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INTRODUÇÃO 

O modelo de desenvolvimento da Amazônia tem sido caracterizado, desde o regime 

militar, pela implementação de diversos planos de desenvolvimento regionais, com o objetivo comum de 

planejamento que, no sentindo da integração nacional, apoiavam-se em metas estruturalistas de abertura de 

estradas que trouxeram consigo taxas significativas de desmatamento (SERRA et al, 2004). 

Questões logísticas acerca de abertura de estradas na Amazônia são discutidas 

levando-se em consideração o viés ambiental, em vista dos impactos ocasionados pela mudança estrutural 

decorrente da implantação das estradas, reduzindo de forma cada vez mais intensa a distância entre a 

floresta e a cidade (FEARNSIDE, 2006). 

Esta pesquisa visa discutir questões relativas ao controle do desmatamento, posto que 

a conservação e o uso dos recursos naturais na Amazônia estão relacionados com a perda de funções 

críticas dos ecossistemas amazônicos. Sendo assim, o desmatamento na Amazônia é tido como uma 

preocupação em meio às mudanças globais que tem chamado a atenção da comunidade mundial e, desta 

forma, existe uma busca por formas sustentáveis de integração e ocupação. 
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OBJETIVOS  

O objetivo geral é investigar o desmatamento pelo impacto causado através da abertura 

de estradas na Amazônia Legal. E os objetivos específicos são: a) Analisar a logística do modal rodoviário e 

o processo de ocupação na região Amazônica; b) Discutir os impactos causados pela abertura de estradas 

na região; c) Analisar os dados do desmatamento ocorrido no período de 1988 a 2005 nos estados que 

compõem a Amazônia brasileira. 

 

 

METODOLOGIA  

Para a elaboração do presente estudo, partiu-se de um método dedutivo com caráter 

descritivo e com postura analítica. Os dados analisados foram obtidos do Programa de Monitoramento da 

Floreta Amazônica Brasileira por Satélite - PRODES/INPE, além de informações contidas em relatórios 

governamentais e artigos relacionados ao objeto de estudo em questão. A área de estudo, Amazônia Legal, 

mais especificamente a área da Amazônia brasileira, abrange cerca de 5 milhões de km², representando 

cerca de 59% do território nacional. Nesse território residem quase 21 milhões de habitantes, ou seja, 12% 

da população nacional (IBGE, 2007), representando os menores índices demográficos do País, 4,14 

hab./km². Esta parte forma umas das regiões do planeta com maior concentração de biodiversidade e 

recursos naturais.  

 
FIGURA 1 - Área de Estudo - Amazônia Legal. 

 

A Amazônia Brasileira divide-se em Amazônia Ocidental (Estados do Amazonas, Acre, 

Rondônia e Roraima), estabelecida pelo Decreto Federal-Lei Nº 291/67 e Amazônia Oriental (Estados de 

Mato Grosso, Pará, Tocantins, Amapá e parte do Maranhão).  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A LOGÍSTICA E O PROCESSO DE OCUPAÇÃO NA AMAZÔNIA 

Segundo Fleck (2009), o desenvolvimento em infra-estrutura baseado na abertura de 

estradas reflete incrementos na estrutura produtiva, assim como também nos padrões de consumo, 

independente do espaço geográfico construído. Nesse contexto, no que diz respeito ao processo de 

formação da sociedade amazônica, nota-se que existiram períodos nos quais o modelo econômico foi 

marcado por intervalos de estagnação econômica, de esquecimento e abandono por parte do governo 

central. Nesse sentido, a distância em relação às regiões mais desenvolvidas tornou a região isolada dentro 

de um contexto logístico no qual suas peculiaridades regionais dificultavam as relações produtivas com o 

resto do país.  

A intervenção do governo central atuou na Amazônia de fato a consolidar a soberania 

nacional, intervindo na economia e no território, submetendo a região ao domínio do estado, acelerando e 

tornando contínuo o processo de expansão do modal rodoviário na Amazônia, visando integrar a região ao 

mercado nacional, associada ao avanço da industrialização, que desencadeou a abertura da região (BECKER, 

1990). 

De acordo com Becker (2006), foi no governo de Juscelino Kubitschek que ações 

efetivas de integrar a região ao centro-sul do país afetaram a Amazônia de forma consistente, o que se deu 

pela implantação das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre, vias estas que cortavam a floresta ao meio, 

acentuando-se a migração que já se efetuava em direção a Amazônia, aumentando a população regional de 

1 para 5 milhões entre 1950-60 e de modo mais  acelerado a partir de então. 

Para Serra et al (2004), a Amazônia e o Nordeste foram consideradas regiões difíceis e 

consequentemente  receberam uma atenção especial do governo federal, que expressou estas 

preocupações tanto em programas, quanto nos planos nacionais. Tais instrumentos de planejamento 

econômico continham em seu contexto medidas prioritárias de integração e ocupação das terras, tendo em 

seu arcabouço a construção de rodovias (Transamazônica, Cuiabá-Santarém e a Perimetral Norte), a 

implementação de projetos de colonização, a redistribuição de terras desocupadas e a promoção das 

agroindústrias estimuladas pelo governo federal.  

Desta forma, a construção de rodovias apresentou-se à região como um agente 

acelerador do desmatamento, pois trouxe consigo a abertura de uma malha de estradas vicinais, juntamente 

com projetos de colonização. Não se pode, contudo dizer, que existe uma força principal que impulsione ou 

que explique sozinho o desmatamento na Amazônia, porém as estradas proporcionaram a combinação de 

diversas variáveis e fatores que favoreceram. 

Para Diniz (2002), o povoamento regional passou a ter um padrão concentrado, 

sobretudo ao longo das rodovias, separado por grandes extensões florestais. Numa outra escala, o 
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adensamento das estradas na borda da floresta gerou o chamado efeito de borda e focos de calor. A 

diversidade interna da Amazônia, tanto em relação as suas características naturais quanto sócio-

econômicas, acabou por criar uma conformação singular de seu território através de seu processo de 

ocupação, que pode ser resumida em três macrorregiões: 

-Arco do Povoamento Adensado, que corresponde aos Estados do Mato Grosso, de Rondônia e do 

Tocantins; e as partes do Sudeste e do Nordeste do Pará, do Sudeste do Acre e do Sul do Amapá;  

-Amazônia Central, que compreende o Oeste e o Norte do Estado do Pará, o Norte do Estado do Amapá e o 

Vale do Rio Madeira, no Estado do Amazonas; 

-Amazônia Ocidental, que contempla o Estado de Roraima, todo o restante do Estado do Amazonas e as 

partes Central e Oeste do Estado do Acre.  

Ressalta-se que essa conformação territorial está relacionada direta ou indiretamente 

aos meios de acesso à região e como esses vão servindo de canalizadores do processo migratório, do 

crescimento demográfico e dos adensamentos urbanos decorrentes. 

 

 

AS ESTRADAS NA AMAZÔNIA E SEUS IMPACTOS NA REGIÃO 

O modal rodoviário apesar de possuir características positivas, traz consigo impactos 

substanciais ao meio ambiente como a diminuição dos recursos hídricos na região e a consequente 

ineficiência energética devido à grande circulação de veículos, elevados níveis de emissão de poluentes 

atmosféricos e no caso da Amazônia ao se abrirem estradas o impacto traz também outras conseqüências 

envolvendo o desmatamento. 

De acordo com o Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da 

Amazônia Legal (2003), ao longo das últimas décadas, os grandes investimentos em infra-estrutura, 

especialmente as rodovias de penetração, têm sido uma das principais causas do desflorestamento na 

Amazônia. Estima-se que entre 1978 e 1994 cerca de 75% do desflorestamento na Amazônia ocorreu dentro 

de uma faixa de 50 km de cada lado das rodovias pavimentadas da região. Os investimentos em infra-

estrutura tendem a provocar uma forte valorização de terras em sua área de influência, mesmo antes de sua 

realização.  
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FIGURA 2 – Arco do desmatamento. Fonte: Brasil (2003). 

 

Dentre as principais estradas que cortaram a região, Becker (1990) destaca a 

implantação de grandes eixos transversais como Transamazônica e Perimetral Norte e intra-regionais como 

Cuiabá – Santarém e Porto Velho – Manaus, tais vias visavam diminuir a distância da região com os grandes 

centros comerciais, bem como tornar a região mais desenvolvida o que em parte aconteceu, porém as 

estradas trouxeram também a aproximação de impactos ao meio ambiente, como a agricultura em grande 

escala nos trechos transitáveis pelas estradas, pecuária intensiva, grilagem de terras, migrações e outros 

impactos. Em muitos casos, a mera expectativa de realização de grandes obras estimula processos de 

especulação fundiária, a abertura de novas frentes de desmatamento e a ocupação desordenada do espaço. 

Em meio a tantos impactos negativos trazidos com a abertura de estradas ainda é 

grande a quantidade de projetos de abertura de novas frentes de estradas na região, em vista da imagem de 

desenvolvimento que estas trazem, dentre estes projetos verificam-se as seguintes estradas: 

 

Obras rodoviárias federais do PPA 2004-2007 para a Amazônia 

 
TABELA 1 – Fonte: Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia Legal 

(2003). 
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Ressalta-se o fato de que as referidas estradas concentram-se no arco do 

desmatamento, o que tende a criar novos vetores de degradação ambiental, a partir do momento que se 

expandem na busca por novas áreas com potencial e viabilidade econômica. Podendo vir a mudar a direção 

do arco do desmatamento para novas frentes de ocupação nos entorno das novas estradas que surgem. 

 

 

ANÁLISE DE DADOS ACERCA DAS ESTRADAS E O DESMATAMENTO 

A logística, as estradas e o desmatamento são assuntos relacionados com impactos 

ambientais na Amazônia. Estes impactos ocorrem pelas práticas ocasionadas pela expansão logística e 

facilidades questionáveis que as estradas proporcionam, verificando-se que a taxa de desmatamento pode 

ter relação direta coma expansão da malha rodoviária. 

 

Evolução da taxa de desmatamento nos estados da Amazônia Legal 

 
GRÁFICO 1 - Fonte: UCHÔA, G. M, com base nos dados do PRODES/INPE, 2005. 

 

Observando-se o gráfico nota-se que algumas das taxas de desmatamento mais 

elevadas coincide com os anos nos quais as estradas que cortam o arco do desmatamento já haviam sido 

abertas e pavimentadas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se analisar a evolução das taxas de desmatamento, constata-se que existiram picos 

no que concerne ao comportamento do referido indicador. Um motivo para tal pauta-se na possibilidade do 

aumento das queimadas em decorrência da expansão da fronteira agrícola, o que pode ocorrer de forma 

cíclica, posto que o indicador saia de uma trajetória de crescimento em 1988, com valores de crescimento 

pujante de 1995 e 2004. Em termos absolutos, os estados do Mato Grosso e Pará são os que obtiveram as 

maiores taxas de desmatamento, o que pode estar ligado à natureza de suas atividades econômicas, que 

são impulsionadas pelas estruturas logísticas das estradas que os cortam. Paralelamente, em termos 

relativos, foi constatado que, no caso de Mato Grosso e Rondônia, houve crescimento médio de 1,96% e 

1.94%, respectivamente, ao longo do período analisado. Já em relação aos demais estados foi verificado 

decréscimo, em que o estado do Tocantins obteve a maior queda, 10,08%, fato este que pode estar 

relacionado com o menor predomínio de estradas cortando o mesmo. 

É possível assim verificar uma grande influência da abertura de estradas no 

desmatamento na Amazônia Legal e a perda dos recursos naturais, pois vemos transformações substanciais 

no meio ambiente e mudanças  estruturais na região. 
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