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INTRODUÇÃO
Dentre os municípios localizados no Sul do Estado de Roraima, Rorainópolis é o que vem recebendo o
maior número de migrantes, registrando taxas altíssimas de crescimento populacional entre os anos de
2000 a 2015 (IBGE, 2016). O processo de transformação de florestas em áreas de pastagens ou agricultura
(desmatamento) nesta região está fortemente relacionado com a migração e com a instalação do polo
madeireiro (e.g., BARNI et al., 2012). A extração madeireira é realizada de forma seletiva ou predatória
imprimindo forte pressão em poucas espécies florestais mais valiosas como, por exemplo, Dinizia excelsa
Ducke (angelin ferro) e Manilkara huberi Ducke (massaranduba). Esta prática causa danos irreparáveis à
estrutura da floresta através da derrubada das árvores, abertura de trilhas de arraste e de pátios de
estocagem de madeira. Isto favorece a degradação da biomassa florestal, a perda de biodiversidade e a
entrada do fogo em anos de El Niño (e.g., ASNER et al., 2006; BARNI et al., 2016). O objetivo do estudo foi
avaliar a dinâmica de extração seletiva de madeira no entorno da Vila Nova Colina, município de
Rorainópolis, no período de 2007 a 2016 e para responder a seguinte pergunta: A extração seletiva de
madeira praticada na área de estudo é sustentável no longo prazo?
MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A pesquisa foi realizada em uma área de aproximadamente 449.110,0 hectares (ha) abrangendo a Vila
Nova Colina, o Projeto de Assentamento – PA Sucurijú, estradas vicinais ao longo de 96 km da BR – 174 e
Vila do Equador (Figura 1). O desmatamento acumulado ao longo da BR-174 e das estradas vicinais da
área somaram 65.461,0 ha (14,8% da área original de floresta) até 2016. As florestas existentes
originalmente (sem desmatamento) na área de estudo eram formadas por Floresta Ombrófila Densa
(383.897,3 ha; 85,5%); Ecótono ou fitofisionomias de contato (2.492,1 ha; 0,6%); Campinarana “Ld” e “La” fitofisionomias pertencentes aos sistemas oligotróficos do médio e baixo rio Branco (56.788,3 ha; 12,6%),
totalizando 443.177,71 ha. Foi encontrado também uma vegetação considerada “não floresta” pertencente à
classe “Lg” (Campinarana) do tipo gramínea lenhosa (5.606,4 ha 1,2%) (PROBIO, 2013).

Figura 1. Mapa do Estado de Roraima destacando o município de Rorainópolis e a localização da área de estudo (A).
Em (B), localização da Vila Colina e Vila Equador (pontos em vermelho) às margens da BR-174 e localização do PA
Sucurijú e dos projetos de Autorização de Desmatamento – AD (pontos amarelos). Imagem Landsat 5 (R5G4B3; Órbita:
231/Ponto: 60), de 21/09/2007. Fonte: USGS, (2016).

Banco de dados geográficos
Foram utilizadas imagens Landsat-5 sensor TM (Thematic Mapper) dos anos de 2007 a 2012 e Landsat-8
sensor OLI (Operational Land Imager) dos anos de 2013 a 2016, adquiridas no site do Serviço Geológico
Americano (USGS, 2016). As imagens foram pré-processadas (correção atmosférica, composição de
bandas e NDVI) no Laboratório de Sensoriamento Remoto da Universidade Estadual de Roraima (UERR)
Campus Rorainópolis. Não foi possível obter imagens para os anos de 2012 e 2014 devido à grande
cobertura de nuvens sobre a área estudada.
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Delimitação da área de estudo, coleta de dados em madeireiras e nas imagens
A área de estudo foi delimitada observando os seguintes critérios: 1. Criação de um polígono envolvendo 22
pontos referentes às AD´s, e restringindo o seu comprimento aos pontos mais extremos (sentindo norte/sul),
em ambiente de Sistema de Informação Geográficas (SIG) do software ArcGis 10.2; 2. O lado esquerdo do
polígono (sentido Manaus/Boa Vista) acompanhou a delimitação da borda da imagem da órbita / ponto 231 /
60; 3. Para o lado direito considerou-se a distância de 30 km a partir da sede da Vila Nova Colina
presumindo a maior distância Euclidiana gerada entre os pontos, e; 4. Exclusão de parte das Terras
Indígenas Waimiri-Atroari e Trombetas Mapuera e uma pequena parte da Floresta Nacional (FLONA)
Anauá, que faziam sobreposição a área de estudo. Coletou-se dados (localização dos projetos, área (ha)
autorizada para corte raso e volume para extração (m3) das indústrias madeireiras através de entrevistas
com os proprietários. A coleta de dados nas imagens foi realizada de acordo com Barni et al., (2015), a
partir da edição manual (vetorização) de polígonos contornando as áreas identificadas como Extração
Seletiva de Madeira – ESM em imagens de cada ano do período analisado (2007-2016) na área de estudo.
Na identificação da ESM observou-se: a. o padrão regular de pixel caracterizando a abertura de dossel
referente a pátios de estocagem e; b. essas áreas tinham obrigatoriamente ligação com áreas desmatadas
através de estradas presumindo que serviam como vias de escoamento da produção (Figura 2).
Figura 2. Em (A) área de estudo com destaque ao desmatamento acumulado ao longo da BR-174 e das
estradas vicinais. Os polígonos em amarelo destacam a metodologia para coleta de dados nas imagens
conforme Barni et al., (2015); em (B e C) Identificação de áreas de ESM e em (D e E) mapeamento
realizado circundando-se as áreas identificas como ESM (linhas pretas). As setas em amarelo (B e C)
indicam os pátios de estocagem de toras e setas vermelhas (B e C) mostram as estradas de acesso e a
seta preta (C) indica uma área desmatada.

Análise dos dados e estimativa de volume (m3) explorado na área de estudo
Para avaliar se a ESM influenciou o desmatamento na área de estudo no período da análise (2007-2016) foi
aplicada Análise de Regressão Simples, tendo-se o desmatamento anual como variável dependente (Y) e a
ESM como variável independente (X). Como teste independente do desmatamento e da ESM fez-se um
recorte (20.530,9 ha) sobre a área presumida do Projeto de Assentamento Sucurijú (Figura 1) criado no ano
de 2008 e avaliou-se a evolução das duas variáveis nessa área (Desmatamento acumulado: Y e ESM
acumulada: X). Nos dois casos o R² serviu como parâmetro para qualificar o possível relacionamento entre
as variáveis. Para os anos de 2012 e 2014 (sem imagens) foi atribuído o valor médio do mapeamento
realizado na imagem do ano seguinte (2013 e 2015), respectivamente, atribuindo-se também a esses anos
os mesmos valores. Nesses dois casos presumiu-se que 50% do desmatamento / ESM ocorreram em cada
um dos anos avaliados. Para a estimativa de volume (m3) explorado nas áreas de ESM mapeadas nas
imagens e para a projeção futura da ESM, foram utilizados os mesmos valores de volume por hectare
(m3.ha-1) indicados nos projetos de AD para os respectivos anos. No caso dos anos de 2007 e 2010, sem
valores de AD, foi utilizado o valor médio dos projetos para o período analisado (n=22).
RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de 2007 a 2016 foram expedidas pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos – FEMARH 22 Autorizações de Desmatamento (AD’s) para as sete (7) indústrias madeireiras
pesquisadas em Vila Nova Colina (70%). Nestas AD´s consta a área total dos projetos (ha), áreas de uso
alternativo do solo (área autorizada para desmate; ha) e o volume (m3) a ser explorado por espécie (Tabela
1). O total autorizado no período foi de 9.254,0 ha de área para o corte raso (desmatamento). O percentual
autorizado para o corte raso nos anos de 2012 e 2013 ultrapassou o valor mínimo estabelecido pela
legislação (20%), sendo de 24,2% em cada ano. No entanto, considerando a média para todos anos
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(19,1%), esse percentual foi compatível com a legislação. O volume total autorizado para exploração foi de
308.253,4 m³. Os projetos para o ano de 2014 foram os que apresentaram maiores volumes (85.532,0 m³)
autorizados para exploração. As espécies mais exploradas foram: Manilkara huberi (Ducke) (Maçaranduba),
Dinizia excelsa (Ducke) (Angelim Ferro), Goupia glabra Aubl. (Cupiúba), Tabebuia serratifolia (ipê) e
Hymelobium complicatum (Ducke) (Angelim Pedra). Essa lista de espécies corrobora com estudos
fitossociológicos e de inventários florestais realizados na região (CONDÉ; TONINI, 2013). Considerando o
mapeamento da ESM realizado diretamente nas imagens foi possível detectar uma área total de 52.962,8
ha abrangendo o período da análise e representou 13,8% da área total de floresta ombrófila na área de
estudo. A partir dos valores médios anuais (m3.ha-1) foi possível estimar o valor explorado no período da
análise em 2.172.798,1 m3 ± 1.155.928,6 m3, apresentando uma variação de ± 53,2% sobre os valores
médios estimados (Tabela 1).
Tabela 1. Valores dos projetos de Autorização de Desmatamento (AD) e do mapeamento da ESM realizado
diretamente nas imagens sobre a área de estudo. * = anos sem dados de AD; ** = Anos sem imagens; DPMd(%)=Desvio padrão da média em percentual.
Projetos de AD
Mapeamento da ESM
Área
Volume
Volume
Volume
Área
Ano
No autorizada explorado
estimado
%
(m³.ha-1)
(ha)
(ha)
(m³)
(m³)
_
_
_
_
4.988,8
209.030,7
2007*
9,6
2008
1
245,0
8.975,0
36,6
1.042,9
38.170,1
1,8
2009
2
253,1
11.312,3
44,7
2.331,6
104.222,5
4,8
_
_
_
_
4.010,9
168.056,7
2010*
7,7
2011
4
995,6
57.315,7
57,8
9.202,7
531.916,1
24,5
1
1.214,8
35.738,1
29,4
4.198,7
123.441,8
2012**
5,7
2013
1
1.214,8
23.871,2
19,7
4.198,7
82.714,4
3,8
5
3.251,9
85.532,0
37,9
8.074,7
306.031,1
2014**
14,1
2015
5
1.316,1
57.048,2
43,6
8.074,7
352.056,9
16,2
2016
3
762,7
28.460,9
37,6
6.839,3
257.157,7
11,8
_
Total
22
9.254,0
308.253,4
52.962,8 2.172.798,1 100,0
Média
3
1.156,7
38.531,7
41,9
5.296,3
217.279,8
10,0
50,
24,2
13,1
33,8
41,6
53,2
59,0
DP-Md(%)
0

Monteiro et al., (2010) detectaram 128.556,0 ha de floresta explorada, entre 2008 e 2009 no Pará, dos quais
94.385,0 ha (73%) não tinham sido autorizados enquanto que 34.171,0 ha (27%) foram autorizados para o
manejo florestal. Em nosso estudo a área autorizada (9.254,0 ha) representou apenas 17,5% do total
mapeado nas imagens (52.962,8 ha). Portanto, se considerarmos os valores do estudo de Monteiro et al.,
(2010) para nossa área de estudo presume-se que 82,5% da ESM realizada no periodo foram ilegais. Graça
e Vasconcelos (2011) mapeando áreas afetadas pela ESM no Distrito Florestal Sustentável da BR-319
(DFS 319) que liga Porto Velho a Manaus (31,0 x 106 ha), detectaram uma área média de 47.468,8 ha
(0,15%) de ESM para os anos de 2008 e 2009. Comparando o presente estudo com o estudo de Graça e
Vasconcelos (2011) a taxa média anual encontrada de 1,4% foi cerca de nove vezes maior do que aquela.
Isso indica a severidade da ESM praticada na nossa área de estudo. Projetando a taxa de 5.296,3 ± 2.203.3
ha, que foram explorados anualmente na área de estudo no período da análise, sobre a área de floresta
ombrófila remanescente em 2016 (274.102,7 ha), pode-se afirmar que em 37 ± 15 anos toda a madeira da
área de estudo será exaurida. Estes resultados mostram que a ESM no Sul do Estado de Roraima não é
sustentável no longo prazo (e.g., ASNER et al., 2006).
Análise da relação do desmatamento x ESM
De acordo com Souza Junior et al., (2013) a taxa de degradação da floresta (ESM e/ou fogo) observada
entre 2000 a 2010 na Amazônia representou 30% da taxa de desmatamento para o mesmo período. Por
outro lado, em nossa área de estudo foi observado o contrário. As taxas de ESM foram 5,6 vezes maiores
do que as taxas de desmatamento observado para o mesmo período da nossa análise. Esse
comportamento da ESM produziu uma relação inversa (y = - 0,1682x + 1.844,2; p= 0,0001) explicando 85%
(R²= 0,8524) do desmatamento e contrariando alguns trabalhos da literatura (e.g., ASNER et al., 2006;
GRAÇA; VASCONCELOS, 2011; BARNI et al., 2012). Isto indica que a ESM, está inibindo a ocorrência de
desmatamento na área de estudo. Provavelmente isso pode ser verdade, pois grande parte da população
da Vila Nova Colina economicamente ativa estão envolvidos com essa atividade (e.g., LENTINI, 2005;
ROCHA, 2013). No entanto, o resultado da análise de regressão simples (y = 0,5838x + 278; p= 0,0000)
realizada com os valores acumulados de área (ha) de ESM e desmatamento dentro do PA Sucurijú
corroborou com estudos realizados na Amazônia mostrando que a ESM explicou 96,1% do desmatamento
nesse recorte da área de estudo (R2=0,9611).
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Dinâmica espacial da Extra Seletiva de Madeira – ESM na área de estudo
Segundo Barni (et al., 2012), o crescimento do desmatamento na região sul de Roraima pode ser justificado
pela pressão exercida por madeireiros vindos de fora do Estado para a exploração florestal (Figura 3).
Assim, as AD´s liberadas pela FEMARH vêm influenciando no desmatamento, devido ao fato de os
madeireiros utilizarem Documentos de Origem Florestal (DOF) repetidas vezes sem que haja fiscalização,
facilitando a retirada das toras da floresta e o transporte ilegal da madeira até a serraria.

Figura 3. Sequência de imagens do mapeamento anual (acumulado) das áreas de ESM (polígonos vermelhos). Os
pontos em amarelo correspondem à localização dos projetos de AD liberados pela FEMARH na área de estudo de 2007
a 2016.

CONCLUSÕES
O estudo indica que pelo menos 70% da ESM praticada no Sul de Roraima é ilegal. De modo geral o
desmatamento foi inibido pela ESM na área estudada no período analisado. Isto pode ser explicado pela
grande importância dessa atividade para a economia do município e em particular na Vila Nova Colina visto
que essa indústria emprega grande parte da população local. Por outro lado, a ESM praticada no PA
Sucuriju influenciou 96,1% do desmatamento daquela área corroborando com a literatura. O estudo indica
também que a ESM praticada no Sul do Estado de Roraima não é Sustentável no longo prazo podendo
exaurir a madeira em 37 ± 15 anos.
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