Perpetuity 

of historical facts (historical projection), ii) Poorer Governance (Pessimistic) and iii) 

Strengthened governance (Optimist). In addition, we estimated the opportunity cost of 

avoiding emissions within the context of the three deforestation scenarios. The 

cumulative reduction of forest cover in 2030 was higher in the pessimistic scenario 

compared to the other two simulated scenarios. In the optimistic scenario, we observed a 

clear effect in reducing deforestation by implementing a program of PSA-REDD+, which 

results in a level of deforestation close to the historical projection.  

The opportunity cost of avoiding the conversion of land use at the current per ton 

of carbon price ((R $ 14.6/tCO2e = $ 7.5/tCO2e) varied between R$ 3.00/tCO2e and R$ 

2410.00/tCO2e, corresponding to a potential annual reduction of emissions between 0.14 

and 0.02 tCO2e per hectare. Thus, the largest potential abatement of emissions derives 

from avoiding forest conversion to cattle ranching activities (0.14 tCO2e.ha-1.year-1) at a 

cost of R$ 3.00/tCO2e. Included variations in profitability (NPV) of land uses associated 

with the three scenarios of deforestation, livestock continue to be the most attractive 

activity for the implementation of a REDD + project. 

In modeling the opportunity cost in terms of the three scenarios of deforestation, 

we found that the pastures activies remain as the most attractive activity for developing 

REDD+ projects, with an average cost of R $ 4.93 ± 2.73/tCO2e for the three scenarios, 

at the current average price per ton of carbon This shows the potential of establishing a 

program of payment for environmental services with small cattle ranching producers who 
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practice a low- productivity activiy. However, it will depend on the balance in the 

implementation of conservation policies and economic development that the state has real 

options for successful participation in the implementation of the REDD + mechanism, 

particularly in terms of assuring the pemanence the defined baseline of a PSA-REDD +. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

As florestas do mundo têm uma participação muito ativa no ciclo global do 

carbono, pois podem ser grandes fixadoras de carbono na vegetação e no solo. Por outro 

lado, podem também ser uma grande fonte de emissão de CO2 para a atmosfera mediante 

interferências diretas (e.g. exploração madeireira) ou indiretas (e.g. abertura de estradas) 

na estrutura do ecossistema da floresta (BOUCHER et al., 2011;  KIRBY et al., 2006).  

As florestas tropicais cobrem aproximadamente uma área de 12 milhões de km2. 

O Brasil possui um terço dessa superfície nas florestas da região da Amazônia (MAY; 

MILLIKAN; GEBARA, 2011), guardando aproximadamente 48 bilhões de toneladas de 

carbono em suas árvores, distribuídas em 3,3 milhões de quilômetros quadrados. Além de 

seu papel como um gigante reservatório de carbono, as florestas da Amazônia são fator 

chave no balaço hídrico e energético global (NEPSTAD, DANIEL et al., 2008) e também 

na manutenção de uma grande porção da biodiversidade ( 20% das espécies) do planeta 

(CGEE, 2011).  

Na última década, a relação entre a provisão desses serviços e o bem-estar gerado 

para a população tem sido objeto de vários estudos científicos e de criação de políticas e 

mecanismos inovadores de compensação para quem garante o fornecimento de um ou 

vários serviços (BALVANERA et al., 2012;  COSTANZA, 2008;  FISHER et al., 2014;  

MEA, 2005).  

A contribuição das florestas tropicais na mitigação das mudanças climáticas 

dentro Regime Internacional do Clima, foi reconhecida no ano 2007 na 13ª Conferência 

das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

(UNFCCC, 2011). A redução de emissões por desmatamento e degradação, o papel do 

manejo florestal sustentável, a conservação da biodiversidade e o aumento dos estoques 

de carbono (REDD+) foram oficializados como mecanismos globais de compensação e 

considerada uma estratégia efetiva de redução de emissões de GEE (CENAMO et al., 

2011).  

Desde então, várias iniciativas piloto de REDD+ têm sido implementadas na 

região tropical, envolvendo 40 países e totalizando mais de 180 experiências individuais 

(CERBU; SWALLOW; THOMPSON, 2011;  KANOWSKI; MCDERMOTT; 

CASHORE, 2011). O reconhecimento desse esforço por parte da sociedade, empresas e 

governo tem se refletido no volume de transações realizadas nos mercados de carbono. 

Assim, em 2012 foram comercializados 28 MtCO2e de créditos de carbono por um valor 
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de US$ 216. Desse total, 8,6 MtCO2e foram transações correspondentes a projetos REDD 

por um valor de US$ 70 milhões, a um preço médio de US 7,8/tCO2 (PETERS-

STANLEY; GONZALEZ; YIN, 2013). 

No entanto, para que todos os países tropicais possam receber os benefícios 

derivados da venda de seus créditos de carbono, o mecanismo deverá entrar em 

funcionamento pleno dentro da UNFCCC. Para isso, três fases deverão ser desenvolvidas 

pelos países interessados em participar do REDD: i) preparação, ii) reformas em 

políticas, e iii) ações baseadas em resultados (WERTZ-KANOUNNIKOFF; MCNEILL, 

2012). Um grande número de países encontra-se na fase preparatória, na qual são feitos 

investimentos significativos para o fortalecimento das capacidades institucionais, 

desenvolvimento de políticas e estratégias nacionais, bem como atividades 

demonstrativas. O financiamento e execução de todas estas atividades requerem grandes 

esforços de coordenação nacional e internacional (ANGELSEN, A, 2012;  WERTZ-

KANOUNNIKOFF; MCNEILL, 2012).  

O Brasil está desenvolvendo esta fase de preparação num entorno político 

favorável e apoiado num arcabouço legal fortalecido, conformado por mais de 20 corpos 

legais, direcionados a produzir impactos positivos nas mudanças climáticas. Duas macro-

políticas antecederam e sustentam o desenvolvimento da Estratégia Nacional de REDD+: 

O Plano Nacional de Mudanças Climáticas (2008) e a Política Nacional de Mudanças 

Climáticas - PNMC (2009). Atualmente, a elaboração da estratégia está a cargo de uma 

comissão especializada para REDD+, criada pelo Ministério de Meio Ambiente em 2011 

(MAY et al., 2011). 

O Estado de Amapá está alinhado com essas políticas nacionais, assim em 2008, 

comprometeu-se a participar da “Força Tarefa de Governados sobre Clima e Florestas 

(GCF)”. O objetivo é desenvolver ações conjuntas que possam conduzir ao 

desenvolvimento de regulações para projetos REDD, cujos créditos possam vir a ser 

comercializados no mercado regulado de carbono dos Estados Unidos. Nessa fase 

preparatória, vários passos têm sido dados pelo governo do Estado para a implementação 

do mecanismo de REDD+, entre estes se destacam: i) desenvolvimento da linha de base, 

ii) atualização do PPCD-AP, e iii) desenvolvimento de uma política de mudanças.  

O desenvolvimento de uma política de REDD+ envolve não apenas a definição de 

lineamentos técnicos para monitoramento, permanência, vazamentos, etc., mas também a 

criação de medidas que limitarão o desenvolvimento de atividades de uso da terra, 

gerando custos de oportunidade por tal limitação (PAGIOLA; BOSQUET, 2009). 



16 
 

Estimar esses custos é essencial para a construção da política local e nacional de REDD+ 

(PAGIOLA; BOSQUET, 2009), pois ajudará a entender as causas do desmatamento e, 

por conseguinte, a dar um diagnóstico da magnitude da pressão do desmatamento por 

cada ator, possibilitando, assim, a construção de uma estratégia de distribuição de 

benefícios efetiva e equitativa (BÖRNER et al., 2010;  DUCHELLE et al., 2013). 

 

1.1 Objetivos 

Objetivo geral 

Estimar o custo de compensação do desmatamento evitado na floresta no módulo 4 da 

FLOTA/AP, visando o estabelecimento de um sistema de pagamento por serviços 

ambientais no contexto do REDD para o Estado do Amapá. 

 

Objetivos específicos 

 Diagnosticar o cenário atual de uso e cobertura da terra. 

 Determinar as principais causas e fatores que determinam as mudanças no uso e 

cobertura, e analisar seu comportamento futuro com base em modelagem de cenários.  

 Determinar os níveis de emissões associados a cada transição de uso da terra 

relacionada ao desmatamento.  

 Identificar e quantificar os benefícios líquidos dos usos alternativos da terra que 

competem com a conservação da floresta em pé. 

 Estimar o preço da tonelada de carbono (US$/tC) que compensa o custo de 

oportunidade da terra e analisar sua variação baseada em construção de cenários. 

 Discutir com base nos resultados as implicações em demanda de gestão e custos 

necessários para implementar o mecanismo de REDD+ no Estado. 

 

1.2 Estrutura da tese 

Esta tese está dividida em três capítulos. O primeiro capítulo visa compreender a 

dinâmica do uso e cobertura da terra na área do módulo quatro da Floresta Estadual do 

Amapá (FLOTA-AP) e seu entorno para fornecer base técnica consistente para o governo 

e, assim, reforçar a sua participação no processo de negociação do REDD+. No segundo 

capítulo é feita a análise da dinâmica da paisagem na região de estudo e uma comparação 
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com os vetores e padrões de desmatamento na Amazônia. No terceiro capítulo estimam-

se os benefícios do desmatamento evitado. Finalizasse com uma análise de como as 

políticas do Estado podem levar à conservação dos recursos florestais e promover o seu 

desenvolvimento econômico, fornecendo-se vários elementos para subsidiar a construção 

dessa política, especialmente no que se referente à construção da linha de base para a 

implementação de um programa de pagamento por serviços ambientais de carbono (PSA-

REDD+). 
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2 AVALIAÇÃO DA COBERTURA E USO DA TERRA NO CONTEXTO DO 

PROCESSO DE PREPARAÇÃO PARA REDD +: O CASO DO ESTADO DO 

AMAPÁ, BRASIL. 

 

2.1 Introdução 

Em uma escala global, o desmatamento e a degradação florestal em países 

tropicais estão entre as principais causas de emissões antropogênicas de gases de efeito 

estufa (GEE), perdendo apenas para a queima de combustíveis fósseis. Estes causaram 

cerca de 20 % das emissões de CO2 antropogênicas globais na década de 1990 e 12 % em 

2008 (HETT et al., 2012;  LE QUERE et al., 2009;  MARGONO et al., 2012). A 

expansão das terras agrícolas ao longo dos trópicos, entre 1980 e 2000, cresceu em 

decorrência da derrubada tanto de floresta intacta, quanto degradada, representando, mais 

de 55% e 28 % da nova terra agrícola, respectivamente (GIBBS, H. K. et al., 2010). 

A região da América do Sul, entre 1990 e 2010, sofreu a maior perda líquida anual 

de florestas no mundo, com uma média de cerca de 4,1 milhões de hectares por ano. 

Nesse mesmo período, o Brasil, sozinho, teve uma perda líquida de 2,9 milhões de 

hectares, dos quais 2,6 entre os anos de 2000-2010 (FAO, 2010). 

Embora a um ritmo mais lento do que no passado, a cobertura florestal tropical 

ainda está diminuindo globalmente (FAO, 2010;  HETT et al., 2012;  LE QUERE et al., 

2009;  LINDSTRÖM; MATTSSON; NISSANKA, 2012;  VAN DER WERF et al., 

2009). No entanto, lidar com isso é complexo, pois as causas diretas e indiretas são 

diferentes em cada país (GEIST; LAMBIN, 2002). Assim, medidas governamentais 

específicas, que possam realmente integrar o Estado, o setor privado e a comunidades são 

necessárias para reduzir as taxas de desmatamento (BRAY et al., 2008;  NEPSTAD, 

DANIEL; STICKLER; ALMEIDA, 2006;  PORTER-BOLLAND et al., 2012).  

O bioma Amazônia estende-se por nove países e possui uma área total de 6,4 

milhões de km2, dos quais 4,1 milhões de km2 (64%) correspondem à Amazônia 

brasileira e a um terço das florestas tropicais remanescentes do mundo. As taxas anuais 

de desmatamento para Amazônia, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE) do Brasil, atingiram um pico de 2,9 milhões de hectares por ano em 

1995, seguido por uma diminuição substancial (2,1 milhões de hectares) entre os anos 

2000-2004, mas voltando a crescer e atingir 2,8 milhões de hectares em 2004. Depois 

desse período as taxas de desmatamento começaram a cair, ano após ano, passando de 1,9 
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milhões de hectares em 2005 para 1,2 milhões de hectares ao ano entre 2007-2008 e 0,7 

milhões hectares ao ano em 2009. No entanto, desde agosto de 2010 as taxas de 

desmatamento têm mostrado novamente um aumento (MAY et al., 2011). A maioria das 

áreas desmatadas (70%) está localizada ao longo da rede de estradas pavimentadas e 

estão sendo usadas para pecuária com pastagens (CGEE, 2011), que cobrem 82,3% dos 

75 milhões de hectares convertidos até 2007; o restante está sendo usado para plantio de 

culturas anuais e perenes (MAY et al., 2011). 

Considerando que na última década aproximadamente 200 milhões tC ano-1 foram 

decorrentes do desmatamento na região amazônica e que em 2005 só na Amazônia 

brasileira foram emitidos 380 milhões tC, número que correspondeu a 70% das emissões 

nacionais de GEE (CGEE, 2011), muitas ações políticas para impedir esse ritmo de 

desmatamento foram implementadas pelo governo brasileiro, a partir de 2006, resultando 

em uma notável redução de 65% em comparação com a média histórica (19.500 km2), 

conforme relatado na UNFCCC COP-15 em Copenhague (NEPSTAD, DANIEL et al., 

2009;  SOARES-FILHO et al., 2010). Este sucesso significa que, devido ao tamanho de 

sua área florestal, o país tem um grande potencial para contribuir substancialmente com a 

mitigação da mudança climática global e que há uma boa oportunidade de consolidar suas 

políticas de redução de desmatamento, criando, assim, condições para um 

desenvolvimento econômico de baixa emissão de carbono (CGEE, 2011). 

A redução de emissões por desmatamento e degradação florestal (REDD) surgiu 

como uma estratégia importante e viável de mitigação das mudanças climática mundial 

durante as negociações de política climática da Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança do Clima (UNFCCC) na 13ª Conferência das Partes (COP13) em Bali, 

em 2007. Isso não foi só porque uma grande quantidade de emissões de GEE vem de 

mudanças na cobertura florestal, mas também porque REDD pode representar uma 

abordagem custo-eficiente comparada a outras opções de mitigação apresentadas pela 

UNFCCC (EZZINE-DE-BLAS et al., 2011;  KINDERMANN et al., 2008;  

NORDHAUS, 2007). 

Essencialmente, o conceito REDD é uma proposta destinada a fornecer incentivos 

financeiros para ajudar os países tropicais a reduzirem voluntariamente as taxas nacionais 

de desmatamento e suas emissões de carbono associadas a níveis abaixo de uma linha de 

base (baseada em um cenário histórico de referência ou de projeção futura). Assim, 

através da implementação desta estratégia espera-se compensar economicamente alguns 

países com base em um acordo de não desmatamento ou transformação da floresta em 
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outros usos da terra, reduzindo não só as emissões de GEE, mas também conservando a 

biodiversidade e protegendo outros bens e serviços ecossistêmicos (ANGELSEN, A., 

2008;  ANGELSEN, A, 2009b;  GIBBS, HOLLY K. et al., 2007;  LINDSTRÖM et al., 

2012). 

Como resultado das negociações da COP15 e COP16, em 2009 e 2010, 

respectivamente, o REDD se transformou em um conceito de REDD+, ocasionando o 

reconhecimento internacional do REDD como mecanismo de redução de emissões e 

aumento dos estoques de carbono por meio de ações que enfrentem  o desmatamento, a 

degradação florestal, e promovam a conservação de florestas e manejo florestal 

sustentável, dentro de um regime climático pós-2012 (CERBU et al., 2011;  HETT et al., 

2012). As decisões da COP16 incentivaram os países em desenvolvimento a contribuir 

com o REDD e suas ações correspondentes (REDD+) para o desenvolvimento de um 

sistema confiável de monitoramento da floresta nacional que contribui para avaliar tais 

ações (UNFCCC, 2011). 

Mais de 40 países tropicais já adotaram a "abordagem gradual" para implementar 

REDD+, a qual é composta de três fases passíveis de sobreposição; na primeira fase de 

"prontidão", os países devem elaborar uma estratégia nacional participativa de REDD+, 

começar a construir capacidades de MRV (monitoramento, relatoria e verificação) e 

iniciar as atividades de demonstração. Na segunda fase de "prontidão mais avançada", 

devem ser implementadas políticas e medidas (P&M) para reduzir as emissões conforme 

definidas na estratégia nacional de REDD+; na terceira fase de "cumprimento total do 

UNFCCC" os países são compensados por redução de emissões efetivas e aumento de 

estoques de carbono de acordo com os níveis de referência acordados (ANGELSEN, A, 

2009b). 

Apesar de uma rápida evolução na concepção da estrutura politica do REDD+ em 

escalas nacional e global (MAY et al., 2011), ainda há muitos aspectos importantes do 

desenho do REDD+ que devem ser esclarecidos e acordados nas negociações da 

UNFCCC (EZZINE-DE-BLAS et al., 2011). Isto porque REDD, embora seja baseado em 

uma ideia simples e atraente, envolve muitas complexidades que adiam a sua execução, 

tais como a definição de: i) métodos apropriados para medir as reduções de emissões em 

países ou Estados onde os dados são escassos ou inexistentes, e ii) mecanismos de 

monitoramento e verificação das reduções de emissões por desmatamento e degradação, 

que, por um lado, asseguram a adicionalidade e permanência de emissões evitadas, e, por 

outro lado, evitam a fuga de desmatamento para outras áreas (ANGELSEN, A., 2008). 
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A maioria das nações que já começaram a implementar a primeira fase do REDD+ 

("prontidão"), estão enfrentando um grande desafio para construir seus sistemas de MRV 

, pois a qualidade destes dependerá  o sucesso na participação no mecanismo REDD+ 

(GIBBS, HOLLY K. et al., 2007). Em uma recente revisão de capacidades em 99 países 

tropicais, poucos demonstraram ter boa capacidade para monitorar mudanças de uso da 

terra (ANGELSEN, A., 2008;  ANGELSEN, A, 2009b;  MAY et al., 2011). Os pasies 

com as melhores capacidades são o Brasil, a Indonésia e a Tanzânia, mas, ainda assim, 

eles enfrentam grandes dificuldades para fixar níveis de referência e para por em prática 

os sistemas nacionais para identificar vazamento (ANGELSEN, A, 2009b;2012). Entre os 

três, o Brasil é o que tem demonstrado bom desempenho no monitoramento de seus 

recursos florestais, usando sensoriamento remoto e programas de GIS, tais como 

PRODES, DETER e DEGRAD, com foco na região amazônica. No entanto, a 

necessidade de desenvolver sistemas de monitoramento e fiscalização locais ainda 

permanecem como uma lacuna entre o nível federal e estadual. Para criar uma ponte entre 

estes níveis é importante desenvolver e aprender com iniciativas locais de MRV (CGEE, 

2011;  MAY et al., 2011). 

O sistema de monitoramento, relatoria e verificação (MRV) para atividades de 

REDD+ devem estar em conformidade com as exigências de orientação e diretrizes do 

Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e com seus cinco 

princípios de relatoria.  Duas informações são essências no funcionamento de um sistema 

MRV: i) Dados da Aatividade, que se referem às mudanças em área das classes de uso e 

cobertura da terra, e ii) Fatores de Emissão, que se referem às emissões de gases de efeito 

estufa por unidade de área de uma determinada classe de floresta que foi convertida para 

uma classe de não-floresta (IPCC, 2003 2006). Estas medidas são necessárias tanto para a 

definição de uma linha de base, quantificação de vazamentos e avaliação da permanência, 

como para a formulação e avaliação da política de REDD+ (BROICH et al., 2011;  

ESTRADA; JOSEPH, 2012). 

O status de transição das florestas do Amapá corresponde ao de uma região de 

Alta Floresta-Baixo Desmatamento (AFBD), devido à sua posição geográfica (Escudo 

das Guianas) e sua baixa taxa histórica de desmatamento, inferior a 80 km2ano-1 

(PRODES, 2014). Isso significa que essas florestas possuem baixo grau de perturbação, 

mas que poderia aumentar no futuro, conforme os diferentes cenários políticos (FCPF; 

WBI/CF-CC; CGIAR, 2011). 
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Apesar de fazer parte desde 2008 da Força Tarefa do Clima e Floresta dos 

Governadores - GCF (i.e. plataforma política para REDD+ - iniciativas relacionadas), o 

governo do Estado do Amapá não tem ainda concluído seu arcabouço  político - legal 

para a implementação de iniciativas de REDD+. Se encontra em construção a Política 

Estadual de Mudança do Clima, que deverá incluir disposições legais para a 

implementação de um sistema de Pagamentos por Serviços Ambientais (PSA) e também 

para a implementação do mecanismo de REDD+. No entanto, três iniciativas relacionadas 

à REDD+ tem sido desenvolvidas no Amapá, duas orientadas a geração de créditos de 

carbono: o Projeto Jari/Amapa da empresa Biofilica e Jari Celulosa, e o Projeto Carbono 

Cajari de iniciativa do governo estadual; e a terceira iniciativa está orientada à pesquisa 

de elementos técnicos para subsidiar a construção da política estadual de REDD+, da qual 

faz parte este estudo.  

O objetivo do estudo foi analisar e compreender a dinâmica do uso e cobertura da 

terra na área do módulo quatro da Floresta Estadual do Amapá (FLOTA-AP) e seu 

entorno, a fim de subsidiar o processo de implementação do mecanismo de REDD+ no 

Estado referente à construção da sua linha de base de emissões.  Para isso foi realizado: i) 

uma quantificação da mudança de uso e cobertura da terra (LULC) e das emissões de 

carbono associadas a esses principais usos; ii) a interpretação da perda bruta de cobertura 

da floresta (i.e. desmatamento) em relação as suas causas e agentes entre 1985 e 2008; e 

iii) uma análise das causas que podem ocasionar uma mudança em seu status (de alta-

floresta/baixo-desmatamento para uma área de alto desmatamento). 

 

2.2 Material e método 

2.2.1 Área de estudo 

O estudo foi realizado na área do módulo quatro do Estadual de Florestas do 

Amapá (FLOTA-AP) e seus arredores, abrangendo uma área total de 17.302,04 km2 que 

e se estende ao longo dos municípios de Calçoene e Oiapoque (Figura 2.1). A área 

localiza-se na região norte do Estado do Amapá, é também se insere quase totalmente na 

região do Escudo das Guianas. Esta última rese caracteriza por ser uma unidade 

geológica e biológica com altos níveis de endemismo e biodiversidade (GOND et al., 

2011; HOLLOWELL; REYNOLDS, 2005). Ela está localizada nas coordenadas 

02°24'32'' e 04°01'12'' Norte e 51°38'59'' e 52°00'04'' Oeste e se estende ao longo dos 

municípios de Calçoene e Oiapoque. Seu acesso pode ser feito pela rodovia BR 156, a 



23 
 

uma distância de cerca de 360 km da capital Macapá, ou pelos rios Oiapoque e Cassiporé 

no Norte e Leste, respectivamente. 

 

 
Figura 2.1 Localização da area de estudo na região Norte do Estado do Amapá, Amazônia 
Oriental, Brasil. Fonte dos dados: INCRA (2010) 

 

Existem quatro tipos de atores associados à estrutura fundiaria presente na área de 

estudo: i) o Estado, com cerca de 80% da terra correspondente ao módulo quatro da 

FLOTA; ii) as comunidades indígenas e afro-descendentes localizadas na terra indígena 

Uaça e no quilombo Cunani ocupam cerca de 15,1% da área; iii) os pequenos produtores 

familiares e os pequenos garimpeiros dentro da area dos assentamentos; e iv) pequenos 

produtores agrícolas e pecuaristas individuais (Figura 2.1). Aparentemente esta estrutura 

determinou a configuração espacial atual do uso da terra, bem como a taxa de expansão 

da mesma. 

De acordo com GOMES SOBRINHO; SOTTA (2011), o regime climático da 

região é fortemente afetado pelas chuvas. Os municípios de Calçoene e Oiapoque têm 

uma precipitação média anual de 3271 ± 136 milímetros, com uma média mensal de 273 

± 16 mm. A precipitação atinge o seu máximo em abril, com 496 ± 26 mm e seu mínimo 
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em outubro, com 38 ± 4,5 mm. A temperatura média mensal varia de 24,8 ± 0,15 °C em 

janeiro a 26,9 ± 0,10 °C em outubro. 

Duas unidades geotectônicas representadas pelas rochas pré-cambrianas e 

sedimentos meso-cenozóicos ocorrem na área de estudo. As rochas pré-cambrianas 

formam o embasamento cristalino do Escudo das Guianas, formados por rochas 

magmáticas e metamórficas altamente associadas e por terraços granolíticos e sequências 

vulcano-sedimentares. Estas rochas têm potencial para substâncias minerais tais como 

ouro, ferro, tantalita, cromo, níquel, cobre e granito, resultando na presença de duas 

províncias metalogênicas na área. O Distrito Mineral do Lourenço, localizado na parte 

oeste da área de estudo, é o atual polo regional de exploração (BIZZI et al., 2003;  

OLIVEIRA, 2010;  SPIER; FERREIRA FILHO, 1999). 

Os terraços meso-cenozóicos ocorrem na região sul do Estado do Amapá e são 

representados por sequências sedimentares da borda da Bacia Amazônica (BIZZI et al., 

2003). Na porção leste da área de estudo, adjacente às rochas cristalinas, ocorrem 

sedimentos quaternários da planície costeira, os quais são formados por depósitos 

aluviais, fluviais, estuarinos e marinhos (SILVEIRA, 1998). O quadro deposicional 

dessas sequências sedimentares está ainda conectada com a orogenia Andina que 

influenciou a evolução dos rios Amazonas e Orinoco (HOORN et al., 1995;  POTTER, 

1997) e também da Margem Equatorial do Brasil (SOARES JÚNIOR; COSTA; HASUI, 

2008). 

Os tipos de vegetação predominantes são: i) Floresta Ombrófila Densa 

Submontana (82,2%); ii) Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas (4,7%); iii) Savanna 

Arborizada, incluindo sua mata ciliar (3,1%); e iv) Floresta Ombrófila Densa Aluvial 

(0,7%). Esta classificação é baseada no sistema de classificação internacional da 

UNESCO (MATTHEWS, 1983), a qual é  também utilizado pelo (IBGE, 2012b)). 

A fauna da área é muito rica e endêmica com cerca de 140 espécies de mamíferos, 

690 de aves, 150 de répteis e 70 de anfíbios. Essa riqueza está diretamente relacionada à 

grande variedade de paisagens e tipos de vegetação associados à Região do Escudo das 

Guianas (HOLLOWELL; REYNOLDS, 2005). Esta condição natural e suas 

características sócio-demográficas particulares, tais como baixa densidade populacional, 

limitado acesso às áreas remotas e grandes áreas protegidas, levaram o Amapá a ser 

permanentemente reconhecido como um Estado que possui uma biodiversidade bem 

conservada (IEF, 2013).  
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2.2.2 Análise da Mudança do Uso e Cobertura da Terra  

Para analisar as mudanças da cobertura florestal que ocorreram na área de estudo 

durante o período de 1985-2008 foi utilizada uma abordagem metodológica que combina 

processamento digital de imagens de sensoriamento remoto e uma análise baseada em 

GIS. Assim, foi determinada a localização e a quantidade das mudanças no uso e 

cobertura da terra (LULC) que impactaram a paisagem florestal, e posteriormente foram 

gerados os mapas respectivos. O conceito de LULC usado neste estudo é equivalente ao 

uso da terra (LU) mencionado no (IPCC, 2003 2006). 

  

Coleta dos dados dos sensores 

Foram coletados dados multi-temporais correspondentes a um conjunto de 14 

imagens Landsat-5 TM, do Catálogo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE), com resolução de pixel de 30 metros (Figura 2.2). As imagens selecionadas 

corresponderam à estação menos chuvosa (i.e. de agosto a novembro), com porcentagem 

de cobertura de nuvem < 30%.  

 

 
Figura 2.2 Conjunto de dados de imagens usadas para a análise do uso da terra e da dinâmica de 
ocupação do solo, com imagens de Lansat TM-5, com resolução de 30 metros. Os identificadores 
de cena das imagens (226/57 e 226/58) são indicados com os números em negrito no lado 
esquerdo da figura. 
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Após a correção e classificação das imagens, foi realizado um processo de 

sobreposição (layer stacking) com o objetivo de combinar as faixas visíveis dessas 

imagens em uma única imagem de múltiplas camadas para cada cena. As informações do 

conjunto completo de dados multi-temporal é detalhado no Apêndice 2.1. 

 

Preparação das imagens para a análise multitemporal 

Quatro processos de correção foram aplicados: registro das imagens, haze, 

radiométrico e atmosférico. A maior parte do processameno foi realizada utilizando o 

software ENVI 4.7. Para a correção de haze e radiométrica, e também para geração de 

imagens fração foi usado o software ImgTools (SOUZA JR.; SIQUEIRA., 2013).  

 

 Registro das imagens: todas as imagens foram registradas com a projeção UTM Zona 

22N e datum WGS 84 e registradas com imagens Landsat ETM+7 do Global Land Cover 

Facility – GLCF/NASA. O método usado para registrar a imagem foi “imagem a 

imagem”, com uma média de 22 pontos de controle (GCPs) para cada imagem. O 

algoritmo de triangulação para a interpolação de pixel e reamostragem da vizinhança 

mais próxima com polinômio de segunda ordem. O erro médio de geolocalização 

(RMSE) para ambas as cenas foi de 0,5 pixel ou 14,2x14,2 m (n = 14; s = 2,6). Para mais 

detalhes sobre o número real de pontos de controle e erros RMS correspondentes, ver 

Apêndice 2.2.  

 

 Correção de haze: para minimizar o haze (turvação) nas imagens de satélite foi 

aplicado o alogaritmo desenvolvido por CARLOTTO (1999), usando o software 

ImgTools.  

 

 Correção radiométrica: para garantir que objetos de interesse tivessem a mesma 

resposta espectral (i.e. valores de brilho da imagem). Neste processo os valores (números 

digitais - DN) são convertidos em unidades de radiância como recomendado por 

CHANDER; MARKHAM (2003) para imagens Landsat TM5. 

 

 Correção atmosférica: para remover distorções atmosféricas que poderiam afetar os 

valores de reflectância de superfície, especialmente daqueles relacionados com o estado 

da vegetação florestal. Todas as imagens foram convertidas para imagens de reflectância 
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de superfície para extrair a informação espectral dos alvos, usando modelos de 

transferência radiativa (ADLER-GOLDEN et al., 1999), função FLAASH do software 

ENVI 4.7. 

 

Modelagem da mistura espectral linear (LSMM) 

O LSMM simula o processo de medir a mistura de radiação para cada elemento 

dentro do campo de visão instantâneo (IFOV) decompondo a cena em quatro imagens 

fração: vegetação verde (GV), vegetação não fotossintética (NPV), solo (S) e nuvem (C) 

(Figura 2.3) (ADAMS; SMITH; GILLESPIE, 1993;  GOFC-GOLD, 2012). 

 

 
Figura 2.3 Conjunto de quatro imagens fração Landsat-5 TM: A - Vegetação verde (GV); B - 
Vegetação não fotossintética (VPL); C - Solo (S) e D - Nuvem (C). Data de aquisição da imagem: 
10/06/2000. 

 

Índice de Diferença Normalizada de Frações (NDFI) 

O NDFI foi calculado a partir das imagens fração, permitindo uma melhor 

avaliação de danos no dossel da floresta. O NDFI melhora a detecção de degradação da 

floresta por meio da combinação de todas as informações relevantes em uma banda 

sintética, com valores variando de -1 a 1. Para áreas de florestas bem conservadas espera-

se valores em torno de 1, o que decorre da combinação de altos valores de GV e baixos 

valores de NPV e Solo (SOUZA JR; ROBERTS; COCHRANE, 2005;  SOUZA JR.; 

SIQUEIRA., 2013). 

   

Classificação e filtragem temporal do conjunto de dados de 1985 

A classificação das imagens foi baseada na Técnica de Classificação de Árvore de 

Decisão, a qual envolve um conjunto de regras de decisão estruturadas hierarquicamente 

que comparam os dados da imagem com uma gama de feições adequadamente 

selecionadas (i.e. características espectrais) e atribui níveis ou classes correspondentes 
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(JARS, 1993). Quatro classes foram usadas nesta classificação: nuvem, floresta, não-

floresta e água. Para este processo, as entradas foram as quatro imagens fração e a 

imagem NDFI. 

Esta técnica foi aplicada para cada imagem obtida no conjunto de dados do ano de 

1985, resultando em uma linha de base para cada ponto/órbita deste ano. Após a 

classificação de cada imagem, um filtro temporal foi aplicado, resultando em uma 

imagem de linha de base primária de 1985 com menos cobertura de nuvem. O filtro 

temporal está baseado na classificação de cada pixel, em cada data, entre cenas de 

transição da imagem inicial e final deste ano. 

 

Classificação e filtragem temporal do conjunto de dados de 2008 

Para a classificação das áreas de desmatamento entre os anos de 1985 e 2008, 

novos nós foram gerados na árvore de decisão com duas novas classes: desmatamento e 

degradação. Desta forma, seis classes foram obtidas: floresta, não-floresta, água, nuvem, 

desmatamento e degradação. A classe de desmatamento representa o incremento da 

alteração computada para este período. O filtro temporal foi aplicado usando um script no 

ENVI+IDL 4.7 para minimizar núvens entre o conjunto de imagens. Uma máscara da 

planície costeira e da água superficial foi gerada com o objetivo de minimizar a confusão 

entre classes e os dados reclassificados. 

Imagens de mosaico para cada ano de análise foram feitas com base na imagem 

síntese, utilizando-se a função "mosaicking" do ENVI 4.7. Em seguida, foi feito um 

processo complementar para extrair a área de estudo de cada mosaico, a fim de facilitar a 

análise posterior. 

 

Identificação e quantificação da mudança de uso e cobertura da terra (LULC) 

A identificação das diferentes categorias ou clases LULC foi realizada a partir da 

classificação das categorias de desmatamento e degradação que foram definidas no item 

anterior. Estas categorias foram editadas e divididas em cinco clases de uso: agricultura, 

garimpo, pecuária, transporte e centro urbano de acordo com sistema de classificação de 

uso e cobertura da terra de ANDERSON et al. (1976). Dados colaterais de diferentes 

mapas temáticos e pontos GPS de controle do terreno (SILVA, M. V. D. et al., 2012) 

foram utilizados para complementar a categorização destas classes. 
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A quantificação das mudanças LULC foi feita com o software Dinamica EGO, 

usando um algoritmo simples (Eq. 2.1), o qual modelou as conversões de uso da terra 

para um período específico de tempo (i.e. 1985-2008), com base em dados raster. Este 

modelo produziu como resultado um mapa raster da transição de uso do solo e um 

registro do número de células transicionandas para cada uso (i.e. valores de pixels, 30 x 

30 metros). Assim foi construída uma matriz de transição de uso do solo (LUTM), que foi 

utilizada para quantificação de emissões de carbono. A edição dos produtos do mapa 

raster (por exemplo, mapas temáticos e de transição) foi feito em ArcGis 10.1. 

 

퐿푈푇 푎푙푔표푟푖푡푖푚표 → 푠푒 푖1 ∗ 10 + 1     (Equação 2.1) 

 푒푛푡ã표 푠푒 푖1 ≠ 푖2 푒 푖2 = 푛 ∴ 푖1 ∗ 10 + 푛  

푂푛푑푒: 

LUT = Transição do uso da terra 

푖1 = 푀푎푝푎 푐푎푡푒푔표푟푖푐표 퐿푈퐿퐶 푎푛표 (1) 

푖2 = 푀푎푝푎 푐푎푡푒푔표푟푖푐표 퐿푈퐿퐶 푎푛표 (2) 

푛 = 푁푢푚푒푟표  푐표푟푟푒푠푝표푛푑푒푛푡푒 푎 푢푚푎 푐푙푎푠푠푒 푒푠푝푒푐í푓푖푐푎 푑푒 퐿푈퐿퐶   
 
 

2.2.3 Quantificação da mudança do estoque de carbono 

De acordo com as diretrizes do IPCC de 2006 em ecossistemas terrestres, quatro 

reservatórios de carbono podem ser quantificados para contabilizar as emissões e/ou 

remoções de carbono: biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, madeira morta e 

serapilheira e carbono do solo (IPCC, 2006). No entanto, a decisão de qual reservatório 

de carbono medir depende não apenas da disponibilidade de dados, mas também da 

extensão de possíveis mudanças nos reservatórios de carbono, bem como das capacidades 

técnicas e financeiras das agências privadas e/ou governamentais coletarem esses dados 

(FCPF et al., 2011).  

Como a biomassa viva acima do solo das árvores tropicais concentra a maior parte 

do carbono armazenado na floresta e, além disso, é o reservatório com a maior 

vulnerabilidade para ser diretamente impactado pela conversão da floresta (i.e. a emissão) 

(FCPF et al., 2011;  HAIRIAH et al., 2010), este reservatório foi usado como referência 

para estimar as mudanças nos estoques de carbono. 
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Coleta de dados de estoque de carbono médio no tempo  

Foi realizada uma revisão da literatura sobre dados do estoque de carbono 

temporal médio (em inglês: time-averaged carbono stock) nos sistemas de uso da terra na 

região amazônica, mais especificamente, na Amazônia brasileira. O uso destes dados de 

"média temporal" implica que o carbono foi contabilizado considerando-se a dinâmica do 

uso da terra (i.e. sistema de uso da terra) e não apenas o carbono presente em um dado 

momento (i.e. estoque máximo de carbono). Dessa forma, fluxos líquidos de carbono 

podem ser explicados e também o potencial de seqüestro de carbono pode ser estimado 

(FCPF et al., 2011;  HAIRIAH et al., 2010;  IPCC, 2003 ;  PALM et al., 2005). 

Posteriormente, foram identificados os sistemas de uso da terra típicos (Tabela 2.1 e 

Apêndice 2.3) existentes na área, utilizando-se informações de campo sobre os aspectos 

agrícola e socioeconômico de cada sistema. Esta identificação também serviu para avaliar 

a adequação do uso dos dados de estoque de carbono médio no tempo. 

 
Tabela 2.1 Valores dos estoques de carbono médio no tempo acima do solo e de seus sistemas de 
uso da terra associados (LUS) usados para calcular as emissões de carbono na área de estudo. 
Letra (a) refere-se ao valor real obtido para o módulo 4 da FLOTA pelo Instituto Estadual de 
Florestas do Amapá (IEF, 2012), (b) refere-se aos valores obtidos pelo Programa Alternativas 
para Corte e Queima (1994-1999), em locais de referência da Amazônia brasileira, e (c) refere-se 
a um valor médio estimado de diferentes autores (BUSTAMANTE et al., 2012;  DE CASTRO, 
1995;  PAIVA; REZENDE; PEREIRA, 2011;  RESENDE, 2001;  REZENDE et al., 2006), cuja 
pesquisa foi feita em áreas de ecossistema de Savana da região Central do Brasil, que também 
pode ser encontrada na região amazônica (IBGE, 2012a). 

 
Sistema de Uso 
da Terra (LUS) 

 
Descrição 

 

Estoques de 
carbono 

médio no 
tempo acima 

do solo  
(t C ha-1) 

Sitios In Situ  
(área de estudo do Amapá) 

Floresta Natural  Floresta primária, com uma grande extensão de floresta intacta. Atividades de 
extração de produtos florestais não-madeireiros (PFNM). Ocorte seletivo ilegal 
de espécies de árvores comerciais são quase inexistentes. 

138,1(a) 

Agricultura  Culturas alimentares como mandioca, feijão e arroz são plantadas após o 
desmatamento de pequenas áreas de floresta (i.e. não superior a 3 ha). A 
produção agrícola é constituída por ciclos de cultivo até 2-3 anos seguidos de 2-
5 anos de pousio. A mandioca é a principal fonte de renda das famílias agrícolas. 

6,86(b) 

Pastagem Após o desmatamento de áreas de floresta o pasto cresce naturalmente, então 
estas áreas são dedicadas à criação de gado para a produção pecuária em 
pequena escala. Há um mínimo de gerenciamento de pastagens e é geralmente 
feito, anualmente, com o fogo. 

2,85(b) 

Savana 
(Cerrado) 

Um ecossistema natural de vegetação de Cerrado composto de estrato de 
graminhas e arbustivo. Há uma intervenção antrópica mínima para a extração de 
produtos florestais e não-florestais. 

12,23 (c) 
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Estimativas de emissões de carbono 

As emissões de carbono de diferentes sistemas de uso da terra foram estimadas 

usando o software REDD Abacus (HARJA et al., 2011). Foram necessários dois tipos de 

dados de entrada: a) uma matriz de transição de uso do solo (LUTM) para o período 

1985-2008, a qual havia sido gerada anteriormente (ver item 2.2.2); e b) os dados de 

estoque de carbono médio no tempo. Além disso, um mapa de emissão/seqüestro líquido 

de carbono foi produzido com um modelo construído no software Dinamica EGO tendo 

como base os dados raster de classes de uso da terra e seu estoque de carbono médio no 

tempo para o ano inicial e final do período de análise (1985-2008). A edição do mapa 

final foi feita em ArcGis 10.1. 

 

2.3 Resultados 

2.3.1 Classes de uso e cobertura da terra (categorias de LULC) 

Oito classes de uso e cobertura da terra foram determinadas durante o processo de 

classificação seguindo ANDERSON et al. (1976). Essas classes foram também 

homologadas com as seis categorias de uso da terra consideradas pelo IPCC (Tabela 2.2).  

 
Tabela 2.2 Classificação do uso e cobertura da terra (LULC), seguindo a caracterização do uso e 
cobertura da terra em relação aos seus padrões geométricos e localização espacial  

Classes de uso e cobertura  
da terra  

(classes de LULC) 
Padrão 

geométric
o 

Localização  espacial 
Classes do 
IPPC 2006 

Anderson et 
al. (1976) 

Florestas Floresta1 
Grandes 
manchas 
regulares 

É a maior classe/categoria de uso da terra e abrange quase 
98% de toda a área de estudo, com uma distribuição 
proporcional de terra em ambos os municípios - Oiapoque e 
Calçoene. 

Lavouras Lavoura 
Espinha 
de peixe 
irregular 

Localizadas em ambos os lados da rodovia BR156 e da 
estrada estadual AP210, mas particularmente concentrada na 
aldeia Manga do Território Indígena Uaçá e no 
assentamento rural do Carnot (PA Carnot). 

Campos Pastagem Retangula
r irregular 

Localizada em ambos os lados da rodovia BR 156, com 
concentração alta na zona norte, no município de Oiapoque, 
e muito baixa nos assentamentos rurais de Carnot e 

                                                

 
1Based on the forest inventory data from (IEF, 2012) and in order to be consistent with the minimum 
threshold parameters (minimum area, tree crown cover and height) agreed on by the UNFCCC in the 
context of the Kyoto Protocol, for this study “natural forest” was defined as a closed forest formation with 
various storeys and undergrowth cover, and having >25 % canopy cover of trees, with a height ≥ 5 m. 
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Lourenço, na zona central e do sul, no município de 
Calçoene. 

Savana 
(cerrado)  

Grandes 
manchas 
irregulares 

Localizada na zona oriental da área de estudo, no município 
de Calçoene. 

Zonas úmidas Rio Linear 
Localizado em toda a área do projeto, é representado por 
afluentes e pelos rios principais do Oiapoque, Calçoene e 
Cassiporé que drenam as bacias hidrográficas vizinhas. 

Assentamentos 

Transporte Linear 
Situado nos municípios de Oiapoque e Calçoene e  
representado pela rede de estradas, Rodovia BR 156, 
estradas estaduais AP 260 e AP 310 e estradas vicinais.  

Urbano Reticular 
irregular 

Situado em diferentes pontos nas proximidades da rodovia 
BR 156, no município de Oiapoque e Calçoene. Há uma 
grande concentração nas cidades de Oiapoque e Calçoene. 
Um padrão ocorre em alguns pontos da AP 260 e nas 
proximidades da AP 310, no município de Calçoene e 
Oiapoque, respectivamente. 

Outras terras Extração 
mineral  

Retangula
r irregular 

Situado ao longo de numerosos afluentes do rio Cassiporé 
(i.e. o rio-principal), mas também em alguns afluentes do rio 
Calçoene, que estão localizados nas áreas internas e externas 
do assentamento rural de Lourenço. 

 

2.3.2 Quantificação da mudança do uso e cobertura da terra  

Os resultados mostraram que, durante o período de 23 anos, as maiores mudanças 

do uso da terra foram impulsionadas pelo aumento da área de pastagens (1050 %), 

extração mineral (906,52 %), lavouras (863 %) e área urbana (532 %) (Tabela 2.3). 

Enquanto que as menores mudanças de uso da terra foram obtidas a partir da expansão da 

infraestrutura de transporte (77 %) e também da redução da vegetação de cerrado 

(0,36 %).  

 
Tabela 2.3 Classificação do uso e cobertura da terra e mudanças do uso e cobertura da terra de 
1985 a 2008, em hectares (ha). O sinal negativo (-) em frente do número indica a redução da área.  

 

Além disso, o mapeamento das mudanças de uso e cobertura da terra, dentro da 

área de estudo, revelou uma associação entre o tipo de uso da terra e a região onde está 

localizada. Assim, foram identificadas três zonas hipotéticas: zonas norte, sudeste e 

LULC  
1985 2008 

Área de mudança  
(ha) %  

Floresta 1.684.412,28 1.663.304,04 -21.108,24 -1,25 
Lavoura 750,69 8.629,20 7.878,51 1049,50 
Pastagem 1.161,09 11.186,10 10.025,01 863,41 
Savana 27.574,47 27.474,48 -99,99 -0,36 
Transporte 1.734,84 3.074,40 1.339,56 77,22 
Urbano 49,50 312,75 263,25 531,82 
Rio 14.333,76 14.333,76 0,00 0,00 
Garimpo 187,74 1.889,64 1.701,90 906,52 

Total 1.730.204,37 1.730.204,37 0,00 ------ 
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sudoeste, onde as atividades de pecuária, agricultura e garimpo predominaram, 

respectivamente (Figura 2.4).  

 
Figura 2.4 Mapa de transição do uso da terra para o período 1985 – 2008. Na legenda estão 
listadas apenas as transições mais importantes e visíveis. As letras ao lado dos quadrados indicam 
as três zonas diferentes: (A) ao norte, (B) sudeste e (C) sudoeste 

 

O maior percentual de mudança concentrou-se na zona norte (61%), seguido das 

zonas sudeste (26,4%) e sudoeste (11,8%). Dentro da zona norte, as atividades de 

pecuária e lavoura foram responsáveis por 94 % da mudança total do uso da terra, ao 

passo que, nas zonas do sudeste e sudoeste, as atividades de agricultura e garimpo foram 

responsáveis por 58 % e 100 % dessa mudança, respectivamente. Do total de mudanças 

de uso da terra devido à expansão da pecuária, 93% aconteceu na zona norte (Tabela 2.4e 

Figura 2.4). 
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Tabela 2.4 Mudança do uso e cobertura da terra ao longo do período 1985-2008 por regiões 
hipotéticas. A última linha mostra a área total alterada pelo tipo de uso da terra e por zona, 
enquanto a última coluna mostra apenas a mudança total por zona. 

 Pastagem Lavoura Garimpo Transporte Area Urbana Total  

 Ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Norte 9.338,0 93,1 2.976,7 37,8 0,0 0,0 550,6 41,1 233,9 88,8 13.099,1 61,8 

Sudeste 425,4 4,2 4.531,9 57,5 0,0 0,0 628,7 46,9 17,9 6,8 5.603,8 26,4 

Sudoeste 261,7 2,6 369,9 4,7 1.701,9 100 160,3 12,0 11,5 4,4 2.505,3 11,8 

Total  10.025 100 7.878,5 100 1.701,9 100 1.339,6 100 263,3 100 21.108,2 100 

 

As mudanças de uso da terra associadas com a conversão da floresta 

representaram 21.587,13 km2, equivalente a 1,25 % de redução da área total de floresta e 

uma taxa de perda anual de 0,05 %. No entanto, três tipos principais de conversão de 

floresta determinaram as mudanças do uso da terra (Tabela 2.5): i) de floresta para 

pastagens (10.297,35 ha), ii) de floresta para agricultura (7.997,04 ha), e iii) de floresta 

para garimpo (1.708,47 ha). O agente associado à conversão de floresta para pastagens 

foram os pequenos pecuaristas que produzem carne para comercialização na cidade de 

Oiapoque; os pequenos agricultores das áreas de assentamento e os indígenas foram 

responsáveis pela conversão de floresta para a cultura da mandioca, principalmente, 

enquanto que os pequenos garimpeiros foram responsáveis pela coversão para áreas 

(aprox. 1 ha) de extração mineraria de ouro. Apenas uma parcela muito pequena da 

mudança total foi derivada da transição de outros usos da terra para floresta, sendo 261,8 

ha de pastagens e 171,8 ha de agricultura, que passaram a ser floresta (Figura 2.4-A). 

 
Tabela 2.5 Matriz de mudança de uso da terra, em hectares, para o período 1985-2008. Números 
destacados nas células cinzentas ao longo da diagonal representam as áreas de uma determinada 
classe de uso da terra que não transicionou durante o período de análise, ao passo que os números 
em negrito representam os maiores valores de transição do uso do solo. 

Usos do solo 1985 
 
Usos do solo 2008 

F Ac P S T Uc W Me 

Floresta (F) 1662825.15 7997.04 10297.35 0.00 1336.05 248.22 0.00 1708.47 

Lavoura (Ac) 171.81 560.79 9.63 0.00 8.46 0.00 0.00 0.00 

Pastagem (P) 261.81 15.75 843.84 0.27 21.06 18.36 0.00 0.00 

Savana (S) 0.00 11.79 2.97 27444.42 115.29 0.00 0.00 0.00 

Transporte (T) 30.42 43.83 32.22 29.79 1589.67 0.27 0.00 8.64 

Área urbana (Uc) 3.15 0.00 0.09 0.00 3.06 42.93 0.00 0.27 

Rio (W) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14333.76 0.00 

Garimpo (Me) 11.70 0.00 0.00 0.00 0.81 2.97 0.00 172.26 
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Apesar de que em termos de área a extensão da transição de floresta para 

transporte (1.336,05 ha) não ser tão diferente com a extensão da transição de floresta para 

o garimpo (1.708,47ha), a primeira transição (floresta-transporte) não representou um 

aumento de novas áreas produtivas, mas num aumento de infraestrutura rodoviária. 

 

2.3.3 Emissão líquida de carbono 

A emissão total de carbono (CO2) foi amplamente superior em relação ao 

seqüestro de carbono total (Tabela 2.6). As emissões líquidas totais corresponderam 

aproximadamente a 98 % das emissões totais e derivaram, em grande parte, da conversão 

de floresta para as diferentes classes de uso da terra (Tabela 2.7). 

  
Tabela 2.6 Emissões anuais de CO2 da area de estudo, total e por hectare. 

 

Cerca de 84 % das emissões totais se deveram a abertura de novas áreas para 

pastagens e atividades agrícolas. Por outro lado, a maior parte do seqüestro foi devido à 

recuperação da vegetação (i.e. floresta secundária) provavelmente nas áreas abandonadas 

de antigas pastagens (5.641 tCO2 eq ano-1) e agricultura (3.592 tCO2 eq ano-1) (Tabela 

2.7). 

 
Tabela 2.7 Matriz de emissão líquida de carbono para o período 1985-2008, em tCO2eq, para 
todas as classes de uso da terra identificadas. Os valores positivos representam as emissões, 
enquanto os negativos representam sequestros. Números em negrito mostram maior emissão 
líquida nos diferentes usos da terra. 

Classes de uso da terra F P Ac Me T Uc W S TOTAL 

Floresta (F) 0,00 221.863,1 167.189,1 37.586,34 29.393,10 5.460,84 0,00 0,00 461.492,53 
Pastagem (P) -5.640,87 0,00 -10,07 0,00 9,57 8,34 0,00 -0,40 -5.633,43 
Lavoura (Ac) -3.591,92 6,16 0,00 0,00 9,25 0,00 0,00 0,00 -3.576,52 
Garimpo (Me) -257,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -257,40 
Transporte (T) -669,24 -14,64 -47,93 0,00 0,00 0,00 0,00 -58,08 -789,89 
Área Urbana (Uc) -69,30 -0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -69,34 
Rio (W) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Savana (S) 0,00 4,44 10,09 0,00 224,78 0,00 0,00 0,00 239,32 

TOTAL -10.228,73 221.859,0 167.141,2 37.586,34 29.636,70 5.469,18 0,00 -58,49 451.405,27 

 
Área total  Por hectare 

 
t CO2eq ano-1 t CO2eq ha-1 ano-1 

Emissão  461.765,17 0,267 
Sequestro  10.359,90 0,006 
Emissão líquida 451.405,27 0,261 
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Na transformação da floresta (com 138 tC ha-1 acima do solo) em áreas de 

garimpo não há uma reposição/substituição da vegetação por meio de plantio de uma 

cultura anual ou de pasto, o que implica dizer que não haverá, nem mesmo parcialmente, 

retorno do carbono que estava estocado naquela área (HAIRIAH et al., 2010), 

transforma-se assim em um foco de altas emissões de carbono apesar de ser uma área de 

baixo desmatamento (Figura 2.5). 

 
Figura 2.5 Mapa de emissão líquida de carbono mostrando nos quadrados as regiões (zonas) onde 
ocorreram as mais altas emissões líquidas, de 1985 a 2008. 

 

A maior parte de emissões localizou-se na zona norte (Figura 2.5), a qual 

contribuiu com 206.554,6 tCO2eq ano-1 para as emissões totais que foram decorrentes do 

fato de que 93,1 % da expansão das pastagens ocorreu nesssa zona (Figura 2.5). Da 

mesma forma, na zona sudeste com 58% da expansão das lavouras se emitiram 96.133,75 

tCO2eq ano-1 ,e na zona sudoeste, de extração exclusiva do ouro, foram emitidas 

37.586,34 tCO2eq ano-1. 
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2.4 Discussão  

2.4.1 Mudança do uso e cobertura da terra e forças indutoras do desmatamento  

O Estado do Amapá é historicamente conhecido como tendo a menor taxa de 

desmatamento em relação a toda a Amazônia Legal brasileira (CGEE, 2011;  LEMOS; 

SILVA, 2011;  MAY et al., 2011;  PRODES, 2014). Nossos resultados confirmaram que 

isto também ocorre no norte do Amapá, já que apenas 210,6 km2 de floresta foram 

perdidos durante os 23 anos analisados, representando uma taxa de desmatamento anual 

de 0,05 %. Esse dado de desmatamento anual é coerente com os dados da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente (SEMA) que calculou uma taxa anual de desmatamento de 

0,06 % para o norte do Estado no período de 2004 a 2006 (AMAPA, 2010).  

ARMENTERAS; RODRIGUEZ; RETANA (2013) também relataram um 

desmatamento anual de 0,04 % em uma área de estudo localizada na região do Escudo 

das Guianas da Colômbia, onde são encontradas características semelhantes às existentes 

na região norte do Amapá, como agricultura itinerante de subsistência, áreas de 

assentamentos e baixas densidades populacionais. 

De acordo com MAY et al. (2011) e vários outros autores (FEARNSIDE, 1996;  

KIRBY et al., 2006;  NEPSTAD, DANIEL et al., 2001) as principais causas de 

desmatamento na Amazônia Legal brasileira é a conversão de florestas em atividades 

agrícolas e de pecuária. Estas duas atividades foram responsáveis por cerca de 15 % (0,75 

milhões km2) da perda total da floresta até 2007, e desse total 83% (0,62 milhões km2) foi 

ocupado pela pecuária e o restante (17%) por culturas anuais e perenes.  

Essas duas atividades vistas como forças indutoras do desmatamento são as 

mesmas encontradas na região norte do Amapá. Porém existe uma notável diferça de 

escala, isto é, enquanto no resto da Amazonia Legal o tipo de agricultura e pecuária que 

provocou a redução de vastas áreas de  floresta amazónica, é de grande escala comercial 

(i.e. agroindústria da soja e indústria de carbe bovina  exportação interna y externa) no 

Amapá estas atividades são praticadas num estrito contexto de agricultura familiar e de 

pecuária de baixa produtividade (ARIMA; BARRETO; BRITO, 2005;  CGEE, 2011;  

IBGE, 2004;2009).  

Dados do IBGE (2013), permitiram estimar que aproximadamente 45% dos 

pecuaristas da região norte com propriedades com tamanho médio de 100 ha, possuem 

apenas 0 a 1 cabeça de gado.  São fato propriedades de uma "terra sem rebanho" (Figura 

2.6), o que mostra que é uma pecuária de fim especulativo e não lucrativa. Além disso, o 
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pouco gado que é comercializado para carne na região, prinicpalmente na cidade de 

Oipoque, ainda não não está livre da febre aftosa, o que limita que uma pecuária 

comercial seja praticada no Amapá NEPSTAD, DANIEL; STICKLER; et al. (2006). 

 
Figura 2.6 Número de propriedades com atividade de pecuária (com um tamanho médio de 100 
ha) por número de cabeças de gado na prorpiedade, para os municípios de Oiapoque e Calçoene, 
na região norte do Estado do Amapá, Amazônia. 

 

O Amapá apesar de estar inserido num cenário de isolamento sociogeográfico 

resultado da sua localização periférica em relação aos outros Estados brasileiros, também 

recebeu a influencia das políticas de desenvolvimento e colonização que incentivaram a 

ocupação da Amazonia através de diferentes mecanismos econômicos e fiscais fornecidos 

pelo governo federal desde a década dos 60’s ate inicios da década dos 80’s (CGEE, 

2011;  MAY et al., 2011), porem com muito menor intensidade devido, maiormente á 

uma falta de investimento governamental em infraestrutura rodoviaria.  

Isto sugere que o alto grau de conservação que apresentam as florestas do Amapá, 

e consequentemente sua baixa taxa de desmatamento, foi o resultado de uma conjunção 

de fatores tanto sócio-geograficos e políticos como naturais. Assim, podem ser 

identificados ao menos três destes: a) O fato do isolamento socio-geografico do Estado 

atuou como uma barreira natural contra a migração das regios centro-oeste, sul e sudeste 

do país, b) O pouco desenvolvimento da infraestrutura rodoviária atuou na redução do 

fluxo de migração às regiões interioranas do estado dos poucos migrantes que puderam 

ter chegado dos estados vizinhos mais proximos (e.g. Pará, Maranhão), e c) A pouca 

atratividade do Amapá para investimentos devido aos dois faotres mencionados, apesar 
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dos incentivos fiscais e das políticas de baixa taxa de juros para empréstimos que foram 

implementadas pelo governo federal nas últimas décadas (MAY et al., 2011). 

Por outro lado, os resultados mostraram que há uma clara associação espacial 

entre desmatamento e infraestrutura rodoviaria e também com a proximidade aos centros 

urbanos. Isto permite infereir que estas associações puderam ter sido fatores 

determinantes na elevada expansão das áreas de pastagens na região norte, das lavouras 

na zona sudeste e de garimpo na zona sudoeste. Essa inferência é apoiada nos resultados 

de várias pesquisas que provam que a expansão do uso da terra é influenciada pelo 

desenvolvimento da rede de estradas, uma vez que as novas áreas de lavoura ou de 

pastagem são escolhidas considerando-se as distâncias de estradas e de áreas urbanas 

(NEPSTAD, DANIEL et al., 2001;  SOARES-FILHO; COUTINHO CERQUEIRA; 

LOPES PENNACHIN, 2002;  SOARES-FILHO; RODRIGUES; FOLLADOR, 2013). 

 

2.4.2 Emissões de carbono devido às mudanças de uso da terra 

Os resultados da nossa pesquisa confirmaram que as florestas do norte do Amapá 

estão efetivamente bem conservadas, pois permaneceram com quase o mesmo nível de 

estoque de carbono original (875,5 milhões tCO2eq) ao longo dos 23 anos de análise, 

como resultado da baixa taxa anual de desmatamento (0,05 %).  

Neste período, as emissões totais de CO2 (461.765,2 tCO2eq ano-1) na área de 

estudo foram, em grande parte, derivadas da conversão de florestas em pastagens (48%) e 

lavouras (36%). As pastagens foram responsáveis pela maior fonte de emissão, apesar de 

terem um teor de carbono médio mais baixo (2,85 tC ha-1) em comparação às lavouras 

(6,86 tC ha-1). Esta maior emissão proveniente da pecuária se deve ao fato de que a maior 

parte das áreas desmatadas foi dedicada à atividade de pecuária, fato que também ocorre 

em toda a região Amazônica. Segundo MAY et al. (2011), cerca da metade de todas as 

emissões de CO2 do Brasil (0,17 ± 0,04 bilhões tC ano-1) é originária do desmatamento e 

queima da floresta para fins de pecuária. 

 

2.5 Conclusões 

A dinâmica de desmatamento no norte do Amapá ao longo do período de 1985- 

2008 foi determinada pelas mesmas forças indutoras do desmatamento encontradas em 

toda a Amazônia Legal, pecuária e a agricultura. No entanto, a intensidade do impacto 
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sobre a cobertura florestal foi substancialmente diferente devido ao fato da diferencia de 

escala destas atividades, enquanto no Amapá foi praticada uma agricultura familiar e de 

susbistencia e uma pecuária de baixa produtividade com fins especulativos da terra, em 

outros estados da região com altos níveis de desmatamento se implantava uma agricultura 

e pecuária de grande escala comercial.  O baix nível histórico de desmatamento (0,05%) 

consequentemente se refletiu no baixo nível de emissões.  

Apesar desse cenário histórico de baixo desmatamento há claras evidências de que 

a concetração do desmatamento na zona norte, e em geral ao longo da rede rodoviária, foi 

promovido pela proximidade à rede rodoviária e a proximidades dos principais centros 

urbanos como a cidade de Oiapoque. Esse cenário é resultado das ações governamentais 

empreendidas no ano 2004 em relação ao melhoramento da infraestrutura rodoviária de 

um trecho de aproximadamente 60 km da BR-156 no sentido Oiapoque-Macapá. Isto 

reflete claramente a vulnerabilidade da floresta caso as pressões antrópicas associadas a 

esses dois fatores aumentarem. 

Os planos atuais do governo estadual de construir e pavimentar rodovias e a 

liberação do tráfego sob a ponte bi-nacional Brasil – Guiana Francesa, construída sob o 

rio Oiapoque, constituem uma grande e já bem conhecida ameaça, podendo desencadear 

um efeito multiplicador sobre o desmatamento na região amazônica. É que o aumento do 

fluxo de veículos e de centros de comerciais levarão a uma rápida expansão na ocupação 

humana e atrairão investimentos privados locais e externos para a região, produzindo, 

assim, alterações na paisagem da região norte do Amapá. 

Esta pesquisa destinou-se a fornecer ao governo do Estado dados confiáveis para a 

implementação do mecanismo de REDD+, uma vez que as fontes de dados e 

procedimentos usados são consistentes com as diretrizes do IPCC (IPCC, 2003 2006) e 

com as recomendações metodológicas para o monitoramento das mudanças da cobertura 

florestal (GOFC-GOLD, 2012). Esperamos que nossos resultados contribuam para a atual 

análise e discussão da proposta de REDD+ do Estado, bem como para o projeto de linha 

de base do REDD+, e, especialmente, para a construção de um sistema de MRV.  

Precisa-se reconhecer, no entanto, que estes resultados podem ser melhorados por 

meio da coleta de dados mais precisos sobre os fatores de emissão dos sistemas agrícolas 

locais e também pela validação da precisão do mapa em campo. Além disso, a fim de ter 

uma visão mais profunda das causas do desmatamento, uma análise multi-temporal da 

causa-efeito dos determinantes espaciais associados à conversão da floresta pode ajudar a 

fortalecer a construção da linha de base de REDD+. 



41 
 

3 DINÂMICA DA PAISAGEM EM UMA REGIÃO DE BAIXO-

DESMATAMENTO NO NORTE DA AMAZÔNIA BRASILEIRA: O CASO 

DO ESTADO DO AMAPÁ 

 

3.1 Introdução 

Mudanças no uso e cobertura da terra (LULC) na região amazônica têm levado à 

perda de uma área colossal de floresta natural. Este fato colocou o Brasil como líder 

mundial em desmatamento tropical, com uma taxa média de 19.500 km2 desmatados 

anualmente durante 1996-2005 (NEPSTAD, DANIEL et al., 2009). De acordo com MAY 

et al. (2011), cerca de 15% da Amazônia Legal (0,75 milhões km2) já estão sendo usados 

para atividades agrícola e pecuária. Esses autores também indicaram que as atividades de 

pecuária ocupavam cerca de 0,62 milhões km2 (0,83 %) dessas áreas desmatadas até 

2007. 

As mudanças LULC, particularmente o desmatamento, expressam a interação de 

fatores econômicos, político-institucionais e sociais em relação aos recursos naturais 

(MAY et al., 2011). O desmatamento, por sua vez, tem profundas implicações para a 

perda da biodiversidade, o que pode ser expressa como: i) destruição de habitat; ii) 

isolamento de fragmentos florestais; e iii) os efeitos de borda dentro da zona de fronteira 

entre a floresta e as áreas desmatadas (MAS; PÉREZ-VEGA; CLARKE, 2012). 

Devido a essas várias implicações, as mudanças no LULC e especialmente o 

desmatamento das florestas tropicais tem recebido uma atenção crescente dos cientistas e 

da comunidade internacional. Isso tem sido mais evidente nas duas últimas décadas a 

medida que têm sido desenvolvidas várias ferramentas de modelagem de LULC, usando-

se abordagens semelhantes tais como CLUE-S, DINAMICA EGO, CA-Markov e Land 

Change Modeler-LCM (ambos disponíveis no IDRISI) e GEOMOD2 (GEIST; LAMBIN, 

2002;  MAS et al., 2012;  SOARES-FILHO et al., 2013;  SOARES‐FILHO; 

RODRIGUES; COSTA, 2009). Com base nas informações geradas pelos modelos LULC 

é possível ajudar os tomadores de decisão no planejamento e gestão do uso do solo, uma 

vez que estes modelos geralmente incorporam os elementos mais relevantes de um 

sistema humano-ambiente (MAS et al., 2014). 

É de fundamental importância para a implementação do mecanismo de REDD+ 

que os paises tropicais tenham a capacidade de explicar as mudanças históricas do uso da 

terra dentro de seus territórios, bem como de definir um cenário de linha de base de 
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emissões, apartir do qual mensurar o nível de redução de emissões de CO2 alcançadas. 

Estas definições tornarão que um país elegível para receber compensações para a 

conservação da floresta em pé (CGEE, 2011;  FCPF et al., 2011;  MAY et al., 2011;  

NEPSTAD, DANIEL et al., 2009;  UNFCCC, 2011). 

Vários países tropicais que estão localizados em regiões como a Bacia do Congo e 

o Escudo das Guianas possuem um status de alta cobertura florestal e baixo 

desmatamento (HFLD). Este status é dado a eles devido à condição de suas florestas, que 

têm de 85%-100 % de cobertura florestal e uma taxa anual de perda entre 0,0-0,1% 

(FCPF et al., 2011;  GRISCOM et al., 2009). Apesar da Amazônia brasileira como um 

todo não cumprir essa condição, o Amapá pelo fato de estar inserido dentro da região do 

Escudo das Guianas tem o status de uma região HFLD (GOND et al., 2011;  

HOLLOWELL; REYNOLDS, 2005). No entanto, dependendo da finalidade e da 

trajetória que as políticas públicas forem seguir, esta condição pode mudar no futuro. 

Assim, este estudo pretende analisar quais têm sido as principais forças indutoras 

do desmatamento, assim como os fatores espaciais contexto-específicos que 

determinaram algumas dinâmicas da cobertura florestal durante quatro períodos 

consecutivos: 1985-19991, 1991-1997, 1997-2004, 2004-2008, abrangendo um horizonte 

temporal de 23 anos., para antecipar potenciais mudanças da cobertura florestal. Este 

objetivo foi alcançado com a) quantificação das mudanças do uso e cobertura da terra b) a 

determinação das probabilidades de transição da floresta com base na análise de um 

conjunto de fatores socioeconômicos e/ou biofísicos associados com conversão de 

floresta, e c) uma análise comparativa das causas associadas (diretas e indiretas) ao 

desmatamento na região amazônica e no Amapá.  

Os resultados deste estudo pretendem contribuir para o desenvolvimento do 

cenário de linha de base do desmatamento e níveis de referência de emissões do Amapá, 

os quais serão necessários para definir a estratégia de REDD+ e seu plano de 

implementação. 

 

3.2 Material e Método 

A fim de analisar a conversão da floresta causada por três principais usos da terra 

na área de estudo (pecuária, agricultura e garimpo) foram utilizados dados de 

sensoriamento remoto, análise de SIG e o software Dinamica EGO, que simula a 

dinâmica espacial da paisagem (SOARES‐FILHO et al., 2009). Este software foi 
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desenvolvido originalmente para estudar a dinâmica do desmatamento na Amazônia, mas 

já tem sido usado em uma variedade de estudos em que a modelagem ambiental tem sido 

uma ferramenta necessária (MAEDA et al., 2010;  SOARES-FILHO et al., 2013;  

SOARES‐FILHO et al., 2009).  

Modelos construídos em Dinamica EGO são representados graficamente como 

uma seqüência de functors que consiste em algoritmos, onde cada um executa uma 

determinada operação. Eles são conectados através de seus portos que recebem ou 

entregam diferentes tipos de dados, como mapas, tabelas, matrizes, expressões 

matemáticas e constantes (SOARES‐FILHO et al., 2009). 

 

3.2.1 Dados para análise multi-temporal da mudança no uso da terra 

Para a análise multi-temporal das mudanças no uso da terra dos períodos 

intermediário entre 1985 e 2008, aplicou-se a mesma metodologia de classificação de 

LULC do item 2.2.2. Utilizou-se um total de 49 imagens Lansat-TM5 de 30 m pixel (ver 

Apêndice 3.1) dos anos 1985, 1989, 1991, 1997, 2000, 2004 e 2008, correspondentes a 

órbita/ponto: 226/57 e 226/58. Assim para cada imagen foram obtidas oito classes LULC: 

floresta, pastagem, lavoura, extração mineral, savana (cerrado), rio, transporte e urbano. 

As imagens classificadas tiveram uma precisão de 95% e um índice de concordância de 

kappa (KIA) de 0,94. 

  

3.2.2 Modelagem das mudanças históricas do uso e cobertura da terra (LULC) 

As Matrizes de Transição do Uso da Terra (LUTM) descrevem a mudança de uso 

do solo de uma paisagem ao longo de um intervalo discreto de tempo, no qual o valor de 

qualquer categoria (i.e. classe de uso do solo) em um determinado período de tempo é a 

soma das porcentagens dos valores de todas as categorias no tempo anterior (SOARES‐

FILHO et al., 2009).  

O Dinamica EGO estima áreas de mudanças de uso do solo por meio do processo 

de Markov (YI; GAO; LI; et al., 2012), que é feito usando o functor "determine transition 

matrix". Durante este processo, as classes de uso da terra são consideradas como 

"variáveis de status" e representadas por um vetor, que por sua vez, é composto por 

percentuais de área de cada classe de uso da terra dentro de um período. A expressão 

matemática é a seguinte: π(t + Δt) = PΔ ∗  π(t), onde π (t) representa o estado de 
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uso da terra atual, π (t + Dt) representa o estado do uso da terra no momento seguinte, e P 

representa matriz de uso da terra de transição. 

As áreas de mudança do uso do solo foram estimadas para quatro períodos: 1985-

1991, 1991-1997, 1997-2004 e 2004-2008, utilizando uma versão modificada do modelo 

que utiliza o functor "determine transition matrix", disponível no Dinamica EGO (Figura 

3.1). 

 
Figura 3.1 Diagrama do modelo usado para calcular a área das classes de uso da terra 
transicionaram em um período de tempo. Caixas do lado esquerdo mostram os dados de entrada, 
enquanto que as caixas na lateral direita mostram os resultados do modelo.  

 

Como o modelo fornece os resultados em número de células, a área de mudança 

(i.e. áreas de transição) foi quantificada através da multiplicação do número total de 

células transicionadas de cada categoria de uso da terra pelo tamanho da célula (0,09 ha). 

Apesar de todas as possíveis transições de uso e cobertura terem sido obtidas por meio da 

aplicação das matrizes de transição, a análise centrou-se apenas nos processos de 

conversão mais recorrentes na área de estudo, que são as transições de: i) floresta para 

pastagem (F-Pa); ii) floresta para lavoura (F-Ac); e iii) floresta para extração mineral (F-

me). A análise foi feita usando tabelas de contingência produzidas por tabulação cruzada 

de pares de dados de mudança de uso do solo (Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1 Exemplo de uma Matriz de Transição do Uso do Solo (LUTM) usada para analisar as 
trajetórias de uso da terra durante um intervalo discreto de tempo  

Clases de uso do 
solo 

 

Ano final = 2 

i j k l m N Total de C col+ 

A
no

 in
ic

ia
l =

 1
 

I - ij ik il im In  

J ji - jk jl jm Jn  

K ki kj - kl km Kn  

L li lj lk - lm Ln  

M mi mj mk ml - Mn  

N ni nj nk nl nm -  

Total de C linha+        
푂푛푑푒: 

퐶 푐표푙  = ∑ 퐶푖푗, 표푛푑푒 푖 ≠ 푗,   (1) 

퐶 푙푖푛ℎ푎  = ∑ 퐶푖푗, 표푛푑푒,  푖 ≠ 푗  (2) 

푖 =  퐴푟푒푎  푑푒 푡푒푟푟푎 − 푐푙푎푠푠푒 푑푒 푢푠표 푛표 푎푛표 푖푛푖푐푖푎푙 "푎푛표 1" 

푗 = 퐴푟푒푎 푑푒 푡푒푟푟푎 − 푐푙푎푠푠푒 푑푒 푢푠표 푛표 푎푛표 푓푖푛푎푙 "푎푛표 2" 

퐶푖푗 = 퐴푟푒푎  푑푒 푢푚푎 푐푙푎푠푠푒 푑푒 푢푠표 푑푎 푡푒푟푟푎 푡푟푎푠푖푐푖표푛푎푑푎 푑푒 푖 푝푎푟푎 푗 

 

As células vazias na diagonal representam a área da paisagem que não mudou do 

ano inicial para o ano final, enquanto as regiões acima e abaixo da diagonal representam 

as áreas das classes de uso da terra (Cij) que mudaram dentro desse período. O total de C 

col+, calculado pela equação (1) indica a área da paisagem ocupada por uma classe de uso 

da terra no ano 1 (inicial). Da mesma forma, o total de C linha+ calculada pela equação 

(2) indica a área da paisagem ocupada por uma classe de uso da terra no ano 2 (ano final). 

 

3.2.3 Cálculo das probabilidades de transição dos usos do solo (Pesos de Evidência)  

Enquanto uma matriz de transição (LUTM) prevê a área de mudança do uso da 

terra, a distribuição desta mudança para um ponto específico do espaço (i.e. localização) 

é determinada pela probabilidade de transição, que, por sua vez, é calculada pelo método 

de Pesos de Evidência. Este método é baseado em uma versão adaptada do método 

Bayesiano, que estima uma probabilidade condicional levando em consideração 

restrições associadas a esta probabilidade (SOARES-FILHO et al., 2013;  STICKLER et 

al., 2009;  YI; GAO; CHEN, 2012). Da mesma forma, o método dos Pesos de Evidência 

leva em conta os efeitos diferenciais dos determinantes espaciais na previsão espacial do 
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desmatamento para produzir um mapa de probabilidade de transição (SOARES-FILHO; 

ASSUNÇÃO; PANTUZZO, 2001;  SOARES-FILHO et al., 2013;  SOARES‐FILHO et 

al., 2009;  YI; GAO; LI; et al., 2012). 

Estes determinantes espaciais são fatores relacionados a características biofísicas 

ou socioeconômicas que, em alguns casos, representam causas aproximadas de mudança 

no uso da terra (e.g. a abertura ou pavimentação de uma estrada), e, em outros, podem 

simplesmente representar lugares bem determinados (e.g. terrenos de baixa inclinação) ou 

restritos (e.g. áreas protegidas). Os efeitos de todos os determinantes espaciais são 

integrados através da soma de seus pesos de evidência para produzir um mapa de 

probabilidade (GEIST; LAMBIN, 2001;2002;  HOSONUMA et al., 2012;  SOARES-

FILHO et al., 2013).  

No entanto, para aplicar o método de pesos de evidência em modelos de 

simulação de mudança do uso do solo é necessário que as variáveis espaciais cumpram 

com duas pré-condições que foram usadas como dados de entrada no modelo de Pesos de 

Evidência (WofE). A primeira condição diz respeito ao teste de independência de 

variáveis e a segunda, à categorização de variáveis contínuas. 

A independência das variáveis foi testada usando o functor "determines weight of 

evidence correlation". Este functor incorpora testes pareados de mapas categóricos, tais 

como o Coeficiente de Cramer, Coeficiente de Contingência e a Incerteza de Informação 

Conjunta (AGTERBERG; BONHAM-CARTER, 2005;  SOARES-FILHO et al., 2013;  

YANAI et al., 2012). Valores abaixo de 0,5 para os coeficientes de Incerteza de 

Informação Conjunta e de Cramer são considerados adequados para demonstrar a 

independência das variáveis testadas (MAEDA et al., 2011). Neste estudo esta 

informação foi utilizada para interpretar e discutir nossos resultados. 

O processo de categorização das variáveis contínuas é feito com o functor 

"determine weights of evidence ranges" (Figura 3.2), o qual calcula intervalos (i.e. 

categorias) de acordo com a estrutura dos dados (MAEDA et al., 2011;  SOARES‐FILHO 

et al., 2009). 
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Figura 3.2 Diagrama de Fluxo do modelo dos coeficientes dos Pesos de Evidência, mostrando a 
integração de functors A e B. Linhas sólidas representam os conectores de dados de entrada, 
enquanto que as linhas tracejadas representam conectores de dados de saída intermediários e 
finais. O functor "Calc Distance Map" calcula um mapa com a distância frontal entre uma célula e 
outra mais próxima de uma determinada categoria do "mapa inicial", das quais derivam as 
variáveis dinâmicas. 

 

Portanto, para calcular as probabilidades de transição, foram acoplados dois 

functors do Dinamica EGO em um modelo (Figura 3.2) que permitiu calcular os 

coeficientes dos pesos de evidência (W+). A fórmula que o Dinamica EGO usa para 

calcular a probabilidade está incorporada ao functor "determines weights of evidence 

coefficients" e pode ser expressa da seguinte forma (Equação 3.1): 

 

푃{퐵|퐷 ∩ 퐸 ∩ 퐹 ∩ …푁} =
∑

∑    (Equação 3.1) 

 

Na equação, (B) representa um evento de mudança de uso do solo sob a influência 

de um conjunto de outras variáveis espaciais independentes (D, E, F... N) e W+
N 

representa o peso de evidência de cada variável espacial (a associação entre um dado 

evento de transição da paisagem e uma dada variável N). Assim, um alto valor de W+
N 

representa uma maior probabilidade de que uma determinada transição acontecerá dentro 

do intervalo de uma dada variável. As variáveis com valores positivos W+ irão favorecer 

o desmatamento, enquanto que valores negativos W+ irão repeli-lo. Do mesmo modo, 
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valores de W+ próximos de zero significa que a variável não tem efeito sobre o 

desmatamento. 

O modelo WofE recebe dois grupos principais de dados (Figura 3.2): 1) Dois 

mapas correspondentes às paisagens iniciais e finais do período examinado; e 2) Um 

conjunto de quinze variáveis representadas por fatores socioeconômicos e biofísicos 

(Tabela 3.2). Esses fatores também são referidos como determinantes espaciais de 

desmatamento porque determinam a localização espacial das mudanças de uso da terra 

(SOARES-FILHO et al., 2010;  STICKLER et al., 2009). 
 

Tabela 3.2 Descrição dos dados de entrada do conjunto de variáveis utilizadas no modelo WofE. 

 Característica 
Tipo Estática Dinâmica 
Socioeconômica  1. Distância a estradas primárias (DPr) 

2. Distância a estradas secundárias (DSr)  
3. Distância a estradas rurais (DRr) 
4. Distância a assentamentos rurais 

(DSe) 
5. Distância a terras indígenas (DIt) 
6. Áreas protegidas (PAs) 
7. Assentamentos rurais (RSe) 

8. Distância para desmatamento antigo 
(DOd) 

9. Distância para pastagens (DPa) 
10. Distância para lavouras (DAc) 
11. Distância para extração mineral 

(DMe) 
12. Distância para áreas urbanas (DUc) 

Biofísica 1. Distância a  rios (DRi)  
2. Altitude (Alt) 
3. Declividade (Slp) 

 

 

Se as variáveis não estão sujeitas a mudanças durante a iteração do modelo são 

classificadas como estáticas (e.g. distância para estradas), ao passo que se suas 

características espaço-temporais estão sujeitas a mudanças durante a iteração do modelo, 

(e.g. distância para pastagens) são consideradas dinâmicas. Os atributos espaciais das 

variáveis foram representados por meio de um tamanho de célula de 30 m de resolução, 

garantindo assim, uma boa visualização dos dados raster avaliados. 

A variável distância para desmatamento antigo (DOd) considera apenas a 

distância até a área desmatada para um mesmo uso da terra. Esta variável é específica 

para cada transição de floresta analisada. 

As variáveis de distância para estradas primárias (DPr), áreas protegidas (Pas) e 

assentamentos rurais (RSe) não possuem a mesma informação disponível para todos os 

períodos. A variável DPr cobre apenas o último período (2004-2008) porque não havia 

nenhuma informação sobre estradas primárias antes de 2004. Neste estudo, estradas 

primárias referem-se a estradas pavimentadas, estradas secundárias referem-se às estradas 
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principais não pavimentadas e estradas rurais referem-se a estradas vicinais não 

pavimentadas.  

A variável APs abrangeu uma camada com três categorias distintas de gestão 

(Parque Nacional, Uso Sustentável e Terras Indígenas), no entanto a categoria Uso 

Sustentável está presente apenas no último período (2004-2008). A variável RSe 

compreendeu uma camada com quatro áreas de assentamentos: Carnot (desde 1987), 

Lourenço e Vila Velha (desde 1999) e Igarapé Grande (desde 2002), que foram 

consideradas para análise apenas a partir do ano de sua criação. Importante salientar que a 

análise de comparação só foi realizada quando todas as categorias dessas variáveis 

estavam concomitantemente presentes em cada período. 

 

3.3 Resultados 

3.3.1 Estimativas da mudança de uso e cobertura da terra (LULC)  

A taxa média anual de desmatamento dos periodos analisados variou de 0,03% a 

0,11%, não apresentando uma tendência definida ao longo dos períodos analisados 

(Tabela 3.3). A taxa diminuiu em 50% do segundo (1991-1997) para o terceiro período 

(1997-2004), mas aumentou quase três vezes do terceiro (1997-2004) para o quarto 

período (2004-2008). 

  
Tabela 3.3 Taxas de desmatamento anuais dos quatro períodos dentro de um quadro temporal de 
23 anos.  

 

Períodos 

Área Total 

(ha) 

Área Anual Média  

(ha) 

Taxa Annual Média 

(%) 

(1) 1985-1991  4.263,93 710,66 0,04 

(2) 1991-1997  5.746,41 957,73 0,06 

(3) 1997-2004  3.705,57 529,37 0,03 

(4) 2004-2008  7.392,33 1.848,08 0,11 

 

O desmatamento foi em grande parte impulsionado pela expansão das áreas de 

pastagens e lavouras, representando conjuntamente entre 70% - 99% (3.029 ha - 7.299 

ha) da conversão total da floresta em cada período (Figura 3.3). Por outro lado, a menor 

expansão de desmatamento foi observada em áreas ocupadas pelos usos do solo de 

transporte, urbano e savana, sendo este último, o de menor área expandida (na ordem de 

2%). 
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Figura 3.3 Área de mudança líquida no uso e cobertura da terra (LULC) para os períodos de 
1985-1991, 1991-1997, 1997-2004 e 2004-2008. Os valores positivos no eixo y representam o 
incremento total de áreas de uso da terra, enquanto que os valores negativos refletem a 
correspondente redução da área de cobertura florestal (desmatamento) para cada período. 

A conversão total da floresta não representou a mudança total do uso da terra em 

todos os períodos, pois houve também uma redução na área de outros usos da terra, 

porem pouco expressiva representando entre 0,05% a 3% do total. A exceção ocorreu de 

1997-2004, período em que o desmatamento apresentou exatamente a mesma área que a 

expansão total dos usos da terra. Como essa redução foi muito pequena, a conversão total 

da floresta foi considerada igual à mudança do uso da terra total ao longo dos quatro 

períodos, a fim de simplificar a análise de dados. 

As maiores taxas de transição anuais foram observadas para as transições de 

floresta para pastagem e de floresta para lavoura em todos quatro períodos, mesmo 

quando os números absolutos são considerados (Tabela 3.4). Em contrapartida, as 

menores taxas anuais de transição corresponderam à transição de floresta para savana 

(<0,0001%). O terceiro periodo (1997-2004) quebra a tendencia de aumento da taxa de 
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transição da floresta mostrada entre o primeiro e segundo periodo, no entanto, no quarto 

periodo essa tendencia volta a aparecer fortemente. 

   
Tabela 3.4 Média anual das taxas de transição de conversão da floresta para diferentes classes de 
uso e cobertura da terra. Linhas destacadas em cinza mostram os valores absolutos da área de 
floresta transicionada.  

De floresta para: Pastagem Lavoura Extração 
mineral Transporte Área 

urbana Savana 

Área 
acumulada de 

floresta 
transicionada 

1985-1991 
ha 221.20 327.84 129.78 67.84 35.01 0 781.68 

% 0.013 0.019 0.008 0.004 0.002 0.000 0.046 

1991-1997 
ha 380.46 448.06 114.85 122.85 11.52 0 1077.75 

% 0.023 0.027 0.007 0.007 0.001 0.000 0.064 

1997-2004 
ha 325.82 243.47 21.51 34.37 3.15 0.14 628.47 

% 0.019 0.015 0.001 0.002 0.000 0.000 0.038 

2004-2008 
ha 1,324. 19 630.78 29.23 36.45 2.92 0.05 2,023. 63 

% 0.079 0.038 0.002 0.002 0.000 0.000 0.121 

 

3.3.2 Probabilidades de Conversão de Floresta e Diferenças Temporais 

Relevância da localização e proximidade das variáveis ao desmatamento  

Em geral, os cálculos dos coeficientes dos pesos de evidência (W+) na área de 

estudo mostraram que, comparado com as variáveis biofísicas, as variáveis 

socioeconômicas tiveram uma maior associação com a probabilidade de transição de 

floresta para os três usos dominantes do solo (i.e. pecuária, agricultura e garimpo). Esta 

diferença é representada pelos valores mais elevados de W+ obtidos ao longo dos quatro 

períodos (Tabela 3.5).  

Comparou-se o comportamento das variáveis entre os períodos através do cálculo 

do intervalo, em que os valores de W+ são encontrados dentro da distância influenciada 

positivamente por uma dada variável em uma dada transição, como uma medida da 

dispersão. Portanto, quanto maior o intervalo, maior a variação dos valores de W+ dentro 

dessa distância. 
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Tabela 3.5 Variação temporal das probabilidades de transição de floresta (W+) derivada do efeito 
sobre o desmatamento das cinco variáveis mais influentes na área de estudo. As diferentes cores 
indicam diferentes níveis de associação, definidos da seguinte forma: Vermelho = muito alta 
(W+> 3,5); Laranja = alta (2,5> W+ <3,49); Amarelo = mediana (1,50> W+ <2,49); Azul = baixa 
(0,5> W+ <1,49); Rosa = muito baixa (0,10> W+<0,49); Branco = não-efeito (W+ <0,1). Uma 
linha com cor contínua representa um comportamento semelhante mantido pela variável ao longo 
do tempo. A distância indicada na tabela é composta de vários pequenos intervalos que são 
influenciados positivamente pela variável. 

    1985 – 1991 1991 – 1997 1997 - 2004 2004 – 2008 

  Variáveis** Distância 
(km) 

Força de 
associação 

de W+  

(range) 

Distância 
(km) 

Força de 
associação 

de W+  

(range) 

Distância 
(km) 

Força de 
associação 

de W+  

(range) 

Distância 
(km) 

Força de 
associação 

de W+  

(range) 

Fl
or

es
ta

 p
ar

a 
Pa

st
ag

em
 

DOd 3 4,68 2,5 4,45 2,5 3,49 4 4,03 
DAc 6,75 1,57 6 1,14 7 1,48 8 1,27 
DMe - - - - - - - - 
DUc 9,6 2,99 8,01 3,26 9 2,39 13,77 2,42 
DPr - - - - - - 7,68 3,63 
DSr 1,56 3,39 2,28 3,49 2,04 1,68 1,08 1,71 
DRr 6,24 2,95 3,12 1,85 3,96 3,03 5,88 1,66 
DRi 0,48 0,27 - - 0,36 0,32 - - 

Alt (m) 60 2,39 60 1,49 80 1,98 80 1,37 
Slp (%) 4 0,54 2 0,14 - - 4 0,08 

DIt 0,96 2,64 9,24 3,53 10,56 2,28 9,84 2,43 
DSe 3,12 1,4 - - 1,32 0,66 2,82 1,72 

Fl
or

es
ta

 p
ar

a 
La

vo
ur

a 

DOd 4 4,15 2,25 4,05 1,5 3,52 3 3,73 
Dpa 12,75 1,82 7,75 1,89 7,17 1,85 7,5 2,17 
DMe - - - - - - - - 
DUc 6,03 1,9 7,71* 1,96 - - 7,59* 2,09 
DPr - - - - - - 1,32 0,74 
DSr 3.48 4.37 4.2 3.74 5.04 3.54 5.4 3.55 
DRr 4.44 1.52 7.68 3.73 4.8 3.7 5.4 3.41 
DRi 0,36 0,08 0,36 0,5 0,36 0,07 0,72 0,33 

Alt (m) 80 1,15 80 1,01 80 1,47 80 1,01 
Slp (%) 8 0,08 - - - - - - 

DIt 1,2* 0,42 - - - - - - 
DSe 4,02 2,08 2,88 3,12 0,6 1,5 1,44 1,65 

Fl
or

es
ta

 p
ar

a 
Ex

tra
çã

o 
m

in
er

al
 

DOd 10 2,47 0,5 3,27 6,25 5,16 5,5 4,89 
DAc - - - - - - - - 
DPa - - - - - - 4,75* 1,43 
DUc 8,13 3,04 8,85 1,84 6,15 2,78 8,67 3,77 
DPr - - - - - - - - 
DSr 5,16 2,34 5,28 1,4 0,96 1,68 0,84 1,65 
DRr 3,12 3,73 3 4,43 1,68 3,23 2,28 4,64 
DRi 0,36 1 0,24 1,02 0,24 0,23 0,24 1,1 

Alt (m) 100 - 260 0,84 100 - 
260 1,54 100 - 260 1,55 100 - 260 0,95 

Slp (%) 8 - 65 2,35 8 - 65 2,09 7 - 65 1,63 9 - 65 1,7 
DIt - - - - - - - - 
DSe - - - - 1,92 2,11 4,08 2,72 

* Dentro da distância influenciada pela variável, o primeiro intervalo (W+) é negativo. 
** Distância para desmatamento antigo (DOd), Distância para lavouras (DAc), Distância para pastagens 
(DPa), Distância para áreas urbanas (DUc), Distância para estrada principal (DPr), Distância para estrada 
secundária (DSr), Distância para estradas rurais (DRr), Distância para rios (DRi), Altitude (Alt), 
Declividade (Slp), Distância para terras indígenas (DIt), Distância para assentamentos rurais (DSe).  
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Além disso, foram identificadas quatro variáveis socioeconômicas que tiveram 

uma forte influência em todas as transições da floresta, são elas: i) distância para 

desmatamento antigo (DOd); ii) distância para centros urbanos (DUc); iii) distância para 

estradas secundárias (DSr); e iv) distância para estradas rurais (DRr). No entanto, entre 

essas variáveis o DOd apresentou o efeito mais notável sobre o desmatamento, tendo a 

sua força de associação se mantido elevada em todas as transições e ao longo dos quatro 

períodos (valor médio de W+ de 4,0).  

A força do efeito da distância para as estradas também permaneceu elevada ao 

longo dos períodos. No entanto, variou de forma moderada a muito alta, dependendo do 

tipo de estrada considerada, senão vejamos: o efeito da estrada principal foi alto apenas 

na transição para pastagens (analisado apenas para o período 2004-2008), enquanto o 

efeito da estrada secundária foi maior na transição para as lavouras e o efeito da estrada 

rural na transição para a extração mineral. 

A distância às Terras Indígenas (DIt) mostrou uma associação moderada a muito 

alta com o desmatamento (média W+ = 2,72) na transição para pastagens e, exceto para o 

primeiro período, esta influência se estendeu por uma distância média de 10 km. Por 

outro lado, a distância aos assentamentos rurais (DSe), apesar de ter tido um valor de W+ 

moderado (média W+ = 1,92) para as três transições, não teve influência relevante. 

 

Relevância da presença de área protegida e assentamento rural ao desmatamento 

A presença de áreas protegidas (PA), em geral, não foi um fator crítico ao longo 

dos quatro períodos para decidir se deve ou não cortar a floresta e estabelecer novas áreas 

de produção. A categoria de Terras Indígenas (IT) foi associada com o desmatamento na 

transição para pastagens e lavouras, enquanto o Parque Nacional (NP) influenciou apenas 

na transição para a extração mineral (Tabela 3.6). Os resultados mantiveram-se os 

mesmos quando as três categorias foram analisadas em conjunto no período de 2004-

2008. 

O efeito dos assentamentos rurais (Se), no entanto, variou tanto entre os períodos 

quanto entre as transições (Tabela 3.6). Observou-se que a diferenciação entre as 

transições está relacionada com a localização do assentamento e com o tipo de transição 

analisada. Os assentamentos localizados longe de áreas desmatadas dos usos do solo mais 

dominantes tiveram um valor de W+ negativo ou zero, ao passo que as áreas localizadas 

perto dos assentamentos tiveram um valor positivo. 
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Tabela 3.6 As probabilidades de transição (W+) de áreas protegidas e assentamentos rurais 
associados à transição para pastagens, lavouras e extração mineral. As cores diferentes indicam 
diferentes níveis de associação definida da seguinte forma: Vermelho = muito alta (W+> 3,5); 
Laranja = alta (2,5> W+ <3,49); Amarelo = 1,50> W+ <2,49; Azul = baixa (0,5> W+<1,49); Rosa 
= muito baixo (0,10> W+<0,49); Branco = sem efeito (W+ <0,1). Uma linha com cor contínua 
representa um comportamento semelhante mantido pela variável ao longo do tempo. 

  Força de associação (W+) 

 Variáveis 1985 – 1991 1991 - 1997 1997 - 2004 2004 - 2008 

Fl
or

es
ta

 p
ar

a 
Pa

sta
ge

m
 

Á
re

as
 

Pr
ot

eg
id

as
 

IT 0,53 0,53 0,53 0,51 
SF n/a n/a n/a 0,01 
NP 0 0 0 0 

A
ss

en
ta

m
en

to
s

R
ur

ai
s 

LO n/a n/a -1,84 -1,74 
IG n/a n/a 3,32 3,90 
VL n/a n/a 1,31 -0,38 
CA 1,41 0,89 0,44 -0,82 

Fl
or

es
ta

 p
ar

a 
La

vo
ur

a 

Á
re

as
 

Pr
ot

eg
id

as
 

IT 0,53 0,53 0,53 1,54 
SF n/a n/a n/a -1,28 
NP 0 0 0 0 

A
ss

en
ta

m
en

to
s

R
ur

ai
s 

LO n/a n/a 0,49 0,38 
IG n/a n/a 0 0 
VL n/a n/a 1,73 1,82 
CA 2,76 3,13 2,84 2,66 

Fl
or

es
ta

 p
ar

a 
Ex

tra
çã

o 
m

in
er

al
 Á

re
as

 
Pr

ot
eg

id
as

 

IT 0 0 0 0 
SF n/a n/a n/a 0,13 
NP 0,88 0,88 0,88 0,46 

A
ss

en
ta

m
en

to
s

R
ur

ai
s  

LO n/a n/a 2,36 2,76 
IG n/a n/a 0 0 
VL n/a n/a 0 0 
CA 0 0 0 0 

 

Portanto, o assentamento do Carnot localizado numa zona dominante de 

agricultura mostrou um alto valor de W+ (W+ médio = 2,85) na transição para lavouras, 

enquanto que na transição para pastagens (W+ médio = 0,5) e extração mineral (W+ 

médio = 0,00) não mostrou uma relação. Uma associação semelhante pode ser observada 

nos assentamentos de Igarapé Grande e Lorenço, que tiveram uma influência maior na 

transição para pastagens e extração mineral, com valores médios de W+ de 3,61 e 2,56, 

respectivamente. 
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3.4 Discussão  

3.4.1 Mudança multi-temporal do uso da terra e transições de floresta 

O desmatamento é o resultado da interação de causas diretas e indiretas que atuam 

combinadamente dentro de uma escala espacial (i.e. global ou local) e temporal (i.e. anual 

ou em décadas). Por isso, inúmeras combinações são possíveis e resultam da interação de 

fatores, em um dado local, relacionados à política, à socioeconomia ou mesmo a aspectos 

biofísicos (CGEE, 2011;  GEIST; LAMBIN, 2002;  MAY et al., 2011). Este fato é 

ressaltado por CGEE (2011) que afirmou que o desmatamento da Amazônia não é 

simplesmente um efeito das políticas econômicas nacionais, mas também de um processo 

globalizado. Da mesma forma ALENCAR et al. (2004) e MAY et al. (2011) 

demonstraram que existe uma clara relação entre o desmatamento da Amazônia e os 

mercados globalizados para comodities (i.e. carne bovina e soja) e, consequentemente, 

existe também uma relação com o crescimento do produto interno bruto (PIB) na 

Amazônia. 

A análise mostrou que as mudanças de uso da terra na área de estudo foram 

impulsionadas por três forças principais que permaneceram constantes ao longo dos 

quatro períodos: pecuária, agricultura e garimpo. A conversão da floresta para outros usos 

representou em média cerca de 98% do total das mudanças no uso da terra, onde a 

transição de floresta para pastagens (F-Pa) e floresta para lavouras (F-Ac) representaram 

83% do total de conversão da floresta. Assim as prinicpais forças indutoras do 

desmatamento nos quatro periodos analisados foram as atividades da pecuaria e as 

lavouras. 

No entanto, a diferença do resto da Amazonia, e como foi visto no capítulo 2, no 

Amapá estas duas forças diferem notavelmente em escala e o tipo de agente asociados, 

isto é, enquanto nos outros estados da Amazônia fazenderos vindos do Sul e Sudeste 

atridos por créditos flexiveis e baixos custo da terra abriram grandes áreas de floresta 

para instalação de uma agricultura e pecuária comerciais, que atenderam demandas de 

carne bovina e soja em mercados nacionais e internacionais (i.e. commodities), no Amapá 

por outro lado indidígenas e migrantes vindos de estados vizinhos praticaram uma 

agricultura familiar de subsistencia e uma pecuaria de baixa produtividade (IBGE, 2004;  

LEWIS et al., 2002;  MAY et al., 2011) 

A variação das taxas de desmatamento entre os períodos sugerem que outros 

fatores podem ter indiretamente influenciado a conversão da floresta (tanto global, quanto 
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nacionalmente). Comparando-se as taxas médias anuais de desmatamento da Amazônia 

Legal e da área de estudo, (Figura 3.4) pode-se fazer uma interpretação dos resultados 

dentro de uma escala espacial mais ampla.  

 
Figura 3.4 Comparação da evolução da taxa de desmatamento anual médio entre a Amazônia 
Legal e a área de estudo. Os dados para a Amazônia Legal foram estimados utilizando a série 
histórica do desmatamento do PRODES (2014). 

 

De 1997 a 2004 (terceiro período representado no gráfico acima) uma vasta área 

de floresta nativa da Amazônia Legal foi devastada para expandir a produção de carne 

bovina e de soja nos estados de Mato Grosso e Tocantins e para aumentar a infraestrutura 

da área. Uma grande parte da devastação se deve aos desmatamentos ocorridos entre 

1996 e 1999, atingindo a média anual de 16.500 km2 e, entre 2000 e 2004, com média 

anual ainda maior de 21.500 km2. Este último aumento, de acordo com MAY et al. 

(2011) e NEPSTAD, DANIEL; STICKLER; et al. (2006), foi decorrente, em grande 

parte, do aumento das demandas do mercado global destas duas comodites, intimamente 

ligadas ao crescimento econômico da China e a um aumento na demanda dos Estados 

Unidos (LEMOS; SILVA, 2011;  MAY et al., 2011;  NEPSTAD, DANIEL et al., 2009;  

NEPSTAD, DANIEL; STICKLER; et al., 2006). 

A redução da taxa média de desmatamento anual na região Norte do Amapá, por 

sua vez, está diretamente relacionada à diminuição de 23% (1997) para 7% (2004) da 

expansão das estradas rurais. Neste período, três novas áreas de assentamento foram 

legalizadas e/ou criadas: Lourenço e Vila Velha, em 1999 e Igarapé Grand, em 2002. Isto 

confirma o efeito catalizador das estradas e o pouco/moderado efeito dos assentamentos 

rurais sobre o desmatamento como mostraram os resultados na  Tabela 3.6.  
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Diferentemente do que foi observado no terceiro período, no intervalo de 2004-

2008, correspondente ao quarto período, a taxa de desmatamento na Amazônia Legal caiu 

rapidamente de 19.100 km2, em 2005, para cerca de 12.000 km2, em 2008. Essa queda 

está diretamente ligada a oscilações nos preços das comodites, especialmente de carne 

bovina e soja, além de fatores climáticos adversos que afetaram a região (MAY et al., 

2011). Isso foi corroborado por NEPSTAD, DANIEL; STICKLER; et al. (2006), que 

afirmou que um declínio de 30% nos preços da soja, juntamente com o aumento do custo 

das exportações levou à desasceleração na expansão das agroindústrias da carne bovina e 

soja entre 2003 e 2005. 

 Além disso, BARRETO; ARIMA; SALOMÃO (2009) e SOARES-FILHO et al. 

(2010) argumentaram que os esforços do governo federal para criação de mais áreas 

protegidas e a implementação de atividades de comando e controle mais eficazes, 

também contribuíram para diminuir as taxas de desmatamento anuais na Amazônia legal 

no período de 2005 a 2009. 

Em contraste, no norte do Amapá, a tendência de aumento da taxa de 

desmatamento anual pode ser diretamente atribuída à pavimentação de 53 quilômetros da 

estrada principal (Br-156 na direção Oiapoque – Macapá) em 2004, que impulsionou o 

aumento das áreas de pastagens e lavouras. Por outro lado, os dados do IBGE (2011) 

mostram que para manter a produtividade da mandioca (910,6 ± 0,35 t/ha) durante o 

período 2004-2008 na área de estudo, foi necessario aumentar a área de plantio em cerca 

de 30%.  

Assim, há evidências de que as taxas de desmatamento da região Norte do Amapá 

não estiveram associadas ao efeito indireto das demandas nacionais ou globais do 

mercado de carne bovina ou soja, mas foi decorrente da especulação de terras pela 

pecuária como discutido no Capítulo 2 após a pavimentação de 53 km da estrada 

principal (BR-156) na direção Norte-Sul. BOWMAN et al. (2012), reforçam esse 

entendimento quando afirmam que a rentabilidade positiva (valor presente líquido - VPL) 

em pecuária extensiva só é possível se a atividade de pecuária se estabelece sem custos. 

 

3.4.2 Probabilidades de transição da floresta  

Como já relatado anteriormente, (MAEDA et al., 2011;  SOARES-FILHO et al., 

2001;  SOARES-FILHO et al., 2013) as mudanças de uso da terra associadas à conversão 

da floresta têm uma alta probabilidade de ocorrência nas proximidades das áreas antigas 
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de desmatamento. Os resultados obtidos são especialmente coincidentes com essa 

afirmação, uma vez que foi possível constatar que, em grande parte, a distribuição 

espacial das mudanças de uso da terra foram resultantes de uma associação muito forte 

entre a distância às áreas de desmatamento antigo (DoD) e a transição de floresta para 

pastagens, lavouras e extração mineral, ao passo que a força desta associação diminui 

quando a distância ao desmatamento antigo não está diretamente relacionada com as 

áreas de um mesmo uso da terra. Portanto, as mudanças mais prováveis ocorrem entre os 

mesmos usos da terra.  

A distância às áreas urbanas (DUc) também tem sido descrita como um fator 

determinante do desmatamento que tem levado à determinação de padrões espaciais na 

Amazônia brasileira (AGUIAR; CÂMARA; ESCADA, 2007;  KIRBY et al., 2006;  

SOARES-FILHO et al., 2010;  SOARES-FILHO et al., 2013). Esta descoberta é 

altamente consistente com o que pudemos extrair do nosso estudo. Encontramos que a 

influência desse fator sobre a probabilidade das três transições de floresta tem um alto 

valor médio de W+, mas pudemos perceber ainda que os nossos resultados demonstram 

que a força de influência também está relacionada com a presença de um mercado 

principal e com o centro urbano. Isto pode ser observado por meio dos elevados valores 

de W+, obtidos na transição da floresta para pastagens e para extração mineral, onde a 

localização dos principais mercados coincide com a localização das áreas urbanas. 

DE ESPINDOLA et al. (2012) constataram que a distância a estradas foi 

particularmente determinante na transição para pastagens no período 1996-2006 na 

Amazônia Legal. Estes resultados estão em consonância com os deste estudo, uma vez 

que os autores também centraram seus estudos na distribuição espacial do desmatamento 

e seus fatores associados.  

Em geral, a distância a estradas foi relevante para o desmatamento nas três 

transições florestais, no entanto, se encontraram diferenças importantes dependendo do 

tipo de estrada considerado. As estradas primárias (i.e. estradas pavimentadas) tiveram 

uma influência muito grande na transição para pastagens, as estradas secundárias tiveram 

grande influência na transição para lavouras e as estradas rurais, na transição para 

extração mineral. Portanto, fica evidente que a melhoria das estradas teve um papel 

importante no desmatamento associado ao aumento das pastagens. Esta influência deve 

continuar uma vez que os planos de desenvolvimento do Estado para a região Norte do 

Amapá estão focados na melhoria da infraestrutura rodoviária (AMAPA, 2011;  

AMAZÔNICA, 2013). 
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Nossos resultados fornecem evidências suficientes para dizer que o norte do 

Amapá é uma área de alta vulnerabilidade ao desmatamento e que as ações da boa 

governança poderiam reduzir essa vulnerabilidade. Para isso, no entanto, são necessários 

esforços significativos de coordenação entre os governos federal, estadual e da sociedade 

civil para evitar impactos negativos sobre os ecossistemas florestais, seus serviços (i.e. 

diretos e indiretos) e sua biodiversidade decorrentes da melhoria da infraestrutura 

rodoviária. 

Estes resultados tornam-se ainda mais importantes agora que o Amapá está 

diretamente envolvido nas negociações de REDD+ por meio de sua participação ativa na 

Força Tarefa do Clima dos Governadores (CGEE, 2011;  IEF, 2013). A implementação 

de políticas coerentes paraa regularização da posse de terra é um pré-requisito para um 

mecanismo de REDD+ eficaz e equitativo (SUNDERLIN et al., 2014). As ações de 

regularização devem privilegiar a concessão de direitos sobre a terra a aqueles que 

habitualmente utilizaram a terra de forma produtiva e respeitando a legislação, e não os 

recém-chegados, que tentam se estabelecer exclusivamente nas proximidades de estradas 

pavimentadas, provocando a especulação da terra e processos posteriores de 

desmatamento (BOWMAN et al., 2012). 

 

3.5 Conclusões 

A dinâmica da paisagem na área de estudo foi fortemente dependente das 

atividades de pecuária e agricultura ao longo dos quatro períodos consecutivos (23 anos 

no total). Além disso, o efeito da proximidade com as áreas urbanas e o incremento da 

rede rodoviária foram, em geral, os mais fortes determinantes espaciais de conversão da 

floresta. Assim, o acentuado efeito da melhoria da infraestrutura rodoviária na 

transformação das terras de florestas para pastagens traz uma grande preocupação em 

relação ao dilema de conservação versus desenvolvimento, não só porque o surgimento 

de novas áreas de pastagem está associado a um processo de especulação de terras e não a 

uma pecuária produtiva, mas também pelas atuais políticas de desenvolvimento do 

Estado, que estão centradas na melhoria da infraestrutura rodoviária como forma de 

promover o crescimento econômico na região Norte do Amapá. 

É certo que os governos necessitam investir em infraestrutura básica, como a 

construção e/ou melhoria das estradas para alcançar o desenvolvimento de uma região ou 

país, especialmente daqueles que foram historicamente marginalizados. No entanto, não 
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se podem esquecer os “trade-offs ambientais negativos” que essas políticas públicas 

podem potencialmente produzir, particularmente, o efeito catalisador sobre o 

desmatamento, que já foram identificados na região amazônica e que também foram 

mostrados neste estudo. 

Assim, é importante que o Estado mantneha coerencia entre sua política ambiental 

e de desenvolvimento, pois por um lado mostrasse um claro interesse na implementação 

do mecanismo de REDD+ no estado, partipando ativamente da Força Tarefa de 

Governadores sobre Clima e Floresta (GCF) e elaborando o arcabouço político-legal 

pertinente, mas por outro lado, promove ativamente políticas de desenvolvimento focadas 

na expansão e melhoramento da infraestrutura rodoviaria e de seu principal porto fluvial.  

Estes resultados podem ser refinados com a inclusão de dados econômicos dos 

três predominantes usos da terra, pois o nível de lucro das atividades de uso do solo 

também pode remodelar rapidamente uma paisagem florestal. Além disso, para ajudar o 

governo na construção de sua política de REDD+ seria útil analisar estes resultados no 

longo prazo, através da modelagem do desmatamento futuro. 
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4 CUSTOS EVITADOS DE DESMATAMENTO EM UMA REGIÃO DE BAIXO 

DESMATAMENTO NO NORTE DA AMAZÔNIA, AMAPÁ, BRASIL  

 

4.1 Introdução 

Na 11ª Conferência das Partes (COP) da Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC) em 2005, as florestas tropicais entraram 

oficialmente no Regime Internacional do Clima como uma estratégia para o combate às 

mudanças climáticas. Em 2007, na COP 13 no denominado Plano de Ação de Bali, essa 

estratégia de mitigação climática e o mecanismo financeiro de compensação à redução de 

emissões do desmatamento e degradação (REDD) foram ratificados. Foram confirmados 

também como importantes o papel da conservação, do manejo florestal sustentável e do 

aumento dos estoques de carbono nas florestas dos países não desenvolvidos (CAPLOW 

et al., 2011;  CENAMO et al., 2011).  

Esta ratificação criou altas expectativas nos países não desenvolvidos da região 

tropical, ou países “Não - Anexo I” segundo a Convenção (UNFCCC, 2011), que viram a 

possibilidade de captar recursos de fontes externas para financiar suas políticas de 

redução da pobreza e/ou melhoramento das condições de vida das populações rurais 

(ANGELSEN, A, 2009a;  MILES; KAPOS, 2008), como também de fortalecer suas 

estratégias de conservação da biodiversidade e de serviços ambientais (KANOWSKI et 

al., 2011;  VENTER; KOH, 2012). Assim, ocorreram várias iniciativas pilotos de 

REDD+ e atualmente contabilizam-se mais de 180 experiências individuais 

REDD/REDD+ (de preparação e demonstrativas) em mais de 40 países envolvidos no 

desenvolvimento de sua Política e Estratégia Nacional de REDD+ (CERBU et al., 2011;  

KANOWSKI et al., 2011). 

Uma política de REDD+ delimitará o uso e acesso do recurso florestal, 

incrementará o monitoramento e buscará fortalecer a aplicação da legislação florestal 

local, como também limitará o desenvolvimento de atividades de uso da terra, gerando 

custos de oportunidade por essa limitação. Se esses custos não forem compensados de 

alguma maneira, a pressão sobre a floresta continuará e os meios de sobrevivência dos 

proprietários ou posseiros dessas terras podem ser afetados (WHITE; MINANG, 2011). 

Portanto, é essencial estimar os custos de oportunidade dos diferentes usos da terra para a 

construção da política local e nacional de REDD+ (PAGIOLA; BOSQUET, 2009) com 
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uma uma estratégia de distribuição de benefícios de forma efetiva e equitativa (BÖRNER 

et al., 2010;  DUCHELLE et al., 2013).  

WHITE; MINANG (2011) descrevem cinco razões pelas quais a estimativa do 

custo de oportunidade é importante para um país ou região: a) estes custos normalmente 

abrangem uma grande porção dos custos de REDD+ (i.e. oportunidade, implementação e 

transação); b) permitem ter uma melhor visão das causas e agentes do desmatamento; c) 

ajudam a identificar possíveis impactos entre grupos sociais (i.e. ganhadores e 

perdedores); d) ajudam a definir compensações justas para aqueles que mudam ou se 

vêem limitados no uso da terra; e e) permitem melhorar a precisão das estimativas 

existentes sobre custos de oportunidade.  

Importantes esforços têm sido realizados para determinar o custo de redução das 

emissões do desmatamento. O ponto fraco, até certo ponto, é que grande parte desses 

estudos foram realizados para determinar o custo agregado para a economia global, 

gerando estimativas globais médias mediante modelagem (PAGIOLA; BOSQUET, 

2009). Este fato limita o uso dessas estimativas localmente, pois custos bastante 

diferenciados podem acontecer devido à ampla variedade de contextos culturais, 

socioeconômicos e ambientais presentes em cada região ou país (AGUIRRE; LEGUÍA; 

MALKY, 2013;  WHITE; MINANG, 2011). 

Três enfoques metodológicos são utilizados para estimar os custos de 

oportunidade: i) descendente (top-down), o qual é focado na geração de estimativa de 

valores globais de emissões e determinado o nível de custo de oportunidade; ii) 

ascendente (bottom-up), o qual é utilizado para estimar o custo de oportunidade de 

mudanças específicas no uso da terra e cujos resultados respondem a uma perspectiva de 

país (nacional ou sub-nacional); e iii) de estimativas baseadas em área.  

O Estado do Amapá, desde 2008, vem participando da Força tarefa de 

Governadores sobre Clima e Floresta (GCF), que é uma plataforma política que agrupa 

vários estados e províncias de países tropicais interessados em desenvolver projetos de 

redução de emissões no contexto de REDD+ (CGEE, 2011). Atualmente, o Estado 

encontra-se desenvolvendo sua Estratégia Estadual de REDD+ dentro da Política 

Estadual de Mudanças Climáticas e Serviços Ambientais.  

Este trabalho foi desenvolvido segundo o enfoque “bottom-up”, objetivando 

subsidiar o desenvolvimento dessa política com informações suficientes e consistentes 

para definição de uma linha de base (i.e. desmatamento e emissões), bem como o custo 
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de oportunidade associado com a redução de emissões por desmatamento. Para isto, 

foram definidos os seguintes objetivos específicos: 

1. Modelar a dinâmica de uso e cobertura do solo para um período de 22 anos (2008-

2030) e analisar a efetividade de diferentes arranjos de política no controle e redução 

das emissões de carbono mediante três cenários simulados, que são: i) Fatos 

históricos que perduram (histórico projetado), ii) Governança enfraquecida 

(Pessimista) e iii) e Governança fortalecida (Otimista). 

2. Estimar o custo de oportunidade de evitar as emissões de CO2 com os diferentes 

cenários modelados e determinar a sua distribuição espacial.  

 

4.2 Material e métodos 

4.2.1 Modelagem da dinâmica de uso e cobertura do solo: retrospectiva e prospectiva 

O processo de modelagem foi desenvolvido a partir da construção de um modelo 

de simulação dinâmico de mudanças no uso e cobertura da terra (MUCT), o qual permite 

analisar os efeitos do desmatamento na paisagem no passado e projetá-los no futuro 

mediante três cenários prospectivos para o ano 2030. A construção do modelo foi 

realizada com o uso do software Dinamica EGO 2.4.0. (RODRIGUES; SOARES-

FILHO; COSTA, 2007;  SOARES‐FILHO et al., 2009), e também com a utilização do 

software ArcGis 10.1 para a preparação e análise dos dados espaciais de entrada do 

modelo e dos cenários simulados.   

O Dinamica EGO é uma plataforma de simulação espacial explícita que permite a 

construção de modelos espaço-temporais com os quais é possível estudar a trajetória de 

paisagens e a dinâmica de fenômenos espaciais como o de MUCT (MAS et al., 2014;  

RODRIGUES et al., 2007;  SOARES‐FILHO et al., 2009). Os modelos são 

desenvolvidos com o enfoque denominado autômato celular espaço-orientado (SOARES-

FILHO et al., 2002;  SOARES‐FILHO et al., 2009;  YANAI et al., 2012).  

Todos os mapas e outros dados espaciais que serviram como dados de entrada 

durante a construção do modelo estiveram compostos de uma matriz de 4907 colunas e 

8289 linhas, referenciados no sistema de projeção cartográfica UTM, zona 22 N, e Datum 

WGS 84. A homogeneidade no formato dos dados espaciais é uma condição requerida na 

construção de modelos nesta plataforma (RODRIGUES et al., 2007;  SOARES‐FILHO et 

al., 2009). 
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O modelo foi desenvolvido em três fases: calibração, simulação e validação. Estas 

fases são complementares e dependentes uma da outras (MAS et al., 2012). 

 

Calibração 

Nesta etapa foi desenvolvida a análise retrospectiva das mudanças no uso e 

cobertura da terra para determinar taxas de transição entre categorias e a distribuição 

espacial associada com a interação de fatores socioeconômicos ou biofísicos, 

denomindados, por SOARES-FILHO et al. (2006), como determinantes espaciais do 

desmatamento.  

Os dados de entrada utilizados nesta fase foram os mapas de usos e cobertura da 

terra dos anos 1991 e 2000, correspondentes ao mapa inicial (t0) e final (t1), 

respectivamente. As oito categorias desses mapas (floresta, pastagem, lavoura, extração 

mineral, transporte, urbano, rios e cerrado) correspondem àquelas definidas no item 2.3.2. 

O período selecionado foi escolhido, considerando-se dois critérios: i) 

representação da tendência histórica do desmatamento observado na área de estudo entre 

1985 e 2004 (Figura 4.1), e ii) representação do contexto das forças socioeconômicas que 

controlam os processos de conversão da floresta. A taxa média anual de desmatamento do 

período seleccionado (1991-2000) e histórico de referência (1985-2004) foi estimada em 

0.04% (item 3.3.1). 

 

 
Figura 4.1 Dinâmica da taxa desmatamento anual analisada para cinco períodos consecutivos na 
área de estudo, com base nos dados da classificação do uso e cobertura do solo para o periodo 
1985- 2008. 
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Para a quantificação das mudanças foram utilizadas as matrizes de transição de 

passo único (single-step) e mútiplo passo (multi-step), enquanto que para a localização 

dessas mudanças foi utilizado o método dos Pesos de Evidências, com o qual foram 

gerados os mapas de probabilidades e determinados os coeficientes (W+) dos pesos de 

evidência de cada variável (SOARES-FILHO; RODRIGUES; COSTA, 2009). Para a 

aplicação do método dos pesos de evidencia é necessário cumprir com duas condições: i) 

as variáveis especiais devem ser independentes; e ii) as variáveis devem ser categóricas. 

Para avaliar a primeira condição foi utilizado o teste pareado de Cramer (AGTERBERG; 

BONHAM-CARTER, 2005), o qual está inserido no functor Weights of Evidence 

Correlation. Para atender a segunda condição foi aplicado o processo de categorização de 

variáveis contínuas, inserido no functor Weights of Evidence Ranges. 

Os grupos de variáveis (i.e. estáticas e dinâmicas) consideradas como 

determinantes espaciais do desmatamento foram os mesmos utilizados no item 3.2.3 (ver 

Tabela 3.2), com exceção da variável “custo de oportunidade”, que foi incluída com o 

objteivo de avaliar a interrelação espacial entre distribuição espacial da rentabilidade do 

uso da terra e o desmatamento (PIRARD, 2008;  SOARES-FILHO et al., 2010;  WHITE; 

MINANG, 2011). O objetivo bem como o processo de elaboração desta varável está 

detalhado no Apêndice 4.1.  

 

Simulação e validação do modelo 

Os parâmetros de simulação do modelo foram ajustados com base em quatro 

dados de entrada principais: i) coeficientes dos pesos de evidência; ii) variáveis estáticas; 

iii) mapa de uso e cobertura da terra (UCT) inicial (1991); e iv) matriz de transição de 

múltiplos passos. Com base nestes quatro dados foram calculados mapas de 

probabilidades para cada transição estudada: i) floresta – pecuária, ii) floresta – 

agricultura, iii) floresta – garimpo. O cálculo é realizado de ano a ano, razão pela qual é 

utilizada a matriz de transição de múltiplos passos. 

O número de anos de iteração (controlado pelo functor Repeat) foi fixado em nove 

(9 iterações), que correspondem ao total de anos do período 1991 – 2000. No processo de 

iteração participam três fatores importantes relacionados com a dinâmica espacial das 

mudanças: i) Mux categorical Map, que permite uma atualização dinâmica do mapa de 

UCT inicial, ii) Calc W. OF. E. Probability Map, que calcula um mapa de probabilidades 

para cada transição especificada, iii) Calc Change Matrix, que recebe os resultados da 
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matriz de transição em taxas líquidas e as transforma em taxas brutas, expressas em 

número de células (SOARES-FILHO et al., 2009). 

Para garantir que a simulação das mudanças seja a mais realista possível, o 

Dinamica EGO possui um mecanismo de seleção estocástica que identifica as células 

(pixels) com as maiores probabilidades de mudança (MAEDA et al., 2011). Esse 

mecanismo está composto por duas funções complementares, que permitem realizar 

ajustes na reprodução dessas mudanças: i) Patcher e ii) Expander. O primeiro controla 

exclusivamente o processo da expansão (ou contração) das antigas manchas de mudanças 

das categorias de UCT analisadas. O segundo controla o processo da geração de novas 

manchas mediante um mecanismo de semeadura. Estes dois processos podem ser 

expressos através da equação 4.1: 

 

푄 = 푟 x (valores expander) + 푠 x (valores patcher)       Equação 4.1 

 

Onde Qij corresponde a quantidade total das mudanças do tipo ij, r e s são 

respectivamente as porcentagens das mudanças, com r + s =1 (MAEDA et al., 2010;  

SOARES-FILHO et al., 2002). 

Três parâmetros comuns a estas duas funções podem ser ajustados para controlar a 

forma e o tamanho das novas manchas de mudança numa categoria de UCT: i) tamanho 

médio; ii) variância; e iii) isometria. Para controlar o tamanho das manchas é necessário 

realizar alterações nos dois primeiros parâmetros, enquanto que para controlar a forma 

(i.e. níveis de agregação de pixels) deve-se ajustar o terceiro parâmetro. Neste estudo os 

parâmetros foram ajustados conforme se mostra na Tabela 4.1. 

 
Tabela 4.1 Parâmetros das funções de transição. A categoria inicial 4= floresta, e as categorias 
finais 1=pecuária, 2=agricultura anual, 3=extração mineral. 

EXPANDER 
CUT inicial CUT final Média Variância Isometria 

4 1 1,44 46,08 1,00 
4 2 1,00 6,00 1,00 
4 3 32,00 2,88 1,00 

PATCHER 
4 1 0,09 0,09 1,50 
4 2 0,09 0,05 1,00 
4 3 0,36 1,80 1,50 
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A confiabilidade do modelo foi avaliada mediante o método da Similaridade 

Recíproca que utiliza o Índice de Similaridade de Fuzzy como medida. Este método se 

baseia na medição das coincidências entre o mapa prospectivo (ou simulado) e observado 

(ou real) num contexto de vizinhança (HAGEN, 2003;  MAEDA et al., 2011;  MAS et al., 

2012;  SOARES-FILHO et al., 2009). A aplicação deste método evita uma avaliação 

tendenciosa devido ao efeito da similaridade inercial que traz no mapa simulado 

(MAEDA et al., 2010;  SOARES-FILHO et al., 2013). 

Para calcular o valor do índice foi aplicada a função de decaimento constante, que 

considera não apenas a localização das células (i.e. pixels) vizinhas (i.e. decaimento 

exponencial), mas também o número de células coincidentes dentro da janela de medição. 

Esta função é aplicada com janelas de medição de múltiplos tamanhos (Figura 4.2), cujos 

valores podem ser entendidos como una espécie de intervalo de confiança (SOARES-

FILHO et al., 2010;  WALKER et al., 2010). Utilizaram-se janelas com tamanhos de: 

1x1, 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, e 11x11 células.  

 

 
Figura 4.2 Esquema da comparação de duas vias adaptado de MAS et al. (2012). Na figura A é 
ilustrado a ausência de coincidência em uma comparação pixel – pixel. A figura B ilustra como o 
incremento do tamanho da janela de medição incrementa o nível de coincidência. A figura C 
ilustra como o nível de coincidência varia, dependendo se a medição é feita a partir do mapa 
simulado ou do mapa real. 

 

Projeção de cenários futuros 

Para a contextualização e delineamento dos cenários foi utilizada a abordagem 

conceitual da classificação de cenários de ALCAMO (2001) e também os relatórios da 

oficina de cenários futuros participativos, realizada pelo projeto REDD+FLOTA no ano 
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2012. As abordagens referiram-se aos cenários do tipo: i) qualitativo-quantitativo e ii) 

baseline-político.  

Os cenários qualitativos incluem descrições narrativas na percepção de atores e 

especialistas na questão ambiental avaliada sobre um possível futuro incorporando e os 

cenários quantitativos podem, mediante ferramentas de modelagem, estimar 

numericamente os possíveis efeitos no futuro. Os cenários baseline ou de referência 

ajudam a representar um futuro estado do meio ambiente (ou da sociedade) em que as 

políticas ambientais não existem ou não influenciam as políticas existentes, enquanto que 

os cenários políticos tentam avaliar o efeito de ações específicas associadas à 

implementação de políticas ou aplicação de normas ambientais (ALCAMO, 2001). 

Assim, utilizando uma combinação dessas abordagens, três tipos de cenários 

foram construídos para avaliar a evolução do desmatamento pela transição da floresta 

para pastagem, lavoura e extração mineral. O ano de 2008 tornou-se o ano base e as 

projeções foram realizadas para 22 anos. A seguir, detalham-se os elementos que 

compõem cada cenário: 

 

(i) Cenário A: Fatos históricos que perduram (Histórico projetado) 

 

Descrição: A atividade de corte e queima da floresta continua sendo a principal 

ferramenta para o estabelecimento de novas áreas de produção pecuária e agrícola, bem 

como para garantir a posse da terra. Não há uma alteração claramente perceptível na 

paisagem devido ao desmatamento de novas áreas. Permanece a concentração da pecuária 

na zona norte e da agricultura no assentamento do Carnot (zona sudeste). Não há 

recuperação das áreas que são degradadas pela atividade garimpeira (zona sudoeste).  

 

Configuração sociopolítica e institucional:  

 

 Incerteza da existência da Floresta Estadual (FLOTA) como uma unidade de uso 

sustentável em curto e médio prazo devido ao conflito de interesses político-

econômicos versus a conservação da floresta.  

 Indefinição na questão fundiária quanto aos limites verdadeiros do módulo quatro 

da FLOTA, que gera conflito na gestão institucional de órgãos estaduais com 

competência na área.  
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 Pavimentação incompleta da BR-156 e infraestrutura viária precária e sem 

pavimentação (incluídos os ramais), resultado de falta de investimento do Estado 

e de manutenção deficiente. 

 Concentração de atividades socioeconômicas ao longo das estradas principais e 

perto dos centros urbanos.  

 

Quantificação: Foi considerada a taxa média anual do desmatamento do período 1985 – 

2008, e foi mantida estacionária até o ano 2030. O conjunto das variáveis estáticas e 

dinâmicas não foi alterado (Tabela 4.2).  

  
Tabela 4.2 Taxas de desmatamento por tipos de transição e por cenário de simulação. A taxa T0 
representa a taxa no tempo inicial, e as taxas T1 e T2 são taxas de passos intermediários de tempo, 
correspondentes a 2016 e 2024, respectivamente. 

 Cenário A Cenário B 
Transição T0 T0 T1 T2 
Floresta - Pastagem 0,0304 0,0814 0,1627 0,4882 
Floresta - Lavoura 0,0235 0,0382 0,0763 0,2289 
Floresta - Extração mineral 0,0046 0,0017 0,0035 0,0105 

 

(ii) Cenário B: Governança enfraquecida e explosão das atividades socioeconômicas 
(Pessimista)  

 

Descrição: A floresta é submetida a uma alta pressão devido: a) ao alto trânsito de 

pessoas e veículos através da ponte binacional Brasil-Guiana Francesa; b) à pavimentação 

total da BR-156; e c) a expansão e melhoramento da qualidade dos ramais nas áreas dos 

assentamentos. Estas condições atraem novos colonizadores, que tomam posse de áreas 

próximas às áreas já desmatadas, com interesse especulativo na terra. Há um aumento da 

produção agrícola em função da conversão de novas áreas de floresta para atender a 

crescente demanda de produtos na cidade do Oiapoque, que, por sua vez, é resultado do 

aumento da dinâmica fronteiriça. O status de proteção da FLOTA e do Territorio 

Indigena não contêm o avanço das atividades produtivas no seu interior. Devido ao baixo 

nível de governança e a falta de assistência técnica a baixa produtividade dos sistemas 

agropecuários se mantêm.  
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Configuração sociopolítica e institucional:  

 

 Priorização das polítcas governamentais orientadas a aumentar a produção e 

facilitar o escoamento dos produtos das terras de pequenos produtores.  

 Aumento do conflito de interesses político-econômicos versus a conservação da 

floresta, elevando o risco de destituição da FLOTA no curto e médio prazo.  

 Redefinição dos limites do módulo quatro da FLOTA no ano 2016 resultantes de 

acordos político-institucionais ao invés da aplicação de critérios técnicos.  

 Deficiente atuação do Estado para introduzir tecnologias que melhorem os 

sistemas produtivos, tornando-os mais sustentáveis.  

 Ausência de políticas e aplicação de leis relacionadas com a regularização e 

legalização de terras.  

 

Quantificação: Foi considerada a taxa média anual de desmatamento do período 2004-

2008 por melhor representar o efeito da pavimentação da BR-156 e a tendência do 

desmatamento decorrentes das novas políticas de desenvolvimento do estado. Esta taxa 

foi mantida estacionária até o ano 2015. Para incorporar o efeito devido a finalização da 

pavimentação da BR 156 e o efeito associado que a abertura da ponte binacional deve 

gerar, foi realizada uma duplicação da taxa do desmatamento no ano 2016, e, 

posteriormente, uma triplicação no ano 2024 para incorporar o aumento crescente da 

pressão sobre a floresta (Tabela 4.2). A informação das variáveis “áreas de assentamento” 

e “estradas primárias” foi atualizada na iteração do ano 2010 e 2014, respectivamente. 

Para avaliar o efeito da perda de governança em termos da redução das áreas de 

conservação e da expansão da fronteira agrícola (DUCHELLE et al., 2013;  KANOWSKI 

et al., 2011) foram realizados dois procedimentos: i) Exclusão da variável “área do 

módulo quatro da FLOTA” na iteração do ano 2016 e ii) Criação de uma nova variável 

das áreas de assentamento, com base na expansão dos limites em um raio de 2 km ao 

redor dos assentementos no ano 2010 e a atualização desta variável na iteração do ano 

2017. Todas as demais variáveis se mantiveram constantes. 

 

(iii) Cenário C: Governança fortalecida e implementação de um Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais com REDD+ (Otimista) 
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Descrição: A FLOTA é consolidada dentro do SNUC como unidade de Uso Sustentável, 

seus limites estão claramente definidos e são respeitados pelos produtores pecuaristas. A 

população do Territorio Indigena melhora seus sistemas produtivos tradicionais e 

aumenta a produtividade de suas terras. Os produtores aplicam práticas para recuperação 

da fertilidade do solo e implementam sistemas de produção sustentável. Há uma maior e 

mais diversificada produção dentro das áreas de assentamentos agrícolas. O 

desmatamento diminui progressivamente, pois os produtores aderem à opção de receber 

uma compensação econômica por não ampliarem suas áreas de produção.  

 

Configuração sociopolítica e institucional:  

 

 Convergência de políticas estaduais relativas à conservação e uso sustentável dos 

recursos florestais e o desenvolvimento econômico da região norte.  

 Coordenação interinstitucional de órgãos federais e estaduais permite execução 

eficiente e efetiva do plano de manejo da FLOTA. 

 Programas federais e estaduais para a regularização e legalização da posse da terra 

entram em implementação. 

 Apoio político federal para financiar a implementação de um sistema estadual de 

monitoramento florestal, com tecnologia adequada para as condições 

climatológicas do Estado.  

 Aplicação de políticas agrícolas direcionadas a integração de atividades lavoura-

pecuária-floresta e manejo florestal comunitário. 

 Alto interesse do governo em implementar mecanismos de compensação, 

mediante um programa de pagamento por serviços ambientais (PSA) pela 

conservação da floresta em pé no contexto do mecanismo REDD+.  

 

Quantificação: Foi considerada a taxa média anual de desmatamento do período 2004-

2008 e foi mantida estacionária até o ano 2016. A partir do ano 2017, ano que se assume 

o início da implementação de um programa PSA-REDD+, foi aplicada uma taxa de 

redução anual do desmatamento, estimada com a equação 4.2.  

 

푇  = ∗ ∗ 100        Equação 4.2 
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Onde Tred representa a taxa anual de redução por uso da terra, Ad representa o 

tamanho médio da área destinada por produtor para PSA, At representa a área total 

desmatada no ano 2017 por uso da terra, n  representa o número de propriedades que irão 

aderir ao PSA. O tamanho da área destinada por produtor (Ad) foi definido com base em 

três fatores: i) tamanho médio das propriedades (tm), ii) área destinada para produção por 

propriedade (Ap) e iii) porcentagem da área de Reserva Legal (RL). Esses três fatores 

foram incorporados na equação 4.3: 

 

Ad = (RL ∗ tm)− Ap       Equação 4.3 

 

O tamanho da área destinada para PSA varia diretamente em função das 

mudanças na porcentagem da área de Reserva Legal (RL), uma vez que os outros dois 

fatores podem ser considerados estáveis ao longo do tempo. Para avaliar o efeito dessa 

variação no contexto das mudanças aprovadas no novo Código Florestal (Lei nº 12.651 

de 25 de maio de 2012), que possibilita a redução de 80% para 50% da área de RL aos 

estados da Amazônia Legal com mais de 65% do território coberto por áreas protegidas 

(ALTAFIN; VILAR, 2011;  NEPSTAD, D. et al., 2014), foram aplicados os parâmetros 

indicados na Tabela 4.3. Com base nesses parâmetros foi determinado também o tamanho 

final do programa de PSA em 2030, em termos do número de produtores participantes. 

No Apêndice 4.2 encontra-se a informação detalhada das taxas de redução anual de 

desmtamento utilizadas para a configuração espacial do programa de PSA. 

 
Tabela 4.3 Parâmetros de configuração para simulação da redução do desmatamento mediante 
implementação de um programa PSA-REDD+, com diferentes tamanhos da Reserva Legal (RL) e 
taxas de redução do desmatamento (Tred). 

  RL 80% RL 50% (1) RL 50% (2) 
 Parâmetros PE AG PE AG PE AG 
Tamanho médio das 
propriedades (ha) 100 80 100 80 100 80 

Tamanho das áreas passíveis 
de utilização (ha) 20 16 50 40 50 40 

Tamanho da área destinada 
para produção (ha) 10 8 20 10 20 10 

Tamanho da área destinada 
para PSA (ha) 10 8 30 30 30 30 

Tred final (%) no ano 2030 94 95 94 95 56 57 
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4.2.2 Estimativa do Custo de Oportunidade da Redução de Emissões por 

Desmatamento Evitado (CO-REDD+) 

A estimativa e análise do CO-REDD+ foram orientados pelo enfoque 

metodológico de PAGIOLA; BOSQUET (2009), que propõem que as atividades 

realizadas para estimativa englobem três fases principais: 1) Identificação e mapeamento 

dos usos da terra, bem como a quantificação das mudanças histórica e projetada; 2) 

Estimativa da rentabilidade da floresta e dos usos alternativos da terra e de seus estoques 

de carbono; 3) Cálculo dos custos de oportunidade e de redução de emissões em cenários 

alternativos. Dado que a etapa (1) já foi abordada detalhadamente no item 4.2.1, serão 

descritas aqui as atividades cumpridas para atender as etapas (2) e (3). 

 

Dados socioeconômicos 

Para obter a caracterização socioeconômica dos usos da terra predominantes, bem 

como suas trajetórias produtivas ao longo do tempo, foram aplicados quatro tipos de 

questionários in-situ, contendo perguntas fechadas e de múltipla escolha elaboradas 

conforme o tipo de uso da terra: i) floresta (extração de madeira), ii) agricultura e 

pecuária, iii) extração mineral (Apêndice 4.3). Registros fotográficos e pontos GPS foram 

associados a cada questionário aplicado.  

Entrevistas dirigidas ou estruturadas também foram realizadas a três tipos de 

atores: i) lideranças indígenas e comunitárias, ii) extensionistas rurais, e iii) gestores 

institucionais sediados nas capitais dos municípios de Calçoene e Oiapoque, assim como 

em Macapá. Além das atividades da pecuária, agricultura e garimpo, foi caracterizada a 

atividade de extração seletiva de madeira, praticada nas áreas de assentamento próximas à 

cidade do Oiapoque. 

A coleta de dados abrangeu o período de 2011 a 2013 (Tabela 4.4), no qual foram 

realizadas cinco campanhas de campo. A técnica de amostragem utilizada foi não 

probabilística, por julgamento (SILVA, J. G., 2005).  

No total foram aplicados 70 questionários, dos quais 40 foram para as atividades 

de agricultura e pecuária, 24 para extração mineral e 6 para floresta. No total foram 

realizadas 40 entrevistas, sendo 34 ao longo das campanhas de campo e seis (6) durante o 

segundo semestre de 2013.  
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Tabela 4.4 Calendário das coletas de campo no período de 2001 a 2013.  

 Data Ferramenta 
aplicada 

Objetivo(s) 

Campanha 1 09-11/05/2011 Observação direta Identificação das alterações na paisagem 
causadas pelas diferentes atividades produtivas e 
visita aos principais centros comunitários 
localizados ao longo da BR-156, com 
levantamento de pontos GPS e registros 
fotográficos.  

Campanha 2 19-22/09/2012 Questionários (17) 
/ 
Entrevistas (1) 

Conhecer o entorno social, econômico e 
institucional, no qual são desenvolvidas as 
atividades de mineração, bem como a estrutura 
organizativa da Cooperativa de garimpeiros de 
Lourenço.  

Campanha 3 03-06/12/2012  Questionários (7) / 
Entrevistas (30) 

Conhecer o processo produtivo in-situ para 
obtenção do ouro e levantar a informação 
relativa a custos, despesas e rendimentos 
associados com essa atividade. Os questionários 
foram aplicados nas unidades produtivas e as 
entrevistas dirigidas aos garimpeiros individuais. 

Campanha 4 27/11-
05/12/2012 

Questionários (40) 
/ Entrevistas (3) 

Levantar informação de custos, despesas e 
rendimentos associados às atividades de pecuária 
e agricultura familiar. Os questionários foram 
aplicados indistintamente em lotes de 
propriedade comunitária ou individual. As 
entrevistas foram aplicadas aos funcionários do 
RURAP. 

Campanha 5 27-29/03/2013 Questionários (6) Levantamento no nível de propriedade de 
informação de custos, despesas e rendimentos 
associados à extração de madeira.  

 

Para validação e comparação dos dados primários foi utilizada a informação 

temática de agricultura e pecuária disponível no banco de dados agregados do Sistema 

IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Foram adicionados dados da série histórica 

2000-2012 do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA) do município e 

dados georeferenciados do inventário do rebanho bovino do ano 2010, que foram obtidos 

do IBGE – Amapá. A informação referente ao cadastro de atividades de extração mineral 

foi acessada através do Sistema de Informações Geográficas da Mineração – SIGMINE 

da Direção Nacional Produção Mineral - DNPM, bem como através de documentos 

disponibilizados pelo Instituto de Meio Ambiente e Ordenamento Territorial do Amapá 

(IMAP).  

 

Estimativa de benefícios líquidos de usos da terra 

Para determinar a rentabilidade (i.e. beneficio líquido) dos usos da terra utilizou-

se a expressão matemática (Equação 4.4) referida por (WHITE; MINANG, 2011): 

휋 = 푝푞 − 푐      Equação 4.4 
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Onde π representa a rentabilidade em reais por hectare (R$/ha), p o preço do 

produto comercializado em reais por quilograma (R$/kg), q a quantidade produzida por 

hectare ou rendimento desse produto (kg/ha) e c o custo em reais de produzi-lo em um 

hectare (R$/ha). A receita (pq) está diretamente associada com a produção em um 

determinado uso da terra, enquanto que o custo (c) com os insumos físicos (i.e. capital) e 

a mão de obra utilizada. 

No caso da agricultura, foram coletados, numa primeira fase, dados secundários 

sobre a área plantada (ha), a produção (t) e o rendimento (t/ha) das sete culturas mais 

representativas do Estado do Amapá (arroz, feijão, mandioca, milho, banana, laranja e 

abacaxi), utilizando as informações do LSPA do IBGE (2011) para o período 2000-2010. 

Em uma segunda fase foram coletados dados primários, focados no sistema produtivo da 

mandioca, por ser esta a cultura de maior expressão do estado e também da região norte, 

não apenas em termos produtivos ( 15 mil toneladas/ano), como também  econômico ( 

50% do valor da produção agrícola total) e sociocultural (fonte de alimentação e renda da 

população rural) (IBGE, 2012a;  TABAJARA, 2011). As informações coletadas das 

outras culturas referiram-se somente a preços e quantidades comercializadas de cada 

produto e visam conhecer seus aportes na formação da renda do produtor.  

Já na pecuária, seguiu-se um procedimento similar ao da agricultura, focando na 

coleta de dados primários apenas no sistema de produção do gado bovino, pois é o 

rebanho que ocupa a maior extensão de terra firme na região norte do estado e que se 

destina principalmente a produção de carne (95%), sendo apenas os 5% restantes para 

produção de leite (IBGE, 2004;2013).  

Para o caso da extração mineral foram utilizados apenas dados primários devido à 

ausência de fontes de dados secundários que permitissem a comparação entre eles. Da 

mesma forma, procedeu-se a coleta de dados na atividade de extração seletiva de madeira 

serrada que, em grande parte, é realizada ilegalmente. Embora seja uma atividade de 

expressão mínima em termos econômicos e realizada por poucos produtores da região 

norte, a estimativa da rentabilidade da floresta é essencial para a determinação do custo 

de oportunidade do produtor, porque permite comparar com os outros usos alternativos da 

terra e determinar a diferença de rentabilidades (WHITE; MINANG, 2011). 

Para todos os usos da terra foram coletados dados primários referentes às 

diferentes fases e atividades do processo produtivo associado a cada uso: i) Preparação ou 

implementação, ii) Manutenção ou manejo iii) Colheita e/ou pós-colheita. Para cada fase 
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foram determinados os insumos e a mão de obra utilizada. Para insumos com mais de um 

ano de duração (ex. máquinas e ferramentas não manuais) foi determinado seu custo 

anual por hectare mediante cálculo de depreciação. Para o custo das atividades, foram 

utilizadas duas informações chaves: i) Preço referencial de um dia de trabalho na região 

(i.e. diária - R$/dia) e o ii) Número de dias trabalhados por atividade (N° dias/mês), com 

base na elaboração de um calendário mensal de trabalho. Os preços de venda ou 

comercialização dos produtos utilizados para o cálculo da receita anual foram os 

praticados no mercado local em 2012. Todos os cálculos foram realizados em relação a 

um hectare.  

 

Estimativa do Valor Presente Líquido 

Com base no fluxo de custos e benefícios gerados nas diferentes fases das 

atividades determinou-se a rentabilidade (i.e. benefício liquido) obtida dentro de um 

hectare de terra (R$/ha). No entanto, para viabilizar a comparação de atividades com 

períodos de duração diferentes (i.e. anual ou plurianual), foi utilizada a equação 4.5, 

fórmula do Valor Presente Líquido (VPL), que representa a soma de todos os custos e 

benefícios de uma atividade descontados dentro de um determinado horizonte temporal. 

 

VPL =∑
( )

T
t=0 =π0+

(1+r)
+

(1+r)2 +…+
(1+r)T          Equação 4.5 

 

Onde: 

t= tempo (anos 1, ano 2,..., ano n) 

T= abrangência do horizonte temporal  

π= rentabilidade anual  

r= taxa de desconto  

 

Para manter a coerência na temporalidade das análises considerou-se para o 

cálculo do VPL o mesmo período de tempo utilizado na simulação do desmatamento 

(2009-2030, 22 anos) e uma taxa de desconto de 5,93% (arredondado em r=6%), que foi 

determinada a partir do cálculo da média geral das taxas de juros aplicadas nos programas 

governamentais de Crédito Rural do Sistema Financeiro Nacional (BRASIL, 2013). 
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Geração da curva de custo de oportunidade 

A representação gráfica das diferenças derivadas dos retornos da floresta e 

daqueles usos da terra que a substituiriam com as diferenças nos estoques de carbono das 

emissões evitadas pela conversão da floresta é denominad de curva de custo de 

oportunidade (PAGIOLA; BOSQUET, 2009;  WHITE; MINANG, 2011). Esta curva 

permite realizar a comparação do custo de não conversão florestal (R$/t CO2e) de vários 

usos da terra e o potencial de redução de emissões associado (t CO2). Para a geração desta 

curva foi utilizado o software REDD Abacus SP (HARJA et al., 2011), com a seguinte 

informação: i) matriz de transição do uso floresta para outros usos (ha); ii) estoque médio 

de carbono por uso da terra (t C/ha); e iii) valor presente liquido (VPL) de cada uso da 

terra. O cálculo do custo de oportunidade foi realizado com Equação 4.6 (MERGER et 

al., 2012):  

 

퐶푂 =
∗ ,

               Equação 4.6 

 

COred é o custo de oportunidade de evitar a conversão da floresta de um hectare 

para um uso alternativo da terra e é expressado em R$/tCO2e. VPLflo representa o fluxo de 

custos e receitas descontados do uso floresta, enquanto que VPLut representa o fluxo de 

custos e benefícios descontados de uma atividade resultado da conversão florestal. 

Ambos são expressos em R$/ha. Cflo é o estoque médio de carbono (acima do solo + 

raízes) da floresta e Cut é o estoque médio de carbono da atividade causante da conversão 

da floresta, expressados em tC/ha e 3,67 é o fator de conversão necessário para 

transformar as unidades de emissão de toneladas de carbono (tC) para toneladas de 

carbono equivalente (tCO2e) (WHITE; MINANG, 2011).  

É importante mencionar que todas as atividades consideradas para a construção da 

curva têm sido causa de conversão da floresta há mais de 20 anos na área de estudo. Esta 

consideração é importante, haja vista que mecanismo de REDD+ estabelece que os 

projetos que baseiam suas linhas de base (i.e. níveis de referência) na tendência histórica 

das mudanças do uso da terra devem considerar um período anterior de 10 a 12 anos a 

partir do qual se realizarão as projeções futuras de desmatamento (SHOCH; EATON; 

SETTELMYER, 2013). 
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Análise de sensibilidade e de cenários 

Três cenários, com critérios coerentes com os utilizados nos cenários futuros do 

ítem 4.2.1, foram construídos (Tabela 4.5) com o propósito de analisar de que forma 

possíveis alterações futuras na paisagem se relacionam com a variação no custo de 

oportunidade dos usos da terra e suas emissões associadas.  

 
Tabela 4.5 Descrição dos critérios para construção dos cenários que objetivam a análise do custo 
de oportunidade dos usos da terra na região norte do estado do Amapá. 

 Pecuária Agricultura 
(mandioca) 

Extração mineral 
(garimpo) Extração de madeira 

Cenário A  
Valor presente de 
custos e benefícios não 
varia.  

Valor presente de custos 
e benefícios não varia.  

Valor presente de 
custos e benefícios não 
varia.  

Valor presente de 
custos e benefícios não 
varia.  

Cenário B 

Baixa lotação de 
cabeças por hectare e 
manejo precário de 
pastos e do gado. 
Aumento do número de 
cabeças vendidas por 
hectare em 30%. Os 
custos de implantação e 
manutenção aumentam 
em 50%. 

O aumento da área 
plantada sem 
melhoramento nem 
tecnologia de produção 
gera um aumento de 
10% da produtividade. 
Os custos de produção 
aumentam 
proporcionalmente em 
10%. Os preços da saca 
de farinha aumenta em 
30%. 

Aumento em 5% dos 
custos de implantação 
e operação e 5%, de 
aumento da produção 
ao longo do ciclo 
produtivo (6 anos). 

A área de reserva legal 
diminui (ARL 50%) e a 
fiscalização é quase 
inexistente. A demanda 
de madeira aumenta 
com a expansão da 
cidade em 50%, 
elevando 
proporcionalmente os 
custos de extração, 
também em 50%. 

Cenário C 

O manejo do gado é 
melhorado, aplicando-
se práticas de 
confinamento. O peso 
final médio do animal 
para venda aumenta em 
40%. O número de 
cabeças vendidas por 
hectare aumenta em 
30%. Os custos de 
manutenção aumentam 
em 20%. 

A implementação de 
sistemas sustentáveis de 
produção e uso de novas 
variedades de mandioca 
aumentam a 
produtividade da cultura 
em 50%. Os custos de 
produção aumentam em 
20% e os preços de 
venda da saca de farinha 
aumentam em 30%. 

Aumento em 10% dos 
custos de implantação 
e operação sem variar 
o nível de produção ao 
longo do ciclo 
produtivo (6 anos). 

A venda de madeira é 
feita de maneira legal e 
é apenas extraída 
dentro das áreas 
passiveis de uso nos 
assentamentos. A 
diminuição na oferta de 
madeira produz um 
aumento nos preços de 
venda de 25%. 

 

Primeiramente foi realizada uma análise de sensibilidade na qual o efeito na 

alteração das seguintes variáveis foi avaliado: 1) preços de venda dos produtos por 

atividade, 2) produção por hectare, 3) nível de insumos e 4) quantidade de mão de obra.  

Com base nestes resultados, as matrizes de transição dos períodos 1985-2008 e 

2004-2008, os valores do estoque médio de carbono de cada uso da terra e os cenários do 

custo de oportunidade foram modelados no programa REDD Abacus SP. Mantiveram-se 

constantes o horizonte temporal (i.e. 22 anos) e a taxa de desconto anual (6%). 
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4.3 Resultados 

4.3.1 Modelagem da dinâmica de uso e cobertura do solo: retrospectiva e prospectiva 

Calibração  

Os fatores determinantes de desmatamento na área de estudo em ordem 

hierárquica foram: i) Distância ao antigo desmatamento para transição floresta-pecuária 

(peso de evidencia W+=4,0) e floresta-agricultura (peso de evidencia W+=3,7); ii) 

Distância às estradas primárias (W+=3,6), iii) Distância às estradas rurais ou ramais 

(W+=3,16); e iv) Distância às estradas secundárias ou sem pavimento (W+=2,71).  

Não foi encontrada uma tendência clara da variável custo de oportunidade em 

relação ao desmatamento, assim custos de oportunidades positivos não necessariamente 

favoreceram o desmatamento (valores W+ positivos).  

Segundo o teste do Coeficiente de Crammer (V), dos 315 pares de variáveis 

correspondentes às três transições de uso e cobertura do solo, apenas 7 pares mostraram 

uma correlação espacial significativa ( 

Tabela 4.6).  
 

Tabela 4.6 Valores de correlação para sete pares de variáveis com aplicação dos testes: 
Coeficiente de Cramer (V). Floresta = 4, Pecuária = 1, Agricultura = 2 e Garimpo = 3. 

Transição Primeira Variável Segunda Variável V 
4 1 Áreas protegidas (PAs) Distância a Território Indígena (DIt) 0,7826 
4 1 Áreas protegidas (PAs) Altitude (Alt) 0,5206 
4 2 Áreas protegidas (PAs) Distância a Território Indígena (DIt) 0,7832 
4 2 Áreas protegidas (PAs) Altitude (Alt) 0,5206 
4 3 Áreas protegidas (PAs) Distância a Território Indígena (DIt) 0,7839 
4 3 Áreas protegidas (PAs) Altitude (Alt) 0,5181 
4 3 Distância aos centros urbanos (Duc) Distância aos Assentamentos Rurais (DSe) 0,5053 

 

No entanto, considerando-se qua cada variável do modelo tem um objetivo 

específico na avaliação das interações e ainda a conhecida importância das áreas 

protegidas na contenção do desmatamento, não foi descartada nenhuma variável do 

modelo (PÉREZ-VEGA; MAS; LIGMANN-ZIELINSKA, 2012;  STICKLER et al., 

2009). 
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Simulação e validação 

Os resultados mostram que há pouca diferença no desempenho do modelo na 

simulação do desmatamento quando comparado o índice de similaridade mínima e 

máxima para resoluções espaciais entre 90 metros e 105 metros, a qual tende a ser 

mínima conforme aumenta a resolução espacial (Figura 4.3).  

 

 
Figura 4.3 Curvas de similaridade geradas com a função de decaimento constante para avaliação 
do mapa de desmatamento de 2004. 

 

As curvas de similaridade plotadas com os valores dos índices de similaridade 

refletem a alta coincidência nos padrões do desmatamento a partir de uma resolução 

espacial de 210 metros, a partir da qual as curvas passam a se sobrepor. Isto pode ser 

visualizado espacialmente nos mapas de similaridade gerados (Figura 4.4). 

 

0

25

50

75

100

30 90 150 210 270 330

In
di

ce
 d

e 
Si

m
ila

rid
ad

e 
 F

uz
zy

 (%
)

Resolução espacial (m) 

Mínima

Máxima



81 
 

 
Figura 4.4 Mapas gerados no processo de avaliação da similaridade com base no método de 
similaridade recíproca para o mapa de desmatamento real de 2004. O mapa de similaridade 
mínima e máxima representam, respectivamente, o menor e o maior nível de similaridade 
(coincidência) obtido entre o desmatamento real e o simulado. 

 

4.3.2 Projeção de cenários futuros 

A redução acumulada da cobertura florestal no ano 2030 é notavelmente maior no 

cenário pessimista do que nos outros dois cenários simulados (Figura 4.5). Tomou-se 

como referência para a comparação a extensão da cobertura florestal em 2008 (16.633,04 

km2). 

No cenário otimista é possível observar um claro efeito na redução do 

desmatamento obtido com a implementação de um programa de PSA-REDD+, o que 

resulta em um nível de desmatamento próximo ao do histórico projetado (Tabela 4.7).  
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Figura 4.5 Histórico real do desmatamento de 1985 a 2008 e projeção do desmatamento para 22 
anos simulados (2008 – 2030), de acordo com os pressupostos dos três cenários base e suas 
variações: cenário A (histórico projetado), cenário B (pessimista) e cenário C (otimista). 

 

Cenário A: O histórico dos fatos permanece no futuro (histórico projetado) 

 

No cenário A, a expansão do desmatamento continua e mantêm o mesmo padrão 

de distribuição espacial observado historicamente, o qual se concentra ao longo das 

estradas principais e ramais e nas proximidades dos centros urbanos. 

 
Tabela 4.7 Desmatamento acumulado e taxa anual de desmatamento para 22 anos simulados 
(2008 – 2030) para os três cenários base e suas variações: cenário A (histórico projetado), cenário 
B (pessimista) e cenário C (otimista). 

 Histórico 
projetado 

(A) 
Pessimista 

(B) 

Otimista 
(C) 

Sem 
PSA-REDD+ 

Com 
PSA-REDD+ 

Redução da cobertura 
florestal em 2030 (% / km2) 2,6 / 429,5 9,4 / 1.555,4 3,9 / 656, 4 2,9 / 480,4 

Taxa anual de desmatamento 
(%)  0,12 0,43 0,18 0,13 

 

A floresta experimenta uma conversão total de 1,27%, medida a partir do 

desmatamento existente em 2008. Deste total, 0,66% correspondem ao surgimento de 

novas áreas de pecuária, as quais se estendem ligeiramente para o interior da FLOTA e 
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do Território Indígena, enquanto que 0,51% são terras destinadas à agricultura, a qual se 

mantêm dentro dos limites do assentamento do Carnot e ao redor da aldeia do Manga e 

apenas 0,1% é resultado da expansão do garimpo (Figura 4.6), atividade desenvolvida, 

em grande parte, dentro dos limites do assentamento do Lourenço. 

 

Cenário B: Governança enfraquecida e explosão das atividades socioeconômicas 

(Pessimista) 

 

No cenário B a pecuária avança notavelmente para o interior da área da FLOTA e 

do Território Indígena, mantendo o padrão de distribuição espacial e a concentração ao 

longo da BR 156 e nas proximidades das áreas urbanas, respectivamente. No entanto, 

novas áreas desmatadas para pecuária surgem no interior das terras indígenas (Figura 

4.6).  

A agricultura se expande no interior dos limites da área do assentamento do 

Carnot, abrangendo quase a totalidade da sua área ( 85%). As novas áreas de pecuária 

representam uma conversão de 89.805 ha (5,1%) de floresta, as de agricultura, 42.099 ha 

(2,53%) e as de garimpo, 1.934 ha (0,11%). Assim, as novas áreas de produção 

representam uma conversão de floresta de 1.338,4 km2 (8,05%), considerando-se como 

referência o ano 2008. 
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Figura 4.6 Representação espacial dos cenários futuros de desenvolvimento: cenário A (histórico projetado), cenário B (pessimista – B 2x3) e cenário C 
(otimista – com PSA).  
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Cenário C: Governança fortalecida e implementação de um Programa de Pagamento por 

Serviços Ambientais com REDD+ (Otimista) 

A adesão dos pequenos produtores que possuem terras localizadas ao longo da estrada 

BR 156 e/ou ramais ao programa de PSA-REDD+  faz uma contensão do desmatamento, o 

que é determinante para que este não avançe para o interior da FLOTA e do Território 

Indígena. A implementação do programa de PSA-REDD+ evita que 182,15 km2 e 74,93 km2 

de floresta sejam convertidos para atividades de pecuária e agricultura, representando 94% e 

95,5% de redução do desmatamento com relação à taxa média anual (0,11%) do período 

2004-2008, respectivamente. Esta redução, por sua vez, representa uma participação de 1128 

e 376 produtores pecuaristas, e de 791 e 211 agricultores familiares, que mantem uma RL de 

80% e 50%, respectivamente. Não se observaram diferenças importantes na paisagem 

derivadas do tamanho da RL, exceto o próprio tamanho da área de PSA o qual é decorrente do 

tamanho da área passível de utilização pelos produtores ( 

Figura 4.7). 

 

Cenário C 
RL 50% 

   

Cenário C 
RL 80% 

   
 Zona Norte Zona Central  Zonal Sul 

 

Figura 4.7 Tamanho e distribuição das áreas de PSA-REDD+ (em cian) no cenário C com 80% e 50% 
de área de reserva legal (RL), nas três zonas hipotéticas da área de estudo. As diferentes cores 
representam as atividades de pecuária (vermelho) e agricultura (amarelo), a cor verde representa a 
floresta. 
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4.3.3 Estimativa do Custo de Oportunidade da Redução de Emissões por Desmatamento 

(CO-REDD+)  

Análise de Rentabilidades 

As trajetórias de uso da terra de cada atividade são bastante diferenciadas. Enquanto a 

extração de madeira e a pecuária são atividades que geram receitas dentro de ciclos de 

produção anual, a agricultura e o garimpo geram receitas dentro de ciclos plurianuais (Figura 

4.8). A pecuária apresenta a rentabilidade mais baixa entre todas as atividades (R$ 329, 7/ha) 

que se reproduz ao longo do horizonte de análise. Ademais, é a única atividade que gerou uma 

rentabilidade negativa (R$ -259,7/ha) no primeiro ano, devido a ausência de receitas nesse 

ano.  

 
Figura 4.8 Análise de rentabilidade plurianual de quatro atividades de uso da terra. 

 

A agricultura, representada pela cultura da mandioca e um ciclo produtivo de seis 

anos, apresenta rentabilidades positivas no primeiro (R$ 1.967,5/ha) e segundo (R$ 

2.244,1/ha) anos do ciclo. Nos quatro anos seguintes, que correspondem ao pousio da terra, 

não são gerados custos nem receitas e a rentabilidade é zero. A diferença da rentabilidade 

entre o primeiro e segundo ano se deve ao fato de que não há custos para preparação do solo 

no segundo ano. 

O garimpo tem um ciclo produtivo de igual extensão ao da mandioca (seis anos) e é 

uma atividade que gera quatro anos de alta rentabilidade positiva decrescente, que varia entre 

R$ 23.878,2 e R$ 338.369,1 por hectare, e é seguido de dois anos de alta rentabilidade 
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negativa crescente. Essa transição de uma alta rentabilidade positiva a uma alta rentabilidade 

negativa deve-se a diminuição da alta sensibilidade à diminuição no nível de produção.  

A extração da madeira por não requerer investimentos para o estabelecimento da 

atividade não gera custos de implementação, mas tão somente de operação. 

Consequentemente, apresenta uma rentabilidade positiva (R$ 170,55/ha) que se replica no 

horizonte temporal da análise. O baixo nível de rentabilidade está associado ao baixo nível de 

receita, e não ao baixo nível de seus custos. 

 

Valor Presente Líquido (VPL) 

Em termos de valor presente a rentabilidade global no horizonte de 22 anos (r= 6%), 

podemos observar que o garimpo, apesar de gerar perdas consideráveis no quinto e sexto ano 

de seu ciclo produtivo, tem  rentabilidade expressivamente maior do que as demais atividades, 

apresentado um VPL de R$ 1.360.543,1/ha. A agricultura é a segunda atividade mais rentável, 

com VPL de R$ 10.115,6/ha, enquanto que a pecuária (R$ 3.710,8/ha) e a extração seletiva de 

madeira (R$ 2.053,6/ha) apresentam valores relativamente comparáveis entre si, mas 

consideravelmente mais baixos do que as outras duas atividades. 

  

Curva do Custo de Oportunidade de REDD+ 

O custo de oportunidade de evitar a conversão do uso da terra na área de estudo varia 

entre R$ 3,00/tCO2e e R$ 2.410,00/tCO2e, correspondente a um potencial de abatimento anual 

de emissões entre 2,87 tCO2e e 0,48 tCO2e por hectare. 

O maior potencial de abatimento de emissões deriva de evitar-se a conversão de 

floresta para atividades de pecuária (0,14 tCO2e/ha/ano), seguidas da conversão para 

atividades de agricultura (0,11 tCO2e/ha/ano) e garimpo (0,02 tCO2e/ha/ano). O custo pela 

redução dessas emissões, no entanto, apresenta outra ordem hierárquica. Assim, evitar a 

conversão de floresta para pastagem tem um custo de R$ 3,00/tCO2e, enquanto de floresta 

para agricultura de R$ 15,00/tCO2e e de floresta para garimpo de R$ 2.410,00/tCO2e.  

Por outro lado, seguindo o preço médio da tonelada de carbono (R$ 14,6/tCO2e = US$ 

7,5/tCO2e) para projetos desenvolvidos com os delineamentos do Padrão Voluntário de 

Carbono (VCS, sigla em Inglês), seria possível que tanto as emissões procedentes da 

conversão de floresta para pecuária quanto as emissões provenientes de floresta para 

agricultura pudessem ser evitadas (Figura 4.9), no entanto, para esta última, seria necessário 

um investimento do Estado de R$ 0,38/tCO2e. Adicionalmente, se considerarmos o preço da 
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tonelada de carbono negociada em 2013 (R$ 9,58/tCO2e = US$ 4,9/tCO2e), apenas as 

emissões evitadas pela atividade da pecuária teriam potencial de comercialização.  

 

 
Figura 4.9 Curva de custo de oportunidade e de redução de emissões. A linha vermelha pontilhada 
paralela ao eixo horizontal representa o preço médio da tonelada comercializada no mercado de 
carbono voluntário para projetos REDD+ desenvolvidos com metodologia VCS, enquanto a linha 
paralela ao eixo vertical representa a quantidade máxima de emissões que seriam abatidas com esse 
preço. 

 

Na hipótese de serem consideradas as emissões evitadas de atividades como o garimpo 

dentro das negociações futuras de REDD+ no contexto da UNFCCC seria muito pouco 

provável conseguir um preço de tonelada de carbono que cubra seu custo de oportunidade. 

 

Cenários: Variação do Custo de Oportunidade e Emissões Evitáveis 

Os resultados da modelagem do custo de oportunidade mostram que no cenário 

pessimista o custo de oportunidade da pecuária (R$2,7/tCO2e) diminui 8% em relação ao 

cenário histórico projetado (R$ 3,0/tCO2e) apesar da expansão desta atividade produzir uma 

relação de cerca de 4:1 (Tabela 4.8). Essa diminuição é em parte explicada pelo fato de que os 

custos relacionados com a implementação e manutenção da atividade se incrementam em 

50%, mas também pela persistência do mau manejo das pastagens e do gado, gerando 

rentabilidades pequenas associadas a uma grande quantidade de emissões. 
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Tabela 4.8 Emissões acumuladas de CO2e e custo de oportunidade, por transição dos usos da terra para 
os três cenários futuros de desenvolvimento: cenário A (histórico projetado), cenário B (pessimista – B 
2x3) e cenário C (otimista – sem PSA). 

Cenários Transições 
Emissões acumuladas  Custo de oportunidade 

tCO2e total tCO2e/ha R$/tCO2e 

A 

Floresta - Pecuária 4.962.347,00 2,87 3,00 
Floresta - Agricultura 3.751.384,00 2,17 14,97 
Floresta - Garimpo 838.873,51 0,48 2.410,21 

 
     

B 

Floresta - Pecuária 45.991.075,31 26,58 2,75 
Floresta - Agricultura 21.325.840,28 12,33 28,85 
Floresta - Garimpo 1.034.288,26 0,60 2.529,08 

 
     

C 

Floresta - Pecuária 15.986.436,57 9,24 6,86 
Floresta - Agricultura 7.412.833,70 4,28 48,84 
Floresta - Garimpo 359.517,22 0,21 1.381,90 

 

Uma situação contrária se observa no cenário otimista, no qual o custo de 

oportunidade da pecuária (6,9/tCO2e) é 130% maior do que do cenário histórico projetado 

apesar de também produzir um aumento importante do desmatamento e emissões. A aplicação 

de práticas sustentáveis de manejo do gado e a renovação e o manejo das pastagens, geram 

20% de aumento nos custos, mas levam a obter um gado de melhor qualidade, o que gera 

maiores retornos com sua venda, derivando, assim, um aumento do custo de oportunidade da 

atividade. 

Na agricultura os resultados da modelagem mostram que o custo de oportunidade 

aumentam tanto no cenário pessimista (R$ 28,8/tCO2e) como no otimista (R$ 48,8/tCO2e) em 

comparação ao cenário histórico projetado (R$ 14,9/tCO2e) como um efeito direto do 

aumento na produtividade. No caso do cenário pessimista, o aumento do custo de 

oportunidade está relacionado com uma maior área disponível para a produção, enquanto que 

no cenário otimista está relacionado ao melhoramento do sistema produtivo, que embora gere 

maiores custos de manutenção, gera também maiores receitas. 

Nos três cenários a pecuária é a atividade que apresenta o maior potencial de redução 

de emissões por ano, o qual varia entre 0,2 - 2,1 milhões de tCO2e a um custo entre R$ 3,00 a 

R$ 6,86 por tCO2e.  
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4.4 Discussão  

4.4.1 Modelagem da dinâmica de uso e cobertura do solo  

As relações de influência das variáveis utilizadas no modelo de desmatamento 

concordam com as relações das variáveis utilizadas em modelos de trabalhos similares para a 

região amazônica (AGUIAR et al., 2007;  DE ESPINDOLA et al., 2012;  KIRBY et al., 2006;  

NEPSTAD, DANIEL et al., 2001). A proximidade às antigas manchas de desmatamento, as 

estradas (incluídos os ramais) e as áreas urbanas foram as principais forças determinantes do 

desmatamento, sendo a principal conversão a de floresta para atividades de pecuária e 

agricultura (em especial quando localizadas próximas às estradas pavimentadas). A falta de 

relação do desmatamento com o custo de oportunidade teve a influência dos elementos da 

paisagem mascarando sua real relação (células com custo de oportunidade positivo estão 

muito próximas de células com custo de oportunidade negativo). No entanto, espacialmente 

pode-se observar (Fig. 2 Apêndice 4.1) que a relação entre os custos de oportunidade 

positivos e o desmatamento existe, e que é mais intensa conforme aumenta a proximidade às 

estradas e às áreas urbanas.  

A confiabilidade do modelo para a simulação do desmatamento em geral é comparável 

com a de outros modelos desenvolvido para a região amazônica (MAEDA et al., 2010;  

PIONTEKOWSKI et al., 2012;  SOARES-FILHO et al., 2002;  STICKLER et al., 2009), 

quando consideradas resoluções espaciais iguais ou superiores a 100 m. Entretanto, para 

resoluções inferiores, a confiabilidade do modelo é ainda superior. Enquanto modelos 

desenvolvidos para a região amazônica obtiveram um índice de similaridade mínima variando 

de 40% a 65%, para uma resolução espacial de 100 m, o presente modelo obteve um índice de 

similaridade ainda maior (67%) para uma resolução espacial inferior a 30 m. 

 

4.4.2 Cenários futuros: Políticas para o controle e redução das emissões de carbono 

De forma geral a simulação dos três cenários demostrou que até o ano 2030 o 

desmatamento, apesar de não chegar a comprometer uma extensiva proporção do recurso 

florestal ( 10% no cenário B) da região Norte do Amapá, pode mudar consideravelmente sua 

trajetória, como resultado da implementação de políticas locais ou nacionais, ora com ênfase 

na conservação e uso sustentável da floresta ora com ênfase no desenvolvimento econômico 

da região, e também como resultado da prioridade de implementação destas políticas.  



91 
 

No cenário A onde o contexto político-institucional e as forças motrizes do 

desmatamento não mudam em relação ao hitórico do desmatamento (1985 a 2008), a área 

total de floresta reduz em apenas 2,58%. Isto significa que a conversão da floresta continuaria 

sendo governada por uma pecuária extensiva de baixa produtividade e com algumas áreas de 

fim especulativo, uma agricultura exclusivamente de subsistência com sistemas produtivos 

insustentáveis e uma extração de ouro com pouco controle no uso de mercúrio para separação 

do mineral.  

Contrariamente, no cenário B haveria um aumento abrupto do desmatamento ao longo 

de toda a BR-156, o qual avançaria para o interior da FLOTA, Território Indígena e inclusive 

do assentamento Vila Velha. A conversão de floresta para pecuária se concentraria na zona 

norte da mesma forma que o cenário A, no entanto, novos focos de desmatamento 

apareceriam nas proximidades da cidade de Calçoene e no interior do Território Indígena ao 

longo da BR-156. O desmatamento por expansão da agricultura cobriria quase a totalidade da 

área do assentamento do Carnot e também se expandiria nas áreas existentes ao longo da BR-

156.  

Esta dinâmica confirma, por um lado, o efeito decisivo que tem na expansão do 

desmatamento a proximidade às áreas já desmatadas e a distância às estradas (especialmente 

em áreas onde existe expansão da rede viária), fenômeno já identificado na região amazônica 

por outros autores (ALVES, 2002;  SOARES-FILHO et al., 2001;  XIMENES et al., 2008); e 

por outro lado, evidencia um fato muito importante, a vulnerabilidade das Áreas Protegidas 

(i.e. Flota e Territórios Indígenas do Uaçá) ao avanço da fronteira agrícola como o observado 

no cenário B (Figura 4.6). 

SOARES-FILHO et al. (2010) relatam que os Territórios Indígenas (TI) assim como 

as áreas protegidas apresentam uma alta efetividade na contenção do desmatamento em áreas 

de fronteira agrícola ativa, e que inclusive as TI não são afetadas com o aumento de sua 

população (NEPSTAD, DANIEL; SCHWARTZMAN; et al. (2006). Por outra parte, estes 

últimos afirmam que o sucesso na implementação destas áreas protegidas em áreas de alto 

risco de expansão da fronteira agrícola dependerá de uma ampla base de apoio político. Estas 

duas afirmações complementam-se, e dão sustento a projeção do desmatamento e ocupação 

das áreas de florestas que observamos no cenário B. Caso, não existam as condições sócio-

políticas e institucionais necessárias que garantam o papel das áreas protegidas como 

mecanismo de conservação da biodiversidade, não haverá efetividade na contenção do 

desmatamento. 
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Um modelo de desenvolvimento focado no avanço da fronteira agrícola, como o 

representado na simulação do cenário B, comprometerá no médio e longo prazo os planos do 

Estado de obter benefícios a partir do mecanismo do REDD+. Pois, os potencias cobenefícios 

ecológicos que se esperam com este mecanismo, estão associados com a manutenção da 

estabilidade ecológica e a provisão de vários serviços ecossistêmicos, que estariam seriamente 

ameaçados com o avanço do desmatamento (GIBSON et al., 2011;  MICHALSKI; PERES, 

2013;  PERES et al., 2010;  STICKLER et al., 2009). 

A simulação do cenário C, por sua vez, demostra que pode existir um caminho mais 

sustentável conciliando o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. A 

evidência desse caminho está na redução do desmatamento em 26% com relação ao nível que 

seria alcançado (656.18 km2) sem a implementação de um programa de PSA-REDD+. No 

entanto, a implementação do programa de PSA-REDD+ pressupõe a implementação de 

políticas direcionadas ao melhoramento e fortalecimento das capacidades institucionais para 

realizar monitoramento, relato e verificação (MRV) da redução de emissões comprometidas, 

políticas para regularização fundiária e políticas para o fomento de adoção de práticas 

sustentáveis nos sistemas produtivos.  

O fortalecimento da governança concretizada na implementação do programa PSA-

REDD+ garante não só a redução do desmatamento senão o fluxo de cobenefícios ecológicos 

(STICKLER et al., 2009). Estes cobenefícios, embora não sejam considerados na valoração 

dos custos de REDD+ (WHITE; MINANG, 2011), são considerados por investidores com 

preferência em negociar o carbono de projetos desenvolvidos com padrões de verificação que 

exijam o cumprimento de salvaguardas ambientais (e sociais), cuja preferência é expressa em 

melhores preços pagos pela tonelada de carbono (JAGGER et al., 2012). 

 

4.4.3 Estimativa do custo de oportunidade de REDD+ 

De acordo com MERGER et al. (2012) e WHITE; MINANG (2011) em uma revisão 

de 29 estudos realizados em vários países da região tropical sobre custos de oportunidade de 

uso da terra se identificou que estes podem variar entre R$ 1,64/ tCO2e - R$ 8,17 por tCO2e, 

com uma media de R$ 4,91/tCO2e. Igualmente, AGUIRRE et al. (2013) encontraram que na 

região andino tropical do Equador os custos de oportunidade variaram entre R$ 1,95/ tCO2e - 

5,67/ tCO2e para culturas anuais e temporárias como milho, arroz e mandioca. 

Em pesquisas realizadas na Amazônia Peruana, ARMAS et al. (2009) encontrou que o 

custo de oportunidade médio era de R$ 8,6/ tCO2e. Para o caso da Amazônia Brasileira 
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BÖRNER; WUNDER (2008) estimaram que o valor máximo para cobrir os custos por 

desamamento derivado da mudança no uso da terra (não inclui garimpo) seria de R$ 25,4/ 

tCO2e. MALKY; LEGUIA; LEDEZMA (2012) para o nordeste da Amazônia Boliviana 

encontrou que em 90% dos usos o valor máximo do custo de oportunidade era de R$ 4,5/ 

tCO2e.  

 Os resultados obtidos em nossa área de estudo mostram inteira concordância com os 

valores reportados pelos autores citados para a região tropical e amazônica, tanto o valor 

encontrado para a pecuária (R$ 3/tCO2e) como para a agricultura (R$ 14,97/tCO2e), este 

último representando o cultivo da mandioca. A diferença notável no custo de oportunidade 

destes dois usos da terra deriva-se, por um lado, do fato que a pecuária responde às 

características próprias de uma pecuária de baixa produtividade (lotação = 0,43 cabeças/ha; 

produção = 0,17 cabeças/ha/ano) e que se desenvolve num contexto de especulação de terras 

(ARIMA et al., 2005). Segundo dados do IBGE (2013)  50% das propriedades cadastradas 

possuem 0-1 cabeças. Por outro lado, o principal produto derivado da raiz da mandioca, a 

farinha, tem experimentado um aumento atípico no preço do quilo nos últimos três a quatro 

anos, acompanhado do aumentado de sua demanda nos centros urbanos (MODESTO JR.; 

ALVES; NASCIMENTO JR., 2013). Aspectos que estão refletidos na alta representatividade 

desta cultura na economia do estado (TABAJARA, 2011). 

O elevadíssimo custo de oportunidade (R$ 2410.21 x 102/ tCO2e) associado à 

conversão de floresta a extração mineral, demostra que a atividade garimpeira de ouro na área 

de estudo não possui perspectivas futuras de ser incluída como uma atividade elegível dentro 

de um mecanismo de compensação como REDD+. No entanto, o estado poderia analisar a 

possibilidade de outra compensação não direcionada a compensar o desmatamento evitado, 

mas sim para uma produção mais sustentável de ouro, já que nas águas dos rios próximos aos 

locais de garimpagem foram encontradas evidencias de altos níveis de metais pesados, 

incluindo o mercúrio em pesquisa realizada com a ictiofauna desses rios (LIMA, 2013).  

Um contexto similar em relação ao alto custo de oportunidade da atividade garimpeira 

foi encontrado na região tropical andina do Equador, onde as pessoas entrevistadas pelo seu 

interesse em participar do programa de incentivos por conservação de floresta do governo 

Equatoriano (Socio Bosque) com contratos para 20 e 30 anos, a maioria respondeu não ter 

interesse em atividades agrícolas ou pecuárias, nem em participar do programa governamental 

(AGUIRRE et al., 2013).  

Da análise dos três cenários do custo de oportunidade pode-se concluir que a pecuária 

é uma atividade com alto potencial de participação em qualquer projeto de REDD+ na região 
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norte do Amapá, pelo baixo custo de redução das emissões que apresenta (uma média de R$ 

4,2/ tCO2e) para os três cenários. Assim, através da redução de emissões por esta atividade se 

atende fielmente o princípio de custo-eficiência (i.e. alto volume de emissões evitadas a baixo 

custo), preconizado para o mecanismo de REDD+ comparado a outras opções até agora 

contempladas na UNFCCC (ANGELSEN, A, 2012).   

Por outro lado, a agricultura não se apresenta como uma atividade atrativa para o 

desenvolvimento de um projeto REDD+, mesmo no cenário histórico projetado (A) onde, por 

causa da insustentabilidade do sistema produtivo, os níveis de produção e rentabilidade são 

baixos. O estado teria que fazer investimentos adicionais (R$ 0,04/tCO2e) para complementar 

os recursos advindos de REDD+ e poder compensar o custo de oportunidade dos agricultores. 

No cenário pessimista (B), por causa da grande extensão de área desmatada para a agricultura 

e dos preços altos da farinha de mandioca a rentabilidade aumenta, duplicando o custo de 

oportunidade (R$ 28,85/ tCO2e) dos agricultores em comparação com o cenário histórico 

projetado (R$ 14,97/ tCO2e).  

No cenário otimista, o custo de oportunidade é ainda maior (R$ 48,84/tCO2e), 

aproximadamente três vezes maior que o histórico projetado. Neste cenário a rentabilidade 

aumenta não devido à maior área de produção senão como resultado da implementação de 

tecnologias sustentáveis nos sistemas produtivos, a facilidade de escoamento dos produtos, a 

segurança na posse da terra e a melhor capacidade de gestão das organizações comunitárias. 

Estes fatores juntos auxiliam para a boa governança da floresta que fortelece o papel das 

comunidades na proteção efetiva das florestas (PORTER-BOLLAND et al., 2012), e podem 

contribuir de maneira direta no aumento de renda através da obtenção de melhores 

rentabilidades dos cultivos, como mostram os resultados. 

 

4.5 Conclusões 

A dinâmica da paisagem florestal da região norte do Amapá é imposta pelas atividades 

de pecuária, agricultura e garimpo, que por sua vez, estão fortemente associadas com a 

proximidade de áreas previamente desmatadas, de estradas e ramais e de centros urbanos.  

As projeções do desmatamento, que levaram em consideração estes fatores, 

demostraram que se a tendência histórica de 1985 a 2008 (cenário A) persistir, cerca de 2,6% 

(429,46 km2) de área de floresta serão ocupadas por áreas de pastagem (1,33%), lavoura 

(1,03%) e extração mineral (0.2%) até 2030. Contudo, a integridade das áreas protegidas da 

FLOTA e do Território Indígena Uaçá será mantida. Por outra parte, se o desmatamento 
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seguir a tendência do período 2004-2008 (cenário B), o qual teve a maior taxa média anual de 

conversão da floresta (0,11%) durante o período histórico, espera-se que em 2030 cerca de 

4,0 % (656,36 km2) da área de floresta seja perdida. No entanto, 1,06% (175,92 km2) desse 

desmatamento poderá ser contido com a implementação de um programa de PSA-REDD+, o 

qual pressupõe a participação de aproximadamente 1900 produtores, coordenação 

interinstitucional, regularização e legalização de terras, aplicação das leis e o funcionamento 

de um sistema de monitoramento florestal no Estado.  

Contrariamente, 9,35% (1.555,4 km2) da floresta haverá se perdido se as políticas de 

desenvolvimento forem focadas apenas no desenvolvimento da infraestrutura viária para 

expansão da produção, sem relizar investimentos na melhoria dos atuais sistemas produtivos e 

mantendo os órgãos de fomento e fiscalização deficitários (cenário B). A pecuária na zona 

norte haverá avançado em média 5 km para o interior do Território Indígena.  

A modelagem do custo de oportunidade do REDD+ mostrou que para os três cenários 

o custo médio de evitar as emissões devido a conversão da floresta para pecuária é de 

R$ 4,93 ± 2,73 / tCO2e. Por um lado, isso evidencia a persistência de uma pecuária de baixa 

produtiviade e, por outro, a potencialidade de estabelecer um programa de pagamento de 

serviços ambientais com os pequenos produtores pecuaristas da zona norte do Amapá.  

O custo de oportunidade de evitar a conversão de floresta para agricultura é 

sensivelmente maior nos três cenários. Para conseguir a adesão dos agricultores, individuais 

ou comunitários, ao programa de PSA-REDD+ seria necessário pagar entre US$ 8 e US$ 15 

por tonelada de carbono. No entanto, seria pouco viável alcançar este valor no atual mercado 

de carbono, considerando-se que o preço médio de negociação para projetos REDD+ com 

certificação da VCS nos últimos três anos tem sido de US$ 7,5/tCO2e (R$ 14,6/tCO2e), e que, 

em 2013, esse preço foi menor que a média US$ 4,9/tCO2e (R$ 9,6/tCO2e).  

Este contexto mostra o quanto os mecanismos de conservação da floresta como o 

REDD+, que propõem oferecer incentivos econômicos baseados no cálculo do custo de 

oportunidade dos usos da terra, são vulneráveis e têm um limitado escopo de ação diante das 

alterações de demanda e oferta de produtos de alto consumo, mesmo em regiões onde a 

produção é principalmente de subsistência.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa revelou que a configuração da paisagem da região norte do Estado, 

durante o período 1985 – 2008 foi grandemente determinada pela mudança em três usos da 

terra: pastagens, lavouras e extração mineral. O impacto dessas mudanças se refletiu em uma 

redução total da área de floresta de 1,25% ou 211,1 km2, equivalente a 0,05% de redução 

anual. No entanto, a expansão da área de pastagens e lavouras foi responsável por 

aproximadamente 82% da conversão total da floresta para outros usos da terra e por 84% do 

total de emissões de carbono (461.765,17 tCO2e/ano).  

Esses resultados foram comparados e discutidos no contexto do desmatamento da 

Amazônia Legal, chegando-se a concluir que as políticas de colonização (1960 – 1970) e 

econômicas que foram fomentadas pelo governo federal para o desenvolvimento da Amazônia 

não tiveram o mesmo impacto nas florestas da região norte do Amapá como aconteceu com a 

maioria dos outros estados amazônicos devido a quatro aspectos principais: i) baixa 

atratividade para investimentos na agricultura ou pecuária, devido à pobre infraestrutura 

rodoviária; ii) baixo fluxo migratório, devido a localização geográfica “quase-insular”, que a 

isola o Amapá da rede viária dos demais estados do país; iii) conversão de grande parte do 

Estado (cerca de 72%) em áreas protegidas; e iv) baixa densidade demográfica nos centros 

urbanos com alta proporção de população indígena dentro de áreas protegidas.  

Na análise multi-temporal dos fatores que puderam ter influenciado localmente nas 

mudanças da cobertura florestal foi observado que existe uma associação muito forte entre 

desmatamento e a proximidade das áreas previamente desmatadas, das rede de estradas (com 

e sem pavimento) e dos centros urbanos. No entanto, foi também observado que o nível da 

associação varia, dependendo da mudança do uso da terra considerada. 

Da discussão destes resultados foi evidente a existência de um processo especulativo 

da terra associado com a conversão da floresta para pecuária, pois segundo dados do IBGE 

uma grande extensão de terra está atualmente sendo ocupada por um número muito reduzido 

de cabeças de gado e outra porção importante de terra não possui nenhuma cabeça.  

Os três cenários de desmatamento considerados mostraram que para evitar emissões 

pela atividade de pecuária ter-se-ia um custo de oportunidade médio de 

R$ 4,93 ± 2,73 / tCO2e, de agricultura de R$ 30,90 ± 17,03 / tCO2e e de garimpo de 

R$ 2107,10 ± 630,80 / tCO2e. Considerando-se o preço médio atual da tonelada de carbono 

(R$ 14,60 / tCO2e = US$ 7,50 / tCO2e), a pecuária se apresenta como uma atividade muito 

atrativa para participar de um PSA-REDD+ com um potencial de redução entre 0,2 - 2,1 
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milhões de tCO2e por ano. Isto mostra, por uma parte, que REDD+ pode ser realmente uma 

opção custo-efetiva e custo-eficiente de mitigação, mas por outra parte, pode ser uma opção 

muito vulnerável se forem considerados aspectos de equidade, pois a pecuária responde em 

grande parte a um processo especulativo de terra e não a um processo de crescimento 

produtivo.  

Em relação à agricultura, não há possibilidades atuais desta atividade participar de um 

PSA-REDD+ sem um investimento adicional do Estado. Além disso, não há perspectivas de 

que esta participe no curto ou médio prazo, devido à tendência crescente de demanda e de 

preços da farinha de mandioca nos últimos quatro anos. Esta é uma situação preocupante em 

termos da política florestal do Estado que busca participar ativamente no processo de 

implementação do mecanismo nacional de REDD+. O cultivo da mandioca, que apesar de ser 

em essência a uma agricultura de subsistência, é uma das principais atividades que levam ao 

desmatamento, no entanto seu custo de oportunidade atualmente está acima dos preços da 

tonelada de carbono praticados no mercado. Este tipo de situação mostra as limitações 

metodológicas existentes no mecanismo de REDD+ para que este se converta em um 

mecanismo efetivo e equitativo de mitigação.  

Por outra parte, o alto interesse do governo do Estado pela abertura da ponte 

binacional Brasil – Guiana Francesa, bem como e a conclusão das obras de pavimentação da 

principal rodovia que atravessa o estado de Norte a Sul (BR-156), que conectará a região 

Norte com a infraestrutura portuária e aérea das cidades de Macapá e Santana, constituem-se 

em reais ameaças para a conservação da floresta e, sobretudo, para a implementação do 

mecanismo de REDD+ na região norte do Estado, devido a perda da competitividade frente a 

um aumento do custo de oportunidade como esperado. 

O equilíbrio na implementação de políticas de conservação e desenvolvimento 

econômico fará com que o estado tenha opções de uma participação bem sucedida na 

implementação do mecanismo de REDD+. No entanto, este sucesso depende de que sejam 

aplicadas antecipadamente medidas para o fortalecimento de capacidades institucionais e de 

regularização da terra, que possam fornecer as informações necessárias para a construção da 

política e da estratégia de REDD+ do Estado. Muitos passos têm sido dados nessa direção e 

este estudo pode contribuir para o processo, fornecendo vários elementos para subsidiar a 

construção dessa política, especialmente o referente à construção de sua linha de base. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice 2.1 Conjunto de dados multitemporais 
 
Tabela A2.1 Conjunto de cenas Landsat utilizadas para a análise multitemporal do LULC. 
 

Identificador da cena (Órbita/Ponto) Resolução espectral        
(μm) 

Data de Aquisição da Imagem 
1985 2008 

226/57 
1 (0,45-0,52) 
2 (0,52-0,60) 
3(0,63-0,69) 

21/09/1985 
04/08/1985 

23/11/2008 
07/11/2008 
22/10/2008 
04/09/2008 
19/08/2008 

226/58 4 (0,76-0,90) 
5 (1,55-1,75) 

21/09/1985 
04/08/1985 

09/12/2008 
23/11/2008 
07/11/2008 
22/10/2008 
19/08/2008 

Número Total de Imagens  4 10 
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Apêndice 2.2 Número real de pontos de controle e erros RMS correspondentes  

 
Tabela A2.2. Erro médio de registro entre as cenas (RMSE) 
 

 
 

 
 
 
  

Ano Orbita/Ponto Data RMS Resolução (m) Erro linear (m) Erro linear (km) Erro  (km²) Média erro (km²) Nº de pontos 
23/11/08 0,363824 30 10,91472 0,01091472 0,000119 0,000129 17
07/11/08 0,403231 30 12,09693 0,01209693 0,000146 18
22/10/08 0,32105 30 9,6315 0,0096315 0,000093 16
04/09/08 0,388228 30 11,64684 0,01164684 0,000136 17
19/08/08 0,409037 30 12,27111 0,01227111 0,000151 17
09/12/08 0,560374 30 16,81122 0,01681122 0,000283 0,000241 25
23/11/08 0,473538 30 14,20614 0,01420614 0,000202 20
07/11/08 0,434317 30 13,02951 0,01302951 0,000170 19
22/10/08 0,533471 30 16,00413 0,01600413 0,000256 22
19/08/08 0,570726 30 17,12178 0,01712178 0,000293 24
14/12/04 0,518613 30 15,55839 0,01555839 0,000242 0,000218 22
25/09/04 0,455314 30 13,65942 0,01365942 0,000187 20
09/09/04 0,579045 30 17,37135 0,01737135 0,000302 20
24/08/04 0,397284 30 11,91852 0,01191852 0,000142 22
11/10/04 0,564033 30 16,92099 0,01692099 0,000286 0,000291 26
25/09/04 0,598344 30 17,95032 0,01795032 0,000322 26
09/09/04 0,561495 30 16,84485 0,01684485 0,000284 31
24/08/04 0,550937 30 16,52811 0,01652811 0,000273 29
14/09/00 0,338936 30 10,16808 0,01016808 0,000103 0,000147 21
28/08/00 0,338424 30 10,15272 0,01015272 0,000103 22
13/08/00 0,472177 30 14,16531 0,01416531 0,000201 23
28/07/00 0,448296 30 13,44888 0,01344888 0,000181 22
17/11/00 0,542008 30 16,26024 0,01626024 0,000264 0,000229 28
29/08/00 0,412752 30 12,38256 0,01238256 0,000153 31
13/08/00 0,345664 30 10,36992 0,01036992 0,000108 29
28/07/00 0,594618 30 17,83854 0,01783854 0,000318 30
10/06/00 0,580352 30 17,41056 0,01741056 0,000303 33

05/08/97 0,59032 30 17,7096 0,0177096 0,000314 0,000287 21
21/08/97 0,52023 30 15,6069 0,0156069 0,000244 21
06/09/97 0,55408 30 16,6224 0,0166224 0,000276 21
24/10/97 0,59001 30 17,7003 0,0177003 0,000313 20
06/10/97 0,488907 30 14,66721 0,01466721 0,000215 0,000214 23
08/10/97 0,57822 30 17,3466 0,0173466 0,000301 27
24/10/97 0,417205 30 12,51615 0,01251615 0,000157 26
09/11/97 0,449681 30 13,49043 0,01349043 0,000182 21
06/09/91 0,561468 30 16,84404 0,01684404 0,000284 0,000291 19
08/10/91 0,56873 30 17,0619 0,0170619 0,000291 20
25/11/91 0,574531 30 17,23593 0,01723593 0,000297 20
06/09/91 0,525036 30 15,75108 0,01575108 0,000248 0,000241 25
08/10/91 0,509044 30 15,27132 0,01527132 0,000233 21
31/08/89 0,512589 30 15,37767 0,01537767 0,000236 21
18/10/89 0,576314 30 17,28942 0,01728942 0,000299 21
30/07/89 0,491207 30 14,73621 0,01473621 0,000217 0,000236 23
31/08/89 0,569713 30 17,09139 0,01709139 0,000292 21
16/09/89 0,471209 30 14,13627 0,01413627 0,000200 24
04/08/85 0,541825 30 16,25475 0,01625475 0,000264 0,000259 19
21/09/85 0,530054 30 15,90162 0,01590162 0,000253 20
04/08/85 0,541924 30 16,25772 0,01625772 0,000264 0,000280 21
21/09/85 0,573987 30 17,21961 0,01721961 0,000297 20

226/58

226/57

226/58

226/57

226/58

226/57

226/58

226/57

2004

2008

226/58

226/57

226/58

226/57

226/58

1991

1985

1997

2000
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Apêndice 2.3 Descrição dos Sistemas de Uso da Terra 
 

 As pastagens, áreas cobertas com espécies de gramíneas naturais e cultivadas não-

nativas,  são usadas principalmente para alimentação  do gado bovino destinado à produção de 

carne, porque a produção de leite é para consumo próprio. Elas são responsáveis pela maior 

parte da terra que foi transformada de floresta em uso agrícola. O tamanho das fazendas para 

pecuária varia consideravelmente; no entanto, o tamanho mais comum está em torno de 100 

ha e o tamanho do rebanho raramente excede algumas centenas de cabeças. O manejo da 

pastagem para controlar as ervas daninhas e/ou pragas por insetos é comumente feito, na 

maioria das fazendas, anualmente e através da queima da vegetação, mas também existem 

fazendas onde muito pouco ou nenhum manejo é feito. 

Culturas temporárias e anuais são áreas dedicadas à agricultura tradicional e que 

foram abertas por corte e queima da vegetação. Estas áreas têm arranjos de culturas 

temporárias com anuais e são cultivadas em um sistema de rotação. Este sistema está baseado 

principalmente em uma combinação de culturas de mandioca-feijão ou milho-mandioca, ou, 

por vezes, é possível uma combinação de todas as culturas, incluindo o arroz. O principal 

fator que impulsiona a rotação de culturas é a sazonalidade, que ocorre com o início da 

estação seca (período menos chuvoso). O sistema de rotação é praticado em pequenas 

parcelas de terra que variam de 0,3 ha a 1 ha e consiste em ciclos de cultivo-pousio anuais 

com 2 a 3 anos de cultivo (i.e. produção anual), seguidos por 2 a 5 anos de pousio. 

Garimpo, são áreas ocupadas por atividades extrativas de ouro que são baseadas em 

operações de pequena escala utilizando práticas artesanais. Cada operação extrativa limpa 

uma área de terra de cerca em torno de 1 hectare. Essa atividade é a mais intensa em relação 

ao uso da terra, não só po causa da perda da cobertura vegetal e da biodiversidade associada, 

mas também pelo uso de mercúrio na separação do ouro da rocha extraída, que polui córregos 

e rios. 

As áreas urbanas e de transporte: as primeiras são ocupados por cidades e pequenas 

vilas e as segundas pela infraestrutura de transportes (i.e. rede viária). Ambas as áreas também 

têm um uso intensivo, em que a cobertura florestal é completamente perdida durante as fases 

de construção e/ou expansão. As moradias têm estruturas simples e muitas vezes são 

ocupadas por uma família. As maiores áreas residenciais estão localizadas nas cidades de 

Oiapoque e Calçoene, seguidas por pequenas aldeias de Clevelândia do Norte, Vila Velha, 

Lourenço e Carnot. Com exceção da vila de Clevelândia do Norte, as demais áreas são de 

assentamentos rurais (PA). No que diz respeito à infraestrutura de transporte, as estradas BR 
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156, AP 260 e AP 130 não estão completamente pavimentadas e as estradas vicinais não são 

pavimentadas, constituindo-se principalmente de estradas de terra. 

Floresta natural corresponde ao maior uso da área e é principalmente coberta por 

vegetação classificada como Floresta Ombrófila Densa da Amazônia (IBGE, 2012). Não há 

um uso intensivo realizado com este uso, apenas pequenos volumes de madeira serrada são 

extraídos, para uso próprio e usado em construções de casas ou cercas. Uma pequena porção é 

vendida, no entanto, a venda é realizada ilegalmente por não contar com autorizações de 

transporte. O mesmo acontece com produtos não-madeireiros, (i.e. plantas medicinais e 

fibras) em que a extração é para uso familiar, com intensidade e volume de uso muito baixos.  

Savana (Cerrado), também é uma área é utilizada predominante como floresta. Apesar dos 

dados de imagem não refletirem atividades diferentes ao do uso da floresta, observou-se na 

pesquisa de campo que existem umas poucas fazendas que utilizam o cerrado para a criação 

de gado bovino. Essas fazendas estão localizadas na região sul da área de estudo, ao longo do 

ramal de Cunaní, próximas a cidade de Calçoene.  
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Apêndice 3.1. Informações do conjunto completo de dados multi-temporais 
 
Tabela A3.1.Dados de sensoriamento remote do Landsat – 5TM usados na classificação e análise das 
mudanças do uso e cobertura da terra. 
 

Identificador da 
cena 

(Órbita/Ponto) 

Resolução 
espectral        (μm) 

Data de Aquisição da Imagem 

1985 1989 1991 1997 2000 2004 2008 

226/57 
1 (0,45-0,52) 
2 (0,52-0,60) 
3 (0,63-0,69) 

21/09/1985 
04/08/1985 

18/10/1989 
31/08/1989 
15/08/1989 

25/11/1991 
08/10/1991 
06/09/1991 

24/10/1997 
06/09/1997 
21/08/1997 
05/08/1997 

14/09/2000 
29/08/2000 
13/08/2000 
28/07/2000 

10/06/2000 

14/12/2004 
12/11/2004 
11/10/2004 
25/09/2004 
09/09/2004 

24/08/2004 

23/11/2008 
07/11/2008 
22/10/2008 
04/09/2008 

19/08/2008 

226/58 4 (0,76-0,90) 
5 (1,55-1,75) 

21/09/1985 
04/08/1985 

16/09/1989 
31/08/1989 
30/07/1989 

06/09/1991 
08/10/1991 

09/11/1997 
24/10/1997 
08/10/1997 
06/09/1997 

17/11/2000 
29/08/2000 
13/08/2000 
28/07/2000 

10/06/2000 

11/10/2004 
25/09/2004 
09/09/2004 

24/08/2004 

09/12/2008 
23/11/2008 
07/11/2008 
22/10/2008 

19/08/2008 
Número Total de Imagens 4 6 5 8 10 10 10 
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Apêndice 4.1 Elaboração do Mapa do Custo de Oportunidade (MCO) 
 

O intuito de introduzir na modelagem do desmatamento o MCO foi incorporar, através 

de uma única variável, o efeito derivado do tipo de transporte utilizado, da característica da 

estrada e da distância dos mercados sobre a lucratividade das três maiores atividades 

desenvolvidas na área de estudo (GUIMARÃES; UHL, 1998), O efeito na lucratividade, por 

sua vez, refletirá diretamente no custo de oportunidade do produtor que deseja aumentar sua 

área de produção ou manter sua floresta em pé. 

 
Figura A4.1. Mapa de Custo de Transporte, As regiões em marrom escuro mostram que quanto mais 
perto das estradas e dos centros de comercialização, menor é o custo de transporte. O caso contrário é 
ilustrado no caso das regiões em azul escuro.  

 Para a elaboração do MCO foi necessário preparar, analisar e integrar informações 

espaciais e econômicas dos seguintes mapas: i) custo de transporte, ii) custo de produção e iii) 
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renda bruta, Para isto foram utilizadas ferramentas cartográficas do ArcGis 10,1 e diferentes 

operações lógicas (i,e, functores)do Dinamica EGO,  

Para produzir o mapa do custo de transporte foi utilizado o functor Cal Cost Map com 

o qual é gerado um mapa de custos acumulados (Fig, 1) a partir de dois dados de entrada: 1) 

mapa da localização dos centros de maior comercialização da produção, e 2) mapa de fricção 

com valores dos custos de transporte das atividades realizadas na área de estudo. 

O mapa de localização foi gerado utilizando apenas ferramentas do ArcGis, enquanto 

que o mapa de fricção foi elaborado mediante um algoritmo desenvolvido no functor Calc 

Map, o qual teve como função associar os custos de transporte em diferentes modalidades 

com cada atividade econômica desenvolvida na área de estudo (Tabela 1). 

 
Tabela A4.1. Algoritmo utilizado para gerar o mapa de fricção com valores para células (píxeles) de 
30x30 metros.  

Algoritmo Nomenclatura dos atributos espaciais (mapas) 
if i1 = 1 and i4 = 1 then  0,14 
else if i1 = 1 and i5 = 1 then 0,24 
else if i1 = 1 and i6 = 1 then 0,48 
else if i1 = 1 and i7 = 1 then 0,48 
else if i1 = 1 and i7 = 2 then 0,48 
else if i1 = 1 and i7 = 3 then 0,48 
else if i1 = 1 and i10 > 10,000 then 5,58 
else if i1 = 1 and i11 > 10,000 then 5,58  
else if i1 = 1 and i7 = 4 then 1,86 
else if i1 = 1 and i7 = 5 then 1,86 
else if i1 = 1 and i8 = 1 then 1,95 
else if i1 = 1 and i9 = 5 then 0,14 
else if i2 = 1 and i4 = 1 then 0,59 
else if i2 = 1 and i5 = 1 then 0,59 
else if i2 = 1 and i6 = 1 then 0,27 
else if i2 = 1 and i7 = 1 then 0,27 
else if i2 = 1 and i7 = 2 then 0,27 
else if i2 = 1 and i7 = 3 then 0,27 
else if i2 = 1 and i10 > 10,000 then 0,99 
else if i2 = 1 and i11 > 10,000 then 0,99 
else if i2 = 1 and i7 = 4 then 0,33 
else if i2 = 1 and i7 = 5 then 0,33 
else if i2 = 1 and i8 = 1 then 0,78 
else if i2 = 1 and i9 = 5 then 0,59 
else if i3 = 1 and i4 = 1 then 0,18 
else if i3 = 1 and i5 = 1 then 0,31 
else if i3 = 1 and i6 = 1 then 1,62 
else if i3 = 1 and i7 = 1 then 1,62 
else if i3 = 1 and i7 = 2 then 1,62 
else if i3 = 1 and i7 = 3 then 1,62 
else if i3 = 1 and i10 > 10,000 then 5,40 
else if i3 = 1 and i11 > 10,000 then 5,40 
else if i3 = 1 and i7 = 4 then 1,80 
else if i3 = 1 and i7 = 5 then 1,80 
else if i3 = 1 and i8 = 1 then 0,43 
else if i3 = 1 and i9 = 5 then 0,18 
else 100 

1 Região de pecuária 

2 Região de extração mineral 

3 Região de agricultura 

4 Estrada primária (pavimentada) 

5 Estrada secundária (não pavimentada) 

6 Estrada ramal 

7 Usos+Floresta (pecuária (1), agricultura (2), mineração 
(3), floresta (4) e cerrado(5)) 

8 Hidrografia 

9 Área Urbana 

10 Distância estradas 

11 Distância hidrografia 
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Os custos de transporte foram estimados para as seguintes modalidades: estradas, 

trilha, rio, usos (agricultura, pecuária e mineração) e área urbana. No caso das estradas, 

consideraram-se também as caraterísticas físicas (pavimentada – não pavimentada) como um 

fator diferenciador do custo (Tabela 2).  

 
Tabela A4.2. Custos de transporte dos produtores para geração do mapa de fricção, em que p significa 
pavimentado e np não pavimentado. 

 

COM SUBSIDIO  
(R$/km/ano) 

SEM SUBSIDIO  
(R$/km/ano) 

 

Estrada 
primária  

(p) 

Estrada 
secundária 

(np) 
Ramal 
(np) 

Estrada 
primária  

(p) 

Estrada 
secundária 

(np) 
Ramal 
(np) Trilha Rio Usos 

Área 
Urbana 

Agricultura   0,73 1,21 24,00 6,13 10,21 54,00 60,00 14,46 1,62 0,18 
Pecuária n/a n/a n/a 4,81 8,02 16,04 62,00 65,00 0,48 0,14 
Garimpo  n/a n/a n/a 19,57 19,57 9,07 11,00 25,84 0,27 0,59 

 

Para a geração dos mapas de custos de produção e renda bruta também foi utilizado o 

funtor Calculate Map aplicando algoritmos específicos para cada caso. Adotou-se o critério, 

baseado nas entrevistas aos extensionistas agricolas, de triplicar o custo de transporte na 

floresta quando a célula estivesse a uma distãncia maior do que 10 km de estradas ou 

hidrografia, visto que o transporte seria praticamente inviável. 

 Esse artifício foi utilizado para forçar o transporte pelas estradas e rios, O mapa de 

fricção representa a dificuldade, em termos do custo, para atravessar de uma célula para outra, 

Essa dificuldade é proporcional ao valor contido na célula no mapa de fricção. 

Finalmente, o MCO foi gerado utilizado o functor Calculate Map que pemitui integrar 

os mapas de custos de transporte, custos de produção e renda bruta, Neste mapa é visualzado 

a relação direta na variação do custo de oportunidade com a proximidade à rede de estradas 

(Fig 2). 
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Figura A4.2. Mapa de Custo de Oportunidade, As áreas em verde escuro orientadas em sentido Norte-
Sul correspondem à rede de estradas e também aos valores positivos mais altos da gradiente, 
ilustrando, assim, a associação entre proximidade à estrada com um maior custo de oportunidade.  
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Apêndice 4.2 Dados de entrada para simulação de um programa de PSA 
 
Tabela A4.3. Dados para simulação do cenário C considerando uma meta final de redução do 
desmatamento próxima a 95% com referência na taxa de desmatamento do periodo 2004-2008, e uma 
área de reserva legal (ARL) de 50%,   

RESERVA  
LEGAL 50% (1) 

DESMATAMENTO ANUAL EVITADO DESMATAMENTO ANUAL REAL CORRIGIDO 

PECUÁRIA AGRICULTURA  PECUÁRIA AGRICULTURA  

ANO Tred  
(%) 

Pr  
(n°)  

Px 
(n°)  

Tred  
(%) 

PR  
(n°)  

Px 
(n°)  

Tdes 
(1x10-2) 

Tdes 
(1x10-2) 

2016 29,11 13 4329 42,97 9 2997 0,000576845 0,000217589 

2017 29,11 13 4329 42,97 9 2997 0,000576845 0,000217589 

2018 33,58 15 4995 52,52 11 3663 0,000540409 0,000181151 

2019 38,06 17 5661 52,52 11 3663 0,000503974 0,000181151 

2020 40,30 18 5994 52,52 11 3663 0,000485756 0,000181151 

2021 49,26 22 7326 57,30 12 3996 0,000412884 0,000162932 

2022 49,26 22 7326 62,07 13 4329 0,000412884 0,000144713 

2023 51,50 23 7659 62,07 13 4329 0,000394666 0,000144713 

2024 60,45 27 8991 71,62 15 4995 0,000321795 0,000108275 

2025 62,69 28 9324 71,62 15 4995 0,000303577 0,000108275 

2026 71,65 32 10656 76,40 16 5328 0,000230705 9,00558E-05 

2027 71,65 32 10656 81,17 17 5661 0,000230705 7,18367E-05 

2028 78,36 35 11655 90,72 19 6327 0,000176052 3,53986E-05 

2029 82,84 37 12321 95,50 20 6660 0,000139616 1,71795E-05 

2030 94,04 42 13986 95,50 20 6660 4,85263E-05 1,71795E-05 
Tred = Taxa de redução anual de desmatamento 
Pr =  Número de propiedades que adereram num ano ao  programa de PSA 
Px = Tamanho total da área em pixels equivalente ao número total de propiedades 
Tdes = Taxa de desmatamento real corrigindo  
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Tabela A4.4. Dados para simulação do cenário C considerando uma meta final de redução do 
desmatamento próxima a 60% com referencia na taxa de desmatamento do periodo 2004-2008, e uma 
área de reserva legal (ARL) de 50%,   

RESERVA  
LEGAL 50% (2) 

DESMATAMENTO EVITADO DESMATAMENTO REAL CORRIGIDO 

PECUÁRIA AGRICULTURA PECUÁRIA AGRICULTURA 

ANO Tred  
(%) 

PR 
(n°) 

Px 
(n°) 

Tred  
(%) 

PR 
(n°) 

Px 
(n°) 

TAR 
(%) 

TAR 
(%) 

2016 6,72 3 999 14,32 3 999 0,000759024 0,000326903 

2017 11,19 5 1665 19,10 4 1332 0,000722588 0,000308684 

2018 15,67 7 2331 19,10 4 1332 0,000686153 0,000308684 

2019 17,91 8 2664 23,87 5 1665 0,000667935 0,000290465 

2020 17,91 8 2664 23,87 5 1665 0,000667935 0,000290465 

2021 22,39 10 3330 33,42 7 2331 0,000631499 0,000254027 

2022 29,11 13 4329 33,42 7 2331 0,000576845 0,000254027 

2023 38,06 17 5661 38,20 8 2664 0,000503974 0,000235808 

2024 44,78 20 6660 42,97 9 2997 0,00044932 0,000217589 

2025 49,26 22 7326 42,97 9 2997 0,000412884 0,000217589 

2026 51,50 23 7659 52,52 11 3663 0,000394666 0,000181151 

2027 51,50 23 7659 52,52 11 3663 0,000394666 0,000181151 

2028 51,50 23 7659 52,52 11 3663 0,000394666 0,000181151 

2029 51,50 23 7659 57,30 12 3996 0,000394666 0,000162932 

2030 55,97 25 8325 57,30 12 3996 0,000358231 0,000162932 
Tred = Taxa de redução anual de desmatamento 
Pr =  Número de propiedades que adereram num ano ao  programa de PSA 
Px = Tamanho total da área em pixels equivalente ao número total de propiedades 
Tdes = Taxa de desmatamento real corrigindo  
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Tabela A4.5. Dados para simulação do cenário C considerando uma meta final de redução do 
desmatamento próxima a 95% com referência na taxa de desmatamento do periodo 2004-2008, e uma 
área de reserva legal (ARL) de 80%,   

RESERVA  
LEGAL 80%  

DESMATAMENTO EVITADO DESMATAMENTO REAL CORRIGIDO 

PECUÁRIA AGRICULTURA PECUÁRIA AGRICULTURA 

ANO Tred  
(%) 

PR 
(n°) 

Px 
(n°) 

Tred  
(%) 

PR 
(n°) 

Px 
(n°) 

TAR 
(%) 

TAR 
(%) 

2016 29,11 39 4329 42,97 34 2997 0,000576845 0,000217589 

2017 29,11 39 4329 42,97 34 2997 0,000576845 0,000217589 

2018 33,58 45 4995 52,52 41 3663 0,000540409 0,000181151 

2019 38,06 51 5661 52,52 41 3663 0,000503974 0,000181151 

2020 40,30 54 5994 52,52 41 3663 0,000485756 0,000181151 

2021 49,26 66 7326 57,30 45 3996 0,000412884 0,000162932 

2022 49,26 66 7326 62,07 49 4329 0,000412884 0,000144713 

2023 51,50 69 7659 62,07 49 4329 0,000394666 0,000144713 

2024 60,45 81 8991 71,62 56 4995 0,000321795 0,000108275 

2025 62,69 84 9324 71,62 56 4995 0,000303577 0,000108275 

2026 71,65 96 10656 76,40 60 5328 0,000230705 9,00558E-05 

2027 71,65 96 10656 81,17 64 5661 0,000230705 7,18367E-05 

2028 78,36 105 11655 90,72 71 6327 0,000176052 3,53986E-05 

2029 82,84 111 12321 95,50 75 6660 0,000139616 1,71795E-05 

2030 94,04 126 13986 95,50 75 6660 4,85263E-05 1,71795E-05 
Tred = Taxa de redução anual de desmatamento 
Pr =  Número de propiedades que adereram num ano ao  programa de PSA  
Px = Tamanho total da área em pixels equivalente ao número total de propiedades 
Tdes = Taxa de desmatamento real corrigindo 
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Apêndice 4.3 Questionários aplicados in situ  



Estudo da Potencial Contribuição dos Serviços Ambientais no Módulo 4 
da Floresta Estadual de Amapá (FLOTA/AP) para o Desenvolvimento 

Sustentável Local e Regional 

  

 
QUESTIONÁRIO DA AGRICULTURA FAMILIAR E PECUÁRIA 

 
1. LOCALIZAÇÃO DO ESTABELECIMENTO AGROPECUÁRIO 
Número formulário: Data: Entrevistador: 

Localização 
01. Coordenadas (UTM) 
 
X:                                Y: 

02. Município: 
03. Distrito: 
04. Localidade / PA: 

03. Reside aqui no estabelecimento?   1 Sim (   )    2 Não (   )  

 2. IDENTIFICAÇÃO E CARACTERISTICAS DO PRODUTOR(A) 
01. Nome:                                                                                        02.  Apelido (Se tem):        

03. Idade:          04. Estado Civil:   1 Solteiro (     )    2 Casado (     )      05. Têm filhos que moram com você (       ) 
06. Há quanto tempo começou a trabalhar neste estabelecimento? 
07. O que tinha antes neste estabelecimento? 
1 Mata virgem (    )      2 Capoeira (     )     3 Pastagem (     )      4 Lavoura (    )   5 Outro (    ) 
08. Qual é a condição legal do(a) produtor(a)  

1 Proprietário (    )  2 Arrendatário (     )  3 Assentado sem título (     )   4 Ocupante (     )  5 Produtor sem terra (    ) 
Parceiro (    ) 

 3. ACESSO AO TERRENO E ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO 
01. Como chega ao seu estabelecimento?     
1 Ramal   (    )                                                                             2 Rio  (    ) 
02. Em qual período o ramal é trafegável (mês)?                      03. Qual período o rio é navegável (mês)?                                   
04. Qual a vila/comunidade mais próxima ao seu estabelecimento? 
05. Qual a distância? 
06. Tem via de escoamento do produto?          1 Sim (    )                     2 Não (    )         
3 Se sim, qual o período trafegável da via?  

 
4. AREA E USO DO SOLO 
01. Área total do estabelecimento: 
02. Usos 03. Extensão                                 Usos Extensão  
1 Mata  1 8 Banana 7 
2 Pastagem 2 9 Laranja 8 
3 Mandioca 3 10 Abacaxi 9 
4 Milho 4 11 Outro1 10 
5 Feijão caupi 5 12 Outro2 11 
6 Arroz 6 13 Outro3 12 
04. Qual é o valor da terra deste estabelecimento (R$)?      
1 Com mata       2 Com pastos:          3 Com capoeira        4 Com lavouras :     5 Total:  
05. Número de animais na propiedade 
1 Bovino:                        2 Bubalinos:                   3 Suínos:                   4 Caprinos:                5 Ovino: 
6 Equinos (Cavalo):        7 Asinino (jumento):          8 Muare (burro e mula):                9 Aves:       10 Outros 
Recurso hídrico 
06. No estabelecimento têm:    1 Nascentes (   )  2 Rios ou riachos (   )  3 Nenhum (   )     
07 Estao protegidos por mata?    1 Sim (  )  2 Não (  )   
08. Faz irrigação?   1 Sim (   )  2 Não (   );  Se sim: 3 Sulcos (   )  4 Inundacao (   ) 5 Asperção (  )   6 Outro (   ) 
09. Qual foi a fonte da água utiliza na irrigação? 
1 Próprio estabelecimento (   )    2 Bombeada desde fora (   )     3 Irrigacao comunitária (   )    4 Outro (   ) 



  

  
MANDIOCA/FEIJAO/MILHO/ARROZ 

 
1. IDENTIFICACAO E CARATERISTICAS DA AREA DO CULTIVO 

 
2. ATIVIDADES (Mão de obra) 

Preparo do solo                  
01. Qual o tamaño da área preparada? 

                Ferramentas 1 Pessoas 2 Frequência 3 Tempo 4 Custo 

02. Derruba  
 

M 
 

 
 

    

01. Área do cultivo:    M (        )    F (        )    Mi (        )   A (       )                          02. Densidade do plantio (plantas/ha):     M (        )    F (        )    Mi (        )   A (       ) 
03. Plantio 
consorciado? 
 

 
1 Sim   2 

Não  
3 Se sim, com que? 

04. Compra semente?  
1 Sim  2 Não                       3 Custo (R$)  

M     M    
F     F    
Mi     Mi    
A     A    

05. Idade do plantio (mês ou ano): 
1 M (       )  2 F (       )  1 M (       )    4 A (       ) 
06. Época do plantio (mês): 
1 M (       )  2 F (       )  1 M (       )    4 A (       ) 
07. Época da colheita (mês): 
1 M (       )  2 F (       )  1 M (       )    4 A (       ) 

08. Quanto tempo já cultivou nesta 
área?  
1  M (        )    2 F (        )     
3 Mi (        )   4 A (        ) 

09. Deixa em pousio a 
área?   
 

 1 Sim  2 Não                       3 Quanto tempo?  
M    
F    
Mi    
A    

 10. Faz rotação?  1 Sim  2 Não  3 Se sim, com que? 11. Quais são tipos de?  
 M    M: 

F    F: 
Mi    Mi: 
A    A: 

12. O que tinha antes 
deste cultivo? 
 
 

 Mata  Pastagem Capoeira Cultivos Outros 14. Há quanto tempo? 
M       
F       
Mi       

 A       



  

 Qual área?        
 

 

F 
 
 

     

Mi 
 
 

     

 A 
 
 

     

03. Destocamento  
 
Qual área? 

M 
 
 

 
 

    

F 
 
 

 
 

    

Mi 
 
 

     

 A 
 
 

     

04. Queima  
 
Qul área? 

M 
 
 

 
 

    

F 
 
 

 
 

    

Mi 
 
 

     

 A 
 
 

     

05. Plantio  M      



  

 Compostagem  
Calagem            
Adubação          

 
 
F 
 
 

     

Mi 
 
 

     

 A 
 
 

     

06. Tratos 
culturais 
Capina 
Controle de 
pragas/doenças 

M 
 
 

     

F 
 
 

     

Mi 
 
 

     

 A 
 
 

     

07. Colheita M 
 
 

 
 

    

F 
 
 

 
 

    

Mi 
 
 

     

A 
 
 

     

08. Transporte M      



  

 Terreno-casa 
Casa- local de 
venda 

 
 
F 
 
 

 
 

    

Mi 
 
 

     

 A 
 
 

     

 
3. MATERIAIS 

Ferramentas e implementos  
  1Custo 2 Tempo  Custo Tempo 

 M F Mi A M F Mi A  M F Mi A M F Mi A 

01. Gasolina         11. Machado         

02. Óleo 2T         12. Foice         

03. Motosserra         13. Draga         

04. Enxada         14. Chapéu         

05. Ferro de cova         15. Picareta         

06. Ralador (catitu)         16. Bota cano curto         

07. Sacas         17. Luva         

08. Paneiro         18. Bota cano longo         

09. Basqueta         19. Tesoura de poda         

10. Terçado         20. Outro1         

Insumos  
Tratamento 1 Frequência 2 Tempo 3 Custo 
 M F Mi A M F Mi A M F Mi A 



  

 21. Calagem:             
22. Adubação (NPK):             
23. Outros1:             
24. Outros2             
Controle de pragas/doenças  
24. Fungicidas:              
25. Inseticidas:              
26. Herbicidas:              
27. Nematicida             
28. Outros1:             
29. Outros2:              
 

 
4. PRODUÇÃO ANUAL,VENDA E CONSUMO FAMILIAR  

01. Produto 02. Quanto desse produto fica para 
consumo familiar? 

03. Quanto vende? 
 

04. Qual o preco de venda? 05. Onde vende (ou a quem)?   

M F Mi A M F Mi A M F Mi A M F Mi A 
Farinha (sacas) 
 

                

Tucupi (litros) 
 

                

Tapioca (kg) 
 

                

Outros1 
 

                

Outros2 
 

                

Grãos feijão (sacas) 
 

                

Espigas (sacas) 
 

                

Graos arroz (sacas) 
 

                

 



  

  
BANANA/LARANJA/ABACAXI  

 
1. IDENTIFICACAO E CARATERISTICAS DA AREA DO CULTIVO  
01. Área do cultivo: B (        )  L (        )  A (        )                                                          02. Densidade do plantio (plantas/ha):   B (       )  L (       )  A (       )   
03. Plantio consorciado?       1 Sim (   )        2 Não  (   )           3 Se sim, com que? 
04. Época de plantio:   B (      )  L (       )  A (       ) 
05. Época de colheita: B (      )  L (       )  A (       ) 

06. Compra mudas?        
B  

Sim Não  Custo (R$) 
   

L      
A     

08. Idade do plantio (mês/ano): B (     )  L (      )  A (      ) 
09. Quantas vezes já cultivou feijão nesta área? B (     )  L (      )  A (      ) 

12. Tipos de fruta 
B:  

10. Faz rotação?  1 Sim (   )   2 Não (   )   3 Se sim, com que?  L : 
11. Deixa em pousio a área?  1 Sim (   )  2 Não (   )   3 Por quanto tempo?  A : 
13. Qual o uso do solo antes:  1 Mata      2 Pastagem  3 Capoeira   4 Cultivos  Há quanto tempo? 

B       
L       
A       

 
2. ATIVIDADES (Mão de obra) 
Preparo do solo                  
01. Qual o tamaño da área preparada? 

                Ferramentas 1 Pessoas 2 Frequência 3 Tempo 4 Custo 
 02. Derruba  
Qual área?        
 

B  
 
 

5 
 

1/ano 30 dias Custo de diária mais alta 

L 
 

 
 
 

    

A  
 
 

    

03. Desbaste/ 
Broca/Destoca  
Qual área? 
 
 

B  
 
 

    

L  
 

    



  

  

A  
 
 

    

04. Queima  
Qaul área? 

B  
 
 

    

L 
 

 
 
 

    

A  
 
 

    

05. Plantio  
Compostagem  
Calagem            
Adubação          

B  
 
 

    

L 
 

 
 
 

    

A  
 
 

    

06. Tratos 
culturais 
Capina 
Controle de 
pragas/doenças 

B  
 
 

    

L 
 

 
 
 

    

A      

07. Colheita B  
 
 

    

L 
 

 
 
 

    

A  
 

    



  

  
08. Pos-colheita B  

 
 

    

L 
 

 
 
 

    

A  
 
 

    

09. Transporte 
Terreno-casa 
Casa- local de 
venda 

B  
 
 

    

L 
 

 
 
 

    

A  
 
 

    

 
3. MATERIAIS 

Ferramentas e implementos  
  1Custo 2 Tempo  Custo Tempo 

 B L A B L A  B L A B L A 

01. Gasolina       11. Machado       

02. Óleo 2T       12. Foice       

03. Motosserra       13. Draga       

04. Enxada       14. Chapéu       

05. Ferro de cova       15. Picareta       

06. Ralador (catitu)       16. Bota cano curto       

07. Sacas       17. Luva       

08. Paneiro       18. Bota cano longo       

09. Basqueta       19. Tesoura de poda       



  

 10. Terçado       20. Outro1       

Insumos  
Tratamento 1 Frequência 2 Tempo 3 Custo 
 B L A B L A B L A 
21. Calagem:          
22. Adubação (NPK):          
23. Outros1:          
24. Outros2          
Controle de pragas/doenças  
24. Fungicidas:           
25. Inseticidas:           
26. Herbicidas:           
27. Nematicida          
28. Outros1:          
29. Outros2:           
 
4. PRODUÇÃO ANUAL, VENDA E CONSUMO FAMILIAR  
01. Produto 02. Quanto desse produto fica para 

consumo familiar? 
03. Quanto vende? 
 

04. Qual o preco de venda? 05. Onde vende (ou a quem)?   

 B L A B L A B L A B L A 
Fruta 
 

            

Outros1 
 

            

Outros1 
 

            

 
 



Estudo da Potencial Contribuição dos Serviços Ambientais no Módulo 4 
da Floresta Estadual de Amapá (FLOTA/AP) para o Desenvolvimento 

Sustentável Local e Regional 

  

 
PASTAGEM E PECUARIA 

 
1. IDENTIFICACAO E CARATERISTICAS DA AREA 

0 01. Quem dirige o estabelecimento?       1 Produtor (   )     2 Capataz (   )    3 Administrador (   ) 
0 02. Nome da propriedade: 
0 03. Área total da propriedade:                                                            

04. Área pastos naturais: 
1 Idade (anos): 
2 Espécie(s): 

05. Área pastos cultivados: 
1 Idade (anos): 
2 Custo do pasto (R$): 
3 Espécie(s): 
 
                  

06. Área de lavouras        
1 Qual(is)?               
 

07. O uso do solo antes da pastagem era:  1 Mata (     )   2 Pasto (     )   3 Capoeira  (    )    4 Lavorua (    )   
                                                                    5 Outros (    )  
08. Há quanto tempo?          

 
2. CARACERISITCAS DA PECUARIA  

Rebanho (No. Cabeças)  
01. Bovino  
 1 M (    )     2 F (    )  

02. Bubalino 
1 M (    )     2 F (    ) 

03. Ovino  
1 M (    )     2 F (    ) 

04. Suíno  
1 M (    )     2 F (    ) 

05. Caprino  
1 M (    )     2 F (    ) 

06. Equino No: 
M (    )        F (    )   

07. Assino  
M (    )        F (    ) 

08. Muares  
M (    )        F (    ) 

09. Aves  
No: 

10. Outros  
No: 

11. Qual a finalidade principal da criação do gado? 
1 Corte (   )  2 Leite (    )  3 Corte-leite (   )   4 Trabalho (    )      
12. Efetivo de Bovinos 
1 Matriz (   )    2 Reprodutor (    )     3 Vacas (    )   4 Boi (    )   5 Mamotes/novilhos (   )    6 Bezerros (   ) 
16. Idade (ou peso) de abate: 
17. Onde é abatido?      1 Propriedade (   )     2 Carno (   )    3 Calçoene     4 Oiapoque (   )   5 Outros 
18. Quantos bezerros nascem por ano:                                                    19. Quantos morrem por ano? 
20. Compra animais de outras fazendas?    1 Sim (   )   2 Não (   ) 
Se sim, quais?  3 Bezerro (    )   4 Mamote (    )     5 Reprodutor (    )   4 Matriz (    )     5 Outro (    ) 
21. Quantos por  ano?                                               22. Quantas vezes por ano? 
21. Que tipo de pastagem utiliza para alimentar o gado: próprio (   ) alugado (   )   Comum (   )   Sociedade (   ) 
22. Faz confinamento do gado?   1 Sim (    )    2 Não (    )   3 Onde?  Area da fazenda (    )      Area alugada (    ) 

 
3. ESTABELECIMENTO E MANEJO DAS PASTAGENS 

01. Faz rotação (divisão) de pasto?        1 Sim (    )    2  Não (    )                        3 Quantas divisões ? 
 1 Pessoas 2 Frequência  3 Tempo  4 Custo 
02. Estabelecimento da 
pastagem (cultivado) 

    

03. Fertilização 
04. Outros                         

    

Limpeza     
  03. Queima 
  04. Manual 
  05. Herbicida 

    

  
 
 
 
 



  

 
4. MANEJO DO REBANHO (BOVINO) 

 1 Pessoas 2 Frequência  3 Tempo  4 Custo 
01. Mineralização     
Tratamento sanitário 
  02. Vacinação 
  03. Vermifugação 

    

Abatimento     
 Na fazenda 
  04. Machante (e ajudante) 

    

Fora da fazenda 
 05.Transporte a matadouro 
 06. Servico do matadouro 
 07. Aluguel de corral 

    

Aluguel de pastagem     
08. Transporte 
09. Aluguel 

    

 
5. PRODUÇÃO E VENDA DE ANIMAIS E/OU PRODUTOS DO REBANHO 

01. Quantos animais foram vendidos durante o ano (até novembro)?          
1 Matriz (   )     2 Reprodutor (    )  3 Bezerro (   )      4 Mamote (   )   5 Vaca (    )    6 Boi (    )   
7 Outros (   )  
02. Quantos litros de leite produzidos?            Semana (    )       Mês (   )             
03. Quantos ovos?          Semana (   )     Mês  (   ) 
Preço de venda (R$) 
Para o caso dos suínos e aves, considerar 
os custos mensais da ração.  

 Animal vivo 
(kg vivo) 

Carne 
(kg carne)  

Leite 
(litro) 

Ovos 
(Unid) 

 04. 
Bovinos 

Na fazenda 1 3 5 7 
Na cidade 2 4 6 8 

 05. 
Buvalinos 

Na fazenda      
Na cidade      

 06.  
Ovino 

Na fazenda      
Na cidade      

 07. 
Caprino 

Na fazenda      
Na cidade      

 08. 
Suinos 

Na fazenda      
Na cidade      

 09. 
Equinos 

Na fazenda      
Na cidade      

 10. 
Assinos 

Na fazenda      
Na cidade      

 11. 
Muares 

Na fazenda      
Na cidade      

 12. 
Aves 

Na fazenda      
Na cidade      

 13. 
Outros 

Na fazenda      
Na cidade      

 



Estudo da Potencial Contribuição dos Serviços Ambientais no Módulo 4 
 da Floresta Estadual de Amapá (FLOTA/AP) para o Desenvolvimento 

 Sustentável Local e Regional 
 

 

 
 

QUESTIONÁRIO – ANÁLISE DA GARIMPAGEM 
 

 
I – IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DO ENTREVISTADO 

 
Entrevistador:.................................................... Data: ........../.........../............... N⁰ Quest (uso do BD): 
............................ 
Entrevistado (pessoa de referência):........................................................................... 
Apelido:........................................... 
Local de nascimento:................................................................... Data de 
Nascimento........................................................ 
Estado Civil................................................................................. 
Sexo................................................................................. 
 
 

II – IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DA ENTREVISTA 
 

Local/Comunidade:............................................................................... 
Município:............................................................. 
Vias de acesso para o domicilio do entrevistado (rio, estrada, ramal): 
............................................................................... 
Localização Geográfica (UTM):        FUSO:.................. LATITUDE:..................................................................................

.... 
 LONGITUDE:...............................................................................

... 
 

III – DIAGNÓSTICO SOCIO- ECONÔMICO 
 

A - OCUPAÇÃO E HISTORICO DE MIGRAÇÃO  
 

01 -  LOCAL DE RESIDÊNCIA (MAIOR PARTE DO 
ANO) 

1.........NA PROPRIEDADE RURAL 
2.........NA COMUNIDADE 
3.........NA ÁREA URBANA 
4.........EM OUTRO 
LOCAL:.......................................................... 
5.........NÃO INFORMOU 

 
02 - HÁ QUANTO TEMPO OCUPA O LOCAL? 
         ...............ANOS 
         ...............MESES 

 
0..........MENOS DE 06 MESES 
1............ENTRE 06 MESES E 1 ANO 
2............ENTRE 01 A 02 ANOS 
3............ENTRE 02 A 04 ANOS 
4............ENTRE 04 A 06 ANOS 
5............ENTRE 06 A 08 ANOS 
6............ENTRE 08 A 10 ANOS 
7............MAIS DE 10 ANOS 
8.........NÃO INFORMOU 
9........NSA -  NASCEU NESTE LOCAL 
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03 - JÁ MOROU OU TRABALHOU FORA DESTE 
LOCAL? 
** Se respondeu não, pule para a questão 06 

 
1.........SIM  
2.........NÃO 
3.........NÃO INFORMOU 

 
04 -  ONDE MORAVA ANTES DE MUDAR PARA ESTE 
LOCAL? (última residência) 
(    ) Zona urbana 
(    ) Zona rural 

 
LOCALIDADE...................................................... 
MUNICÍPIO.......................................................... 
ESTADO................................................................ 
0..........NÃO INFORMOU 

05 -  EM QUE O SENHOR(A) TRABALHAVA ANTES DE 
MUDAR PARA ESTE LOCAL? (última residência) 

1..........PECUARIA 
2..........AGRICULTURA 
3..........OUTRO GARIMPO – ONDE? 
4..........TRABALHO URBANO - 
QUAL?..................................... 
5..........OUTRO - 
QUAL?............................................................... 
6..........NÃO INFORMOU 
 

06 – SE HOUVESSE AQUI NA LOCALIDADE OUTRO 
TRABALHO COM IGUAL SALARIO E MENOS 
SACRIFICADO QUE O GARIMPO, O SENHOR(A) 
MUDARIA DE TRABALHO? 

1..........SIM  
2.......... NÃO – PORQUE? 
 

B – CONECIMENTO INSTITUCIONAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL  
 
07 -  QUAIS OS ÓRGÃOS DO GOVERNO QUE O SENHOR(A) CONHECE? (Não ler a tabela abaixo para o entrevistado) 

ÓRGAO INSTITUCIONAL 1-NÃO 2-SIM 
1 -  IBAMA   
2  - ICMBio   
3  -  SEMA   
4  -  INCRA   
5 -  IEF   
6 - DNPM   
7  -  RURAP   
8  -  DIAGRO   
9 -  OUTROS   
 
08 -  O(A) SENHOR(A) PARTICIPA DE ALGUMA ENTIDADE COMUNITÁRIA? QUAL SUA FUNÇÃO NESSA 
ENTIDADE? 

ENTIDADES 1-NÃO 2-SIM FUNÇÃO 
10.1 -  COOPERATIVA    
10.2  - ASSOCIAÇÃO    
10.3  - SINDICATO    
10.4  - COMUNIDADE DE BASE    
10.5 -  GRUPOS RELIGIOSOS    
10.6  - OUTRA..............................................    
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09 – NA SUA OPINIÃO, QUAL O 
PRINCIPAL PROBLEMA 
ENFRENTADO NA REGIÃO? 

1............NÃO TEM 
2............CONFLITOS DE TERRA 
3............CONFLITOS ENTRE MORADORES 
4............CONFLITOS COM NEGOCIANTES (MADEREIROS, 

[GARIMPEIROS] MINERADORES, VENDEDORES, ETC.) 
5............COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES 
6............ACESSO AO LOTE 
7............PESCA IRREGULAR 
8............CAÇA IRREGULAR 
9............OUTRO................................................... 
10..........NÃO INFORMOU 

 
 
C – FAMILIA 
 
10 – O(A) SENHOR(A) TEM FILHOS?  

1..........SIM  
2..........NÃO 

** Se respondeu NÃO, pule para a questão 17 
 

 
11 - QUANTOS?    0............NÃO TEM  

1............1 A 2 FILHOS  
2............3 A 5FILHOS  
3............MAIS DE 5 FLIHOS  
6............ NÃO INFORMOU 
 

12 - AINDA RESIDEM AQUI NO LOURENCO?     
 
1..........SIM  
2..........NÃO 

 
13 - ELES TRABALHAM?   1..........SIM    

2..........NÃO 
** Se respondeu NÃO, pule para a questão 15 

 
 
14 - EM QUE TRABALHAM?  

1...........GARIMPO 
2...........AGRICULTURA 
3...........PECUARIA 
4...........ORGAO PUBLICO - QUAL?........................................................  
5...........ESCOLA.PUBLICA/PRIVADA - QUAL?.................................... 
6..........OUTRO - QUAL?........................................................................... 
7..........NÃO INFORMOU 

 
D - EDUCACAO  

 
15 - ATÉ QUE SÉRIE O(A) SENHOR(A) FREQUENTOU? 

 
1...........1ra SÉRIE 
2...........2da SÉRIE  
3...........3ra SÉRIE 
4........... NÃO INFORMOU 

 
16 – E SEUS FILHOS FREQUENTAM(RAM) ATÉ QUE SÉRIE? 

 
1...........1ra SÉRIE 
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2...........2da SÉRIE  
3...........3ra SÉRIE 
4........... NÃO INFORMOU 

 
17 – NUMA ESCOLA DA LOCALIDADE?  

 
1..........SIM – PÚBLICA / PRIVADA?........................................................ 
2..........NÃO – ONDE?................................................................................. 

 
 
D- SAUDE 

 
18 - O QUE O/A SENHOR(A) FAZ QUANDO TEM ALGUMA DOENÇA? 

     VOCÊ VAI PARA: 

1...........POSTO DE SAUDE PÚBLICA 
2...........MÉDICO PARTICULAR  
3...........FARMACIA 
4...........NÃO INFORMOU 

 
 
 
19 - E QUANDO TEM UM ACIDENTE / EMERGENCIA O 

    ACESSO AO AUXÍLIO MÉDICO É FÁCIL? 

1...........SIM  
4...........NÃO – PORQUE?...........................................................................  
3...........NÃO INFORMOU 

 
 
20 – QUAL(IS) A DOENCA MAIS FREQUENTE APRESENTADA 

     NA SUA CASA NOS ULTIMOS ANOS?  
 
QUAL(IS)? 

1  - DIARRÉIA 
2  - MALÁRIA 
3  - PROBLEMAS RESPIRATÓRIOS – QUAL?............................ 
4  - SARAMPO 
5  - VERMINOSE 
6  - DOENÇA DE CHAGAS 
7  - LEISHMANIOSE 
8  - OUTRA............................................ 

 
QUEM A APRESENTA? – SENHOR(A) / FILHO(S)................................... 
 
DESDE QUANDO?........................................................................................ 
 

E - ECONOMIA: RENDA, RECEITAS E GASTOS 
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21 - HA QUANTOS ANOS O(A) SENHOR(A) TRABALHA AQUI NO GARIMPO? 

 
1...........MENOS DE 1 ANO  
2.......... DE 1 A 2 ANOS  
3.......... DE 3 A 5ANOS 
4..........MAIS DE 5 ANOS  

22 - SUA RENDA PROVEM EXCLUSIVAMENTE DE SEU TRABALHO NO 
GARIMPO? 

1...........SIM  (Pule para a questão 24) 
2.......... NÃO 
3.......... NÃO INFORMOU 

 
23 - QUAL É ESSA OUTRA FONTE DE RENDA? 

1...........VENDA OUALUGUEL DE ANIMAIS (R$..................) 
2...........VENTA DE PRODUTOS DO TERRENO/QUINTAL 

(R$..................) 
2...........VENDA DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADE 

RURAL (R$..................) 
3...........VENDA DE MÃO DE OBRA PARA OUTRAS 

ATIVIDADES (R$..................)   
4............ARTESANATO (R$..................) 
5...........OUTRAS (R$..................) 
6........... NÃO INFORMOU   

 
24 - A RENDA MENSAL DO(A) SENHOR(A) FLUTUA ENTRE (Considerar a resposta 23): 
 

1...........MENOS DE R$100 
2.......... DE R$101 A R$200 
3.......... DE R$201 A R$400 
1...........DE R$401 A R$600 
2.......... DE R$601 A R$800 
3.......... DE R$801 A R$1000 
2.......... MAIS DE R$1000 
3.......... NÃO INFORMOU 

 
25 - O(A) SENHOR(A) PODERIA ME DIZER COMO É FEITA A DISTRIBUCAO 

DE SEU INGRESO MENSAL CONFORME AS DESPESAS DA SUA CASA? 
 

1..........ALIMENTACAO  
2..........ALUGEO 
3..........EDUCACAO  
3..........SAUDE 
4..........FINS DE SEMANA – NO QUE?.................. 
5..........NÃO INFORMOU 

 

26 -  ALGUMA OUTRA PESSOA DA SUA FAMILIA ESTÁ AJUDANDO COM AS DESPESASA DA CASA? 
1..........NÃO 
2..........SIM   
             
QUEM?................................................................................ 
             REGULARMENTE?........................................................... 
3..........NÃO INFORMOU 

 
27 - RECEBE ALGUM TIPO BENEFÍCIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL?   (    ) NÃO            (    ) SIM 
(Identificar quem da família recebe e qual o valor) 
(    ) Aposentadoria:    (   ) Especial       (    ) Por idade     (    ) Por invalidez     (    ) Por tempo contribuição 
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(    ) Auxílio:         (    ) Acidente           (    ) Doença          (    ) Reclusão 
(    ) Pensão por morte 
(    ) Salário-maternidade 
(    ) Seguro-desemprego (defeso) 
(    ) Salário-família 
(    ) Reabilitação profissional 
(    ) Abono anual 
(    ) Renda vitalícia 
(    ) Outros................................................................................................................................... 
 
28 - RECEBE ALGUM BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL?           (    ) NÃO            (    ) SIM 
(Identificar quem da família recebe e qual o valor) 
(    ) Benefício de Prestação Continuada - BPC 
(    ) Benefício Eventual 
(    ) Bolsa-família 
(    ) Programa de Erradicação do trabalho Infantil – PETI 
(    ) CRASS/PAIF 
(    ) Bolsa Floresta 
(    ) Serviços específicos para o atendimento à criança, à família e a pessoa idosa 
(    ) Outros.......................................................................................................................................... 
 
 

 

 

 

IV - DIAGNÓSTICO DE GESTÃO E OPERACIONAL 
(**aplicar somente a comissão administrativa) 

 

A – GESTÃO  

28 – A CADA QUANTOS ANOS E  REELEITA A 
COMISSÃO ADMINISTRATIVA DA COOGAL- 
LTDA.? 
 

 
 
 

CADA..............................ANOS 
29 – POR QUANTOS MEMBROS ESTA COMPOSTA 
A COMISSÃO ADMINISTRATIVA?  

 
1..........PRESIDENTE  
2..........VICE-PRESIDENTE  
3..........SECRETARIO  
4..........TESOURERO 
5..........OUTROS 
 

30 – A COOPERATIVA TEM UM PLANO TECNICO 
PARA REALIZAR A EXPLORACAO? 
 

1..........NÃO (**Pular a pergunta 32) 
2..........SIM 
3..........NÃO INFORMOU 

31 – QUAIS MEDIDAS DE: 
- SEGURANCAN PESSOAL ESTAO DEFINIDAS   
PARA O GARIMPEIRO? 
- PROTECCAO E/OU MITIGACAO DE 
IMPACTOS NO MEIO AMBIENTE? 

 
DESCRIBA 

1.............................................................................................. 
2.............................................................................................. 
3.............................................................................................. 
4.............................................................................................. 
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32 – A COOPERATIVA TEM BUSCADO FAZER 
PARCERIAS, COM UNIVERSIDADES OU 
INSTITUTOS DE PESQUISA DO ESTADO, VISANDO 
MELHORAR A PRODUCACO MINERAL  SEM 
COMPROMETER O MEIO AMBIENTE?  
 

1..........NÃO –    
PORQUE?.....................................................................
......................................................................................
....... 

2..........SIM – COM 
QUEM?.......................................................... 

3.........NÃO INFORMOU 
 

33 – QUAIS OS MAIORES PROBLEMAS E/OU 
DIFICULDADES QUE A COOGAL ENFRENTA 
ATUALMENTE NA SUA GESTAO?  

 
 
 
DESCRIBA (EX. FINANCEIROS, TÉCNICOS, LEGAIS, ETC.)  

1.............................................................................................. 
2.............................................................................................. 
3.............................................................................................. 
4.............................................................................................. 

 
B – OPERACIONAL  

 
B.1 - PROCESSO PRODUTIVO 
 

34 – QUAL É A EXTENSÃO DA ÁREA DO GARIMPO?.......................................................................................HA.  
 
35 – PODE O(A) SENHOR(A) DESCRIBIR O PROCESSO DE PRODUCAO?  
 
 
 
ETAPAS 

ENTRADAS 
(Quais insumos utiliza) 

PROCESSO(S) 
(Que é feito com esses insumos) 

SAIDAS 
(Que produtos obtem) 

EXTRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
Há rejeitos? 
 
 

SEPARAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Há rejeitos? 
 
 

CONCENTRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Há rejeitos? 
 
 

AMALGAMAÇÃO 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Há rejeitos? 
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QUEIMA DO 
AMÁLGAMA 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Há rejeitos? 
 
 

 
36 – QUAL A TAXA (PORCENTAGEM) DE RECUPERACAO DE OURO NO PROCESO DE PRODUCAO? 

 
1.................15% A  20%  
2.................20% A  25%  
3.................25% A  30%  
4.................MAIS DE 30% 

 
  

B.2 - RENDIMENTOS, CUSTOS E PREÇOS (DOS ÚLTIMOS 12 MESES SE POSSIVEL) 
 
 
37 – QUANTOS GARIMPEIROS TRABALHAM NA EXPLORACAO DO OURO? 
 
        1.................DIARIAMENTE 

2.................SEMANALMENTE 
3.................MENSALMENTE 
4.................ANUALMENTE 

 
38 – QUANTAS HORAS POR DIA ELES TRABALHAM? 
         

1.................DE 4 A 5 HORAS  
2.................DE 6 A 7 HORAS  
3.................MAIS DE 8 HORAS  

 
39 – QUANTAS GRAMAS DE OURO SAO PRODUZIDAS POR GARIMPEIRO? 
  
............................GRAMAS   
  

1.................DIARIAMENTE 
2.................SEMANALMENTE 
3.................MENSALMENTE 
4.................ANUALMENTE 
 
 

40 – QUANTO CUSTAM OS INSUMOS UTILIZADOS NA PRODUCAO DO OURO (1 GRAMA)? 
 
 
 
FASES 

TIPO 
(Nome do produto) 

 

QUANTIDADE/TEMP
O 

(Ex. kg/semana) 
 

VALOR 
(R$) 

 

OBSERVACOES 
 
 

EXTRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SEPARAÇÃO     
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CONCENTRAÇÃO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AMALGAMAÇÃO 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

QUEIMA DO 
AMÁLGAMA 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
41 – COMO É FEITO O RATEIO DA PRODUCAO DO OURO? (**Considerar a resposta da pergunta 38: semanal ou 
mensal) 
 

1.................% COOGAL 
2.................% PESSOAL (ADMINISTRACAO)  
3.................% CUSTOS (PRODUCAO E OUTROS)  
4.................% LUCRO  
           100% 

 
42 – QUAL O VALOR DE VENDA DO GRAMA DE OURO? 
 
        

1.................R$30 – 40R$ 
2.................R$40 – 50R$  
3.................R$50 – 60R$  
4.................MAIS DE R$60 

 
 
43 – OS PRECOS VARIAM DEVIDO A QUE FATORES? 
 
 

1.................ATRAVESSADORES  
2.................TIPO DE COMPRADOR   
3.................OFERTA-DEMANDA  
4.................OUTROS – 

QUAIS?..............................................................................
...........................................................................................
....... 

 
44 – ONDE É VENDIDO O OURO? 

 
1.................NA LOCALIDADE  
2.................FORA DA LOCALIDADE – 

ONDE?...............................................................................
...........................................................................................
.......  

 



Estudo da Potencial Contribuição dos Serviços Ambientais no Módulo 4 
da Floresta Estadual de Amapá (FLOTA/AP) para o Desenvolvimento 

Sustentável Local e Regional 

  

 
 

QUESTIONÁRIO DA EXTRAÇÃO DA MADEIRA  
 

Entrevistador:  Data: 
 

 1. IDENTIFICAÇÃO DO ENTREVISTADO  
01. Nome:                                                                                        02.  Apelido (Se tem):        

03. Idade:          04. Estado Civil:  1 Solteiro (     )    2 Casado (      )      05. Têm filhos que moram com você (      ) 
06. Até que nível de ensino o senhor frequentou? 
1 Fundamental -1° – 9° ano-  (    )                 2 Medio (    )               3 Superior (    )                  4......Não frequentou (     ) 
 
2.CARATERIZAÇÃO DA  ATIVIDADE  
07. O senhor corta (extrae) madeira da floresta?  
1 Sim (   )    2 Não (    ) 

08. Há quanto tempo (meses/anos): 

09. De onde extrae a madeira? 
1 De sua propriedade  (   )       2 Propiedade de outro (    ) 

10. Onde está localizada essa propiedade? 
Distrito: 
Comunidade/Aldeia/PA:            

11. Se na pergunta anterior respondiou “1”. Qual o tamanho da sua propriedade? 
12. Quais são os usos?  
1 Mata virgem (    )      2 Capoeira (     )     3 Pastagem (     )      4 Lavouras (    )    5 Outros (    ) 
13. Qual é sua condição legal respeito ao direito de uso da terra?  
1 Proprietário (    )               2 Ocupante com direito de posse (    )         3 Asentado com direito de posse/título (     ) 
4 Assentado sem diretio de posse/título (     )           5 Outro (     ) 

 
3.EXTRAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO  
14. QuaIs espécies o senhor corta? (enlistar) 
a._____________________________ 
b._____________________________ 
c._____________________________ 
d._____________________________ 

f._____________________________ 
f._____________________________ 
g._____________________________ 
h._____________________________ 

i.____________________________ 
j.____________________________ 
k.___________________________ 
l.____________________________ 

 
 
 
 

15. Com que frequência?  
1 Quantas vezes por semana:                   2 Quantas vezes por mês:                             3. Quantas vezes por ano: 
17. Tipo de produto (estaca, ripa, viga, tábua, 
poste, etc.) 

16. Que quantidade? 

P1                                           P5 
P2                                           P6 
P3                                           P7 
P4                                           P8 

P1                                           P5 
P2                                           P6 
P3                                           P7 
P4                                           P8 

17. Qual o destino de uso da madeira? 
1 Uso pessoal (    )        2 Para venda (    ) 

18. No caso de uso pessoal, para que  utiliza a madeira? 
 
 

No caso de venda, onde o senhor vende a madeira? (pode marcar mais de uma opção)  
1 Na serraria (     )           Na estancia  (   )         2 Na propia vila      (   )      3 Na propia comunidade        4 Outro (    ) 
19. Qual o preço de venda (por espécie)? 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

4. CUSTOS DA ATIVIDADE 
 
20. Quais são as depesas que o senhor tem para cortar a madeira? 
Materiais 
 1 Quantidade 2 Custo 3 Tempo de duração 
1. Motoserra (1 e 3 se propia, 

se não só custo de aluguel) 
   

2. Gasolina    
3. Oleo 2T                             
4. Corrente     
5. Lima    
6. Outros    
Transporte (caso a madeira precise ser transportada para a venda)  
 1 Quantidade 2 Custo (R$) 
1.Viagem (frete)   
2. Outros   
Mão de obra 
1. Auxiliar/ assistente   
2. Outros   
Alimentação 
1. Refeição   
2. Outros   


