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INTRODUÇÃO 

A proteção e o uso sustentável da biodiversidade figuram entre os grandes desafios da 

humanidade. Uma das estratégias práticas para se atingir estas metas, que tem sido considerada 

unanimidade entre os ambientalistas ao redor do mundo, é a criação e manutenção de unidades de 

conservação (UC) como Parques Nacionais, Reservas Biológicas e Reservas Extrativistas. Se bem 

gerenciados, estes espaços, oficialmente protegidos podem dar uma contribuição extremamente relevante 

para a proteção da natureza contra a extinção de espécies, desmatamento em larga escala e mal uso de 

recursos naturais (BORGES, 2007). 

Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) a Área de Proteção 

Ambiental (APA), está inserida no grupo de uso sustentável, é uma área em geral extensa, com certo grau 

de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente 

importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas. Os objetivos básicos da APA 

é proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso 

dos recursos naturais. 

A categoria APA constitui um instrumento da política ambiental interessante do ponto 

de vista socioeconômico, por caracterizar-se como área de desenvolvimento sustentável, na qual as 

atividades humanas devem ser exercidas com responsabilidade, no sentido de permitir a integridade e a 

manutenção da qualidade ambiental do referido espaço, em dimensão intra e intergeracional. No entanto, 

por permitirem atividades econômicas em seu interior, deve-se incentivar comportamentos de conservação 

dos recursos pelos proprietários das terras em Áreas de Proteção Ambiental, sejam estes públicos ou 

privados (CABRAL e SOUZA, 2005). 

Tendo em mente todos os benefícios que uma Área de Proteção Ambiental pode 

proporcionar, sejam eles, econômicos, sociais e ambientais, buscou-se neste trabalho realizar um estudo de 

caso, sobre a APA Rio Negro Setor Tarumã Açu/Mirim, um unidade de conservação próximo à área urbana 

da cidade de Manaus e desta forma sujeita a alterações antrópicas. 
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OBJETIVO 

O objetivo geral do trabalho foi diagnosticar a dinâmica multitemporal do 

desflorestamento (1988 a 2008) na APA Rio Negro Setor Tarumã Açu/Mirim, além disso, identificar os 

principais fatores que determinam as alterações na cobertura florestal na unidade de conservação. 

 

 

METODOLOGIA 

O estudo foi realizado na Área de Proteção Ambiental Rio Negro Setor Tarumã Açu/T. 

Mirim criada por meio do Decreto Estadual n.º 16.498, de 2 de abril de 1995,  que possui 56.793,00 

hectares. A Unidade de Conservação está localizada entre as coordenadas geográficas 2º44'00'' a 3º04'00'' 

latitude Sul e longitude 60º04’00'' a 60º15'11'' longitude Oeste, situada mais precisamente, a Oeste do 

município de Manaus, Amazonas.  A área faz parte da bacia sedimentar amazônica, solo é 

predominantemente Latossolo amarelo álico, muito argiloso da Formação Alter do Chão. O relevo da região é 

suavemente ondulado, com platôs argilosos de até 100m de altitude e baixios arenosos. O clima é do tipo 

Ami, com médias anuais de pluviosidade entre 2000 e 3000 mm, com curta estação seca e com média 

anual de 87% de umidade do ar e 26o C de temperatura A cobertura vegetal predominante é a Floresta 

Tropical Densa, contendo ainda formações de Floresta Tropical Aberta, Floresta aluvial periodicamente 

inundada (igapó), Campinarana e Área de Tensão Ecológicas, com outras formações edáficas e Área de 

Tensão Ecológica com áreas antrópicas, constituída de cultivos agrícolas, pecuária e vegetação secundária 

(EMBRAPA, 2003).  

Para mapear e analisar o desflorestamento na APA Tarumã Açu/T. Mirim foram 

utilizados imagens TM/LANDSAT-5, órbita/ponto 231/62, resolução espacial de 30m, bandas espectrais 3 

(vermelho), 4 (infravermelho próximo) 5 (infravermelho médio), de  15/08/1988, 17/07/1992, 02/07/2001, 

02/09/2006, 21/07/2008, cedidas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e Sistema de 

Proteção da Amazônia (SIPAM) e base dados cartográficos (limite e hidrografia) em escala de 1:250.000 

referentes a APA. Os softwares utilizados foram o SPRING 5.1 (CAMARA et al, 1996) e o ArcGIS 9.3. 

Durante o trabalho de campo foi utilizado um aparelho GPS Garmin Etrex, bússola e máquina fotográfica. 

A correção geométrica das imagens foi realizada por meio de um modelo polinomial de 

1ª ordem, utilizando pontos de controle no terreno. A base para este processamento foi uma imagem do ano 

de 2008. Todas as imagens foram processadas para o sistema de coordenadas Universal Transversa de 

Mercator (UTM) e Datum SAD 69. 

As imagens corrigidas foram segmentadas e classificadas para gerar mapas do 

desflorestamento na APA. A segmentação foi feita por meio da técnica Crescimento por região com um 

limiar de área igual a 20 e similaridade de 40. Na classificação supervisionada das imagens (algoritmo 
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Battacharya) foram mapeados os alvos floresta, desflorestamento e hidrografia. Na última etapa foram 

confeccionados os mapas temáticos de evolução do desflorestamento que serviram de elementos de análise 

e interpretação sobre a área de estudo. Neste trabalho foi considerado como desflorestamento o conceito 

proposto pelo PRODES/INPE (2009), que considera apenas os cortes rasos.   

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O desflorestamento na APA entre os anos de 1988 a 2008 ocorreu principalmente após 

o ano de 1992, atingindo seu ápice em 2006 e com valores decrescentes para o ano de 2008 (Figuras 1 e 2).  

 

 
Figura 1. Evolução do desflorestamento na APA Tarumã Açu/T. Mirim (1988 a 2008). 

 

Verificou-se que para os anos de 1988 e 1992 havia pequenas alterações na cobertura 

vegetal da APA, e nesse período encontravam-se desflorestados 1.060,90 e 1.354,48 ha, respectivamente 

(Tabela 1). Para o ano de 2001, houve um aumento de 5,5% de área desflorestada, chegando a 3.061,88 ha 

desflorestados. Avalia-se que o incremento do desflorestamento neste período está associado aos 

assentados que iniciaram suas atividades em 1997 (MACHADO et al. 2009). O ano de 2006, ano de pico do 

desflorestamento registrado na APA, houve um incremento de 7,0% de área desflorestada, somando 

3.940,05 ha. Entretanto, no ano de 2008 houve uma redução para 6,6% do total de área desflorestada 

chegando a 3.704,21 ha. Avalia-se que esta redução do desflorestamento possa estar relacionada à 

implementação de políticas ambientais por parte dos Órgãos Gestores da APA, os quais não têm permitido a 

concessão de créditos agrícolas para o assentado que produz carvão ilegalmente juntamente com seu 

vizinho (MACHADO et al. 2009).  

Outro fator que está ligado a esta redução do desflorestamento é o processo de 

regeneração da vegetação ao longo do tempo, principalmente nas margens das estradas e ramais. 
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Analisando as imagens classificadas (Figura 2), pode-se verificar principalmente nas datas de 2006 e 2008, 

nas margens das estradas ocorre uma regeneração de floresta secundária. Na imagem de 2008, a estrada 

principal da APA não está bem delineada, devido ao crescimento da vegetação secundária. 

 

Tabela 2. Área das classes temáticas mapeadas na APA Rio Negro Setor Tarumã Açu/T. Mirim. 
Classe 1988 % 1992 % 2001 % 2006 % 2008 % 

Floresta 54.115,89 
96,

4 
53.922,17 

96,

1 
51.909,91 

92,

5 
51.322,26 

91,

5 
51.199,19 

91,

2 

Desmatament

o 
1.060,90 1,9 1.354,48 2,4 3.061,88 5,5 3.940,05 7,0 3.704,21 6,6 

Hidrografia 932,10 1,7 833,18 1,5 1.138,04 2,0 841,53 1,5 1.206,43 2,2 

Total 
56.108,8

9 
100 

56.109,8

3 
100 

56.109,8

3 
100 

56.103,8

3 
100 

56.109,8

3 
100 

 

Durante o trabalho de campo realizado nesta pesquisa foram verificadas algumas das 

principais atividades que contribuem para o incremento do desflorestamento na APA do Tarumã Açu/T. 

Mirim, tais como: instalações de novas propriedades rurais, principalmente nas margens das estradas e 

ramais, expansão de atividades ligadas à pecuária, que geralmente precisam de grandes áreas desmatadas 

para criação; propriedades destinadas para o lazer de final de semana; os assentados utilizam a prática da 

queimada para limpeza de roçados ou para produção de carvão. Inclusive foi possível identificar os fornos de 

carvão em plena atividade de produção, e o represamento de igarapés ao longo da estrada principal da APA 

(Figura 3). Pinto e Carvalho (2007) em trabalho realizado na APA do Tarumã Açu/Mirim também constataram 

que, a maioria da retirada da cobertura vegetal está relacionada a diversas atividades como a prática da 

agropecuária, a produção de carvão vegetal e para a produção de lenha. Segundo os autores, dados de suas 

pesquisas indicam que as áreas de vegetação primária têm diminuído a cada ano, sendo que no intervalo de 

10 anos, a taxa é de 3% a cada 5 anos. 
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Figura 2. Evolução do desflorestamento na APA Rio Negro Setor Tarumã Açu/T. Mirim (1988 a 2008). 
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c d 

Figura 31. a) Fumaça do forno de carvão em área do assentamento; b) Desmatamento recente; c) 
Desmatamento nas margens da estrada, dentro da APA; d) Queimada de árvores de grande porte. 

 

Na APA foram observados um grande número de queimadas na área do assentamento, 

embora seja uma prática bastante utilizada na limpeza e preparo da terra. A maioria dos desflorestamentos 

ocorre nas margens da estrada e ramais principais, ainda que em algumas áreas abandonadas ocorra o 

processo de regeneração. Verifica-se que o quadrante noroeste da APA é o que apresenta menos 

intervenção antrópica. De acordo com Cabral e Souza (2005), o instrumento APA tem sido usado, no 

território nacional, em caráter de correção e contenção da degradação ambiental. Segundo os autores, o fato 

de transformar uma área em APA não é suficiente para controlar o processo de degradação iniciado, 

necessitando exercer sobre esse espaço um conjunto de ações e planejamento. 
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CONCLUSÕES 

A partir da análise multitemporal das imagens orbitais da APA Rio Negro Setor Tarumã 

Açu/T. Mirim, verificou-se que nos últimos vinte anos sua área territorial sofreu uma ação antrópica bastante 

intensa, principalmente por atividades ligadas ao desflorestamento, onde o assentamento Tarumã Mirim é 

principal vetor de intervenção na cobertura florestal da unidade de conservação. Dessa forma, a APA não 

cumpre a sua função enquanto área legalmente criada para a preservação da biodiversidade e a 

conservação dos recursos naturais. 

Os principais fatores que estão associados ao desmatamento na APA são as atividades 

desenvolvidas no Assentamento Tarumã Mirim (agropecuária e queimadas para abertura de roçados). Além 

alteração da cobertura vegetal para instalação de novas propriedades rurais, chácaras e a queima de 

madeira para produção de carvão. 

Os impactos ambientais na APA apontam para a necessidade de maior apoio técnico e 

político para fazer com que a sustentabilidade ambiental, traduzida no uso adequado dos recursos naturais, 

seja respeitada. Desse modo, é necessário que políticas voltadas para a educação ambiental sejam 

implementadas pelos Órgãos Gestores da APA, em parceria com os assentados e as comunidades 

existentes na APA. 
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