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RESUMO  

 

O aumento da emissão de gases do efeito estufa (GEE) vem causando mudanças 

climáticas globais. Mitigação e adaptação dos efeitos climáticos exigem estimativas de 

emissões de GEE acuradas e em uma escala de aplicação local. As incertezas 

relacionadas às atuais estimativas das emissões por mudança de uso da terra são 

principalmente devido à não inclusão de impactos decorrentes de incêndios florestais, à 

escala espacial adotada nas medidas de área desmatada e ao estoque de carbono contido 

na biomassa florestal. Neste estudo foi traçada uma estratégia para melhorar as 

estimativas de emissões de GEE para a atmosfera em Roraima, norte da Amazônia 

brasileira, aumentando a resolução espacial para detecção dos desmatamentos e dos 

incêndios florestais, além de ajustes nos estoques de biomassa / carbono em sistemas 

florestais. Todas estas variáveis foram integradas na forma de cenários de emissões de 

GEE tomando como base o período de 2000 a 2010 (dados observados), e simulados em 

quatro cenários ao longo do período de 2011 a 2050 (preditos). A área geográfica que 

serviu como área focal do estudo foi inclusiva para todos os sistemas florestais sem 

qualquer tipo de proteção ambiental, e excludente para sistemas não florestais (savanas 

e campinas), cursos d‘água, unidades de conservação e terras indígenas. Todos os 

desmatamentos e incêndios florestais de sub-bosque verificados na área focal foram 

mapeados anualmente (resolução ≥ 1 ha) utilizando como referência imagens de satélite 

Landsat TM/ETM entre os anos de 2000 a 2010. As ocorrências de desmatamentos e 

incêndios florestais foram distintas por zonas fitoclimáticas, aqui definidas como 

regiões de grupos de florestas distribuídas por distintos tipos climáticos reconhecidos 

para Roraima. Testes estatísticos foram providenciados para a avaliação dos efeitos das 

zonas fitoclimáticas na magnitude e na frequência de áreas desmatadas e incendiadas 

anualmente, e nos estoques de biomassa/carbono. Os desmatamentos não foram 

distintos pelas zonas fitoclimáticas, mas os incêndios florestais foram 

significativamente maiores na zona caracterizada pela presença de florestas sazonais e 

ecótonos distribuídas em áreas de maior déficit hídrico. Na modelagem da 

espacialização do estoque de biomassa florestal original (viva+morta; acima+abaixo do 

solo) foi utilizada a base de inventários florestais de volume comercial de madeira 

disponível para o Estado. A biomassa foi quantificada no nível de fitofisionomias 

florestais (grupos florestais) e uso da terra, e espacializada por técnicas de 

geoestatística. Biomassa foi distinta entre grupos florestais e uso da terra, onde TI e UC 

podem cumprir um importante papel de mitigação dos efeitos do aquecimento global 

devido ao grande estoque de biomassa presente em seus limites. As estimativas das 

emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) para a atmosfera foram realizadas utilizando a 

abordagem do balanço anual. No período inicial (2000-2010) foi observado que as 

maiores emissões aconteceram em anos de El Niño (fortes secas), desencadeando a 

ocorrência de grandes incêndios florestais. Na estimativa de emissões do período 

seguinte (2011-2050), o cenário de governança (MT-GOV) simulou o controle do 

desmatamento conforme compromisso assumido pelo Brasil em 2009 em Copenhagen 

reduzindo as taxas de desmatamento em 80% da linha de base de 2005. As emissões de 
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GEE também foram reduzidas na mesma proporção. O cenário ―negócios como sempre-

intermediário‖ (MT-BAU-i ou Business As Usual-i), simulou o aumento no 

desmatamento e emissões de GEE em função do aumento da migração para o Estado 

devido a reconstrução e asfaltamento da BR-319 (Porto Velho-RO - Manaus-AM). Por 

outro lado, os cenários RD-GOV (governança) e RD-BAU (negócios como sempre), 

simularam o crescimento continuo do desmatamento e emissões de GEE em função do 

crescimento da atividade agropecuária sobre as áreas de floresta. O cenário RD-GOV 

utilizou apenas 50% do valor das taxas de crescimento do gado e da agricultura utilizada 

pelo RD-BAU. O cenário RD-BAU foi o de maior emissão de GEE entre todos os 

cenários, simulando o crescimento desordenado da atividade agropecuária. A partir dos 

resultados observados no intervalo 2000-2010 e dos cenários de emissão de 2011 a 

2050, conclui-se que as maiores emissões de GEE estão relacionadas com a zona 

fitoclimática de maior déficit hídrico e com presença de grupos florestais sazonais e 

ecótonos. Esta zona é a mais próxima de Boa Vista (capital de Roraima) e concentra os 

maiores índices populacionais. Os cenários também indicaram que a zona fitoclimática 

de menor déficit hídrico, dominada por grupos florestais ombrófilos, dependerá das 

decisões tomadas pelo governo estadual para aplicação de políticas públicas de 

contenção e controle do desmatamento, para reordenamento fundiário e da atividade 

agropecuária no Estado. O rearranjo da política agrícola estadual está diretamente ligado 

ao impacto da reabertura da BR-319 para o sul de Roraima, que deverá provocar um 

substancial aumento populacional e um consequente aumento da demanda por terras. O 

refinamento da escala de trabalho para detecção de áreas desmatadas, a inclusão dos 

incêndios florestais e os ajustes nos cálculos de estoques de biomassa/carbono foram 

importantes para melhoria das estimativas de emissão de GEE dentro dos quatro 

cenários propostos neste estudo. Os resultados aqui apresentados fornecem um melhor 

embasamento para tomadas de decisões que devem ser realizadas pelo poder público 

local e federal. 
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ABSTRACT 

 

GREENHOUSE GAS EMISSION SCENARIOS FOR THE RORAIMA STATE, 

BRAZIL (2000-2050) 

The increased of greenhouse gas (GHG) emission is causing global climate change. 

Mitigation and adaptation of climate effects require accurate GHG emissions estimates 

in a local application scale. Uncertainties related to the current estimates of emissions 

from land use change are mainly due to the exclusion of understory forest fires 

emissions, the spatial scale used in the measurements of deforested area and the carbon 

storage in forest biomass. This study has a proposal improve estimates of GHG 

emissions to the atmosphere in Roraima, northern Brazilian Amazon, increasing the 

spatial resolution for the detection of deforestation and forest fires, as well as 

adjustments in the calculation of biomass/carbon stocks in forest ecosystems. All of 

these variables were integrated into scenarios of GHG emissions assuming values 

observed in the period 2000 to 2010 to simulate four scenarios over the period of 2011 

to 2050 (predicted values). The geographical area that was focus of this study in 

Roraima was inclusionary for all forest systems without any environmental protection, 

and exclusionary to non-forest systems (savannas and oligothrophic grasslands), water 

courses, and protected areas (conservation units - CU and indigenous lands - IL). All 

deforestation and understory forest fires observed in the focal area were year-to-year 

mapped (resolution ≥ 1 ha) using as reference Landsat TM / ETM images between the 

years 2000-2010. Occurrences of deforestation and forest fires were distinguished by 

phytoclimatic zones, defined here as regions containing forest groups established in 

different climatic types occurring in Roraima. Statistical tests were performed to the 

evaluation of the effects of phytoclimatic zones in the magnitude, annual frequency of 

deforested and forest fires areas, and biomass/carbon stocks. Total deforestation area 

was not distinguished by phytoclimatic zones, but forest fires were significantly higher 

in the zone characterized by the presence of seasonal forests and ecotones distributed in 

areas of higher water deficit. In the modeling the spatial distribution of the stock of 

original forest biomass (live + dead, above + below ground) was used a base of forest 

inventories of timber volume available for the state. The biomass was quantified at the 

level of forest types (forest groups) and land use, and spatialized using geostatistical 

techniques. Biomass (Mg ha-1) was different among forest groups and land use, where 

IL and CU may play an important role in mitigating the effects of global warming due 

to the large biomass stock within its boundaries. Estimates of GHG emissions (CO2, 

CH4 and N2O) to the atmosphere were performed using the approach of the annual 

balance. In the initial period (2000-2010) was observed that the highest emissions 

occurred in El Niño years (droughts), triggering the occurrence of large forest fires. In 

the emissions estimated for the following period (2011-2050), the scenario of 

governance (MT-GOV) simulated the control of deforestation committed by Brazil in 

2009 in Copenhagen (reducing deforestation rates by 80% from baseline 2005). GHG 

emissions were also reduced in the same proportion. The "business as usual-
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intermediate" scenario (MT-BAU-i or Business As Usual-i), simulated the increase in 

deforestation and GHG emissions due to increased migration to the state because of the 

reconstruction and paving of BR-319 (Porto Velho-RO to Manaus-AM). On the other 

hand, the scenarios RD-GOV - governance and RD-BAU - business as usual, simulated 

the continued growth of deforestation and GHG emissions due to the growth of farming 

on forest areas. The RD-GOV scenario used only 50% of the growth rates of livestock 

and agriculture used by RD-BAU. The RD-BAU was the largest GHG emissions 

scenary when compared to all other, simulating uncontrolled growth of farming. Taking 

into account the results of 2000-2010 interval and the results of emission scenarios from 

2011 to 2050, it is concluded that the higher GHG emissions are related to 

phytoclimatic zone characterized by water deficit and presence of seasonal forests and 

ecotones. This area is closest to Boa Vista (capital of Roraima) and concentrates the 

majority of the state population. The scenarios also indicated that phytoclimatic zone 

with lower water deficit, dominated by Ombrophilous forest groups, will depend on the 

decisions taken by the state government for implementation of public policies of 

containment and control of deforestation, with the intention of rearrangement of 

agricultural activity in the state. The rearrangement of the state's agricultural policy is 

directly linked to the impact of the reopening of the BR-319 to the south of Roraima, 

which should cause a substantial increase in population and consequent increase in 

demand for land. The refinement of the work scale for detection of deforested areas, 

including forest fires and adjustments in the biomass/carbon stocks calculation were 

important to improve GHG emissions estimates for the four scenarios proposed in this 

study. The results presented here provide a better basis for making decisions that should 

be made by local and federal government. 
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INTRODUÇÃO GERAL 

 

As mudanças climáticas são uma realidade e tem provocado preocupações 

mundiais relacionadas ao aquecimento global (IPCC 2013). Os esforços de todos os 

países estão agora direcionados para a mitigação e adaptação dos seus efeitos locais. Por 

exemplo, o aumento da temperatura da terra poderá provocar a migração de culturas de 

baixas latitudes para altas latitudes provocando colapso em muitas regiões atualmente 

produtoras de alimentos. Nesse caso, governos deverão gastar milhões em políticas e 

estratégias de adaptação dessas culturas a um clima mais quente ou na introdução de 

novas culturas mais resistentes a temperaturas extremas (Pinto 2009; IPCC 2013). 

As florestas tropicais, e em particular a parte da Amazônia pertencente ao Brasil, 

também seriam afetadas por um clima mais quente e seco neste século, caso se 

confirmem as previsões de modelos climáticos (e.g., Cox et al. 2008; Malhi et al. 2008). 

Eventos de secas estão previstos de acontecerem com maior frequência na Amazonia até 

o final do século 21 (Marengo et al. 2008, 2009) e podem aumentar significativamente o 

número de incêndios na região, mesmo com a diminuição dos índices de desmatamento 

(Aragão e Shimabukuro 2010). Neste cenário de interação entre seca e aumento de 

fogos, as árvores, mesmo distantes dos desmatamentos, tornam-se vulneráveis a 

dissecação elevada, acarretando maior mortalidade e favorecendo uma retroalimentação 

positiva de impactos derivados dos incêndios florestais (Alencar et al. 2004, 2006; 

Brando et al. 2014). 

Diante dessa perspectiva futura, e através do Programa Nacional de Mudanças 

Climáticas (PNMC), o Brasil vem se capacitando nesta área para ampliar o 

conhecimento sobre a questão. Um dos principais objetivos do programa é identificar os 

impactos das mudanças climáticas globais sobre o país e subsidiar políticas públicas de 

enfrentamento do problema nos planos nacionais e internacionais. Outro objetivo do 

programa foi de apoiar a formatação da Segunda Comunicação Nacional do Brasil à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.  Essa comunicação do 

inventário nacional de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) faz parte do 

compromisso assumido pelo Brasil na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio 92) realizada no Rio de Janeiro em junho de 1992 

(Brasil-MCT 2010). 
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Desde a Primeira Comunicação Nacional do Brasil (Brasil-MCT 2004) o país 

vem buscando o aprimoramento das técnicas e metodologias utilizadas com o objetivo 

de diminuir as incertezas nas estimativas de emissões relativas, principalmente, ao setor 

de mudança de uso da terra e florestas, responsável por quase 80% das emissões 

brasileiras em 2005. No caso deste setor, a elaboração do Inventário Nacional requer um 

grande esforço, devido à complexidade das técnicas utilizadas e que envolvem a 

interpretação de um grande número de imagens de satélite (Brasil-MCT 2010). 

Apesar do grande esforço do PNMC na busca pela melhora das estimativas de 

GEE persistem ainda lacunas a serem preenchidas como, por exemplo: (i) uso de melhor 

escala na aquisição dos dados; (ii) diminuição das incertezas quanto ao conteúdo de 

biomassa nos locais onde estão ocorrendo desmatamentos e degradação florestal; (iii) 

adicionar novas fontes de emissão de GEE ainda não contemplados pela comunicação 

nacional; (iv) produção de mapas de referência e; (v) arcabouço metodológico capaz de 

abranger técnicas e instrumentos suficientes para produzir as estimativas nessa escala de 

aquisição de dados. Todos esses fatores são considerados essenciais para a diminuição 

das incertezas nas estimativas de emissões de GEE para a atmosfera (e.g., Houghton 

2005; Ramankutty et al. 2007). 

Portanto, neste estudo optou-se pelo desenvolvimento de uma estratégia de 

abordagem regionalizada na busca da melhoria das estimativas de emissão de GEE para 

a atmosfera considerando os requisitos mencionados acima. Assim, o presente estudo 

teve por objetivo principal estimar as emissões de GEE (CO2, CH4 N2O) por 

desmatamento e incêndios florestais de sub-bosque em Roraima, extremo norte da 

Amazônia, através da criação de quatro cenários futuros de desmatamento e emissão de 

GEE (CO2, CH4 N2O) representando diferentes decisões políticas, utilizando como base 

o período observado de 2000 a 2010 e variáveis de uso da terra, fitofisionômicas, 

socioeconômicas e geopolíticas distintas por zonas climáticas. Cenários futuros são 

ferramentas modernas e adequadas para reportar estimativas de emissões de GEE por 

apresentarem resultados quali-quantitativos e serem de fácil compreensão para leigos e 

tomadores de decisão (e.g., Soares-Filho et al. 2006; IPCC 2007).   

Nesta pesquisa foi utilizado o Estado de Roraima como um estudo de caso 

regionalizado, aproveitando o intervalo base de 2000 a 2010 projetado para cenários 

futuros de emissões de GEE para 2011 a 2050. Para tanto, este trabalho de tese foi 

dividido em três capítulos. No capítulo I o objetivo principal foi descrever a dinâmica 

de desmatamento e incêndios florestais de sub-bosque. Para isso foram utilizados 
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mosaicos de cenas Landsat TM onde se coletou dados de desmatamento e incêndios 

florestais de sub-bosque com resolução espacial mínima de um hectare (ha). Nesse 

passo buscou-se um método que agregasse critérios geomorfológicos, geográficos e 

climáticos para dividir o Estado de Roraima em duas zonas fitoclimáticas (sensu García-

López e Allué 2011; Alvares et al. 2014). Isto foi feito, tendo em vista que Roraima 

apresenta claras distinções florestais em função de tipos climáticos. Este gradiente varia 

de áreas de florestas de menor umidade ocupadas por ecótonos e estacionais situadas em 

uma faixa que contorna a grande área de savana situada no nordeste do Estado, até as 

áreas mais úmidas ocupadas por florestas ombrófilas e campinaranas situadas no centro-

sul e sudoeste do estado.  

Na sequência do estudo (Capítulo 2), a biomassa florestal original total (viva + 

morta; acima e abaixo do solo) foi analisada espacialmente por técnicas de krigagem, 

sendo observado que as zonas fitoclimáticas possuem estoque de biomassa total original 

distintos quando analisado o seu conteúdo por unidade de área. Estes resultados são 

importantes, pois indicam particularidades microrregionais que devem ser consideradas 

na melhoria das estimativas de emissões de GEE para a atmosfera, calibradas sob a 

ótica de modelos de desmatamento.  

O terceiro capítulo da tese integrou os dados de desmatamento e incêndios 

florestais de sub-bosque aos de carbono (espacialização da biomassa) com as variáveis 

de uso da terra, geopolíticas (e.g., T.I. e U.C.), sócio-econômicas e fitofisionômicas com 

distinções fitoclimáticas para construir os cenários futuros de emissão de GEE (CO2, 

CH4 N2O). Desta forma, foram desenvolvidos dois modelos de simulação espacial do 

desmatamento e emissões de GEE para Roraima preconizando o período de 2011 a 

2050. O software utilizado foi o Dinamica Ego (Soares-Filho et al. 2013). Para cada 

modelo foram desenvolvidos dois cenários distintos: um de Governança (GOV) e outro 

de ―negócios como sempre‖ (Business As Usual – BAU) simulando aplicação ou não de 

políticas públicas por parte do governo local para a contenção do desmatamento e 

emissões de GEE para a atmosfera em Roraima de 2011-2050. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL 

 

 Estimar as emissões de GEE para a atmosfera em Roraima de 2011 a 2050 

utilizando quatro cenários de desmatamento (dois cenários GOV e dois cenários BAU) 

considerando variáveis de uso da terra, fitoclimáticas, socioeconômicas e geopolíticas.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Descrever a dinâmica de desmatamento e incêndios florestais em Roraima de 2000 

a 2010 (Capítulo 1). 

A. Mapear as áreas de desmatamento e incêndios florestais em Roraima de 2000 a 

2010; 

B. Determinar zonas fitoclimáticas em Roraima utilizando critérios fisicos e 

climáticos; 

C. Determinar classes de tamanho (ha) de polígonos de desmatamento por zona 

fitoclimática; 

D. Determinar se as áreas de ocorrência de desmatamento e incêndios florestais nos 

quatro grupos florestais existentes em Roraima (Ombrófila, Ecótono, Estacional e 

Campinarana) diferem para o período da análise;  

E. Verificar se as médias anuais de áreas desmatadas e de incêndios florestais 

diferem entre as zonas fitoclimáticas, considerando os quatro grupos florestais 

(desmatamento e incêndios) e as classes de tamanhos das áreas desmatadas.  

2. Avaliar a o conteúdo de biomassa total (viva + morta, acima e abaixo do solo) por 

unidade de área (Mg ha
-1

) e suas distinções por zonas fitoclimáticas e uso de 

proteção do solo em áreas de floresta na Amazônia (Capítulo 2). 

A. Estimar a biomassa florestal total (viva+morta, acima e abaixo do solo) a partir 

da expansão do volume comercial de madeira de parcelas inventariadas pelo 

Projeto RADAMBRASIL em Roraima;  

B. Modelar (mapear) a distribuição espacial da biomassa florestal a partir de 

técnicas de geoestatística;  
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C. Determinar o conteúdo de biomassa por unidade de área em cada fitofisionomia 

florestal para o Estado e agrupadas em Ombrófila, Estacionais, Ecótonos e 

Campinarana para as duas zonas fitoclimáticas distintas em Roraima; 

D. Determinar o estoque de biomassa florestal original em áreas com proteção (TI e 

UC) e sem proteção legal (Area de Uso – AU agrosilvopastoril) nas duas zonas 

fitoclimáticas.       

 

3. Modelar cenários futuros de desmatamento e emissão de GEE para a atmosfera no 

estado de Roraima de 2011 a 2050, a partir da dinâmica de desmatamento e 

emissões de GEE observados em Roraima de 2000 a 2010 (Capítulo 3). 

A. Estimar a perda de biomassa total e emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) 

decorrentes do desmatamento na área de estudo de 2000 a 2010; 

B.  Estimar a perda de biomassa total e emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) por 

incêndios florestais de sub-bosque por fitofisionomia florestal considerando a 

recorrência de incêndios e a extração seletiva de madeira no período de 2000 a 

2010;  

C. Estimar as emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) de 2011 a 2050 decorrentes de 

desmatamento simulado em quatro cenários futuros na área de estudo. 
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Deforestation and forest fires in Roraima and their relationship with 

phytoclimatic regions in the Northern Brazilian Amazon 
(1)

 

 

Abstract - Deforestation and forest fires in the Brazilian Amazon are a regional-scale 

anthropogenic process related to biomass burning which has a direct impact on global 

warming due to greenhouse gas emissions (GHG). Containment of this process requires 

characterizing its spatial distribution and that of the environmental factors related to its 

occurrence. The aim of this work is to investigate the spatial and temporal distribution 

of the deforested areas and forest fires in the state of Roraima during 2000 to 2010. We 

mapped the deforested areas and forest fires using Landsat images and associated their 

occurrence with two phytoclimatic zones: Zone With Savanna Influence (ZIS), and 

Zone Without Savanna Influence (ZOS). The total deforested area during the interval 

was estimated at 3.06 x 10
3
 km² (ZIS=55%; ZOS=45%) while the total area affected by 

forest fires was measured at 3.02 x 10
3
 km² (ZIS=97.7%; ZOS=2.3%). The magnitude 

of deforestation in Roraima was not related to the phytoclimatic zones, but small 

deforested areas (≤17.9 ha) predominated in ZOS while higher deforestation classes 

(>17.9 ha) predominated in ZIS that is an area with the longer history of human 

activities. The major occurrence of forest fires was observed in the ZIS related to years 

with El Niño events. Our analysis indicates that the most forest fire-affected areas in 

Roraima during 2000 to 2010 were associated with strong climatic events and its 

occurrence was amplified in ZIS, a sensitive phytoclimatic zone with a higher risk of 

anthropogenic fires taking into consideration drier climate and open forest structure. 

Keywords Deforestation, Fire scar, Environmental modeling, Forest understory fire, 

Mapping 

 

Introduction 

Deforestation (forest felling followed by burning) and forest fires (understory fires 

beneath the canopies of standing forests) occurring in the Brazilian Amazon directly 

contribute to global warming due to biomass burning and GHG emissions (Alencar et 

al. 2006; Fearnside 2008b). These impacts on the change in land cover lead to a 

negative global effect on the environmental services provided by the region (Fearnside 

2008a). The majority of the regional research has been indicating that human population 

growth is the main driving force for deforestation and forest fires in the Brazilian 

Amazon, especially when associated with environmental factors, highway density and 

                                                           
1
 Barni, P.E.; Pereira, V.B.; Manzi, A.O.; Barbosa, R.I. 2014. Deforestation and forest fires in Roraima 

and their relationship with phytoclimatic regions in the Northern Brazilian Amazon. Environmental 

Management (EMVM-R1-13-000622). Em fase de correção. 
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climatic events (Laurance et al. 2001; Nepstad et al. 2001; Nepstad et al. 

1999a).Containing the advancement of deforestation, forest fires  and  unsustainable 

land uses requires specific understanding on these controlling forces that accelerate or 

inhibit forest loss by anthropogenic activities in distinct ecoregions of the Amazon 

(Carrero and Fearnside 2011; Fearnside 2008c; Soares-Filho et al. 2006). One of the 

tools for the understanding of these forces is the mapping of the spatial and temporal 

distribution of the areas affected by deforestation and forest fires in combination with 

information on human occupation, climate, environmental and structural characteristics 

of the impacted forest areas (Alencar et al. 2011; Aragão et al. 2008; Trancoso et al. 

2010). 

In general, different mappings in the Brazilian Amazon have been obtained by 

remotely sensed data from satellites and has produced useful information for monitoring 

actions (e.g. indication of areas with higher or lower forest fire risk), production of input 

data for climate modeling and prediction of carbon emissions from deforestation 

(Cardozo et al. 2014; Gutierrez-Velez and Pontius Jr. 2012). The higher base of 

comparison and validation of these mappings has been the PRODES, an official 

Brazilian project which annually monitors deforestation in the whole region (Brazil-

INPE 2013). The PRODES dataset has been an important tool for studies describing the 

factors driving deforestation in the region using biophysical, infrastructural and 

demographic variables, although PRODES do not quantify small deforestation (< 6.25 

ha) and forest fires areas due methodological procedures (e.g. for forest fires, PRODES 

considers the temporary loss of forest cover as forest persistence) (Câmara et al. 2013). 

However, small deforestation and forest fires are associated with distinct histories of 

land use, vegetation types and climatic conditions that can reach thousands of square 

kilometers in the Brazilian Amazon and contribute substantially to GHG emissions 

(Alencar et al. 2004; Morton et al. 2013; Randerson et al. 2012; Vasconcelos et al. 

2013a). 

On a large scale, the association between PRODES dataset and land uses have been 

the basis of current estimates of GHG emissions in the whole Amazon, taking into 

account a generalization of the vegetation types in the region (Brazil-MCT 2010). This 

generalization do not provide a full picture of ecological zones made distinct by 

environmental factors (e.g., climate, geomorphology), which may be sensitive to both 

deforestation and an increased risk of forest fires (Aragão and Shimabukuro 2010; 

Cochrane et al. 1999). Due to this problem, regional distinctions in terms of the rate and 



31 
 

magnitude of deforested areas, which have been burned or affected by forest fires, have 

been recommended by the IPCC (2006) as a way to improve GHG emission 

estimations. The macro- and micro-regionalized data have been indicate as a way to 

improve understanding of the environmental factors that affect the spatial distribution of 

deforestation and forest fires, generating a positive effect for the GHG emissions 

models (Yanai et al. 2012), and enabling more effective decisions to be made toward 

reducing or eliminating the forces that accelerate or cause deforestation in the Brazilian 

Amazon (Brazil-MCT 2010). 

After this background, a approach of ecoregions or phytoclimatic zones (sensu 

Bedia et al. 2013; García-López and Allué Camacho 2011) to develop differences 

occurring in relation to the behavior of fire either through deforestation or out-of-control 

forest fires can be used to zoning sensitive areas with a higher risk of anthropogenic 

fires (Cochrane 2003; Schroeder et al. 2008). This zoning of the regional effects of the 

climatic and phytophysiognomic factors driving deforestation is consistent with the 

foundation of public policies that drive forward rational management of the region‘s 

natural resources (Aragão and Shimabukuro 2010; Fearnside 2008c; Nepstad et al. 

2009). When properly understood at the landscape level (local and regional), reductions 

in areas impacted by deforestation and forest fires are made possible by improved 

governance, particularly in sensitive zones with specific migratory, phytophysiognomic 

and climatic issues (Araújo et al. 2012). It is essential that we improve our ability to 

predict interventions, in order to minimize the operational impacts of deforestation and 

forest fires in the environmental services provided by Amazonia. Thus, understanding 

both the spatial distribution of deforested areas and forest fires in Amazonian 

ecoregions is an integral part of improving GHG emission models in the region, aiding 

the promotion of objective public policies focused on the effect of environmental 

particularities associated with land use change. 

Our goal is in this study was to do a spatial and temporal analysis of deforestation 

and forest fires in the State of Roraima, northern Brazilian Amazon, in the 2000-2010 

interval, taking into consideration phytoclimatic zones limited by climatic and 

phytophysiognomic factors. Roraima‘s phytoclimatic zones can be sensitive to the 

increase or inhibition of deforestation and forest fires due specific environmental traits. 

Our specific questions are: (i) Do the rate and magnitude of deforested areas and forest 

fires differ between phytoclimatic regions? (ii) Is the frequency of deforested areas and 

forest fires related to forest types within the two zones? 
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Methods 

Study area 

 

The State of Roraima extends over 224.3 x 10³ km², and is located in the northern 

Brazilian Amazon region and sharing its border with Venezuela and Guyana (Fig. 1). Its 

climate is typically tropical, and is divided into three major types in accordance with the 

Köppen classification system: ―Af‖ under the domain of vegetation type Campinarana 

on oligotrophic soil (a forest type on low-nutrient white-sandy soils), which makes up 

part of the Ombrophilous Forests of Roraima‘s southeast and northeast; ―Am‖ covering 

other parts of the Ombrophilous Forests and a smaller section of the Semi-deciduous 

Seasonal Forest in the southeast and center-west regions of Roraima and; ―Aw‖ under 

the domain of the Contact Forests (ecotones), the largest section of the Seasonal Forests, 

and incorporating of all the savanna areas of low and high elevation that occupy the 

northeastern section of the State (Barbosa 1997). 

 

 

Fig. 1. The main forest types and the savanna region of the state of Roraima, Brazilian 

Amazon (Source: Brazil-MMA (2012). The Köppen system: Af = Equatorial climate; 

Am = Monsoonal climate and Aw = Tropical savanna climate.  
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Roraima‘s relief is characterized by a set of dissected plateaux surrounded by 

intramontane pediplains, including individualized residual terrains across the extensive 

plain areas; ~70–150 meters above sea level (Shaefer and Darlymple 1995). Annual 

rainfall in these climatic zones correlates to the relief and vegetation types of the area in 

question. Rainfall generally decreases in a south-southeast (low altitude) to northeast 

(high altitude) direction. In south-southeast low land rainforest areas, rainfall usually 

varies between 2000 to 2300 mm yr-1, afterwards passing across into a forest-savanna 

transition area with annual rainfall of 1700 to 2000 mm yr-1, finally reaching the 

savanna formations in the northeast section of the State, with annual rainfall of 1100 to 

1400 mm yr-1 (Barbosa 1997). Natural vegetation, including all oligotrophic forest 

systems, is comprised of tropical forest types (81.4%), distributed between the south, 

center-west and northeast areas of the State, as well as a great area of savannas (17.8%), 

regionally known as ―lavrado‖, occupying the entire northeastern section of the State. 

The remaining area is formed by aquatic environments (0.8%) (Barbosa et al. 2010). 

The distribution of human settlements in Roraima can be divided into two regions 

which have distinct vegetation types in terms of structure and species composition, both 

related to climate, and whose history of land use is different. Land use in Roraima has a 

history of accelerated deforestation since the end of the 1980s, and where biomass 

burning involving deforested areas and forest fires has been strongly related to 

population growth (Barbosa and Fearnside 1999). As is the case in much of Brazilian 

Amazon, the relationship between fire and deforestation is the final result of state and 

federal public incentives brought about by the policy of granting lands (Barni et al. 

2012; Laurance et al. 2001; Nepstad et al. 1999a). In Roraima, this has occurred due to 

the strengthening of existing Settlement Projects (SPs), the creation of new SPs, and the 

opening of access roads and the asphalting of federal highways with full State 

Government support (Diniz and Santos 2005). At the local level, this policy had a 

substantial effect on the release of large quantities of GHG due to deforestation or forest 

fires (Fearnside et al. 2013). 

 

Phytoclimatic zones 

 

Delimitation of the two phytoclimatic zones in Roraima follows three distinct 

criteria: 
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Geomorphological – defining the delimited region in relation to the Guiana Shield 

and areas typically established in the lowest interfluvial regions between the Branco 

River and the Negro River (Brazil-MME 1975). In the first case, the region is located 

within in the following geomorphological Formations: (a) Boa Vista (sedimentary, with 

oxisols and ultisols, contact forests and low elevation savannas); (b) Surumu (volcanic, 

with planosols, oxisols and entisols under low/medium elevationsavannas) and; (c) 

Roraima (litholic, under montane forests and high elevation savannas). The lowest 

interfluvial regions are under the dominion of the Ombrophilous forests (open and 

dense lowland evergreen rainforest types) and oligotrophic systems (Campinaranas); 

Climatic – limited observation of different Roraima climatic types was made 

available as part of Roraima‘s ecological-economic zoning (CPRM 2002) by the 

Mineral Resources Research Company – CPRM, a Federal Government Agency. 

Contact between the Aw climate (dry savanna climate) and the Am climate (monsoon 

climate) has been established as a climatic delimiter, separating the driest zone from the 

wettest zone; 

Geographic – distance from the great savanna area, taking into consideration the 

large mass of forest and non-forest regions. This third criterion was used to physically 

delimit the two phytoclimatic regions taking into consideration the convergence of the 

isohyets included in the climatic criterion. 

The combination of these three criteria generated two distinct phytoclimatic zones 

(Fig. 2): (i) Zone With Savanna Influence (ZIS) – influenced by the state‘s northeastern 

great Savanna where the oldest colonies are located, near the state capital of Boa Vista. 

These were during the 1950s and 1960s in contact forest areas (seasonal and ecotone 

forest), under drier climate conditions, with an annual average rainfall of < 1700-2000 

mm, and (ii) Zone Without Savanna Influence (ZOS) - more recently colonized areas 

(from the mid-1980s onwards), situated in Ombrophilous forest areas (dense and open 

forest) in the state‘s south and southeastern regions, established under wetter conditions 

with an annual average rainfall >2000–2300 mm. In both cases, Indigenous Lands (IL) 

and Protected Areas (PA) were excluded from the analysis because these categories of 

land use are already restricted by Brazilian laws. In the context of this work, the 

collection of deforested areas and forest fire scars took place specifically in forest areas 

which are not part of these two categories of land use. In addition, only forest 

ecosystems were considered; savannas were not included in the analysis. 
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The two zones cover 92.31 x 103 km2, accounting for 41.2% of the total area of 

state of Roraima: ZIS (31.75 x 103 km2) and ZOS (60.56 x 103 km2) and both are 

connected by two federal highways which are the largest deforestation axes in Roraima: 

BR-174 (Manaus-Boa Vista) and BR-210 (Perimetral Norte). The accumulated 

deforestation until 1999 in Roraima was 6.26 x 103 km2 (6.8% of the study area) 

growing to 9.32 x 103 km2 in 2010 (10.1%) (Brazil-INPE 2013). About 70% of this 

deforestation is located within Settlement Projects established in the two phytoclimatic 

zones. This estimate was derived from PRODES dataset (Brazil-INPE 2013). 

 

 

Fig. 2. Delimitation of the two phytoclimatic zones in a continuous red boundary line, 

distribution of the highways and roads, and distribution of the Indigenous Land (IL) and 

Protected Areas (PA). Zone with Savanna Influence = ZIS and Zone without Savanna 

Influence = ZOS. 
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Deforested areas 

 

A deforested area is a portion of forest that has been cleared by people and, after 

biomass burning has occurred, is used for agropastoral production purposes or simply 

abandoned. Mapping of deforested areas was carried out using Landsat TM/ETM+ 

images (30 m resolution) and geoprocessing techniques. The Landsat images used were 

available from the National Institute for Space Research – INPE (Brazil-INPE 2012). 

We used a minimum mapping unit of deforested ≥1.0 ha in area in order to capture the 

annual dynamics of deforestation in a better resolution, individualizing the primary 

occurrences of deforested areas in Roraima. 

Our methodological procedure was manual and it is distinct from that adopted by 

PRODES which uses digital processing considering spatial resolution of ≥6.25 ha in 

area; small clearings (< 6.25 ha) are accounted cumulatively over the years by 

PRODES. The PRODES dataset was used to compare our results of quantity of forest 

loss for deforestation in the four forest types (Campinarana, Ecotone, Seasonal and 

Ombrophilous) (Supplementary Online Material – SOM: Table S1 and S2) for the entire 

time interval (2000-2010). In this case, we used ―quantity disagreement‖ and ―allocation 

disagreement‖ as parameters for map comparison using a cross-tabulation matrix 

procedure suggested by Pontius Jr. and Millones (2011). The first parameter (quantity 

disagreement) is defined by Pontius Jr. and Millones (2011) as the amount of difference 

between the reference map (PRODES) and a comparison map (this study), that is a 

result of the less than perfect match in the proportions of the categories used; it is a 

component of uncertainty indicating disagreement of how much area was deforested. 

The second parameter (allocation disagreement) is defined as the amount of difference 

between the reference map and a comparison map, which occurs because of the less 

than optimal match in the spatial allocation of the categories, given the proportions of 

the categories in the reference and comparison maps; it is a component of uncertainty 

indicating disagreement of where deforestation occurred.  

Our data acquisition process consisted of the following phases: (i) R(5)G(4)B(3) 

image composition, forming an eight scene mosaic per year, covering the entire state of 

Roraima between 1999 and 2010, consisting of 126 scenes in total (SOM: Table S3), in 

which preference was given to data acquired during the second semester (July to 

December) of each year due to enhanced visibility conditions; (ii) standardization of 

UTM projection images, Zone 20, datum WGS 1984, using the Geocover 2000 mosaic 
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as a base model (NASA 2012); (iii) manual editing (vectorization) of deforested area 

polygons (deforested area units) within a Geographic Information System (GIS) 

environment, using the ArcGis v. 9.3 program, producing vector files that can be 

directly placed over the images mosaic for a single year. No system of atmospheric 

image enhancement or correction was necessary due to the ease in identifying the 

deforested area polygons which present a clear contrast with the adjacent forest areas.  

Manual editing was carried out by circling groups of pixels which emphasized 

changes in the landscape, from one year to the next, forming regular polygons (≥1.0 ha 

in area). Each polygon represented a deforested area unit, for each year during the 

investigation interval. These polygons were determined by simultaneously 

superimposing two images into a fixed ―window‖ in a fixed scale of 1:40,000 - as 

suggested by Lang and Blaschke (2009); one image from the year prior to deforestation 

(no changes) and one image for the verification year itself (with changes). A third, 

optional image for the year after vectorization took place was also used with the purpose 

of removing any reasonable doubt and to confirm any detected observations. The visual 

interpretation procedure was carried out based on the spectral features of the observed 

scenes. In the case of deforestation, the spectral signal is quite characteristic and is 

associated with the rectangular pattern (linear) of the areas where there was a change 

caused by the removal of biomass and its subsequent burning. This pattern is easily 

recognized because it generally occurs at the forest edge, near areas already deforested 

in previous years or even close to roads, as exemplified in other studies (e.g., Laurance 

et al. 2002; Soares-Filho et al. 2006). 

In order to understand the dynamics of the deforested areas within the two 

phytoclimatic zones of the state of Roraima and, as a capable replication approach in 

simulation models of deforestation, five-size frequency classes for the deforested areas 

units were created: 1≤ area ≤6.6 ha; 6.6< area ≤12.2 ha; 12.2< area ≤17.9 ha; 17.9< area 

≤23.5 ha and area >23.5 ha. The largest class was represented by 5% of the data 

containing the largest of the physical area polygons (>23.5 ha). The four remaining 

classes were grouped following Sturge‘s Rule; a method for determining the desirable 

number of groups or classes (Sturges 1926).  
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Forest fires 

 

Forest fires were considered here as fires escaping from the residual biomass 

burning derived from deforestation, pasture renewal or the clearing areas of secondary 

forests. Mapping of forest fire scars was carried out using the same Landsat TM/ETM+ 

image database (Brazil-INPE 2012). Eight different scenes were selected for each year, 

on different dates from those of the deforestation analysis, according to the following 

criteria: (i) March to April (primary source) – end of the regional dry period, in which 

the scars of forest fires are easily visible forming groups of pixels sensitized by the 

passage of fire (Garcia and Caselles 1991), or (ii) exceptionally from September to 

October (secondary source) – end of the local rainy season, a period when regional 

cloud cover is lower and the signs of forest fires can be also visible depending on forest 

fire severity. In this last case, <10% of the total scenes were used. 

All images were enhanced (contrast and brightness) in order to facilitate visual 

identification of the forest fire scars (e.g., Vasconcelos et al. 2013b). Similar to the 

process used for deforested areas (regular shapes), forest fire scars (irregular shapes) 

were manually vectorized using an image taken from the previous year (without 

changes), as well as another image for the verification year (with changes). As part of 

this procedure, the use of a third image, taken after the verification year, was used in 

accordance with the forest fire data acquisition protocol. The spectral pattern of forest 

fires is characterized by sensitizing the forest canopy and the present irregular shapes, as 

well as their irregular pattern, are the result of factors related to combustible material 

(moisture, stock, etc.) which either hinders or facilitates the spread of fire in the forest 

understory. Although there are interpretation errors derived from the human visual 

reading, we prefer to undertake manual vectorization instead of digital approaches (e.g., 

Morton et al. 2011), in order to help reduce non-controlled errors related to algorithms 

involving spatial and spectral information reading (e.g., under- or over-estimation). 

Thus, the use of the visual interpretation procedure for extracting the forest fire areas 

was considered the most adequate, since the digital classification procedures often 

confuse similar spectral patterns (see Vasconcelos et al. 2013b). Finally, all activities 

involving georeferencing, image handling, visual detection, and vectorization of forest 

fire polygons were carried out using ArcGis v. 9.3 program tools.  
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Vegetation types affected by deforestation and forest fires 

 

A Roraima vegetation vector map, available from the Programme for Conservation 

and Sustainable Use of Brazilian Biological Diversity (Brazil-MMA 2012), was used as 

the base to identify forest types affected by deforestation and forest fires. PROBIO is a 

Brazilian official land cover map built taking into consideration Landsat images from 

2002. PROBIO‘s vegetation map has 17 forest types for Roraima, including forest areas 

altered by human activity, classified as ―anthropogenic‖. The definition of vegetation 

types adopted by the PROBIO for the Amazon is the same as the Brazilian Vegetation 

Classification System (Brazil-IBGE 2012). Thus, we take advantage of this geographic 

information to reconstruct the original vegetation cover of Roraima, using manual 

editing of the vegetation types categories directly on the map. In this way, we 

considered the original extent and contours of each affected vegetation type. This was 

done in order to subsequently obtain information (area and shape) related to original 

vegetation classes to, and to re-build vegetation types in the map. The Roraima forest 

types re-built were overlain by maps of deforested areas and forest fire-affected areas in 

order to calculate annually the area of each type affected by deforestation and forest 

fires (Table 1). 

 

Table 1. Description and original area (km
2
; %) of the forest types observed in the ZIS 

and ZOS phytoclimatic zones: ZIS = Zone With Savanna Influence, and ZOS = Zone 

Without Savanna Influence. (a) = Aquatic systems and seasonally flooded areas. 

 

Forest Types ZIS (km
2
) % ZOS (km

2
) % Total (km

2
) % 

Campinarana 383 1.2 11,084 18.3 11,467 12.4 

Ecotone 24,526 77.3 11,931 19.7 36,456 39.5 

Seasonal 2,004 6.3 0 0.0 2,004 2.2 

Ombrophilous 3,724 11.7 27,975 46.2 31,699 34.3 

No data (a) 1,110 3.5 9,571 15.8 10,681 11.6 

Total 31,747 100 60,561 100 92,308 100 

 

Ground reference information 

 

Visual image analysis was supplemented by field trips and the physical collection of 

data (GPS points and photographs) in areas impacted by deforestation and forest fires. 

Four field trips were made between 31 March 2011 and 19 January 2013 for the 
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purposes of confirming the deforestation and forest fire patterns observed from viewing 

the corresponding images in the laboratory. 

The field excursions took place on the following dates and at the following 

destinations: (1st) March 31 to April 04, 2011: south and southeast sectors of Roraima, 

that are regions dominated by Ombrophilous forest; (2nd) October 05-06, 2012: western 

sector, in the Settlement Projects Apiaú, Roxinho and Campos Novos, a region 

dominated by Seasonal forests and Ecotones which has been considered as the epicenter 

of the recent large forest fires in Roraima; (3rd) July 07-08, 2012: the central-east 

region of the State; municipalities of Cantá, Caracaraí, Iracema and Mucajaí, where 

Ombrophilous forest, Campinaranas and Ecotones are dominants; (4th) January 14-19, 

2013: municipalities of Amajari and Pacaraima, north of Roraima, where Ecotones 

(savanna-forest), Seasonal forests and altitudinal forests are predominant. 

 

Statistical analysis 

 

Normality tests were applied to all procedures involving deforestation patterns (rate 

and magnitude) in the two phytoclimatic zones. To evaluate the frequency of occurrence 

of the total number of deforestation-associated units (polygons) in relation to forest 

types, for both phytoclimatic zones, the Contingency Table (χ2) was used. The temporal 

rate of deforestation and forest fires was tested using the total and average annual area 

within the forest types (t test and Kruskal-Wallis test). All mean comparison tests and 

contingency tables calculations assumed a significance level of 0.05. All tests were 

carried out using the R free software environment, version 2.15.2. (R Core Team 2013). 

 ―Quantity disagreement‖ and ―allocation disagreement‖ were used for map 

comparison using the cross-tabulation matrix procedure suggested by Pontius Jr. and 

Millones (2011). Deforestation in the forest types defined above (Ombrophilous; 

Ecotone; Seasonal; Campinaranas) were the categories used in this analysis. The 

deforested area of each category was used to confront results obtained from PRODES 

mapping (automated) versus our mapping (manual procedures). ―Quantity 

disagreement‖ and ―allocation disagreement‖ were calculated taking in account total 

deforested area in the analysis interval (2000-2010).  

 

Results 

Magnitude and rate of deforestation and forest fires 
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The magnitude of accumulated deforested area in the study region from 2000 to 

2010 was 3.06 x 10
3
 km

2
 (Table 2). Of this total, 54.7% was inside the ZIS and 45.3% 

to the ZOS (Fig. 3-A; Fig. 4-A). The results for the total deforested area were similar to 

the official data from the Brazilian government, established by PRODES dataset (~3 x 

10
3
 km

2
). ―Quantity disagreement‖ and ―allocation disagreement‖ in our study 

presented a divergent performance in relation to digital PRODES mapping. The total 

error of disagreement (44%) was 1.3 x 10
3
 km

2
 with 550.8 km2 (18%) of ―quantity 

disagreement‖ and 795.6 km2 (26%) of ―allocation disagreement‖. These errors 

represent disagreement (over-estimates) of our deforested area data in relation to total 

deforestation area in PRODES mapping because the PRODES procedure (automated) 

introduces differences in the size and limits of deforestation polygons observed between 

the two mappings (SOM: Fig. S1). However, the cumulative values in the long-term 

(2000-2010) produced no distinctions between the total deforested and its allocation in 

the forest types categories in both phytoclimatic zones. The accumulated forest fire-

affected areas in ZIS grew strongly with the occurrence of the great forest fires in 2003 

and 2007 (Fig. 3-B; Fig. 4-B). 

 

 
Fig. 3. Spatial distribution of deforestation (1) and forest fires (2) in the study area 

between 2000–2010, taking into consideration the two phytoclimatic zones. Minimum 

mapping unit ≥1 ha in area. 
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Fig. 4. (1) Accumulated (km
2
; columns) and annual rate (km

2
; rows) of deforested 

areas; (2) accumulated (km
2
; columns) and annual rate (km

2
; rows) of forest fire areas in 

Roraima, Brazilian Amazon (2000–2010).  

 

The highest deforestation year was 2003 with a total of 0.53 x 10
3
 km

2
, of which 

26.3% occurred in the ZOS and 73.7% in the ZIS. The annual deforestation rate (2000 – 

2010) did not differ between the two phytoclimatic zones (test t; p=0.434): 0.152 x 10
3
 

km
2
 (ZIS) and 0.126 x 10

3
 km

2
 (ZOS) (Table 2). Both zones showed decreased trends in 

deforestation rates between 2008/2009 and 2009/2010. However, the average deforested 

area unit (per polygon) was larger in ZIS (average ± SD): 9.8 ± 24.8 ha than in ZOS at 

7.4 ± 10.7 ha (p<0.0001).  
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Table 2. Total deforested and forest fire area (km²; mean ± SE) from 2000–2010 (ZIS = 

Zone With Savanna Influence, and ZOS = Zone Without Savanna Influence). Different 

uppercase letters between columns of the same category indicate a significant 

discrepancy at 5%. 

Year 
ZIS (km

2
) ZOS (km

2
) Total (km

2
) 

Deforested Forest Fire Deforested Forest Fire Deforested 
Forest 

Fire 

2000 131.5 0.6 170.7 2.0 302.2 2.5 

2001 205.7 149.8 134.3 1.2 340.0 151.0 

2002 51.5 4.0 105.0 0.0 156.5 4.0 

2003 391.8 2,085.3 139.6 62.4 531.4 2,147.7 

2004 154.8 1.7 154.2 0.1 308.9 1.7 

2005 114.1 0.0 160.8 0.0 274.8 0.0 

2006 129.3 12.3 100.9 1.0 230.2 13.3 

2007 175.3 679.5 138.3 2.1 313.7 681.6 

2008 226.9 5.5 148.3 0.4 375.1 5.9 

2009 49.4 0.1 64.9 0.0 114.3 0.1 

2010 41.4 15.7 67.5 1.2 108.9 16.9 

Total 1,671.7 2,954.4 1,384.4 70.4 3,056.0 3,024.8 

Annual mean 152.0
A
 268.6

b
 125.9

A
 6.4

a
 277.8 275.0 

Deforestation 

units (n) 
17,028 _ 18,619 _ 35,647 _ 

Deforestation 

area (ha n
-1

) 
9.8

B
 _ 7.4

A
 _ 8.6 _ 

 

The forest fire-affected area during 2000–2010 was 3.02 x 10
3
 km

2
, of which 97.7% 

(2.95 x 10
3
 km

2
) occurred in the ZIS and 2.3% (0.07 x 10

3
 km

2
) in the ZOS. The 

average total of the forest fire-affected area on an annual basis was discrepant between 

the two zones (Mann-Whitney; p=0.048): 0.27 x 10
3
 km

2
 (ZIS) and 0.006 x 10

3
 km

2
 

(ZOS), in which years 2001, 2003 and 2007 had a 98.5% (3.0 x 10
3
 km

2
) concentration 

of the forest fire areas. It was estimated that 461.38 km
2
 (~15%) were areas related to 

recurrent fires in the ZIS during the analysis interval (Table 3). Of this total, 88.32% 

(407.43 km
2
) occurred in 2007, in areas that were impacted by forest fires in 2003 

(394.68 km
2
) and 2001 (12.75 km

2
). 
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Table 3. Recurrent understory fire area (km
2
) during the interval of analysis (2000–

2010) in the ZIS (Zone With Savanna Influence). 

 

Year 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

2000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2001 - 0.67 24.50 0.39 0.00 0.00 12.75 0.00 0.00 1.15 39.46 

2002 - - 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 

2003 - - - 1.42 0.00 8.62 394.68 0.00 0.00 2.92 407.64 

2004 - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2005 - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2006 - - - - - - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2007 - - - - - - - 0.00 0.01 13.02 13.04 

2008 - - - - - - - - 0.00 0.00 0.00 

2009 - - - - - - - - - 0.00 0.00 

Total 

(km
2
) 

0.00 0.67 25.64 1.81 0.00 8.62 407.43 0.00 0.01 17.10 461.28 

 

Frequency of deforested areas in relation to size classes 

 

There was also a discrepancy among the deforestation unit (polygons) frequencies 

occurring within the classes between the two phytoclimatic zones during the assessment 

interval (χ2=309.4; gl= 4; p < 0.0001). The three classes ≤17.9 ha predominated in the 

ZOS while the two classes >17.9 ha predominated in the ZIS (Table 4). The total 

deforested area for the smallest class size (1.0 to 6.6 ha) was 0.85 x 10
3
 km

2
 (27.7%). 

Of this total, 46% (0.39 x 10
3
 km

2
) occurred in the ZIS and 54% (0.46 x 10

3
 km

2
) in the 

ZOS. On the other hand, the deforested area within the analysis interval for the highest 

class (>23.5 ha) was 1.02 x 10
3
 km

2
 (33.4%), of which 0.74 x 10

3
 km

2
 (72.5%) occurred 

in the ZIS and 0.28 x10
3
 km

2
 (27.5%) in the ZOS.  
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Table 4. Total frequency of deforested units (n = polygons), total deforested area and 

mean annual area (km²) of occurrence within the deforestation size classes in the ZOS 

and ZIS. The table shows further statistic analysis results (Chi-square) for the number of 

polygons and t-test statistic analysis results (t-test and Mann-Whitney) between the 

mean total annual areas occurring within the classes between the two phytoclimatic 

zones. Different letters within the column represent significant differences (α=0.05). 

 

Zone Parameter 1≤6.6 >6.6≤12.2 >12.2≤17.9 >17.9≤23.5 > 23.5 Total 

 Units (n) 11,095 
A
 3,287 

A
 1,064 

A
 463 

A
 1,119 

B
 17,028 

A
 

ZIS Area (km
2
)  395.4 283.1 156.2 95.6 741.3 1,671.7 

 Mean (km
2
) 35.4 26.4 14.2 8.6 67.4 152.0 

 Units (n) 11,985 
B
 4,450 

B
 1,177 

B
 415 

A
 592 

A
 18,619 

B
 

ZOS Area (km
2
)  465.3 381.8 171.0 85.9 280.5 1,384.4 

 Mean (km
2
) 41.6 35.5 15.6 7.6 25.5 125.8 

 

Forest types 

 

The annual total deforested areas within each phytoclimatic zone differed between 

the forest types (ANOVA) (Fig. 5). The forest type most affected by deforestation was 

the Ecotone (1.56 x 10
3
 km

2
), followed by the Ombrophilous forest (1.39 x 10

3
 km

2
). 

Ecotones are predominantly related to the ZIS while the Ombrophilous forest was 

predominantly related to the ZOS (Table 5). Together, the Ecotone and Ombrophilous 

forests totaled 96.7% of the deforested area for the interval in question. 

 

Table 5. Total deforested and forest fire-affected area (km²; %) related to each forest 

type within the phytoclimatic zones during the analysis interval (2000–2010). 

 

Forest types 
ZIS ZOS Total 

Deforested Forest Fire Deforested Forest Fire Deforested Forest Fire 

Campinarana 10.1 153.5 17.20 11.4 27.3 164.9 

Ecotone 1,434.1 2,493.0 127.5 20.9 1,561.6 2,513.9 

Seasonal 73.2 31.3 0.00 0.5 73.2 31.8 

Ombrophilous 154.3 276.6 1,239.6 37.5 1,393.9 314.2 

Total (km
2
) 1,671.7 2,954.4 1,384.4 70.4 3,056.1 3,024.8 

          (%) 54.7 97.7 45.3 2.3 100 100 

 

 

 



46 
 

 

Fig. 5. Annual occurrence of deforested area (km²) and forest fire-affected area (km²) 

among forest types observed within the phytoclimatic zones: ZIS (1; 3) and ZOS (2; 4). 

The Box plot represents a data variation of 50% between the 1
st
 and 3

rd
 quartile, 

including the median (horizontal internal line), with the sectioned rows representing the 

distance of the maximum and minimum values and the points representing the outliers. 

Forest types: CAMP = Campinarana; ECOT = Ecotone; SEAS = Seasonal, and OMBR 

= Ombrophilous. Forest fire-affected areas were log transformed for data normalization. 

The different letters associated with the frequency categories show a level of 

discrepancy (α=0.05), in accordance with the Tukey test.  

 

The average amount of deforested area within the Ombrophilous type did not differ 

statistically (teste t; p < 0.3602) between the ZIS (8.4 ± 15.3 ha; 1,846 polygons) and 

the ZOS (8.1 ± 11.5 ha; 16,092 polygons). The average amount of deforested area 

within the Ecotone type was different between zones (Mann-Whitney; p < 0.0001): ZIS 

(10.9 ± 27,9 ha; 14,378 deforestation units) and ZOS (5.9 ± 9.5 ha; 2,157 units) (SOM: 

Table 5). The Ecotone forest was the most affected by forest fires during the assessment 

interval, with a total of 2.51 x 10
3
 km

2
 (83.3%) occurring mainly in the ZIS (Fig. 5-C 

and 5-D; (SOM: Table S6). There were also differences between the annual averages of 

forest fire-affected areas within the forest types of the ZIS (Kruskal-Wallis; gl=3; p = 

0.03) and the ZOS (p = 0.004).  
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Discussion 

 

Our results for the total deforested area and annual deforestation rates in the interval 

investigated (2000–2010) were similar to the official data from the Brazilian 

government established by PRODES (Brazil-INPE 2013). However, the calculated 

quantity errors in our mapping vs. PRODES mapping resulted in disagreement (over-

estimates)  in the total deforested area observed. These errors are due to differences in 

the method of detection of deforested areas between two datasets. The divergences are a 

result of the three following factors: (i) spatial resolution and scale mapping (30 m and 

≥1 ha for our mapping; 60 m and ≥6.25 ha PRODES mapping), which is diluted over 

time and has influence only on annual analyzes, but it is not perceived in the long term 

(Fig. 6), (ii) allocation disagreement, where the PRODES automated processing draws 

polygons with some limits within areas not deforested or open vegetation enclaves (e.g. 

savannas), and finally (iii) PRODES uses images recorded mainly in August (end of the 

dry season in the Southern Hemisphere) for the entire Amazon, while we used an image 

mosaic acquired during the second semester (Jul–Dec) of each year in Roraima (the 

early dry season in northern Amazon). 

 

 

Fig. 6. Annual deforestation in Roraima from 2000 to 2010. White bars (this particular 

study) and black bars (Brazil-INPE 2013).  

 

Due to these factors, the total deforested area in the temporal range of our analysis 

showed no distinctions in relation to the PRODES dataset, although the amount of 
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errors of disagreement was high due to temporal differences in mapping of the 

deforestation polygons in terms of their limits and spatial allocation (SOM: Fig. S1). 

Because the entire process has been standardized, these differences do not affect the 

spatial position and the physiognomic definition of the deforestation polygon, and are 

also not related to distinctions in Datum or Projection of the images. Thus, our results 

must be taken in to account in order to better understand how some of the issues in the 

digital PRODES procedure have led to the temporal and spatial variations between the 

two evaluations. As mentioned earlier, this is primarily a result of differences in 

sampling techniques adopted by Landsat images. However, the use of our dataset does 

not affect the following analysis of deforestation in the two phytoclimatic zones because 

our method shows the closest situation of allocation of deforestation (spatial and 

temporal) and does not differs in the long term (2000-2010) from results obtained by 

PRODES in the same area. 

Our results of forest fires (~3.02 x 10
3
 km

2
) were >25 times higher than those 

presented by Souza Jr. et al. (2013) specifically for Roraima for the same interval 

investigated (118 km
2
 degraded due to selective logging and forest fires). Souza Jr. et al. 

(2013) performed automated mapping using Landsat and the SPOT imagery dataset. 

However, as in the PRODES procedure, problems with missing images and issues 

related to the process of automation in the identification of areas affected by forest fires 

were implied in this difference. This is an example of errors that we can commit when 

automatic decision rules, supposedly valid for the whole Amazon region, are used 

without considering regional particularities. Despite our mapping procedure (visual / 

manual) representing the opposite of those that use automation of image classification, 

our forest fire mapping was much more effective for fulfilling the objectives proposed 

in this study. The manual editing used in our study allows increased detection 

resolution, enabling the areas of affected by deforestation and forest fires to be 

individualized by the frequency of occurrence, as well as facilitating the capture of 

spatio-temporal dynamics without large cloud cover. 

 The phytoclimatic zones were not good predictors of the magnitude and rate of 

deforestation in Roraima (2000–2010). The advance of deforestation was similar across 

the two phytoclimatic zones, independent of their dimension, historical land use, 

climatic factors or forest types. Both areas are served by an extensive road network 

which facilitates human displacement, providing opportunities for the opening of new 

deforestation fronts: the ZIS embodies the region close to the capital (Boa Vista) and 
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has a larger road network due to be more developed (5,034.1 km; 58.6 %), while the 

ZOS has a newer and currently expanding road network (3,563.2 km; 41.4%). However, 

the latter has increased as a direct result of the two major highways of colonization of 

the southern state (BR 174 and BR 210). Therefore, the total deforested area in the two 

phytoclimatic zones was not affected by general environmental conditions, indicating a 

positive relationship with the human presence associated with a wide road network, just 

as in other Amazon localities (Kirby et al. 2006; Laurance et al. 2002; Soares-Filho et 

al. 2006). 

Deforestation in Roraima involves a large number of smallholders, such as small-

scale farmers in SP areas, as well as squatters and illegal settlers in land invasion areas. 

These groups occupy a small amount of deforested areas (≤17.9 ha), with higher 

occurrences being recorded in the <6.6 ha class (e.g., ZIS = 65%; ZOS = 64%). In terms 

of the ZIS, the greater occurrence in this latter class relates to the political actions of the 

Amazonian historical occupation by small farmers in the decades of 1970–80 (Barbosa 

1993), and the closure of gold mining in Yanomami Indian Land in the late 1980s 

(Albert 1992). In both cases, thousands of decapitalized small farmers and miners were 

placed in SP in forest areas (ZIS) closer to Boa Vista. This region is the financial center 

of the state, as it has facilities that allow small landowners transit between the urban and 

rural spaces - a factor that must be taken into account in deforestation models in 

Roraima (Barbosa and Campos 2011).  

In terms of the ZOS (the most recent occupation), the large occurrence of 

deforestation units in the smallest class (<6.6 ha) is associated with two factors: (i) the 

origin of the majority of poor migrants legally attracted to the region in the late 1980s 

and early 1990s - decapitalized migrants failed to deforest large areas in other regions 

(e.g., Carrero and Fearnside 2011), and (ii) illegal deforestation by squatters on public 

land. In the latter case, the deforested area is small due to roads being too precarious for 

transporting logs or agricultural produce, scarce capital and the associated risk of losing 

possession to another invader, or to public agencies in cases of repossession. This is 

similar to that which is occurring in other Amazon localities and is caused by a lack of 

understanding of environmental policies (federal and state), leading to the continued use 

of fire as a management practice and the risk of criminalization of small farmers 

(Carmenta et al. 2013). In any case, independent of the legality of deforestation, all 

areas <6.6 ha were strongly related to new deforestation expansion fronts linked with 

logging activities (SOM: Fig. S2). Indeed, accounting for the contribution of small-scale 



50 
 

deforestation on a regional and temporal scale significantly reduces the uncertainties 

verified in the global burned area and carbon flux models (May et al. 2011; Randerson 

et al. 2012). For our case study, the visual resolution used for detecting small deforested 

areas (<6.6 ha) amounted to 32 ± 9% (979.2 ± 275.4 km
2
) of the total deforested area in 

the interval analyzed (2000–2010); 80% (784.2 km
2
) of this area was found to be below 

the detection limit of the Brazil-INPE (2013) digital system (≥6.25 ha). 

The higher number of large deforested areas (>17.9 ha; large landowners) observed 

in the ZIS (1,588.9 km
2
) when compared to the ZOS (1,017.5 km

2
) is related to two 

factors: (i) the establishment of the Agricultural District of Roraima created in the 1970s 

by the military governments, with rural lots >1.000 ha (Barbosa 1993) and (ii) the state 

government incentive to attract agribusiness investors (beef, soybeans and sugar cane) 

to Roraima. The latter case contributed to the illegal appropriation of large areas located 

between the SP and demarcated indigenous lands in the ZIS. In terms of the ZOS, a 

region that historically served as the center of the state‘s timber industry (Asner et al. 

2005; Barbosa 1990), the larger deforested areas are also linked to illegal deforestation 

and public land invasions by rich farmers to claim property rights. This has become a 

common occurrence in the Amazon in recent years, mainly motivated by land 

speculation and the advancement of agribusiness (Fearnside 2008a).  

Independent of the size of the deforestation units, we observed a downward trend in 

deforestation rates during 2009–2010, reducing the amount of deforested areas per year. 

This fall was a result of improved monitoring by IBAMA (Brazil's Environmental 

Protection Agency) (Assunção et al. 2013). However, despite the greater accuracy in the 

inspection by IBAMA that occurred at the end of our interval of analysis, it is expected 

that both zones will suffer further deforestation when the BR-319 (Manaus-Porto 

Velho) highway is paved, a task which the federal government plans to undertake (Barni 

et al. 2012; Fearnside and Graça 2006). Asphalting of this federal highway will 

facilitate the migration of people into Roraima, creating a population flow from Porto 

Velho (Rondônia) to Manaus (Amazonas) which would continue along the BR-174 

(already paved) up to the deforestation zones in Roraima (Fearnside et al. 2009). This 

development would also provide large cattle and soy producers with improved 

conditions to transport their agribusiness products and to receive raw material from 

other Brazilian states at a cheaper cost. In this particular scenario, the forests of Roraima 

will become more exposed to deforestation, resulting in a greater quantity of potential 

GHG emissions per unit area. 
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In the case of the areas affected by forest fires, our study indicated that about 98.5% 

of the total burned area was related to years with El Niño events, mainly in the driest 

zone associated with seasonal forest types (ZIS), where almost all the fire scars were 

observed. This is to be expected, since years of pronounced drought, added to the 

anthropogenic synergy and interactions of the burnings, have contributed to the great 

fires that have occurred throughout the assessment interval throughout the whole 

Amazon region (Aragão et al. 2008; Brando et al. 2014; Davidson et al. 2012). 

Similarly, deforestation occurring in regions of a drier climate associated with Seasonal 

forest has been indicated as a positive factor for the spread of understory fires in areas 

occupied by SP or selective logging (Alencar et al. 2004; Barbosa and Fearnside 1999; 

Morton et al. 2011). In terms of the ZOS, the greater moisture of the forest systems 

(Ombrophilous) tends to inhibit the occurrence of forest fires (Ray et al. 2005), but fires 

still occur in small areas adjacent to areas of anthropogenic fires, generally during years 

of severe drought (Carvalho et al. 2010; Vasconcelos et al. 2013b). 

Our results show that, independent of the rate and magnitude of deforested areas in 

the two phytoclimatic zones, the areas affected by forest fires in Roraima were 

dependent on the forest type and climate. Therefore, climate and forest types must be 

considered as interactive factors in GHG emissions models, inasmuch as in the Amazon 

the forest types most vulnerable to forest fires are located in areas of ecological tension 

(Seasonal and Ecotone), and are also characterized by strong anthropogenic pressure, 

especially the ‗arc of deforestation‘ along the southern border of the Amazon (Davidson 

et al. 2012; Nepstad et al. 1999a; Nepstad et al. 1999b). 

In Roraima, this distinction between forest types is deeper, since there are large 

losses of biomass in ZIS areas affected by recurrent forest fires (Martins et al. 2012; 

Xaud et al. 2013). This is largely because this is the region with the largest area of 

Seasonal forest types, and the climate is drier than the ZOS. The occurrence of large 

forest fire areas following the mega-fire of 1997/1998 (~12 x 10
3
 km

2
) (Barbosa and 

Fearnside 1999), and during the El Niño years of 2003 and 2007 Roraima, indicates that 

the recurrence of forest fires tends to accelerate degradation of previously affected 

forests in the Amazon, particularly due to the prevalence of understory fires associated 

with drier climate conditions (Alencar et al. 2011; Scholze et al. 2006). The recurrence 

of fires can be more frequent when considering forest types. For example, we estimated 

that ca. 15% of forest fire-affected areas were related to recurrent fires in the ZIS 

(Ecotone and Seasonal forests) during the analysis interval. Of this total, 88.3% 
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occurred in 2007 in areas impacted by the 2003 and 2001 forest fires (burned three 

times). However, depending on the level of forest degradation caused by selective 

logging, even areas dominated by dense evergreen forest (e.g., ZOS) can suffer a high 

frequency of fires and abruptly increasing tree mortality (Brando et al. 2014; 

Vasconcelos et al. 2013b). For example, in the eastern portion of the Brazilian Amazon 

(Pará state: Tailândia, Tomé-Açú and Ipixuna), a region with a long history of heavy 

logging, areas burned three times accounted for 86% of total burns during 23 years of 

analysis (Alencar et al. 2011). Therefore, the location and extent of forest fires is 

important for determining the degree to which climate conditions and forest types have 

affected fire occurrence, but the synergism with human activities is also generally 

conducive to accelerated forest loss due to a strong association with forest fires.  

Our approach of using phytoclimatic zones can become an important and effective 

mechanism in understanding the risk of occurrence of deforestation and forest fires in 

Roraima. On the one hand, our procedure showed a strong dependence of forest fires on 

the ecotone and seasonal types, abundant in the ZIS because of its drier climate, and, on 

the other hand, in respect of climatic seasonality, it also demonstrated that the 

phenomenon of deforestation across the study area is independent of the environmental 

conditions related to phytoclimatic zones. These differences can influence the dynamic 

of deforestation and forest fires, resulting in distinct GHG emission scenarios over the 

long term, when the current trend observed between the two phytoclimatic zones is 

taken into consideration. The distinction among phytoclimatic zones can also be 

emphasized in other parts of the Amazon where climate and vegetation types are 

sufficiently distinct to affect deforestation and forest fires, with a negative effect on 

environmental services (Foley et al. 2007). 

 

Conclusion 

 

Based on our own results, we conclude that during 2000 to 2010 the total deforested 

areas in Roraima are not determined by the phytoclimatic zones, but these zones have a 

distinct effect on the occurrence of forest fires indicating that the most forest fires-

affected areas were related with strong climatic events and were amplified in ZIS, a 

sensitive phytoclimatic zone with a higher risk of anthropogenic fires taking into 

consideration drier climate associated with forest types with open structure. The 

synergism of drier zones with the activities of longer periods of human colonization in 



53 
 

ZIS was conducive to accelerated forest loss associated with forest fires. Finally, our 

analysis also indicated that the area affected by forest fires in Roraima (2000-2010) was 

much higher (> 25 times) than that detected in previous studies, due to the inherent 

errors of automated techniques in relation to techniques of manual editing area. 
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Distribuição espacial da biomassa florestal em Roraima, norte da Amazônia 

brasileira (
2
) 

 

Resumo - Biomassa florestal é uma variável importante para o cálculo do estoque de 

carbono e da emissão de gases do efeito estufa por desmatamento e incêndios florestais 

na Amazônia brasileira. O entendimento de sua distribuição espacial têm provocado 

controvérsias devido a divergências sobre a aplicação de diferentes bases de cálculos. O 

aproveitamento de redes de inventários florestais padronizados é uma alternativa para 

este problema. O objetivo deste estudo de caso foi modelar a distribuição espacial e 

estimar o estoque total original da biomassa florestal do estado de Roraima 

aproveitando dados de inventários florestais georreferenciados para a região. O volume 

comercial dos inventários foi expandido para biomassa total. Técnicas de krigagem 

foram utilizadas para modelar a espacialização dos estoques de biomassa e gerar um 

mapa de referência. Todos os resultados foram associados aos grupos fitofisionômicos, 

regiões climáticas e uso do solo (áreas protegidas e agrosilvopastoris). O estoque 

original de biomassa florestal do estado de Roraima foi estimado em 6,32 × 10
9
 Mg. 

Biomassa em áreas com menor período de estiagem foi maior em relação às florestas 

das regiões com maior período seco. As áreas protegidas, independente do grupo 

fitofisionômico, possuem maior biomassa em relação às áreas de uso agrosilvopastoril. 

As áreas protegidas suportam 65,8% do estoque de biomassa florestal de Roraima, 

indicando que podem ter um importante papel em projetos do tipo REDD (Redução de 

Emissões por Desmatamento e Degradação) para conservação do carbono florestal. 

Foram registrados avanços na quantificação dos estoques e na espacialização da 

biomassa florestal total original em Roraima, reduzindo as incertezas no nível dos 

grandes grupos fitofisionômicos. 

 

Palavras chave – estoque de carbono, geoestatística, mapa de referência, zonas 

fitoclimáticas.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
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biomassa florestal em Roraima, norte da Amazônia brasileira. Em fase de reestruturação para envio à 

Acta Amazonica. 
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Spatial distribution of forest biomass in Brazil’s state of Roraima, northern Amazonia 

Abstract - Forest biomass is an important variable for the calculation of carbon stocks 

and greenhouse gas emissions from deforestation and forest fires in the Brazilian 

Amazon. Its spatial distribution has caused controversy due to disagreements over the 

application of different calculation methodologies. The use of standardized networks of 

forest surveys is an alternative to solve this problem. The objective of this case study 

was to model the spatial distribution and estimate the original total stock of forest 

biomass in the state of Roraima, taking advantage of data from georeferenced forest 

surveys in the region. The commercial volume from surveys was expanded to total 

biomass. Kriging techniques were used to model the spatial distribution of biomass 

stocks and generate a benchmark map. All results were associated with 

phytophysiognomic groups, climatic regions and land uses (protected areas; agricultural 

use). The original stock of forest biomass in the state of Roraima was estimated at 6.32 

× 10
9
 Mg. Forest biomass in areas with shorter dry seasons was higher as compared to 

forests in regions with longer dry periods. Protected areas, independent of 

phytophysiognomic group, have higher biomass compared to the areas currently under 

agricultural use. Protected areas support 65.8% of Roraima‘s stock of forest biomass, 

indicating an important role in REDD (Reducing Emissions from Deforestation and 

Degradation) projects for conservation of forest carbon. Advances in quantification of 

stocks and spatial distribution of forest biomass were reported to Roraima, reducing 

uncertainty at the phytophysiognomic group level.  

 

Keywords – carbon stock, geostatistics, benchmark map, phytoclimatic zones. 

 

Introdução 

 

A biomassa florestal é um importante fator que afeta o cálculo dos estoques de 

carbono e de emissões de gases do efeito estufa (GEE) em toda a Amazônia brasileira, 

sendo um dos pontos de maior debate em toda a região (Fearnside 1997a, 2000; Chave 

et al. 2004; Houghton 2010). Juntamente com as taxas de alteração do uso do solo, a 

biomassa determina o potencial de emissão de carbono que pode ser liberado para a 

atmosfera quando florestas tropicais são perturbadas (Houghton et al. 2009). Modelos 

que estimam de forma acurada a distribuição espacial da biomassa florestal são 

importantes porque reduzem as incertezas nos estoques de carbono, possibilitando 

melhor entendimento dos processos ambientais e humanos que determinam as emissões 

de GEE (Harris et al. 2012). A estimativa da biomassa também é uma das bases que 

subsidiam estudos de implementação de projetos que visam o pagamento pela 
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conservação dos estoques de carbono florestal no âmbito das políticas relacionadas ao 

REDD - Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (Soares-Filho et al. 

2010; Nepstad et al. 2011; Saatchi et al. 2011). Projetos de REDD na Amazônia 

necessitam de dados precisos na escala local para compatibilizar a implementação de 

sua linha de base (Yanai et al. 2012; Vitel et al. 2013).  Contudo, a baixa amostragem 

do conteúdo de carbono da biomassa florestal e sua distribuição espacial irregular tem 

sido um dos principais entraves para a realização de estimativas mais acuradas na região 

(Fearnside 2000; Houghton 2003; 2005; Saatchi et al. 2007) 

Na Amazônia, a primeira tentativa sistematizada para se obter estimativas 

amplas da biomassa florestal foi derivada dos estudos de Brown e Lugo (1992, 1994). 

Esses autores desenvolveram fatores de expansão e ajustes a partir de equações de 

volume comercial (árvores ≥ 100 cm de Circunferencia na Altura do Peito – CAP) 

derivados de inventários florestais realizados pela Organização para a Alimentação e a 

Agricultura (FAO), da Organização das Nações Unidas (ONU), ao longo da década de 

1950. No caso específico da Amazônia, novos ajustes foram implementados por 

Fearnside (1992) com a correção ou adição de outros fatores (e.g., madeira morta, cipós, 

plantas de sub-bosque) que haviam sido omitidos inicialmente por Brown & Lugo 

(1992). Os ajustes derivados de Fearnside (1992) foram significativamente melhorados 

por Nogueira et al. (2005; 2007; 2008) para que pudessem ser amplamente aplicados 

aos valores de volume comercial obtidos pelos inventários Projeto RADAMBRASIL 

(Brasil Projeto RADAMBRASIL 1973-1983) realizados em toda a Amazônia 

(Fearnside 1994, 1996, 1997a). Desta forma, os valores de volume de madeira 

comercial estimados pelo Projeto RADAMBRASIL para toda a Amazônia (Brasil IBGE 

2013), puderam ser expandidos para biomassa total (viva+morta; abaixo e acima do 

solo) e aproveitados em modelos de distribuição espacial regional ou extrapolados por 

fitofisionomias dentro de cada estado (Fearnside 2000, Sales et al. 2007, Brasil MCT 

2010). 

Maior número de pontos amostrais e melhor espacialização são requisitos 

básicos para redução das incertezas na Amazônia devido à enorme dimensão da região 

(Malhi et al. 2006). Embora com discrepâncias derivadas da aplicação de diferentes 

técnicas, a modelagem da biomassa na Amazônia a partir de bancos de dados de 

amplitude regional (e.g., FAO, RADAMBRASIL) vem possibilitando a redução no grau 

de incertezas nos cálculos de estoque de carbono e emissão de GEE para toda a região 

(Ometto et al. 2014).  
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Apesar dos avanços na redução das incertezas, a distribuição espacial da 

biomassa florestal da Amazônia pode ser mais bem estimada quando associada a mapas 

que contemplem, em termos de composição e de biomassa, a manifestação de fatores 

ambientais (e.g., fitofisionomias, clima, solo) e de uso da terra (protegido ou 

agrosilvopastoril). Essas informações auxiliares, quando apoiada em uma base mínima 

de inventários florestais e modelados sob a ótica do geoprocessamento, trazem 

vantagens na construção de mapas de referência (Saatchi et al., 2011). Isso é devido à 

introdução de características complementares que auxiliam nas estimativas de biomassa 

média por unidade de área (Mg ha
-1

), delimitando de forma mais adequada a 

distribuição espacial dos estoques de biomassa / carbono que estão sendo perturbados 

por desmatamento, influenciando diretamente nos cálculos das emissões de GEE. Essa 

alternativa, mesmo que limitada devido a grandes áreas na Amazônia sem qualquer 

medida direta de biomassa, permite a construção de mapas espacialmente refinados 

dispostos em uma grade georreferenciada que pode ser reproduzida sob diferentes 

condicionantes temporais (Nogueira et al. 2008; Saatchi et al. 2012). Isso ocorre porque 

as características ambientais e antropogênicas específicas de cada microrregião 

individual (e.g., no nível dos Estados) podem ser analisadas separadamente sob uma 

mesma base de cálculo ao invés de serem aproveitadas de extrapolações gerais 

realizadas para toda a região, onde a escala é muito menos detalhada e sujeita a maiores 

erros (e.g., Saatchi et al. 2007).  

Desta forma, utilizando o Estado de Roraima como estudo de caso, o objetivo 

geral deste estudo foi modelar a distribuição espacial da biomassa florestal e avaliar o 

estoque original de biomassa (viva + morta, acima e abaixo do solo) desta região da 

Amazônia que possui zonas ambientais e de uso do solo bem distintas de outros estados 

amazônicos. A análise da distribuição da biomassa florestal nestas zonas possibilita uma 

estimativa mais realística dos estoques originais de biomassa, por fitofisionomias 

florestais, situadas em categorias de proteção e tipos climáticos distintos, dando a base 

para estimativas mais robustas dos estoques de carbono florestal e das emissões de GEE 

por desmatamento em Roraima. Para tanto, nossos objetivos foram (i) estimar a 

biomassa florestal total (viva+morta, acima e abaixo do solo) a partir da expansão do 

volume comercial de inventários florestais realizados em Roraima e seu entorno; (ii) 

gerar um mapa de referência a partir da modelagem da distribuição espacial da 

biomassa florestal  utilizando técnicas de geoestatística; (iii) determinar o conteúdo de 

biomassa por unidade de área em cada fitofisionomia florestal, distinta nas zonas 
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fitoclimáticas definidas para Roraima e; (iv) determinar o estoque de biomassa florestal 

original em áreas com (TI e UC) e sem (agrosilvopastoril) proteção legal nas zonas 

fitoclimáticas. 

Material e Métodos  

 

Área de Estudo 

 

O estado de Roraima possui uma área de 224,3 × 10
3 

km² e fica situado no 

extremo norte da Amazônia brasileira, na zona fronteiriça do Brasil com a Venezuela e 

a Guiana (Figura 1). O clima nesta região é tropical e pode ser dividido em três grandes 

tipos de acordo com o sistema de classificação de Köppen: ―Af‖ (clima úmido de 

floresta) sob domínio de vegetação oligotrófica (campina/campinarana) e parte das 

florestas ombrófilas do sudoeste e extremo noroeste do estado; ―Am‖ (clima de monção) 

abrangendo outra parte das florestas ombrófilas, uma seção menor de floresta estacional 

semidecidual que inclui toda a faixa do sudeste e centro-oeste, além de grande parte do 

norte do estado e; ―Aw‖ (clima de savana) sob domínio das florestas de contato 

(ecótonos) e a maior seção das florestas estacionais, além de todas as áreas de savanas 

de baixa e alta altitude que ocupam o nordeste do estado (Barbosa 1997; Barbosa e 

Campos 2011). 

As precipitações anuais em Roraima sofrem amplas variações, decrescendo no 

sentido sul/sudoeste para nordeste. Nos domínios das florestas úmidas de baixo relevo 

do sul/sudoeste, as precipitações possuem uma amplitude de 2000-2300 mm ano
-1

, 

atravessando uma faixa de transição entre floresta de altitude-floresta-savana, com 

precipitação entre 1700-2000 mm ano
-1

. Por fim, alcançam as formações de savana no 

nordeste do estado com precipitação de 1100-1400 mm ano
-1 

(Barbosa 1997). O relevo 

de Roraima apresenta feições morfológicas de planaltos dissecados circundados por 

pediplanos intramontanos e também por relevos residuais individualizados nas extensas 

áreas de planícies (Schaefer e Darlymple 1995; Ab‘Saber 1997). A vegetação terrestre é 

composta por floresta tropical (81,4%), estendendo-se entre o sul, o centro-oeste e o 

noroeste do estado, além de campos ou cerrados (17,8%), regionalmente chamados de 

―lavrado‖, que ocupam o nordeste do estado; o restante (0,8%) é de sistemas aquáticos 

(Barbosa et al. 2007, 2012). 
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Através de critérios geomorfológicos, climáticos e geográficos, todo o estado de 

Roraima pode ser dividido em duas grandes zonas fitoclimáticas (sensu García-López e 

Allué 2008, 2011) bem definidas associadas a grandes eixos de desmatamento (áreas de 

uso agrosilvopastoril - AU), e áreas de proteção legal como Terras Indígenas (TI) e 

Unidades de Conservação (UC): Zona Com Influência da Savana (ZCIS) e Zona Sem 

Influencia da Savana (ZSIS). Ambas são afetadas por desmatamentos, fogos florestais e 

extração seletiva de madeira, com ZCIS situada no norte/nordeste de Roraima e 

possuindo secas prolongadas (6-7 meses), enquanto ZSIS fica localizada no 

sul/sudeste/noroeste do estado e possui menor período seco (1-5 meses). Vários tipos 

florestais possuem a mesma classificação fitofisionômica adotada pelo Sistema de 

Classificação da Vegetação Brasileira (Brasil IBGE 2012), ocorrendo de forma comum 

em ambas as zonas.  

  

 
Figura 1 - Área de estudo. A linha contínua sólida no centro da figura divide a área de 

estudo em duas zonas fitoclimáticas: ZCIS – zona com influencia da savana e ZSIS – 

zona sem influencia da savana. SRTM: Shuttle Radar Topography Mission.  
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Limites originais das fitofisionomias modeladas  

 

As 17 fitofisionomias florestais existentes em Roraima foram derivadas do mapa 

de vegetação do Programa de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade 

Biológica Brasileira – PROBio, na escala de 1:250.000 (PROBIO 2013). O mapa do 

PROBio foi baseado em imagens TM Landsat com resolução espacial de 30 metros. A 

definição das fitofisionomias adotada pelo PROBio para a Amazônia é a mesma 

utilizada por Brasil IBGE (2012).  

Para a construção do mapa da cobertura original da formação florestal em 

Roraima foi necessário realizar operações de álgebras de mapas em ambiente de SIG. O 

primeiro passo foi extrair todas as áreas antropizadas (desmatamento, pastagens e 

vegetação secundária) do mapa do PROBio e substituí-las pelas fitofisionomias 

(florestal ou não florestal) de maior proximidade e dominância que incorporavam a área 

afetada. Isso foi feito para se obter as informações originais dessas classes em relação 

ao conteúdo de carbono da biomassa (Mg ha-1), por exemplo. Dessa forma, obteve-se 

um mapa da vegetação florestal de Roraima, presumindo a vegetação original, sem 

alteração do uso do solo. O segundo passo foi reunir as 17 fitofisionomias em quatro 

grandes grupos florestais (Tabela 1): (i) Florestas Ombrófilas - todas as classes de 

floresta ombrófila Densa e Aberta; (ii) Ecótonos - fitofisionomias de contato; (iii) 

Estacional - florestas estacionais deciduais e semideciduais; (iv) Campinaranas - 

fitofisionomias pertencentes aos sistemas oligotróficos do médio e baixo rio Branco. A 

título de composição do mapa foi acrescentada também toda a matriz de savana 

localizada no nordeste do estado, além dos demais encraves de vegetação aberta 

verificados dentro dos sistemas florestais analisados. Este mapa serviu como uma 

variável auxiliar (vegetação) para a modelagem da distribuição espacial da biomassa, 

conforme explicitado abaixo. 
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Tabela 1 - Fitofisionomias florestais do estado de Roraima distribuídas por zonas 

fitoclimáticas. ZCIS = zona com influência da savana e ZSIS = zona sem influência da 

savana. 

Grupo Código Fitofisionomia 
Área ZCIS 

(km
2
) 

Área ZSIS 

(km
2
) 

Área Total 

(km
2
) 

Floresta 

Ombrófila 

Ab aberta das terras baixas _
 273,8 273,8 

As aberta sub-montana 
1.762,9 4.638,1 6.401,0 

Da densa aluvial 
24,5 905,1 929,6 

Db densa das terras baixas _
 10.182,9 10.182,9 

Dm densa montana 
2.877,6 22.804,1 25.681,7 

Ds densa sub-montana 
4.811,5 52.871,5 57.683,0 

Total do grupo   9.476,5 91.675,5 101.152,0 

Ecótono 

(Contatos) 

LO campinarana / floresta 

ombrófila 19.669,4 422,6 20.092,0 

ON floresta ombrófila / 

floresta sazonal 26.354,1 8,9 26.363,0 

SN savana / floresta 

sazonal 
645,0 

_
 645,0 

SO savana / floresta 

ombrófila 
2.174,0 

_
 2.174,0 

TN savana estépica floresta 

estacional 2.708,0 
_
 2.708,0 

Total do grupo   51.550,5 431,5 51.982 

Estacional Fa semidecidual aluvial 471,2 105,8 577,0 

Fs semidecídual sub-

montana 
2878,0 

_
 2.878,0 

Sa savana arborizada 3937,1 1,9 3.939,0 

Td savana estépica 

florestada 
3478,0   3.478,0 

Total do grupo   10.764,3 107,7 10.872 

Campinarana La vegetação lenhosa 

oligotrófica arborizada 136,2 3.367,8 3.504,0 

Ld vegetação lenhosa 

oligotrófica florestada  322,5 16.666,5 16.989,0 

Total do grupo   458,7 20.034,3 20.493,0 

Sub Total Floresta 17 72.250,0 112.249,0 184.499 

Savana _ 26.694,0 
_
 26.694 

Sistemas Aquáticos _ 1.340,2 11.765,8 13.106 

Total _ 100.284,2 124.014,8 224.299 
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Estimativa da biomassa original 

 

A biomassa original total (viva+ morta, acima e abaixo do solo) por unidade de 

área (Mg ha-1) foi estimada a partir dos inventários florestais (Brasil Projeto 

RADAMBRASIL 1973-1983) realizados em Roraima e região de entorno. Como o 

levantamento foi de cunho comercial, apenas indivíduos arbóreos com Circunferência a 

Altura do Peito (CAP) ≥ 100 cm foram medidos (CAP e altura do fuste), para depois 

serem transformados em volume comercial por unidade de área (m3 ha-1). O Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é atualmente o responsável oficial do 

Governo brasileiro pela disponibilização deste acervo na rede mundial de computadores 

(Brasil, IBGE 2013a).  

Para o nosso estudo foram utilizadas as informações de volume comercial de 

296 parcelas (1 ha cada) inventariadas pelo Projeto RADAMBRASIL e disponibilizadas 

pelo IBGE para Roraima (119) e uma faixa de 100 km limítrofe à Roraima (entorno), 

que engloba os estados do Pará (5) e Amazonas (172) (Brasil, IBGE 2013a). Os 

inventários do entorno serviram para amenizar o efeito de borda na modelagem da 

distribuição espacial da biomassa, conforme sugerido por Sales et al. (2007). A esse 

banco de dados foram adicionados mais dois inventários florestais realizados 

recentemente em Roraima, considerando (a) um ponto amostral referente à média de 9 

parcelas de 1 ha (cada) em sistema de floresta ombrófila densa (Condé et al. 2013) e (b) 

um outro ponto referente a média de 9 parcelas de 0,25 ha (2,25 ha) em sistema de 

floresta estacional (Nascimento et al. 2014), totalizando 298 pontos amostrais (Tabela 

anexo 1a). Apenas as árvores com CAP ≥ 100 cm foram aproveitadas destes dois 

últimos pontos com o intuito de manter a mesma sequência metodológica adotada pelo 

Projeto RADAMBRASIL. 

 No banco de dados disponibilizado pelo IBGE, foram necessárias correções 

para sanar algumas inconsistências derivadas da digitação do enorme volume de 

informações contido nos arquivos (e.g., valores de altura de fuste e CAP, muito acima 

de valores reais esperados para árvores encontradas na floresta). Assim, parcelas que 

apresentavam inconsistências sistemáticas, como área < 1 ha ou sem informações de 

localização geográfica (latitude/longitude), foram eliminadas da análise. Após a 

correção do banco foram aplicados os Fatores de Expansão de Volume (FEV = 1,537 

para floresta densa e 1,506 para não-densa) e de Expansão de Biomassa (FEB) para a 

conversão de volume comercial (m3 ha-1) para biomassa total (Mg ha-1) de acordo com 
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Brown e Lugo (1992): o Volume Expandido (VE) foi multiplicado pelo FEB = 1,635 se 

VE > 190 e Exp(3,213-(0,506*Ln(VE))) se VE < 190.  

Realizada esta etapa de cálculo foram acrescentados sobre os valores de 

biomassa expandida (FEB) ajustes a partir dos estudos de Fearnside (1992, 1997a) e 

Nogueira et al. (2005, 2006, 2007) para inclusão ou correção de outros componentes da 

floresta como, por exemplo, biomassa morta, árvores de pequeno porte e biomassa 

abaixo do solo. O ajuste relacionado à densidade da madeira foi aplicado diretamente a 

cada indivíduo arbóreo inventariado pelo projeto RADAMBRASIL em planilha 

eletrônica considerando a densidade da madeira (g cm-3) individual para o menor nível 

taxonômico disponível (espécie, gênero ou família) para sua conversão em biomassa 

total. Os valores de densidade foram derivados dos estudos de Fearnside (1997b), 

Chave et al. (2006), Nogueira et al. (2007) e Zanne et al. (2009), observando as famílias 

botânicas e os nomes científicos de todas as espécies florestais corrigidos pelo sistema 

APG III (2009). 

Após a transformação dos 298 pontos de volume comercial em biomassa total 

(Mg ha-1) pelo método acima descrito, ainda foram acrescentados ao banco de dados 28 

pontos amostrais referentes a biomassa total (Mg ha-1) de savana (Barbosa 2001; 

Barbosa e Fearnside 2005). Totalizando, por fim, 326 pontos amostrais (Tabela S1). 

Este conjunto de dados georeferenciados, denominado agora de BDG, foi utilizado na 

espacialização da biomassa florestal do estado de Roraima por técnicas de krigagem. 

  

Modelagem e espacialização da biomassa 

 

Para espacializar a biomassa florestal optou-se por escolher o melhor modelo 

derivado de três técnicas de krigagem aplicados ao BDG (Figura 2): (i) Krigagem 

ordinária (Krig-Ord), (ii) Co-Krigagem (Co-Krig) e (iii) Krigagem com Deriva Externa 

(KDE). Em termos gerais, a krigagem consiste de métodos de interpolação de pontos 

amostrais que permitem gerar estimativas de valores, a partir de médias móveis, de uma 

variável espacial em locais não amostrados por ela. Para isto é presumido que os valores 

da variável espacial sejam conhecidos na vizinhança do local não amostrado e que será 

estimado. Para a execução da krigagem é considerado o semivariograma que fornece o 

grau de dependência espacial dos pontos de amostragem. Esta técnica associa a 

variabilidade da estimativa entre dois pontos amostrais baseados na distância que os 

separam. A influencia será tanto maior ou menor em função de quanto menor for a 
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distância entre os pontos. Nesta abordagem são avaliados os seguintes parâmetros: (i) 

Efeito pepita, um componente inerente ao sistema sob investigação, avalia a 

estacionaridade dos dados ou a não-mudança dos seus valores em função da distância de 

separação entre pontos vizinhos. Em alguns casos o efeito pepita pode ser atribuído a 

erros de medição ou ao fato de que os dados não foram coletados a intervalos 

suficientemente próximos; (ii) sill ou patamar, que indica o ponto de estabilização da 

curva do semivariograma. Ou seja, mostra a variabilidade máxima entre pares de 

valores (eixo y). A partir do patamar não são observadas variações nos dados ; (iii) 

range ou alcance, mede a distância (em unidades do mapa: eixo x) em que são 

observadas essas variações nos dados até que o patamar seja alcançado. Indica a distância 

a partir da qual as amostras passam a não ser mais espacialmente correlacionadas e a 

relação entre elas passa a ser aleatória (cf. Burrough e Mcdonell 1998; Landim e Sturaro 

2002). A modelagem dos semivariogramas para as diferentes técnicas de krigagem 

utilizadas foram executadas a partir da ferramenta Geostatistical Analyst do software 

ArcGIS versão 9.3, com 11 opções diferentes de modelagem do semivariograma. 

 

 

Figura 2 - Fluxograma para a aplicação da interpolação utilizando três métodos de 

krigagem a partir dos dados de pontos do Banco de Dados Georeferenciados (Brasil, 

IBGE 2013a) e duas variáveis auxiliares. Siglas representam: (V) = Vegetação; (P) = 

Precipitação; (R) = mapa de resíduos (R); Krig-Ord = Krigagem Ordinária; Co-krig = 

Co-krigagem; KDE = Krigagem com Deriva Externa.  
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No caso da Krig-Ord, o semivariograma foi modelado a partir de uma única 

variável de pontos amostrais (biomassa total) como entrada. Na sequência foi aplicada a 

krigagem propriamente dita obtendo-se um mapa de superfície de biomassa (Mg ha
-1

) 

contínua dos valores estimados a partir dos dados amostrais (Isaaks e Srivastava 1989; 

Bohling 2005). Na Co-Krig, além da variável principal (biomassa total), foram 

utilizadas duas variáveis auxiliares: (i) o mapa de vegetação (V) do PROBIO, descrito 

anteriormente, tendo como classes os quatro grupos florestais mais a classe savana 

(convertido para o formato raster com resolução espacial de 1 km
2
 por pixel e, (ii) o 

mapa de precipitação (P) média anual, obtido no sitio da NASA (NASA-TRMM 2013). 

Após krigagem ordinária este mapa também foi convertido para o formato raster com 1 

km
2
 de resolução. Os dois mapas foram projetados para UTM / Zona 20 N, WGS 84. Na 

execução da Co-Krig as variáveis auxiliares substituem a variável principal na predição 

em locais não amostrados ou pobremente amostrados por ela. Nesse caso é modelado 

um semivariograma para a variável principal e outro para cada variável auxiliar. Neste 

estudo presumiu-se que os mapas das variáveis auxiliares representaram ou substituiram a 

amostragem de campo. Estas variáveis mostraram correlação espacial entre si (40%) e com a 

variável dependente (50%: precipitação e 60%: vegetação). 

Diferentemente da Krig-Ord e da Co-Krig, na KDE o mapa final de biomassa 

(Mg ha
-1

) foi obtido por aplicação de Regressão Linear Múltipla (RLM) tendo os mapas 

raster (grade de células) das variáveis auxiliares V, P e R (mapa de resíduos), como 

variáveis independentes (equação 1). O mapa de resíduos foi criado a partir de três 

etapas: (1) obtenção dos resíduos e os coeficientes da RLM pela aplicação do Método 

dos Mínimos Quadrados – MMQ entre a variável principal e as variáveis auxiliares 

(pontos amostrais); (2) obtenção do mapa raster de resíduos (1 km
2
, UTM / Zona 20 N, 

WGS 84) através da krigagem ordinária dos resíduos e; (3) execução da RLM (equação 

1).  

Biomassa KDE (Y) = -163,8823 + 2,5535 × V + 0,1403 × P + 1 × R       (1)  

Onde: Y=variável dependente, V= vegetação, P= precipitação e R= resíduos. 

 

Validação e melhor modelo de interpolação 

 

O BDG foi dividido, aleatoriamente, em duas subamostras: (i) um conjunto 

contendo 33 pontos amostrais (~10%) e; (ii) outro contendo 293 pontos amostrais 
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(~90%). O primeiro conjunto (n1=33) foi reservado para a validação e determinação do 

melhor modelo de interpolação após a obtenção dos mapas de biomassa. Para estimar 

cada ponto não amostrado na execução das três técnicas de krigagem foram utilizados 

cinco pontos vizinhos mais próximos ao local a ser estimado para cada quadrante. Este 

parâmetro foi usado como padrão do software ArcGIS versão 9.3. 

Critérios de validação 

 

Os critérios para a validação (acurácia) e escolha do melhor modelo foram: (i) o 

menor Erro Quadrado Médio (EQM), (ii) o Percentual de Eficiência (%EF) e (iii) o 

coeficiente de determinação (R2). Esses parâmetros foram calculados a partir da 

subamostra de 33 pontos (conjunto de teste) para avaliar o desempenho dos três 

interpoladores, conforme sugerido por Bello-Pineda e Hernándes-Stefanoni (2007) e 

Gardiman Junior et al. (2012). Como medida suplementar foi aplicado teste de médias 

(teste t) entre os valores preditos pelos três modelos e os valores da amostra. Após a 

execução da krigagem pelos três métodos utilizando 90% dos dados procedeu-se a 

coleta dos valores estimados nos mapas gerados referentes à localização dos 33 pontos 

reservados. Dessa forma foram confrontados os valores preditos pelos três modelos com 

os valores ―verdadeiros‖ nas mesmas coordenadas geográficas de cada ponto amostral 

do conjunto de pontos de teste, calculando-se os parâmetros da seguinte forma: 

 

                                                 EQM = √(
∑         

 

 
                                   (2) 

 

Onde Oi são os valores observados nos pontos do conjunto de teste, Ê é a média dos 

valores estimados pelos interpoladores em cada ponto e n é o número de observações 

(n1=33 pontos). O teste pressupõe que quanto maior o valor do EQM maior é a 

superestimação dos valores de biomassa pelo modelo em avaliação.    

 

                                                    %EF= 100 × (
∑          

 

∑         
 

                          (3)      

           

Ô é a média dos valores observados na amostra reservada. O teste pressupõe que quanto 

maior for o valor encontrado de %EF menor é a eficiência do modelo em estimar o 

valor real da variável.  
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                                                       R2 = QM/SQT                            (4)    

QM é o quadrado médio dos resíduos e o SQT é a soma total dos quadrados na análise 

de regressão entre os valores preditos ou estimados (eixo y) e os valores observados 

(eixo x). Este critério mede o valor da variação total da variável dependente (y) que é 

explicada pela reta de regressão, sendo útil para determinação da acurácia do modelo. A 

partir do modelo de melhor desempenho foi gerado o Mapa de Biomassa Florestal 

(MBF) utilizado para as estimativas de biomassa florestal em Roraima. 

  

Mapas de biomassa por fitofisionomia e grupo florestal  

  

Para explicitar o conteúdo de biomassa por fitofisionomia florestal foram criados 

mapas raster (1 km2 de resolução espacial) para cada fisionomia florestal contida no 

mapa do PROBIO e da savana. Em cada mapa criado, os pixels representando o 

domínio ou a extensão das fitofisionomias receberam o valor 1 (um) e os demais pixels 

foram classificados como 0 (zero ou sem atributo algum). Todos os mapas foram 

criados com o mesmo número de linhas (759) e de colunas (661). Em seguida, estes 

mapas foram cruzados, individualmente com o MBF em operação de álgebra de mapas 

(Equação 5). Desta forma cada pixel representando a fitofisionomia (valor 1) em 

questão assumiu um valor correspondente de biomassa do pixel do MBF (Mg ha-1) no 

mapa resultante em cada operação. Assim: 

 

                                      BIOM.TIPO(i) = Map.Tipo(i) × MBF                 (5) 

 

Onde, BIOM.TIPO(i) são os mapas de biomassa por fitofisionomias florestal; 

Map.Tipo(i) são os mapas de cada classe gerada a partir do mapa do PROBIO e, i=1 a 

18 (incluindo a classe savana).  

 Os Mapas de Biomassa por Grupo Florestal (MBGF) foram criados 

semelhantemente aos mapas de biomassa por tipo florestal (BIOM.TIPO) descrito 

acima. Para isso foram criados mapas raster com as fitofisionomias agrupadas dentro de 

cada grupo florestal correspondente conforme estabelecido na seção anterior. A estes 

mapas foram aplicados os mesmos tratamentos e procedimentos descritos acima para os 

mapas por fitofisionomia florestal e de savana (Equação 5 e i=1 a 4). 
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Biomassa em áreas com e sem proteção legal 

 

Para verificar quanto da biomassa distribuída entre os grupos florestais de 

Roraima estão em áreas protegidas, foram aplicados cruzamentos entre os mapas de 

Terras Indígenas - TI e de Unidades de Conservação - UC utilizando a base de Brasil, 

IBGE (2013b), com os mapas de biomassa gerados por grupo florestal. As áreas de 

florestas sem proteção legal (uso agrosilvopastoril - AU) foram determinadas pelas 

áreas excluídas das TI e UC, e também foram cruzadas com os mapas de biomassa por 

grupo florestal. Este protocolo foi aplicado às duas zonas fitoclimáticas de Roraima.  

Análise estatística  

 

O melhor modelo de distribuição espacial da biomassa foi escolhido a partir dos 

critérios acima estabelecidos: (i) o menor Erro Quadrado Médio (EQM), (ii) o 

Percentual de Eficiência (%EF) e (iii) o coeficiente de determinação (R
2
). O modelo 

derivado desta escolha foi considerado o de maior acuracidade (cf. Bourennane e 

Couturier 2000) na predição da variável biomassa total no Estado de Roraima e serviu 

para todos os demais cálculos e análises deste estudo.  Testes de normalidade foram 

aplicados a todos os conjuntos de dados obtidos pelos cruzamentos de informações 

entre zonas climáticas, grupos fitofisionômicos e categorias de uso da terra e proteção 

(ambiental e indígena). Para determinar se as zonas climáticas determinam a 

distribuição espacial da biomassa florestal em Roraima foram aplicados testes não-

paramétricos (Mann-Whitney; α=0,05) entre os valores de biomassa de cada grupo 

florestal presente nas duas zonas. Um segundo teste (teste t presumindo variâncias 

diferentes) pegando 100 valores aleatórios dentro de cada grupo florestal por zona 

fitoclimática também foi aplicado para respaldar ou não os resultados obtidos. Para 

determinar se as médias de biomassa por unidade de área (Mg ha
-1

) dos grupos florestais 

se diferenciavam entre si dentro das TI, UC e AU, situadas em zonas fitoclimáticas 

distintas, foram aplicados testes não paramétricos (Kruskal Wallis, Mann-Whitney; 

α=0,05) entre 100 valores de biomassa escolhidos aleatoriamente de cada grupo 

florestal dentro das TI, UC e AU presente nas duas zonas fitoclimáticas. Todos os testes 

foram realizados utilizando-se o software livre R (R Development Core Team 2013).  
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Resultados 

O semivariograma modelado para o mapa dos resíduos de biomassa total da KDE 

não apresentou anisotropia (tendência espacial). Portanto consideramos o modelo como 

isotrópico para a variabilidade dos resíduos da biomassa total. Uma função do 

variograma composto pelo efeito pepita e de estrutura exponencial, que ajustou melhor 

aos dados (menor EQM), foi usado para ajustar a amostra dos resíduos e avaliar sua 

variabilidade em função da distância entre os pontos amostrais. O semivariograma final 

ajustado apresentou alcance total de ~120 km e um relativo efeito pepita estimado em 

~20% em relação ao patamar (8509,1), implicando que os resíduos da biomassa total 

apresentam correlação espacial entre os pontos. No entanto a correlação espacial dos 

resíduos decresceu rapidamente com a distância superior a ~73 km chegando no limite 

de 120 km e a partir desse ponto, não apresentou variação.  

Os valores médios estimados para biomassa florestal original (viva + morta; 

abaixo e acima do solo) por unidade de área para todo o estado de Roraima não se 

diferenciaram da média dos pontos extraídos do BDG (Tabela 2) no nível de 95% de 

confiança (Teste t), apresentando alta correlação com os valores médios da amostra. 

 

Tabela 2 - Resultado da validação cruzada (acuracidade) e escolha do melhor modelo 

de interpolação para estimativa da média da biomassa florestal total no Estado de 

Roraima. EQM = Erro Quadrado Médio, %EF = Percentual de Eficiência, 

R
2

aj=Coeficiente de correlação ajustado.   

Interpoladores EQM EQM% %EF R
2
aj 

p-valor 

regressão 

p-

valor 

teste t 

Biomassa 

média        

(Mg ha
-1

) 

BDG (33 pontos) 
-
 

- -
 

-
 - - 388 

Krig-ord 77,2 20,5 45,9 0,75 <0,0000 0,826 380 

Co-Krigagem 72,8 18,6 43,0 0,78 <0,0000 0,652 405 

KDE 65,7 17,5 37,9 0,81 <0,0000 0,672 373 

 

A Krigagem com Deriva Externa (KDE) foi o modelo escolhido para representar a 

distribuição espacial da variável biomassa total original em todo o estado de Roraima 

devido ao melhor desempenho estatístico (EQM, %EF, R
2
) que indicou sua melhor 

acuracidade. A partir desse resultado, todas as análises incluindo os valores de biomassa 

foram realizadas utilizando o mapa de referência construído pela KDE (Figura 3). Na 

figura 3, o intervalo de valores entre zero e três (0 - 3) se refere à áreas com ausência de 



76 
 

dados. Valores entre 3-103 representam a biomassa de savana no nordeste do estado, 

ambientes arbustivos do centro-sul e áreas limítrofes entre os ecótonos e ambientes de 

vegetação aberta de Roraima. 

 

 
Figura 3 - Mapa de referência da distribuição de biomassa (Mg ha

-1
) do estado de 

Roraima gerado pela Krigagem por Deriva Externa (KDE). Esta figura está em cores na 

versão eletrônica. 

 

O estoque de biomassa total para o estado de Roraima presumindo a vegetação 

original (sem desmatamento, incêndios florestais e extração seletiva de madeira) a partir 

do modelo KDE foi estimada em 6,32 × 10
9
 Mg: 4,52 × 109 Mg (71,6%, viva acima do 

solo), 0,83 × 10
9
 Mg (13,1%, morta acima do solo) e 0,97 × 109 Mg (15,3%; abaixo do 

solo) (Tabela 3). A média ponderada por unidade de área, considerando apenas os 

ecossistemas florestais terrestres, foi de 345 Mg ha
-1

 (133-434 Mg ha
-1

). As florestas 

ombrófilas foram o grupo de maior biomassa total média ponderada (404 Mg ha-1; 189-

488 Mg ha
-1

), enquanto o grupo das florestas estacionais foi o menor (182 Mg ha
-1

; 116-

261 Mg ha
-1

). Isoladamente, a fitofisionomia de maior biomassa total por unidade de 

área foi das Florestas Ombrófilas Abertas das Terras Baixas (Ab; 432,1 Mg ha
-1

), 
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embora o maior estoque de biomassa esteja concentrado nas Florestas Ombrófilas 

Densas Submontanas (Ds; 2,33 x 109 Mg) devido à maior área terrestre ocupada por 

esta fitofisionomia (57.683,0 km2). 

 

Tabela 3 - Estoque de biomassa original total (viva+morta; acima e abaixo do solo) e 

estimativa média ponderada, por unidade de área, da biomassa florestal do estado de 

Roraima, por fitofisionomia considerando o modelo preditor KDE. Para efeito de 

cálculo foram desconsideradas as ações antropogênicas (desmatamento, extração 

seletiva e incêndios florestais). 

Grupo (1) Código 

Viva 

acima 

do solo 

(10
6
 

Mg) 

Morta 

acima 

do 

solo 

(10
6
 

Mg) 

Viva 

abaixo 

do solo 

(10
6
 Mg) 

Estoque 

Biomassa 

Total        

(10
6
 Mg) 

% Média (Mg ha
-1

) 
Amplitude             

(Mg ha
-1

) 

Ombrófila Ab 8,3 1,5 1,8 11,6 0,2 432,1 402,4-445,1 

 
As 179,3 33,2 38,9 251,4 4 395,1 303,6-437,0 

 
Da 25,1 4,6 5,3 35,0 0,6 404,0 323,0-440,0 

  Db 301,6 54,7 64,1 420,4 6,6 419,0 308,6-450,5 

  Dm 728,2 132,1 154,9 1.015,1 16 400,9 329,6-451,6 

  Ds 1.673,1 302,4 356,4 2.331,8 36,8 404,2 291,5-445,0 

Total do grupo 2.915,1 528,9 621,4 4.065,3 64,3 404,3 304,3-446,7 

Ecótono LO  474,7 87,9 103,1 665,7 10,5 331,3 233,3-405,3 

  ON  594,9 110,1 129,2 834,2 13,2 318,8 238,2-390,6 

  SN  9,6 1,8 2,1 13,4 0,2 230,2 189,3-293,6 

  SO  42,3 7,8 9,2 59,3 0,9 277,3 218,6-341,6 

  TN  35,9 6,6 7,8 50,3 0,8 191,8 137,8-229,6 

Total do grupo 1.157,3 214,3 251,3 1.622,9 25,7 314,2 229,6-384,8 

Estacional Fa 9,8 1,8 2,1 13,7 0,2 237,3 162,3-331,7 

  Fs 31,3 5,8 6,8 43,9 0,7 171,4 111,5-252,5 

  Sa  68,9 3,9 0,0 72,8 1,1 185,1 142,0-264,7 

  Td 56,7 3,2 0,0 59,9 0,9 179,0 122,5-252,3 

Total do grupo 136,9 24,7 28,7 190,3 3 182,3 128,8-261,1 

Campinarana La 56,6 10,5 12,3 79,4 1,3 226,5 170,0-307,3 

  Ld 259,6 48,1 56,4 364 5,7 214,2 182,5-343,8 

Total do grupo 316,2 58,6 68,7 443,4 7 216,3 180,4-337,6 

Total geral 4.525,4 826,4 970,1 6.322,0 100 345 133-434 

(1) Estoque médio de biomassa de savanas foi estimado em 14,7 x 10
6
 Mg (5,5 Mg ha

-1
), 

representando cerca de 0,2% do total de biomassa presente em todo o estado de Roraima. 

 

A biomassa média de toda a ZSIS (357 Mg ha
-1

) foi maior do que a observada na 

ZCIS (302 Mg ha
-1

). A biomassa total média no grupo Ombrófila na ZCIS (385 ± 62 

(±1DP) Mg ha
-1

) foi menor  (Mann-Whitney: α=0,05; p<0,0000) do que a biomassa 

estimada para a ZSIS (406 ± 37 Mg ha
-1

), considerando os valores pixel-a-pixel 
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estabelecidos na modelagem KDE (Figura 4). Os demais pares de médias testados para 

cada grupo florestal entre as duas zonas fitoclimáticas também apresentaram distinção 

entre si. Os resultados do segundo teste (teste t presumindo variâncias diferentes) 

pegando 100 valores aleatórios dentro de cada grupo florestal por zona fitoclimática 

repetiram os mesmos resultados. Ou seja, confirmaram a diferenciação da biomassa 

média por unidade de área (Mg ha
-1

) entre as zonas fitoclimáticas.  

 

 
Figura 4 - Biomassa total (viva + morta; acima e abaixo do solo) distinta por grupos 

florestais distribuídos por zonas climáticas em Roraima (Mg ha
-1

 ± DP): ZCIS – zona 

com influencia da savana (coluna com preenchimento) e ZSIS – zona sem influencia da 

savana (coluna sem preenchimento). Letras maiúsculas distintas representam diferenças 

significativas entre as médias testadas nas duas zonas (Mann-Whitney; 95%). 

 

O estoque de biomassa total original situado em áreas com algum tipo de proteção 

legal (TI e UC) em Roraima, considerando os quatro grupos florestais, foi estimado em 

4,16 x 10
9
 Mg (348 Mg ha

1
), enquanto a médias de biomassa das AU foi de 332 Mg ha

-1
  

(Tabela 4). O maior estoque foi observado nas Terras Indígenas (76%; 3,16 × 10
9
 Mg), 

com 16,3% (0,507 × 10
9
 Mg) na ZCIS e 83,7% (2,65 × 10

9
 Mg) na ZSIS. O maior 

estoque de biomassa florestal original em áreas sem proteção legal (AU) foi observado 

no grupo das ombrófilas (0,96 × 10
9
 Mg; 15,2%) da ZSIS, enquanto o maior estoque de 

biomassa entre as áreas com algum tipo de proteção legal (TI, UC) foi observado no 

grupo ombrófila das TI na ZSIS (2,47 × 10
9
 Mg; 39,1%).  
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Tabela 4 - Área (km
2
), biomassa média (Mg ha

-1
), estoque de biomassa original (Mg) e 

percentual (%) de cada grupo florestal em cada tipos de uso, distintos por zonas 

fitoclimáticas, grupo florestal, Terras Indígenas (TI), Unidades de Conservação (UC) e 

Área de Uso agrosilvopastoril (AU) em Roraima. Letras maiúsculas distintas nas 

mesmas linhas indicam diferença significativa (Mann-Whitney) no nível de 95% de 

confiança entre os grupos fitofisionômicos nas diferentes zonas. 

Grupo 

 
 ZCIS 

  
 ZSIS 

 
Área 

(10
3
 

km
2
) 

Média 

(Mg ha
-1

) 

Estoque 

Biomassa 

(10
6
 Mg) 

% 
Área   

(10
3
 km

2
) 

Média 

(Mg ha
-1

) 

Estoque 

Biomassa 

(10
6
 Mg) 

% 

  Ombrófila 5,26 398,5
A
 209,6 56,7 62,15 397,0

 A
 2.466,9 66,2 

  Ecótono 7,64 263,4
 A

 201,2 22,3 4,96 344,2
B
 170,7 24,9 

  Estacional 5,33 177,7
 A

 94,7 77,8 0,13 284,6
B
 3,7 100 

  Campinarana 0,12 175,0
 A

 2,1 19,7 0,52 238,5
B
 12,4 2,4 

Total TI 18,35 276,6 507,6 36,1 67,80         391,5 2.653,7 49,3 

  Ombrófila 0,96 450,0
 A

 43,2 11,7 7,28 403,7
B
 293,9 7,9 

  Ecótono 2,06 346,1
 A

 71,3 7,9 7,92 337,5
B
 267,3 39,1 

  Estacional 0,16     262,5 4,2 3,4 - - - - 

  Campinarana 0,02 220,0
 A

 0,44 4,1 14,77 213,4
B
 315,2 61,0 

Total UC 3,19 373,5 119,1 8,5 29,97        292,4 876,4 21,8 

  Ombrófila 3,14 372,8
 A

 117,1 31,7 23,88 403,4
B
 963,3 25,9 

  Ecótono 20,46 308,3
 A

 630,8 69,8 7,57 325,6
B
 246,5 36,0 

  Estacional 1,32       173,2 22,9 18,8 - - - - 

  Campinarana 0,39 208,6
 A

 8,1 76,1 8,38 210,2
B
 189,5 36,6 

Total AU 25,32 307,6 778,9 55,4 39,83         347,9 1.385,9 28,9 

Total geral 46,86 302 1405,6 100 137,63         357 4.916,0 100 

 

A média da biomassa total por unidade de área das florestas (independente do 

grupo florestal) nas TI da ZCIS foi de 277 Mg ha
-1

, sendo distinta (Kruskal Wallis: 

α=0,05; p<0,0000) do valor determinado para a florestas das TI presentes na ZSIS (391 

Mg ha
-1

). Tendência inversa foi verificada nas UC, com a média total de todos os 

grupos para a ZCIS (373 Mg ha
-1

) sendo maior do que ZSIS (292 Mg ha
-1

). A biomassa 

das áreas de uso agrosilvopastoril (AU) tanto em ZCIS quanto em ZSIS foi estimada em 

níveis intermediários das duas categorias protegidas. Individualmente, apenas o grupo 

das ombrófilas não apresentou diferença entre as zonas fitoclimáticas dentro das TI 

(Mann-Whitney: α=0,05; p<0,4457). A biomassa dos demais grupos fitofisionomicos 

foi distinta tanto nas TI quanto nas UC e AU das duas zonas fitoclimáticas avaliadas em 

Roraima. 
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Discussão  

 

O valor do estoque total de biomassa original derivado da modelagem com 

krigagem KDE (6,32 × 10
9
 Mg) corresponde a 5,1% do estoque total de biomassa da 

Amazônia Legal Brasileira (123,1 x 10
9
 Mg) considerando o estudo de Nogueira et al. 

(2008). Quando se considera as estimativas derivadas para a Pan Amazônia (Saatchi et 

al. 2007), o estoque de biomassa florestal original de Roraima representa ~3,7%. Em 

relação a outras análises previamente estabelecidas para Roraima, o estoque total de 

biomassa original calculado por krigagem com auxílio de variáveis ambientais neste 

estudo foi inferior a 0,2% (Barbosa et al. 2010) e a 14,6% (Fearnside et al. 2013) em 

relação ao estimado por outros estudos. Nestes dois últimos casos, os estoques foram 

determinados unicamente por extrapolação dos dados de volume (expandidos para 

biomassa) do Projeto RADAMBRASIL. A utilização de uma nova base de dados 

geográficos (PROBIO 2013), além da aplicação de técnicas de geoestatística 

(interpolação KDE) aos valores de biomassa ajustados pela metodologia de Nogueira et 

al. (2008), providenciaram uma melhor representação da espacialização dos estoques de 

biomassa (Figura 4), incluindo informação sobre todos os compartimentos florestais 

(viva+morta; acima e abaixo do solo) por grupo fitofisionômico e zona climática. O uso 

de técnicas de interpolação associadas a variáveis ambientais se mostrou adequada e 

complementa a predição da biomassa em Roraima. Estas condições são importantes 

para uma melhor avaliação dos estoques de carbono e das emissões de GEE no nível 

regional (Asner et al. 2010; Castanho et al. 2013). Esta sequencia de passos utilizados 

em Roraima, e que devem ser acompanhados de medições no campo para ajudar a validar a 

modelagem, seja para mapas de vegetaçao ou de biomassa, possibilita estimativas acuradas 

do estoque total de biomassa, reduzindo as incertezas no cálculo dos estoques de 

carbono na escala da paisagem, facilitando os cálculos de linha de base para programas 

do tipo REDD. 

A análise do semivariograma indicou que ~80% da variação nos resíduos da 

biomassa total são espacialmente estruturados e que apresentam variação até a distância 

de ~120 km em nossa área de estudo. Embora estes resultados estejam aquém do ideal 

em função da pequena amostragem e da má distribuição dos pontos, isto implica que 

métodos de distribuição espacial da biomassa total utilizando uma média simples por 

tipologia florestal, por exemplo, é inferior a métodos utilizando geoestatística, que 

considera a correlação espacial entre pontos amostrais (e.g., Sales et al. 2007).  



81 
 

Outro fator importante foi quanto à razão de 1365 km
2
 por ponto amostral. 

Embora ainda sendo considerada como alta, esta razão foi menor do que à estimada para 

toda a área de florestas da Amazônia brasileira (1480 km
2
) coberta pelos inventários 

válidos (2702) do Projeto RADAMBRASIL para a região. Quanto menor é a razão 

entre a área amostrada (km
2
) e o total de pontos (n) utilizados na modelagem, melhor é 

a representação da biomassa e a interpolação da análise espacial. Contudo, ressaltamos 

que em algumas microrregiões o número de pontos estava adensado a distâncias muito 

curtas (< 25 km
1
) relacionadas às estradas e rios de Roraima, que foram os canais de 

deslocamento para o trabalho de campo da equipe do Projeto RADAMBRASIL no 

início da década de 1970 (Moreira e Barbosa 2008). Independente destas microrregiões 

com adensamentos de pontos amostrais, esta menor razão indica melhora na tradução 

espacial dos valores de biomassa estimados ponto-a-ponto pelo banco de dados do 

Projeto RADAMBRASIL (Brasil, IBGE 2013a) em uma escala de grupo 

fitofisionômico, assumido um nível de incerteza de 1 km
2
 (= 100 ha). Este nível de 

incerteza relacionado ao tamanho do pixel é o mesmo sugerido por Houghton et al. 

(2009) e Saatchi et al. (2011). A existência de uma base de inventários com distribuição 

espacial ao norte de Roraima (fronteira Guiana e Venezuela) também providenciaria 

uma substancial melhoria nos resultados, visto que a falta de representatividade nesta 

região de entorno foi a principal causa dos 19% (1-R
2
) de erro de predição (Ɛpredição) 

calculada na análise espacial. De qualquer forma, é presumido que o atual mapa de 

referência (Figura 3) providencia uma fonte de informações acurada sobre a distribuição 

espacial da biomassa para o estado. Este pode ser metodologicamente comparado com 

outros estudos e aproveitado como base regional para os inventários nacionais de 

estoque de carbono e emissões de GEE que são realizados pelo governo brasileiro 

(Brasil MCT 2010).   

Em termos da biomassa florestal média por unidade de área, os resultados 

indicaram que os valores modelados (182 – 404 Mg ha
-1

) estão contidos no intervalo 

estabelecido por Fearnside et al. (2013) para todos os tipos florestais de Roraima (392 

Mg ha-1; 240 - 513 Mg ha
-1

). O valor médio deste intervalo (345 Mg ha
-1

), ponderado 

pela área, sugere que a biomassa total florestal por unidade de área em Roraima seja 

menor do que o restante da Amazônia brasileira por situar-se, em grande parte, em uma 

zona de ecótonos, sob clima mais seco e distante das regiões mais úmidas da Amazônia 

                                                           
1
 Na execução da krigagem ordinária dos resíduos da KDE gerados através do MMQ, valores preditos em 

distâncias inferiores a 25 km foram modelados de forma aleatória pelo efeito pepita. 
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Central. Esta condição é melhor explicada pela distinção das zonas climáticas locais, 

pois as florestas situadas próximas das áreas de savana (ZCIS), na maior das 

fitofisionomias, possuem menor biomassa do que aquelas situadas em regiões sem 

problemas de longas secas (ZSIS) (Tabela 4). Este resultado corrobora com outros 

estudos realizados sobre distribuição de biomassa considerando o comprimento da 

estação seca, indicando que as florestas de Roraima também possuem uma relação 

inversa entre o conteúdo de biomassa e a duração do período de estiagem (Hirota et al. 

2011, Saatchi et al. 2007, 2011, Sombroek 2001, Staver et al. 2011a, b, Fu et al. 2013). 

Diante destes resultados, políticas de conservação dos estoques de carbono nas áreas 

com maiores períodos de estiagem em Roraima (ZCIS) são necessárias, visto que o total 

de área afetada por desmatamentos nestas regiões, até o ano de 2010, é 33% superior ao 

observado na zona sem graves problemas de estiagem (Tabela 5: Anexo 1b). Isso teria 

efeito direto na redução dos incêndios florestais que afetam negativamente os estoques 

de carbono nestas regiões (Barbosa e Fearnside 1999; Martins et al. 2012, Xaud et al. 

2013). 

A distinção dos estoques de biomassa por zonas climáticas e categoria de uso da 

terra foi importante para verificação do efeito direto destas variáveis nos cálculos dos 

estoques de biomassa/carbono regionais. Por exemplo, uma estimativa grosseira 

baseada nas taxas de desmatamento em Roraima até o ano de 2010 indicou uma 

perturbação em 4,18% (0,264 x 109 Mg) nos estoques de biomassa florestal original 

total em Roraima; ZCIS = 1,87% e ZSIS = 2,31% (Tabela 5: Anexo 1b). Deste 

montante, TI e UC pouco contribuíram com perturbações nos estoques originais de 

biomassa (~7%), mesmo considerando que estas áreas institucionais suportam > 65%, 

em área (~119.280 km2), de todas as fitofisionomias florestais de Roraima. Ao 

contrário, a alteração da cobertura florestal nas áreas da categoria AU foi dramática, em 

especial nos grupos Ecótono (ZCIS) e Ombrófila (ZSIS), ambos responsáveis por, 

respectivamente, 27,1% e 47,4%, do total de estoque de biomassa florestal perturbada 

até 2010. Estes valores indicam que as áreas institucionais (proteção legal) de Roraima 

são uma importante estratégia para barrar perdas nos estoques de carbono e a 

consequente redução nas emissões de GEE para a atmosfera, da mesma forma como 

discutido em outras partes da Amazônia (Nepstad et al. 2005, 2009; Soares-Filho et al. 

2010). Estas áreas protegidas desempenham um importante papel na mitigação dos 

efeitos da mudança climática global e podem representar oportunidades de negócios 

para o estado de Roraima no âmbito de redução das emissões pelo desmatamento e 
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degradação florestal (REDD), caso as políticas internacionais de mitigação avancem 

neste sentido. Estes projetos têm potencial para reduzir as emissões de GEE (Fearnside 

2011, 2012) e beneficiar as populações que nelas vivem  (TI e UC de uso sustentável), 

se comprometendo a manter a floresta em pé (Yanai et al. 2012; Vitel et al. 2013).  

Comentários Finais e Conclusões 

 

Foram registrados avanços importantes na quantificação dos estoques e na 

espacialização da biomassa florestal total original em Roraima em relação a estudos 

anteriores que utilizaram extrapolação para espacializar a biomassa no Estado (e.g., 

Nogueira et al. 2008; Fearnside et al. 2013). Isto foi conseguido ajustando-se os valores 

de volume comercial (m
3
 ha

-1
) do banco de dados de inventários florestais 

disponibilizados pelo governo brasileiro (Brasil, IBGE 2013a) em biomassa (Mg ha-1) e 

reduzindo as incertezas no nível dos grandes grupos fitofisionômicos a partir da KDE. 

O mapa de referência disponibilizado neste estudo pode ser utilizado facilmente na 

escala regional e local para estudos de emissões de GEE, desde que acompanhados de 

medições em campo para a sua validação. Este mapa pode subsidiar projetos de REDD 

e políticas públicas a partir de uma linha de base para avaliação da adicionalidade e / ou 

o impacto das reduções dos desmatamentos; e a conservação dos estoques de carbono 

nas áreas sob algum tipo de proteção legal (TI e UC). Ambas as categorias suportando 

grandes quantias de biomassa em suas áreas destinadas em Roraima. Por fim, de modo 

geral, a análise espacial da biomassa indicou que áreas sob algum tipo de uso 

agrosilvopastoril em Roraima possuem menor biomassa média em relação a outros 

estudos realizados para o estado. Essa observação indica que as estimativas de emissões 

de GEE por desmatamento e mudança do uso da terra em Roraima podem ser menores 

do que aquelas previamente calculadas. 
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ANEXO 1a 

Tabela S1. Número de parcelas e biomassa média viva e morta, abaixo e acima do solo 

(Mg ha
-1

), nos sistemas florestais e não-florestais do estado de Roraima + a faixa de 100 

km utilizados para a espacialização da biomassa. As tipologias ―Aa‖ e ―As‖ (floresta 

ombrófila) ocorreram apenas na faixa de 100 km fora do Estado. (Fonte: Brasil, Projeto 

RADAMBRASIL 1973-1983 - 296 pontos; Condé e Tonini 2013 - 1 ponto; Nascimento 

et al. 2014 - 1 ponto; Barbosa 2001 - 28 pontos).  

      Biomassa Média (Mg ha
-1

)   
 

Grupo Código* 

No de 
Parcelas 

Viva acima 
do solo 

Morta 
acima do 

solo 

Viva 
abaixo 
do solo 

Total 
(Mg ha

-1
) 

Valores 
Min e Max 

Floresta Da 29 304,03 55,14 64,66 423,83 
246,8-693,9 

Ombrófila Db 88 307,31 55,73 65,36 428,4 
211,9-628,6 

  Dm 22 306,48 55,58 65,18 427,25 
237,8-645,4 

  Ds 105 292,83 52,92 62,37 408,11 
131,1-589,6 

  Aa 6 314,56 58,25 68,31 441,12 
312,2-540,5 

  Ab 7 233,67 43,27 50,74 327,68 
184,4-490,8 

  Am 6 235,12 43,54 51,06 329,72 
291,2-367,7 

  As 20 247,15 45,76 53,67 346,58 
261,6-548,6 

Total do 
grupo  283 

294,1 53,4 62,7 410,2 131,1-693,9 

Ecótono LO 2 280,07 51,86 60,82 392,75 
343,9-441,6 

(Contatos) ON 5 237,79 44,03 51,64 333,46 
258,0-447,5 

  SN 
     

 

  SO 
     

 

  TN 
     

 

Total do 
grupo  

7 249,9 46,3 54,3 350,4 258,0-447,5 

Estacional Fa 1 241,62 44,74 52,47 338,83 
338,8-338,8 

  Fs 2 191,26 35,42 41,53 268,21 
254,6-281,8 

  Sa 2 11,1 0,63 
 

11,73 
7,9-15,6 

  Td 
     

 

Total do 
grupo  5 129,3 23,4 27,1 179,7 

7,9-338,8 

Campinarana La 2 297,07 55,01 64,51 416,58 
386,2-446,9 

  Ld 3 278,81 51,63 60,54 390,98 
341,8-440,4 

Total do 
grupo  

5 286,1 53,0 62,1 401,2 341,8-446,9 

Sub-total 19 300 269,13 49,49 58,06 376,68 
7,9-693,9 

Savana 
 

26 4,99 0,86 
 

5,98 
1,6-12,5 

Total  
 

326 
    

 

*Aa: Ombrófila aberta aluvial; Ab: Ombrófila aberta de terras baixas; Am: Ombrófila aberta montana; 

As: Ombrófila aberta sub-montana; Da: Ombrófila densa aluvial; Db: Ombrófila densa de terras baixas; 

Dm: Ombrófila densa Montana; Ds: Ombrófila densa sub-montana; Fa: Aluvial sazonal semidecídua; Fs: 

Sazonal semidecídua sub-montana; La: Campinarana Arborizada; Ld: Vegetação Lenhosa Oligotrófica 

em áreas arenosas; LO: Contato campina/floresta ombrófila; ON: Contato floresta ombrófila/floresta 

sazonal; Sa: Savana arborizada; SN: Contato savanna/floresta sazonal; SO: Contato savana/floresta 

ombrófila; Td: Savana estépica florestada; TN: Ecótono Savana Estépica/Floresta Estacional. 
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ANEXO 1b 

 

Tabela S2 – Estoque de biomassa florestal total (viva+morta; acima e abaixo do solo) afetado por desmatamento em Roraima até o ano de 2010 distinto por 

zonas climáticas, categorias de uso do solo (TI – terra indígena; UC – unidades de conservação; AU – áreas de uso agrosilvopastoril) e grupo fitofisionômico. 

Categoria de Uso Grupo 

ZCIS ZSIS 

Área total 
desmatada 
até 2010 

(km
2
) 

Área 
Remanescente 

(km
2
) 

Biomassa 
Média (Mg 

ha
-1

) 

Biomassa 
afetada até 
2010 (10

6
 

Mg) 

Área total 
desmatada 
até 2010 

(km
2
) 

Área 
Remanescente 

(km
2
) 

Biomassa 
Média (Mg 

ha
-1

) 

Biomassa 
afetada até 
2010 (10

6
 

Mg) 

TI Ombrófila 116,3 5143,7 398,5 4,635 137,4 62012,6 397,0 5.455 

 
Ecótono 117,8 7522,2 177,7 2,093 7,4 4952,6 284,6 0.211 

 
Estacional 138,7 5191,3 263,4 3,653 0,2 129,8 344,2 0.006 

 
Campinarana 0,5 119,5 175,0 0,009 0,3 519,8 238,5 0.006 

     Subtotal TI 
 

373,3 17976,7 276,6 10,390 145,2 67614,8 391,5 5.677 

UC Ombrófila 0,0 960,0 450,0 0,000 13,0 7267,0 403,7 0.525 

 
Ecótono 32,8 2027,2 262,5 0,861 13,5 7906,5 337,5 0.456 

 
Estacional 3,6 156,4 346,1 0,125 - - - - 

 
Campinarana 0,0 20,0 220,0 0,000 1,9 14768,1 213,4 0.041 

     Subtotal UC 36.4 3163,6 307,6 0,986 28,4 29941,6 292,4 1,021 

AU Ombrófila 481,8 2658,2 372,8 17,962 3104,5 20775,5 403,4 125.236 

 
Ecótono 4134,4 16325,6 173,2 71,608 369,5 7200,5 325,6 12.031 

 
Estacional 527,3 792,7 308,3 16,257 - - - - 

 
Campinarana 52,8 337,2 208,6 1,101 100,1 8279,9 210,2 2.104 

     Subtotal AU 5196.3 20123,7 373,5 106,927 3574,1 36255,9 347,9 139,371 

Florestas Ombrófila 598,1 8761,9 - 22,6 3254,9 90055,1 - 131.2 

 
Ecótono 4285,0 25875,0 - 74,6 390,4 20059,6 - 12.7 

 
Estacional 669,6 6140,4 - 20,0 0,2 129,8 - 0.0 

 
Campinarana 53,3 476,7 - 1,1 102,3 23567,8 - 2.2 

     Total Florestas 5606.0 41254,0 - 118,3 3747,7 133812,3 - 146,1 
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Balanço anual de emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) por mudança de uso e 

cobertura da terra em Roraima, norte da Amazônia brasileira (2000 a 2050) (
3
) 

 

Resumo - A mitigação e adaptação dos países aos efeitos do aquecimento global 

exigem estimativas de emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE acuradas e em uma 

escala de aplicação local para serem efetivas. As atuais abordagens utilizadas para 

estimar as emissões por mudança de uso e cobertura da terra não atendem a esses 

requisitos principalmente devido à baixa resolução espacial utilizada e as grandes 

incertezas relacionadas aos dados de biomassa florestal. O objetivo deste estudo foi 

simular quatro cenários futuros de desmatamento e emissão de GEE para a atmosfera 

em Roraima de 2011 a 2050 (preditos), baseados na dinâmica de desmatamento e 

emissões ocorridos no Estado de 2000 a 2010 (observados). Na análise inicial (2000-

2010) foram utilizados dados de desmatamento e incêndios florestais (≥1 ha) coletados 

diretamente de imagens Landsat TM/ETM da área de estudo. Um mapa de biomassa 

florestal original total foi obtido por técnicas de geoestatística. No segundo período 

(2011-2050) foram simulados quatro cenários futuros de desmatamento para o Estado 

de Roraima. No período 2000-2010 as emissões brutas foram calculadas em 263,6 x 10
6
 

Mg de GEE (C-CO2), sendo 18,1% (47,7 x 10
6
 Mg de C-CO2) relativas aos incêndios 

florestais. Os anos de 2003 e 2007 (El Niño) foram os de maior emissão devido ao forte 

sinergismo entre clima, desmatamento e incêndios. No período 2011-2050 o modelo 

negócios como sempre intermediário (MT-BAU-i ), estimou um total de 123,6 x 10
6
 Mg 

de GEE até 2050, referente a reabertura e asfaltamento da BR-319 (Porto Velho- 

Manaus). O cenário RD-BAU, simulando a expansão sem controle da agropecuária no 

Estado, estimou as emissões em 338,9 x 10
6
 Mg de C-CO2 como o impacto da decisão 

de não intervenção (omissão) por parte do governo estadual para a redução do 

desmatamento e reordenamento da agropecuária em Roraima no período. Os resultados 

apresentados fornecem um melhor embasamento para tomadas de decisões que devem 

ser realizadas pelo poder público local e federal, para evitar altas taxas desmatamento e 

grandes emissões de GEE, em especial na região sul de Roraima, se o plano de 

implantação da BR-319 for efetivado. 

 

Palavras chave – Aquecimento global, mudanças climáticas, balanço anual de 

emissões, cenários futuros, simulações de desmatamento. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Barni, P.E.; Pereira, V.B.; Manzi, A.O.; Barbosa, R.I. 2014. Balanço anual de emissões de GEE por 

mudança de uso e cobertura da terra em Roraima, norte da Amazônia brasileira (2000 a 2050). Em 

preparação. 
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Annual balance of greenhouse gas emissions (CO2, CH4 and N2O) - Land use / land 

cover change in Roraima, northern Brazilian Amazon (2000-2050) 

 

Abstract - Successful mitigation and adaption measures by countries to the effects of 

global warming, requires estimates of emissions of greenhouse gases (GHG) that are 

accurate and at a scale that that can be implemented effectively at the local level. 

Current approaches used to estimate emissions from land use / land cover change do not 

meet these requirements, mainly due to the low spatial resolution used and the large 

uncertainties associated with forest biomass data. The aim of this study was to simulate 

four future deforestation scenarios and GHG emissions into the atmosphere in Roraima 

between the years 2011 and 2050 (predicted), based on the deforestation dynamics and 

emissions that occurred in the state between the years 2000 and 2010 (observed). We 

used data from deforestation and forest fires collected (≥1 ha area) directly from 

Landsat TM/ETM+ images of the study area in the initial analysis period (2000-2010). 

A map of the total original forest biomass was obtained through geostatistical 

techniques. In the second period (2011-2050) four future deforestation scenarios were 

simulated for the state of Roraima.  Gross emissions in the period 2000-2010 were 

estimated at 263.6 x 10
6
 Mg GHG (C-CO2), of which 18.1% (47.7 x 10

6
 Mg of C-CO2) 

were the result of forest fires. The years 2003 and 2007 (El Niño) had the highest 

emissions levels because of the strong synergism between climate, deforestation and 

forest fires. During the period between 2011and 2050, the Business As Usual-

intermediate (MT-BAU-i) scenario estimated a total of 123.6 x 10
6
 Mg of C-CO2 by 

2050, associated with the reopening and paving of the BR-319 highway (Manaus - 

Porto Velho). The RD-BAU scenario, which simulated the uncontrolled expansion of 

agriculture in the state of Roraima, resulted in estimated emissions of 338.9 x 10
6
 Mg of 

C-CO2. That was the likely outcome of the decision by the Roraima state government 

not to intervene (omission) in deforestation and to restructure agricultural zoning during 

that period. The results we present provide a better decision-making foundation for the 

local and federal government in order to avoid high deforestation rates and elevated 

GHG emission levels, especially in the southern region of Roraima, if the BR-319 

highway construction plans are approved.  

Keywords - global warming, climate change, annual emissions balance, future 

scenarios, simulated deforestation. 
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1. Introdução  

 

Estimativas de emissões de Gases de Efeito Estufa – GEE para atmosfera por 

mudança de uso e cobertura da terra vêm crescendo em importância no contexto 

mundial desde a Eco-92 e subsequente a assinatura do protocolo de Kyoto em 1997 

(Achard et al. 2004; Ramankutty et al. 2007; Harris et al. 2012; Aguiar et al. 2012). 

Dentro desta perspectiva, programas como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – 

MDL e, mais recentemente, o de Redução de Emissões por Desmatamento e 

Degradação da floresta – REDD vem sendo usados como forma de compensar os países 

em desenvolvimento por emissões evitadas de carbono para a atmosfera e mitigar os 

efeitos das mudanças climáticas (Nepstad et al. 2011; Yanai et al. 2012; Vitel et al. 

2013; Entenmann et al. 2014). No caso dos projetos de REDD, os dados precisam estar 

em escala compatível com a escala local (Houghton, 2003, 2005) para serem 

implementados de forma sólida e acurada (Yanai et al. 2012; Vitel et al. 2013; 

Entenmann et al. 2014).    

Com a confirmação do aumento da temperatura da terra (IPCC, 2013), melhorar 

as estimativas de emissões de GEE atendendo as demandas de REDD e do Ministério 

da Ciência e Tecnologia – MCT (Brasil, MCT 2010), se torna uma tarefa ainda mais 

urgente e necessária. A causa principal do aumento na temperatura da terra é devido ao 

excesso de GEE responsáveis pela retenção de calor na atmosfera. A maior fonte 

mundial de emissão provém da queima de combustíveis fósseis (88-90%: van der Werf 

et al. 2009) e de emissões líquidas por mudança de uso da terra (Prentice e Lloyd 1998; 

Tian et al. 1998; Rayner et al. 1999; IPCC 2013). Por outro lado, no Brasil ~80% das 

emissões de carbono em 2005 foram atribuídas à mudança de uso da terra e floresta, 

sendo o desmatamento da Amazônia responsável por 51,5% dessas emissões (Brasil, 

MCT, 2010).  

Parte dessas emissões é compensada ou reabsorvida pela regeneração da 

biomassa da vegetação secundária crescendo na paisagem (Hirch et al. 2004; 

Ramankutty et al. 2007; Aguiar et al. 2012; Gonzalez et al. 2014). Com a tendência 

observada de queda nas taxas de desmatamento na Amazônia a partir de 2004/2005 

(Assunção et al. 2011; Barreto et al. 2011; Hargrave and Kis-Katos 2011) e com a 

verificação de crescimento das áreas de vegetação secundária (Almeida et al. 2010; 

TerraClass 2013) é esperado que essas áreas cresçam em importância (Aguiar et al. 

2012), inclusive dentro dos mecanismos de mitigação de REDD (Wunder et al. 2008). 
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Desta forma, constantes revisões são necessárias quanto às atuais abordagens utilizadas 

para contabilizar as absorções de CO2 pela vegetação secundária e estabelecer novas 

bases para uma melhor representação desses processos nas estimativas de emissões de 

GEE (Aguiar et al. 2012). 

1.1 Implicações da construção de infraestrutura na Amazônia  

 

As emissões de GEE da Amazônia brasileira estão concentradas no ―arco do 

desmatamento‖ abrangendo toda a borda sul da bacia amazônica desde o Maranhão 

(nordeste da bacia) até o Estado do Acre (oeste). Atualmente esta região se transformou 

em uma grande área produtora de carne e soja (Barreto et al. 2008; Soares-Filho et al 

2010; Bowman et al. 2012), e vem aumentado as áreas plantadas aproveitando áreas de 

vegetação secundária e de pastagens degradadas (Aragão e Shimabukuro 2010; Macedo 

et al. 2012; Numata et al. 2011; Gillian et al. 2013). Esta área se caracteriza por uma 

ampla rede de estradas que a interliga com portos marítimos e aos grandes centros 

consumidores do sul e sudeste do país. Porém, devido a intenção do governo federal 

brasileiro de construir grandes obras de infraestrutura como hidrelétricas e estradas na 

região Amazônica através do Plano de Aceleração do Crescimento – PAC (Nepstad et 

al. 2011), é esperado que emissões de GEE por desmatamento em áreas remotas da 

bacia possam aumentar (Fearnside e Graça 2006, 2009; Fearnside et al. 2013), em 

especial em regiões do extremo norte amazônico, como Roraima (Barni et al. 2012).  

A BR-319 é uma das obras previstas para ser asfaltada pelo PAC. A BR-319 

ligava Porto Velho, capital de Rondônia, a Manaus, capital do Amazonas, desde 1975 

até o ano de 1988, quando foi fechada por falta de manutenção. A reabertura dessa 

estrada vai permitir não só a exposição ao desmatamento de grandes blocos de florestas 

intactas na Amazônia Central (Soares-Filho et al. 2006; Aguiar et al. 2007, 2012; 

Fearnside et al. 2009; Graça et al. 2014) como também vai ligar o estado de Roraima ao 

arco do desmatamento e ao restante do país (Fearnside e Graça 2006; Barni et al. s/d a). 

Neste caso o asfaltamento dessa estrada pode servir como principal atrativo e canal de 

migração para agricultores sem terras do arco do desmatamento (e.g., Caviglia-Harris 

2013; Fearnside 2013). Também para grande parte dos cerca de 100.000 operários 

desempregados pelo final das obras das hidrelétricas de Santo Antônio e Jirau em 

Rondônia chegar ao estado de Roraima (Fearnside 2013) e causar grande impacto nas 

emissões de GEE por desmatamento.  
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Até o fechamento da BR-319, em 1988, esta estrada se constituía no principal 

canal para o fluxo migratório dos estados do sul, sudeste, centro-oeste, Rondônia e Acre 

para a região de Manaus/AM e Roraima. Nas décadas seguintes de 1990 e 2000 o canal 

principal de migração para o Estado passou a ser o Rio Amazonas, com os migrantes 

chegando de barco até Manaus e continuando o percurso até Roraima pela BR-174. Por 

exemplo, entre 1991 e 1996 o principal fluxo migratório para Roraima partiu dos 

estados do Pará (18,9%), Maranhão (26,8%) e outros estados do Nordeste (10,4%); 

Tocantins, Goiás e Distrito Federal, juntos (7,4%), provavelmente usando a rota do Rio 

Amazonas. O restante do fluxo de migração partiu do Amazonas (15,9%) e dos outros 

estados do sul e sudeste do Brasil, incluindo Rondônia e Acre (20,6%) (Brasil, IBGE 

2013a) chegando até Manaus pelo Rio Madeira/Amazonas. Com a reabertura e 

asfaltamento da BR-319 é esperado que esta rota seja a preferencial para um novo ciclo 

migratório mais intenso para Roraima e contribua com o aumento na emissão de GEE 

para a atmosfera devido à pressão por demanda de terras e consequente ao aumento nas 

taxas de desmatamento. 

1.2 Histórico de desmatamento em Roraima 

 

Roraima possui um histórico mais antigo de ocupação humana (década de 1940-

1950) em colônias de assentamento em locais mais próximos da capital, Boa Vista 

(Barbosa e Campos 2011), principalmente em ecossistemas florestais de contato floresta 

ombrófila-savana (ecótono) estabelecidos em clima mais seco (déficit hídrico 

acentuado). Essa interação com fatores climáticos permitiu a ocorrência de grandes 

incêndios florestais no passado recente em anos de El Niño (Barbosa e Fearnside 1999; 

Barbosa et al. 2003).  

A partir dos anos de 1970-1980, com a grande investida para ocupação da 

Amazônia iniciada pelos governos militares, sistemas florestais mais úmidos compostos 

principalmente de florestas ombrófilas localizadas no sul de Roraima, distante das zonas 

de contato com a savana, também foram ocupados por grandes assentamentos 

agropecuários, atraindo um grande fluxo migratório para Roraima (Barbosa 1993; Diniz 

e Santos 2005). Estes empreendimentos só foram possíveis devido à abertura de grandes 

eixos rodoviários no Estado fornecendo acesso aos Projetos de Assentamento (PA) do 

INCRA aos mercados consumidores, como por exemplo, a BR-174, ligando Boa Vista a 
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Manaus no sentido norte/sul e, um trecho da BR-210 (perimetral norte) cortando o 

centro/sul de Roraima no sentido leste/oeste.  

Com a previsão da reconstrução da BR 319, além de outras obras forjadas dentro 

do PAC, o governo de Roraima deve se preocupar com o aumento no fluxo migratório e 

tomar medidas antecipadas que visem a inibição do desmatamento e o reordenamento 

fundiário e do setor agropecuário no Estado. O setor agropecuário vem crescendo de 

forma constante e desordenada, avançando, principalmente, sobre grandes áreas de 

floresta madura (Ombrófila e Ecótono), liberando milhões de toneladas de GEE para 

atmosfera (Fearnside et al. 2013). Em termos de ordenamento fundiário isto é 

imperativo para o controle do desmatamento, pois se constata forte abandono das terras 

e grande concentração fundiária, conforme verificado em outros estudos na Amazônia 

(Ludewigs et al. 2009; D‘Antona et al. 2011; Carrero e Fearnside 2011). Portanto, sem 

a hipótese da reabertura e asfaltamento da BR-319, o atual cenário de desmatamento em 

Roraima já pode ser considerado muito preocupante (e.g., Barni et al. 2012). 

Tomando Roraima como um estudo de caso, o objetivo deste trabalho foi 

simular quatro cenários futuros de desmatamento e emissão de GEE para a atmosfera de 

2011 a 2050, baseados na dinâmica de desmatamento e incêndios florestais observados 

no Estado de 2000 a 2010. Em dois cenários, através da manipulação das taxas, foi 

presumido o controle do desmatamento no Estado a partir de 2020 e 2025 (cenário de 

governança (MT-GOV) e um cenário de ―negócios como sempre‖ ou ―Business As 

Usual‖ na sigla em inglês; i=intermediário (MT-BAU-i)), conforme o compromisso 

assumido voluntariamente pelo Brasil em Copenhagen, Dinamarca (Nepstad et al. 2009; 

Ometto et al. 2009; Brasil, MCT 2010). Nos outros dois cenários, sem manipulação das 

taxas (cenário de governança (RD-GOV) e de negócios como sempre (RD-BAU)), o 

desmatamento é dirigido pelo crescimento médio da atividade agropecuária entre 2000 e 

2010 nos municípios da área de estudo (Brasil, IBGE 2013b).  

Esta abordagem foi aplicada devido às incertezas relacionadas às verdadeiras 

causas do desmatamento e seus processos subjacentes observados em nossa área de 

estudo nesse intervalo. Mas, principalmente, para se testar o efeito da aplicação de 

políticas públicas referentes ao controle do desmatamento e a emissões de GEE em 

Roraima. A hipótese do trabalho sugere que decisões tomadas pelos governos 

estadual/federal em coibir ou não (omissão) o desmatamento no Estado tem grande 

impacto sobre as emissões de GEE para a atmosfera em Roraima. Na interpretação dos 

resultados são discutidas possíveis implicações dos cenários para Roraima.    
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Portanto, para a efetivação dos cenários futuros, foram delineados três objetivos 

específicos: 1. Estimar a perda de biomassa total e emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) 

decorrentes do desmatamento na área de estudo de 2000 a 2010; 2. Estimar a perda de 

biomassa total e emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) decorrentes dos incêndios 

florestais de sub-bosque por fitofisionomia florestal considerando a recorrência de 

incêndios e a extração seletiva de madeira no período de 2000 a 2010; 3. Estimar as 

emissões de GEE (CO2, CH4 e N2O) de 2011 a 2050 decorrentes de desmatamento 

simulado em quatro cenários futuros na área de estudo. 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Área de estudo 

 

 A área de estudo corresponde a uma faixa de florestas posicionada no sentido 

norte / sul de Roraima (Figura 1). Esta área engloba os principais eixos rodoviários do 

estado (BR-174 e BR-210) e possui  92,1 x10
3
 km

2
; ~41% da área total do Estado. De 

acordo com Brasil, INPE/PRODES (2013) o desmatamento acumulado até 2013 nesta 

área atingiu 8,9 x 10
3
 km

2
 (9,7% da área de estudo). No sul do Estado aproximadamente 

70% do desmatamento ocorreu dentro de Projetos de Assentamento (Barni et al. 2012). 

As áreas de florestas ombrófilas e de ecótono representam 83,5% do total originalmente 

florestado na área de estudo e receberam ~96% do desmatamento entre 2000 e 2010 

(Barni et al. manuscrito). 

A seleção desta área de estudo seguiu o critério de exclusão das áreas protegidas 

(AP = Terras Indígenas – TI, das Unidades de Conservação – UC), das áreas de savana 

do nordeste do estado e das áreas não florestais (campinas – sistemas oligotróficos) ao 

longo da calha do rio Branco no centro sul do estado (Figura 1). A exclusão das AP nas 

análises de desmatamento e dos cenários teve como objetivo evitar a contabilização de 

efetividade e vazamento que, por si só, incorporaria análise não trivial (e.g., Yanai et al. 

2012).  Contudo, as AP foram consideradas válidas na análise apenas para confecção 

dos mapas de superficie de custo e para o cálculo dos pesos de evidência. Nos mapas de 

entrada para as simulações essas áreas de exclusão receberam um valor nulo. 
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Figura 1 - Área de estudo representada pelos grupos florestais ombrófila e ecótono. 

 

2.2 Métodos  

2.2.1 Fases da pesquisa 

 

A Figura 2 apresenta os passos utilizados na condução do estudo. Embora a 

Figura 2 apresente sequência de execução diferente, optou-se por apresentar iniciamente 

os modelos de simulação para melhor entendimento da pesquisa por parte do leitor. No 

estudo utilizei o software DINAMICA-EGO (Soares-Filho et al. 2013) para executar as 

simulações do desmatamento de 2011 a 2050 em quatro cenários futuros a partir de dois 

modelos distintos: (i) modelo MT e (ii) modelo RD (Tabela 1). O software Dinamica-

Ego é uma plataforma de modelagem ambiental de linguagem dirigida a objeto e que 

incorpora o funcionamento do algoritmo do autômato celular. O algoritmo do autômato 
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celular é constituído de elementos tais como, pixels (células), estados das células, regras 

de vizinhança e regras de transição. A transição de uma célula no estado (i: floresta) 

para outro estado (j: desmatamento), por exemplo, é determinada pelo estado das 

células vizinhas a essa célula (Yeh e Li 2006). 

 

 

Figura 2. Fluxograma de execução das fases da pesquisa. 
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Tabela 1. Parâmetros e premissas para os cenários de desmatamento de 2011 a 2050.  

Modelo Cenário Modelagem 

explicita da 

vegetação 

secundária 

Cálculo para 

as taxas de 

transição 

Premissas aos cenários 

MT 

GOV Sim (considera 

taxa de 

crescimento de 

8,4 Mg de 

biomassa ha
-1

 

ano
-1

) 

 

Matriz de 

transição 

Prevê o controle do desmatamento 

(governança*) entre 2020 e 2050 no 

nível de 20% da linha de base de 

2005 conforme compromisso 

assumido pelo Brasil na COP 15 em 

Copenhagen (2009) 

 BAU-i 

(intermediário) 

Sim (considera 

taxa de 

crescimento de 

8,4 Mg de 

biomassa ha
-1

 

ano
-1

) 

 

Matriz de 

transição 

Prevê a reconstrução e asfaltamento 

da BR-319 em 2016. Em função 

disso, simula taxas de desmatamento 

2 vezes maiores do que as 

observadas em Roraima no intervalo 

entre 2010 e 2013 para o intervalo 

entre 2017 e 2020 presumindo um 

novo ciclo de migração e ocupação 

desordenada de terras em Roraima 

nesse período. A governança é 

alcançada entre 2025 e 2050 no nível 

de 20% da linha de base de 2005 

conforme compromisso assumido 

pelo Brasil na COP 15 em 

Copenhagen (2009) 

     

RD 

GOV Não (considera 

taxa de 

crescimento de 

8,4 Mg de 

biomassa ha
-1

 

ano
-1

)  

Sub-modelo 

econométrico 

Taxa de crescimento médio anual da 

agricultura (0,0125) e da pecuária 

(0,0155) no nível de 50% da taxa 

observado entre os municípios da 

área de estudo entre 2000 e 2010 

(Brasil, IBGE 2013b) 

 BAU Não (considera 

taxa de 

crescimento de 

8,4 Mg de 

biomassa ha
-1

 

ano
-1

)   

Sub-modelo 

econométrico 

Taxa de crescimento médio anual da 

agricultura (0,025) e da pecuária 

(0,031) observado entre os 

municípios da área de estudo entre 

2000 e 2010 (Brasil, IBGE 2013b) 

*Governança é a capacidade de governo do conjunto dos atores sociais, público e privados, em 

implementar ações específicas (Wanderley e Raichelis 2001). 

2.2.2 Dados espaciais de entrada 

 

Na modelagem do desmatamento o Dinamica-Ego necessita de uma série de 

dados cartográficos que servem de entrada para o início da simulação. Esses mapas 

abrangeram toda a área de estudo e foram construídos utilizando o programa Arc Gis 
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9.1 (ESRI 2008) e o próprio software Dinamica-Ego. A resolução espacial utilizada foi 

de 100 m e a projeção cartográfica foi a UTM (Universal Transverse Mercator), Zona 

20 Norte – WGS 1984. Portanto, para a simulação dos quatro cenários foram utilizados 

os seguintes dados de entrada (Figura 3): 

1. Mapas de classes de uso da terra do modelo MT do ano 2000, 2005 e 2010: classe  

floresta (valor 3), vegetação secundária (valor 2) e desmatamento (valor 1). Os mapas 

de uso da terra do modelo RD não apresentam a classe de vegetação secundária, apenas 

as classes floresta e desmatamento. Na confecção dos mapas de uso da terra os 

desmatamentos de 2000 a 2010, obtidos a partir da intepretação visual de imagens TM 

Landsat (áreas desmatadas > 1ha) (Barni et al. s/d b) foram combinados com mapas de 

desmatamento acumulado do PRODES para formar os mapas de desmatamento até 

2000, depois até 2005 e por fim até 2010. Por causa desse procedimento cada mapa de 

uso da terra resultante apresentou maior área desmatada acumulada (~30% em média) 

do que a reportada pelo PRODES (Brasil, Inpe 2013). Isto foi verificado devido a 

incorporação dos polígonos de desmatamento abaixo do limiar de detecção (6,25 ha) do 

sistema PRODES.  A vegetação secundária proveniente do TerraClass (2013) foi 

incorporada aos mapas em um submodelo do Dinamica-Ego utilizando operadores 

lógicos. Tendo em vista que o TerraClass produziu apenas dois mapas de vegetação 

secundária (2008 e 2010), foi assumido que a dinâmica de vegetação secundária 

observada entre esses mapas foi semelhante ao longo de todo o período de análise (2000 

a 2010). Após esses procedimentos os mapas foram utilizados para o cálculo das taxas 

de transição e dos pesos de evidência para a calibração dos modelos de simulação e 

posterior validação. 

 
Figura 3 - Mapas de uso da terra. (A) mapa de uso de 2000; (B) mapa de uso de 2005 e 

(C) mapa de uso de 2010. Não floresta se referem a corpos d`água, áreas de savana 

(nordeste do estado) e campinas em solos arenosos, pobres em nutrientes, e 

constantemente alagados no baixo Rio Branco (centro sul do estado).  
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2. Mapas de variáveis estáticas: 

a) Altitude; (SRTM: Brasil, Embrapa 2013)  

b) Declividade; (derivado de dados SRTM)  

c) Solos; (Brasil, SIVAM/SIPAM 2004)  

d) Vegetação; (PROBIO 2013)  

e) Terras Indígenas e Unidades de Conservação; (ISA 2012) 

f) Distância a rios; (Brasil, SIVAM/SIPAM 2004)  

g) Distância a estradas secundárias (vicinais); (derivado de dados de malha viária de 

1998 (Brasil, SIVAM/SIPAM 2004) e atualizado pelo autor para 2010 a partir de 

imagens TM Landsat) 

h) Distância a estradas principais; (Brasil, SIVAM/SIPAM 2004)  

i) Distância aos Projetos de Assentamento; (Brasil, INCRA, 2007) 

j) Distância da savana. (Derivado dos mapas do Prodes) 

3. Mapas de fricção: 

Os mapas de fricção foram elaborados a partir do mapa de declividade. Os 

mapas de fricção influenciam a atividade do construtor de estradas criando uma espécie 

de superfície de custo. Ou seja, em locais de grande declividade a atividade de 

construção de estradas seria limitada. Em áreas onde o relevo é plano a atividade do 

construtor seria favorecida. 

4. Mapas de atratividade:  

Os mapas de atratividade são calculados conforme os atributos espaciais e 

físicos locais da área, considerando-se fatores que atraem ou repelem atividades 

antrópicas. São mapas que integram informações cartográficas de áreas inundáveis, 

áreas de aptidão agrícola ou áreas de proteção. Esses mapas também servem para 

orientar as atividades do construtor de estradas (Soares-Filho et al. 2006). Neste estudo, 

mapas de fricção e de atratividade foram combinados para compor duas fases da 

simulação onde são caracterizados ciclos de maior ou menor atividade do construtor de 

estradas. 

2.2.3 Cálculo dos Pesos de Evidência (PEV) 

Um dos pressupostos para aplicação do método dos PEV é de independência 

entre as variáveis (Bonham-Carter et al. 1989). Portanto, com o propósito de testar a 

independência das variáveis em predizer os padrões de desmatamento na área de estudo 
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foram aplicados testes de correlação, par a par entre as variáveis, após o cálculo dos 

PEV. Estes testes foram aplicados em um submodelo do Dinamica-Ego que determina a 

correlação dos PEV entre as variáveis através de índices de correlação como o 

coeficiente de Crammer, coeficiente de contingência e a incerteza da informação 

conjunta (joint information uncertainty). Nesse caso, variáveis com índices de 

correlação superiores a 50% são eliminadas do conjunto de dados, pois se presume que 

não apresentam independência na predição (Agterberg e Bonham-Carter, 2005). Todas 

as variáveis testadas na análise apresentaram índices de correlação inferiores a 50% e 

permaneceram no conjunto de dados. 

Os Pesos de Evidência (PEV) são originados do método Bayesiano de 

probabilidade condicional (Agterberg & Bonham-Carter 2005; Bonham-Carter 1994). 

Na modelagem da dinâmica de mudanças de uso e cobertura da terra, especificamente, 

eles são aplicados para calcular probabilidades, a posteriori, da ocorrência de 

desmatamento, sabendo-se, a priori, de locais e condições favoráveis de ocorrência do 

desmatamento. Nesse passo da modelagem os mapas de uso da terra, as variáveis 

estáticas e dinâmicas (distância às classes de uso da terra a serem modeladas) foram 

combinadas em um submodelo do Dinâmica-Ego para extração dos pesos de evidência.  

A influência dos PEV sobre as variáveis pode ser positiva (favorece a ocorrência 

desmatamento, por exemplo) ou negativa (o inibe). Durante a simulação os PEV 

representam a ―quantidade‖ de influência de cada variável na probabilidade espacial de 

transição de uma célula, em um determinado estado (floresta, por exemplo), mudar para 

outro estado (desmatamento). Ou seja, a probabilidade de transição de uma dada célula 

de estado ―i‖ mudar para o estado ―j‖ é avaliada ou medida pelo modelo em função de 

sua distância ao desmatamento ou à borda da floresta ou também de sua distância até a 

rede viária, por exemplo. A probabilidade de transição de uma dada célula no estado ―i‖ 

é também avaliada em termos de sua localização quando ela é testada, por exemplo, 

com as variáveis estáticas ―classe de solos‖ e ―tipos de vegetação‖. Desta forma, se a 

sua localização fôr em solos férteis, a probabilidade de transição será maior do que 

outra célula localizada em uma classe de solo menos fértil. Assim, dado um conjunto de 

variáveis A, B, C, ..., N, a probabilidade de ocorrência de desmatamento, por exemplo, 

será dada por:  

 ∑          
   

   
∑         
   

                                                                                (eq. 1) 
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P(Desmatamento | A ∩ B ∩ C ∩ ... ∩ N) (x,y) =                    (eq. 2) 

Wk+ = ln{
                  

                  
}                                                               (eq. 3) 

Onde: 

P(Desmatamento | A ∩ B ∩ C ∩ ... ∩ N) (x,y) é a probabilidade de ocorrência de 

desmatamento dado as variáveis explicativas A, B, C, ..., N, de localização (x,y) e Wk+ 

é o coeficiente de PEV da categoria k de uma variável B, por exemplo.  

Dessa forma foram calculados diferentes PEV para cada transição simulada pelo 

Dinamica-ego utilizando o modelo MT, sendo que o modelo MDR apresenta apenas a 

transição Floresta (2) → desmatamento (1). Um conjunto de PEV determinando as 

probabilidades para o (i) desmatamento: (Floresta (3) → desmatamento (1); (ii) 

Clearing:
4
 (Vegetação secundária (2) → desmatamento (1)) e; (iii) Regrowth:

5
 

(desmatamento (1) → Regrowth (2)). 

2.2.4 Probabilidade de transição 

A partir do cálculo dos PEV o Dinâmica-Ego calcula um mapa de probabilidade 

de transição a cada iteração para cada uma das transições modeladas (1→2; 2→1 e; 

3→1). Este mapa indica regiões da área de estudo mais favoráveis para haver a 

transição de uma célula em um estado do tipo ―i‖ (e.g., floresta) transacionar para uma 

célula no estado do tipo ―j‖ (e.g., desmatamento) (Soares-Filho 2013; Soares-Filho et al. 

2013). Na sequência do fluxo de dados dentro do Dinamica-Ego, esse mapa é fornecido 

para o módulo expander e patcher, encarregado de alocar a quantidade de mudança 

calculada pela matriz de transição (número de células) nos locais apontados pelo mapa 

de probabilidade.  

2.2.5 Cálculo da matriz de transição para as taxas de mudanças 

O modelo MT foi calibrado a partir do cálculo das taxas de transição 

Floresta / Desmatamento derivadas dos mapas de uso da terra de 2000 e 2005 da área de 

estudo (Figura 3). Este período foi escolhido para que fosse possível fazer a validação 

num intervalo de tempo semelhante ao utilizado na calibração e que fosse representativo 

da dinâmica osbservada no intervalo de 2000 a 2010. A taxa de transição foi calculada 

em um submodelo do Dinamica-Ego a partir da seguinte equação:  

                                                           
4
 Corte da vegetação secundária. 

5
 Regeneração da vegetação secundária. 
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TTA(00-05) = ((Desmatamento(2005) – Desmatamento(2000)) / Floresta(2000)) /5   (eq. 4)           

Onde TTA(00-05) é a Taxa de Transição Anual derivada entre os mapas de uso da terra de 

2000 e 2005. A aplicação dessa equação fornece uma taxa anual para o módulo 

expander e patcher executarem as mudanças nos mapas. No caso essas taxas (TTA(00-05) 

= 0,00125) só foram utilizadas no período de calibração e validação do modelo MT.

 A Tabela 2 apresenta as taxas de transição anuais para a simulação dos cenários 

MT (MT-BAU-i e MT-GOV) de 2011 a 2050. As taxas foram calculadas conforme a 

metodologia apresentada na seção 1.1 (Anexo 2) e passadas anualmente ao expander e 

patcher por meio de tabelas acopladas ao modelo de simulação. As taxas de transição 

para o Regrowth (1→2: 0,0928) e o Clearing (2→1: 0,083) foram constantes durante a 

simulação e foram derivadas entre os mapas de vegetação secundária do TerraClass 

(2008-2010); da mesma forma, foram passadas anualmente ao expander e ao patcher na 

mesma tabela das taxas de desmatamento (Soares-Filho et al. 2013).  

Tabela 2. Taxas de desmatamento passadas aos cenários simulados a partir da matriz de 

transição: MT-BAU-i e MT-GOV. Desmt_esp= desmatamento esperado. 

 
Cenário MT-BAU-i 

 
Cenário MT-GOV 

Ano Taxas (3=>1) 
Desmt_esp 

(km
2
) 

Taxas (3=>1) Dsmt_esp (km
2
) 

2011 0,0023 141* 0,0023 141* 

2012 0,002 124* 0,002 124* 

2013 0,003 185* 0,003 185* 

2014 0,002544 156 0,002544 156 

2015 0,00214 131 0,00214 131 

2016 0,0018 110 0,0018 110 

2017 0,00835 512 0,00152 93 

2018 0,0046 282 0,00128 78 

2019 0,004 248 0,0011 65 

2020 0,006 370 0,0009 55 

2021 0,0038 233 0,0009 55 

2022 0,0024 147 0,0009 55 

2023 0,0015 92 0,0009 55 

2024 0,00095 58 0,0009 55 

2025 0,0009 55 0,0009 55 
...
 

...
 

...
 

...
 

...
 

2050 0,0009 55 0,0009 55 

*Desmatamento derivado do PRODES (Brasil, INPE 2013). 

2.2.6 Função expander e patcher 

 A função Expander é dedicada apenas à expansão ou contração de manchas 

prévias de certa classe (desmatamento, por exemplo). Na função Expander uma nova 

probabilidade de transição espacial P(i→j) depende da quantidade de células do tipo j 
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ao redor de uma célula do tipo i (Soares-Filho 2013; Soares-Filho et al. 2013). A função 

Patcher procura por células ao redor de um local escolhido para uma transição 

combinada e formação de novas manchas através de um mecanismo de semeadura. Isto 

é feito primeiramente elegendo a célula central de uma nova mancha e então 

selecionando um número específico de células ao redor da célula central, de acordo com 

sua probabilidade de transição P(i→j) calculada pelos pesos de evidência. Os 

parâmetros utilizados pelo expander e o patcher na modelagem foram os mesmos para 

todos os cenários e para todas as transições (Tabela 3). Os parâmetros ―tamanho de 

polígono de desmatamento (ha)‖ e ―variância‖ foram calibrados a partir da distinção por 

classe de tamanho de polígono de desmatamento coletados nas imagens TM Landsat da 

área de estudo (Barni et al. s/d).  A partição entre as duas funções de mudança na 

transição floresta/desmatamento foi de 30% para o expander e 70% para o patcher. Para 

as duas outras transições (Regrowth e Clearing) foi calibrado 40% para o expander e 

60% para o patcher. Isto para os dois cenários MT modelados. Nesse quesito os 

cenários do modelo RD foram calibrados com os mesmos parâmetros, mas apenas para 

a transição floresta (2) → desmatamento (1). 

Tabela 3. Parâmetros para a formação dos polígonos a partir do expander e o patcher. 

Transição 
Tamanho de polígono 

(ha) 

Variância 

(adimensional) 
Isometria 

→ → → 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Regrowth          (1) x 5,0 
_
 x 1,0 

_
 x 1,1 

_
 

Clearing            (2) 2,0 x 
_
 15,0 x 

_
 1,8 x 

_
 

Desmatamento (3)        11,0 
_
 x 356,0 

_
 x 1,8 

_
 x 

2.2.7 Módulo construtor de estradas  

 

 O módulo construtor de estradas é responsável por alocar uma quantidade 

determinada de estradas anualmente de forma determinística pelo modelo. No caso, o 

modelador tem a opção de escolher, através de uma tabela de entrada de parâmetros, a 

quantidade desejada de estradas por quadrante da área de estudo e a extensão dessas 

estradas. Neste estudo esses parâmetros foram calibrados apenas no modelo MT e foram 

baseados em observações feitas na área de estudo na fase de coleta de dados em 

imagens TM Landsat (Barni et al. manuscrito). Dessa forma, calibrei o construtor de 



109 
 

estradas para construir em média 150 km ano
-1

 de estradas na área de estudo para todos 

os cenários. 

2.2.8 Modelo Redd (RD) 

 

 O modelo RD foi desenhado para ser acoplado a um modelo econométrico 

(modelo matemático de regressão espacial múltipla) utilizando variáveis 

socioeconômicas no nível dos municípios (Soares-Filho et al. 2008a; 2013;). Este 

modelo é composto por três partes interligadas: (i) dados de entrada - recebe as 

variáveis de entrada: mapas (e.g., de uso da terra, de municípios) e tabelas; (ii) pré-

cálculo (submodelo econométrico) - calcula as taxas de mudanças e repassa ao; (iii) 

módulo de simulação que, em associação com o mapa de probabilidade calculado pelos 

PEV, transforma as taxas recebidas em desmatamento efetivo nos mapas. Portanto, para 

a implementação do RD na área de estudo, foi ajustado um modelo econométrico com 

dependência espacial (Anselin 2002, 2004) a partir de um estudo de caso envolvendo 11 

municípios de Roraima (Figura S3). O estudo foi realizado a partir da exploração inicial 

de 30 variáveis explicativas candidatas ao modelo econométrico (Tabela S1), para 

predizer: (1) (Y1) Desmatamento acumulado em Roraima até 2005 e; (2) (Y2) Fração 

deste estoque de desmatamento entre 2000 e 2005. Isto foi realizado, inicialmente, 

espacializando-se as 30 variáveis explicativas candidatas no nível local utilizando uma 

grade regular de células de 4 x 4 km (16 km
2
) abrangendo os 11 municípios envolvidos. 

O modelo preditivo do desmatamento acumulado em cada célula de 16 km
2 

até 2005 

não foi utilizado na análise espacial. Serviu apenas como treinamento para o 

desenvolvimento do modelo econométrico do período seguinte de 2005 a 2010.   

Todas as variáveis socioeconômicas foram espacializadas na grade de células a 

partir da normalização de seus valores em função (a) da área desmatada entre 2000 e 

2010 acumulada dentro de cada célula e (b) de quanto representou o somatório do 

desmatamento acumulado dentro das células em relação ao desmatamento total dentro 

de cada município analisado (Fator de Desmatamento Municipal-FDM). Assim: 

FDM = ∑Desmatamento.acum.cél./∑Desmatamento.acum.muni.             (eq. 5)  

Isto foi necessário devido às variáveis serem apresentadas originalmente pela 

área total do município não discriminando qual área efetiva do município se referiu 

dada variável.  Por exemplo, a variável gado (Brasil, IBGE 2013b) apresentou alto 

índice de lotação por célula para os municípios de Alto Alegre e Amajarí, região 
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centro/norte do Estado. Para corrigir essa anomalia consideramos apenas a área de 

floresta desses municípios, excluindo-se as áreas de pastagem do lavrado e utilizamos a 

lotação média das pastagens dos municípios da região sul de Roraima. As pastagens dos 

municípios da região sul foram criadas, exclusivamente, a partir da derrubada da 

floresta primária.  

A partir desses procedimentos e aplicação de teste stepwise para eliminação de 

variáveis não correlacionadas com a variável principal foi ajustado um modelo de 

regressão linear múltipla com defasagem espacial (Anselin 2002, 2004; Soares-Filho et 

al. 2008). Este modelo foi composto por quatro variáveis explicativas (Xi) do 

desmatamento em Roraima ocorrido no intervalo de 2000 a 2005 no nível de células  

para ser utilizado na calibração, validação e simulação do modelo espacial (R
2
=0.6796): 

Desmatamento(2000-2005) (Y) = -0,2887823 + 0,01983155*(Área de agricultura) + 

1.290017*(Cabeças de gado) + 3,798e-006*(Distância das estradas pavimentadas) + 

0,4011327* (Densidade de estradas secundárias) + εi                                         (eq. 6) 

 

2.2.8.1 Parâmetros de entrada para o submodelo econométrico 

 

Esses parâmetros foram: (i) Coeficientes da regressão espacial múltipla (valores 

dos betas calculados e do intercepto: eq. 6); (ii) Índice de Moran´s I (Soares-filho et al. 

2008a) para a defasagem espacial (no estudo de caso = 0,2851937); (iii) Valores médios 

da variável resposta da regressão espacial múltipla para cada município no período 

analisado e; (iv) Dois valores constantes (taxas de crescimento anual médio da 

agricultura e do gado entre os 11 municípios no período analisado). A plicação dessas 

duas constantes diferenciou os dois cenários de desmatamento no modelo RD: a. 

agricultura = 0,025 e 0,0125 para o cenário RD-BAU e RD-GOV, respectivamente e; b. 

gado = 0,031 e 0,0155 para o cenário RD-BAU e RD-GOV, respectivamente (Brasil, 

IBGE 2013b). Portanto, esses parâmetros foram utilizados pelo submodelo 

econométrico para predizer a taxa de desmatamento anual para cada município e passar 

para o módulo espacial aplicar as mudanças.  
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2.2.9 Validação dos modelos de simulação 

 

Após o período de calibração (2000-2005) ambos os modelos (MT e RD) foram 

validados testando-se os ajustes obtidos nesta fase para um período de tempo adiante ao 

de calibração (Soares-Filho et al. 2008, 2013). Neste caso os ajustes dos modelos 

calibrados para o período de 2000-2005 foram empregados para simular a paisagem 

entre os anos de 2005 a 2010 em passos anuais abrangendo toda área de estudo. No 

entanto, o modelo MT foi calibrado em uma área menor, selecionada aleatoriamente, 

dentro da área de estudo (Figura S1). Após, comparou-se o mapa simulado para o ano 

de 2010 com o mapa observado em 2010. Esse processo foi executado em um 

submodelo do Dinamica-Ego. A avaliação foi feita aplicando-se o teste de similaridade 

recíproca, desenvolvida por Soares-Filho et al. (2008b) a partir da modificação do 

método da similaridade fuzzy (Hagen 2003) aplicada sobre os mapas observados e 

simulado. O método emprega múltiplas ―janelas‖ de tamanhos crescentes de número de 

célula em uma matriz de vizinhança variando de 3 x 3 até 31 x 31 células na janela. A 

cada tamanho de janela o algoritmo testa a similaridade entre os mapas em função da 

distância da célula central da janela. Ou seja, as células de desmatamento simulado 

devem coincidir ou se aproximar das células de desmatamento do mapa real dentro 

dessa janela. 

Para ―pesar‖ os erros ou acertos é utilizada uma função de decaimento 

exponencial. O algoritmo faz isso percorrendo linha por linha dos mapas e registrando 

em uma tabela no final de cada iteração os escores ou índices de similaridade obtidos 

em cada tamanho de janela. O resultado pode ser interpretado diretamente na tabela 

fornecida em que cada linha da tabela representa um tamanho de janela ou uma iteração. 

Em uma coluna é dado o tamanho da janela em número de células e em outra coluna da 

tabela é dado o percentual de similaridade (máxima e mínima) encontrado. Os índices 

de similaridade variam entre 0 (nenhuma similaridade) e 1 (total concordância entre os 

mapas). Nessa abordagem valores ≥ 50% de similaridade são considerados satisfatórios 

para a validação do modelo. O MT alcançou índice de similaridade mínima de 50% com 

uma resolução espacial de ~950 metros. Já o RD alcançou índice de similaridade 

mínima com resolução espacial de 1300 metros (e.g., Dinamica Guidebook 2014) 

(Figura 4).  

É importante destacar que nesta abordagem foi comparado apenas os mapas de 

diferenças ou das mudanças observadas no período em avalização, padrão que o modelo 
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busca replicar. Nesse caso o dinamica-ego remove o padrão espacial ―herdado‖ 

(desmatamento acumulado) do mapa inicial de uso da terra utilizado na calibração 

através do teste de comparação de similaridade recíproca fuzzy (Almeida et al. 2008; 

Soares-Filho 2013; Soares-Filho et al. 2013). Portanto, no processo de validação é 

avaliado, principalmente, se o modelo está alocando corretamente ou não o 

desmatamento onde ele de fato está ocorrendo na área de estudo (Soares-Filho 2013; 

Soares-Filho et al. 2013).  

 

Figura 4. Ajuste dos modelos de simulação a partir da resolução espacial do estudo e 

considerando o numero de pixel por janela. 

2.2.10 Biomassa perdida por desmatamento de 2000 a 2010 

 

 Neste passo foi utilizado o banco de dados multitemporal gerado a partir da 

edição manual de polígonos de desmatamento (>1 ha) diretamente sobre um mosaico 

anual de imagens Landsat TM do estado de Roraima (Barni et al. manuscrito) e o Mapa 

de Biomassa Florestal – MBF gerado em Barni et al. (s/d c) por krigagem com deriva 

externa (KDE) (Tabela S2). Os mapas anuais de desmatamento foram (i) convertidos 

para o formato raster com 100 m de resolução espacial. Aos pixels representando 

desmatamento nos mapas foi (ii) atribuído o valor 1 (um) e os demais pixels foram 

classificados como NoData (sem atributo algum). Em seguida cada mapa anual de 

desmatamento foi (iii) cruzado com MBF (grupos florestais Ombrófila e Ecótono) para 



113 
 

obtenção do Mapa de Biomassa Perdida (MBP(00-10)) por desmatamento em cada ano no 

período de 2000 a 2010 (Eq. 7). Assim:  

     

                       MBP(00-10)i = MAP.DESM(i) x MBF(j)                                     (eq. 7) 

Onde: MBP(00-10)i são os mapas de biomassa perdida anualmente (2000 a 2010) 

por desmatamento; MAP.DESM(i) são os mapas de desmatamento anuais; i=1 a 11 e j=1 

a 2 (Ombrófila e Ecótono). Para simplificação nos cálculos o procedimento descrito 

acima foi realizado apenas para os grupos florestais Ombrófila e Ecótono por serem 

mais abundantes na área de estudo e por concentrarem mais de 95% do desmatamento 

observados no período da análise de 2000 a 2010. Posteriormente, os cálculos para 

estimativa de emissões de GEE pelos grupos Estacional e Campinarana foram 

realizados conjuntamente por diferença entre o total desmatado anualmente na área de 

estudo e o total desmatado dentro dos grupos ombrófila e ecótono. Esse mesmo 

procedimento foi realizado também para as estimativas de emissões na fase de 

simulação de 2011 a 2050 utilizando o carbono bookeeping (Soares-Filho et al. 2013). 

2.2.10.1 Biomassa perdida por incêndios florestais 

 

Para a realização dos cálculos de área (ha) e perda de biomassa (Mg ha
-1

) 

incendiada no período de 2000 a 2010 foi utilizado banco de dados multitemporal 

gerado a partir da edição manual de polígonos de incêndios diretamente sobre um 

mosaico anual de imagens Landsat-TM/ETM+ do estado de Roraima (Barni et al. 

manuscrito). Semelhante ao tratamento dado aos mapas anuais de desmatamento (seção 

anterior) os mapas de incêndios florestais também foram convertidos para o formato 

raster com 100 m de resolução espacial. Aos pixels representando incêndios nos mapas 

foi atribuído o valor 1 (um) e os demais pixels foram classificados como NoData (sem 

atributo algum). Na sequência cada mapa anual de incêndios foi cruzado com mapas de 

biomassa por tipologia florestal (BIOM.TIPO(i), gerados com o cruzamento entre o 

MBF e os mapas por tipologias florestais) obtendo-se mapas de biomassa atingida por 

incêndios por tipologia florestal de 2000 a 2010. 
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2.2.10.2 Estimativa de perda de biomassa por recorrência de incêndios  

Para os cálculos de biomassa atingida por incêndios florestais mostrados acima 

foi presumido que a área total incendiada de 2000 a 2010 aconteceu em área 

previamente incendiada em 1997/98. Assim, os grandes incêndios de 2001, 2003 e 2007 

em Roraima, por exemplo, foram considerados como recorrência. Portanto, para estimar 

a biomassa remanescente na paisagem após cada passagem do fogo recorrente utilizou-

se taxas de decaimento de biomassa derivadas do estudo de Martins et al. (2012) 

conduzido no município de Mucajaí/RR. Dessa forma, para a floresta incendiada uma 

vez (1997/98) aplicou-se a taxa de decaimento de 9,9% para a biomassa viva acima e 

abaixo do solo (Barbosa e Fearnside, 1999). Para as áreas de floresta incendiadas duas 

vezes (incêndios a partir de 2000) aplicaram-se taxas de 25% de decaimento sobre a 

biomassa remanescente (acima e abaixo do solo) do primeiro incêndio (1997/98). Essa 

taxa é uma média derivada dos tratamentos BF1L (13%), considerado de leve impacto e 

BF1H (37%), considerado de forte impacto na redução da biomassa quando comparado 

com o tratamento testemunha UF (Martins et al. 2012). Para as áreas incendiadas três 

vezes aplicaram-se taxas de 25,5% de decaimento sobre a biomassa remanescente 

(acima e abaixo do solo) do segundo incêndio. Esse percentual foi baseado na diferença 

de biomassa entre a média anterior e o tratamento BF2 (50,5%). Nas áreas incendiadas 

quatro vezes aplicaram-se taxas de 33,3% de decaimento sobre a biomassa 

remanescente do terceiro incêndio. Essa diferença foi observada entre a biomassa total 

do tratamento BF2 e do BF3 (83,8%). O estudo de Martins et al. (2012) também incluiu 

a regeneração e avaliou os impactos do fogo na estrutura da floresta e na composição 

das espécies considerando antes e após cada passagem do fogo. Em todas as situações 

foi presumido que a necromassa da liteira era reposta após cada passagem do fogo 

(Balch et al. 2008) e sua taxa de decaimento / reposição foi calculada em média de 79% 

da biomassa remanescente na liteira (Barbosa e Fearnside, 1999). 

2.2.11 Cálculos de emissão de GEE por desmatamento 

 

 Para o cálculo da emissão de GEE (CO2, CH4 e N2O) provenientes da queima da 

biomassa perdida considerou-se três caminhos ou destinos possíveis seguidos pelo 

carbono: a. uma parte do carbono é emitida instantaneamente na queima inicial 

(eficiência de queima
6
: Tabela 4) e em três requeimas típicas no período de 10 anos 

                                                           
6
 Percentual do carbono emitido instantaneamente no momento da queima da biomassa. 
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(Fearnside et al. 2009a); b. uma parte do carbono é emitida lentamente pela 

decomposição das raízes e da biomassa acima do solo que não queimou 

(aproximadamente 10 anos) e; c. outra parte do carbono é depositada no ambiente em 

forma de carvão pela queima incompleta da biomassa (estoque de longo prazo). Isto 

acontece em duas fases ou etapas: (1) emissão instantânea de GEE na queima inicial da 

biomassa (32,6% em média) e parte é estocada na forma de carvão (1,9%); (2) o 

carbono não emitido na fase (1) é todo emitido em aproximadamente 10 anos, contados 

a partir do ano da queimada (Fearnside 2000a; Ramankutty et al. 2007; Fearnside et al. 

2009a).  

Na fase (2) é presumido que a emissão do carbono aconteça por requeimas de 

parte da biomassa depositada acima do solo não queimada na fase (1) e que se 

incorporou à PPE. O carbono da requeima é liberado com a manutenção das roças, 

pastagens abandonadas (corte da vegetação secundária) e pastagens produtivas pelos 

proprietários (PPE). São emitidos ao todo (queimada inicial + 3 requeimas) 34,27% do 

carbono total por queimadas na forma de GEE e foram calculados conforme a equação 

(IPCC 2013):                                   

                                    EGx = A * BM * Cf * Gef * 10
-3

                             (eq. 8) 

Onde: EGx = quantidade emitida de cada GEE pelo fogo (Mg.ha
-1

); A = área queimada 

(ha); BM = biomassa do combustível disponível para combustão (Mg.ha
-1

). Inclui: 

biomassa viva acima do solo, liteira (fina + grossa) e árvores mortas (caídas ou em pé); 

Cf = fator de combustão (eficiência de queima); Gef = fator de emissão (g kg
-1

) 

referenciada a cada gás (CO2=1580; CH4=6,8 e N2O=0,20). (ii) O carbono da biomassa 

de raiz (23,47% do total) é emitido por decomposição na forma de CO2 (Mg C*3,6667) 

e N2O (Mg C*0,0002) (IPCC, 2013). A biomassa em decomposição acima do solo não 

queimada nas duas fases (40,35%) libera o carbono em forma de CO2 (Mg C*3,6667) e 

CH4 (Mg C*0,00012) (Martius et al. 1996). A formação de carvão somada nas duas 

fases perfaz o total de 1,91%. Para todos os cálculos foi considerado de 50% o conteúdo 

de carbono da biomassa (IPCC 2013).  
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Tabela 4. Eficiência de queima da biomassa cortada em função do ano climático. 

Ano  Normal
c
 La Niña

a
 El Niño

b
 

2000   0,2825   

2001 0,332     

2002 0,332     

2003     0,426 

2004     0,426 

2005 0,332     

2006   0,2825   

2007     0,426 

2008   0,2825   

2009   0,2825   

2010 0,332     
a
 Fearnside (1993, 2001): valores mínimos; 

b
 Fearnside et al. (1999): valores máximos; 

c
 Valores médios entre os estudos. 

2.2.11.1 Estimativa de emissões de GEE por incêndios florestais 

 

Para os cálculos de emissão de GEE por incêndios florestais foi considerado o 

incêndio ocorrido em áreas já afetadas em anos anteriores pelo fogo (recorrência), 

incêndios em áreas afetadas pela atividade madeireira e/ou por ambos os fatores. Para 

medir o impacto da atividade madeireira nas áreas incendiadas foi criada uma faixa de 

2000 m em ambos os lados de todas as estradas presumindo ser esse o alcance dessa 

atividade na área de estudo. Esta distância foi relacionada com o comprimento dos lotes 

de terras em Roraima. Neste estudo foi assumido que a atividade madeireira se 

restringiu aos PAs e em áreas de invasão e demarcação ilegal de terras ao longo das 

estradas abertas legal ou ilegalmente. Esta suposição é justificada devido ao grande 

volume de pedidos para o licenciamento de madeira de áreas de desmatamento legal em 

PAs feito junto ao órgão ambiental de Roraima (Barni et al. 2012). Assim, descontou-se 

26 Mg ha
-1

 (Fearnside 1997; Fearnside et al. 2013) da biomassa total atingida por 

incêndios que aconteceram dentro da faixa de 2000 m de distância da estrada, 

presumindo que já teriam sido emitidos em anos anteriores pela extração seletiva de 

madeira (Houghton 2000; Aguiar et al. 2012).    

 As taxas, derivadas de Barbosa e Fearnside (1999), foram aplicadas 

considerando três compartimentos da biomassa total da floresta (Figura 5): (i) 
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necromassa acima do solo (liteira grossa+fina); (ii) biomassa viva acima do solo e; (iii) 

biomassa viva abaixo do solo (raiz). Foi presumido que o carbono contido na biomassa 

acima e abaixo do solo atingida por incêndios percorreu três caminhos distintos para ser 

completamente liberado em forma de GEE: (1) 46,3% foram emitidos instantaneamente 

pela queima (1 Mg ha
-1

 C = 3,53 Mg.ha
-1

 CO2; 1 Mg ha
-1

 C = 0,0136 Mg ha
-1

 CH4 e; 1 

Mg ha
-1

 C = 0,0004 Mg.ha
-1

 N2O); (2) 1,2% foi transformado em carvão e;  (3) 52,4% 

do carbono foram emitidos por decomposição em ~10 anos decorridos a partir do ano 

do incêndio (Fearnside et al. 2009a; Ramankutty et al. 2007). O carbono da biomassa 

em decomposição acima do solo foi liberado em forma de CO2 (Mg C*3,6667) e CH4 

(Mg C*0,00012) (Martius et al. 1996). O carbono da biomassa de raízes foi liberado em 

forma de CO2 (Mg C*3,6667) e N2O (Mg C*0,0002) (IPCC, 2013). Para efeito de 

cálculo e integração das emissões anuais por desmatamento e incêndios florestais 

presumiu-se que a emissão total de GEE em decorrência do incêndio (emissão 

instantânea + decomposição em ~10 anos) foi atribuída ao ano de ocorrência do 

incêndio.       

 

Figura 5 - Fluxograma exemplificando o cálculo de emissões de carbono por incêndios 

florestais a partir do parcelamento da biomassa florestal.  

Fonte: Adaptado de Pereira (2012). 
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2.2.12 Cálculo de emissões da Paisagem Próxima ao Equilíbrio (PPE)  

 

A PPE foi composta por cinco classes de uso da terra: pastagem produtiva; 

pastagem degradada; agricultura anual; vegetação secundária
7
 proveniente de pastagem 

e; vegetação secundária proveniente da agricultura (Fearnside 1996a; Fearnside et al. 

2013). No Balanço Anual de Emissões – BAE de GEE a PPE se refere ao 

desmatamento total acumulado dentro da área de estudo (desmatamento acumulado em 

anos anteriores ao desmatamento do ano em análise). Para determinar o tamanho das 

classes de uso em nossa área de estudo anualmente tomamos como base os percentuais 

encontrados por Fearnside (1996a) na paisagem em 1990 para a Amazônia e os 

percentuais do estudo do TerraClass (2013) para Roraima em 2010. Dessa forma foram 

geradas curvas de decaimento / aumento para cada classe de uso evoluindo de 1990 a 

2010 em Roraima. Assim, a área de agricultura variou de 0,021 a 0,0024; a área de 

pastagem degradada variou de 0,099 a 0,146; pastagem produtiva variou de 0,348 a 

0,258; vegetação secundária proveniente da agricultura variou de 0,0145 a 0,009 e a 

área de vegetação secundária proveniente de pastagens variou de 0,52 a 0,585, de 2000 

a 2010, respectivamente. Portanto, para os cálculos de emissão/absorção de GEE (CO2, 

CH4 e N2O) da PPE considerou-se a extensão da área de cada classe de uso da terra 

anualmente (ha ano
-1

) multiplicando cada fator de emissão referente ao tipo de gás 

estufa (Tabela S3). Por exemplo, para o cálculo de emissões do gás metano (CH4) 

proveniente do rebanho bovino considerou-se a soma das áreas de pastagens produtivas 

e degradadas (ha) do ano especifico e multiplicou-se pelo fator 0,0152 Mg ha
-1

 referente 

ao gás metano dessa fonte. 

Para calcular a emissão do carbono do solo (0-8 m), fonte estimada em 8,5 Mg C 

ha
-1

 (Fearnside e Barbosa 1997), dividiu-se esse valor por 15 anos (0,57 Mg C ha
-1

) com 

o intuito de extrapolá-lo para toda área da PPE. No caso, foi assumido que 15 anos seria 

o tempo em que as áreas de vegetação secundária levariam para igualar os estoques de 

carbono no solo no nível da floresta primária. O CO2 das queimadas para manutenção 

de pastos não foi contabilizado, pois o CO2 é reabsorvido com o recrescimento das 

pastagens (Fearnside et al. 2009a, 2013; Aguiar et al. 2012). Para essa abordagem foi 

                                                           
7
 Vegetação secundária são florestas secundárias nos estágios avançado, médio e inicial de regeneração e 

antes que tenham condições de alcançar os limites definidos para Floresta (Brasil, MCT 2010). Neste 

estudo, considei três estágios distintos para a vegetação secundária compondo a PPE baseado na idade da 

capoeira a partir do estudo de Fearnside e Guimarães (1996): vegetação secundária jovem (x ≤ 5 anos); 

vegetação secundária intermediária (5 < x ≤ 10 anos) e; vegetação secundária madura (x > 10 anos).  
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assumido (1) taxas constantes para as diferentes fontes e sumidouros de GEE e que (2) a 

cada ano a PPE incorpora a área desmatada do ano anterior, alterando também a 

extensão das classes de uso da terra. Foi assumido também que a paisagem em 1999 e 

anos anteriores se encontravam em equilíbrio e não afetaram os cálculos de emissões de 

GEE no período em análise (Ramankutty et al. 2007; Fearnside et al. 2000). O mesmo 

se aplica para cada cenário anual após 1999, ou seja, cada cenário de 2000 a 2010 foi 

considerado independente um do outro e um cenário não herda as emissões de outro 

anterior. Os mesmos critérios foram aplicados para as simulações de 2011 a 2050. 

2.2.12.1 Estimativa de emissão (clearing) / absorção (regrowth) pela vegetação 

secundária na PPE 

 

 Para a estimativa de emissão de CO2 pelo corte da vegetação secundária, utilizei a 

emissão por clearing de 19,35 Mg C ha
-1 

ano
-1

, do estudo de Fearnside et al. (2007), 

realizado em Mucajaí, considerando conteúdo de carbono da biomassa da vegetação 

secundária de 5 anos (e.g., Almeida et al. 2010). A taxa média anual de corte da 

vegetação secundária (clearing) foi de 8,2%, sobre a área de vegetação secundária (ha
 

ano
-1

) em um determinado ano. Para a regeneração das áreas de vegetação secundária 

(ha ano
-1

) foi utilizada a taxa média de 9,3%, sobre a área de vegetação secundária em 

um determinado ano. Esses percentuais foram derivados do cálculo da matriz de 

transição da vegetação secundária nos mapas do TerraClass entre 2008 e 2010 para 

Roraima. Para a estimativa de crescimento da biomassa da vegetação secundária na PPE 

e da regenerção (regrowth) considerei a taxa de -3,78 Mg C ha
-1

 ano
-1

 para a área de 

vegetação secundária em um dado ano (Yanai et al. 2012). Para conversão do carbono 

contido na biomassa em CO2 multiplicamos por 3,66666667 (IPCC 2013). 

Exclusivamente para essas análises, a estimativa da área de vegetação secundária do 

período analisado (2000-2010) foi fixado em 42,0% da área total desmatada acumulada 

(PPE). Embora esse percentual pareça alto em relação a Amazônia (Almeida et al. 2010; 

TerraClass 2013) o percentual foi considerado razoável para toda a área de estudo.  Esse 

percentual foi usado para normalizar os cálculos da paisagem simulada posteriormente 

nos cenários sem a representação explícita da vegetação secundária baseados no modelo 

de Redd (RD-BAU e RD-GOV). Nos cenários do modelo MT, as áreas de vegetação 

secundária foram modeladas automaticamente e foram dependentes das taxas de 

transição. Os valores de carbono para o clearing, para a área de vegetação secundária e 
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para o regrowth no intervalo de 2011 a 2050 foram os mesmos utilizadas no intervalo 

de 2000 a 2010. 

  

2.2.13 Integração das emissões no balanço anual de emissões - BAE   

  

Após a aplicação dos fatores de queima, emissão e conversão do carbono 

proveniente do desmatamento, da PPE e dos incêndios florestais, para cada tipo de gás 

estufa foi aplicado o potencial de aquecimento global (GWP
8
) em horizonte de 100 

anos, com o intuito de reportar as emissões em carbono equivalente CO2 (C eq-CO2) 

(IPCC 2013). Isto foi necessário uma vez que os cálculos foram realizados 

separadamente para cada tipo de fonte. Esta medida visou padronizar e integrar as 

emissões de GEE originadas dos cenários anuais de desmatamento e dos incêndios 

florestais (fonte adicional). Assim, GWP100: CO2 = 1; CH4 = 21 e; N2O = 310 (IPCC 

2013). O BAE de GEE foi realizado somando-se todas as emissões e subtraindo-se as 

absorções anualmente. A abordagem utilizando o BAE tem a vantagem de oferecer uma 

estimativa instantânea da medida dos níveis de emissões de GEE em determinado ano e 

local. Neste caso serviria como termo de comparação com outras fontes de emissão, 

como por exemplo, com a de combustíveis fósseis (Fearnside 1997; Fearnside e 

Laurance 2003).  

2.2.14 Contabilidade das emissões de GEE pelos cenários simulados  

 

 Nesta fase do estudo foram utilizados os mesmos parâmetros empregados na 

modelagem das emissões de GEE de 2000 a 2010 para a contabilidade das perdas de 

biomassa e emissões de GEE para atmosfera (Tabela S3). Porém, isso foi realizado de 

forma semi-automatizada utilizando um submodelo do Dinamica-Ego baseado no 

carbon_bookeeping_model.egoml, disponível na pasta de exemplos que acompanha o 

software Dinamica-Ego: /Examples/REDD_case_study/carbon_bookeeping_model 

.egoml (Soares-Filho et al. 2013). A partir desse submodelo criamos um modelo de 

emissões que fornece as emissões de GEE já em C equivalente CO2 aplicando o GWP100 

diretamente nas equações para cada tipo de gás (Figura 6). No caso, os valores 

correspondentes às emissões / absorções foram salvos em tabelas atualizadoras 

                                                           
8
 Global warming potential. 
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anualmente e recuperados em planilha eletrônica onde foram realizados os balanços 

anuais de GEE para cada cenário simulado. As células de desmatamento simulado em 

determinado ano que intersectaram áreas de incêndios do intervalo 2000 a 2010 tiveram 

seus valores de biomassa reduzidos em 51,2%, em média, presumindo que esse 

percentual já teria sido emitido em razão da passagem do fogo e da atividade 

madeireira. As emissões referentes aos desmatamentos nos grupos Campinarana e 

Estacional foram estimadas em conjunto, de forma indireta: (1) pela diferença em 

percentual entre a área total desmatada anualmente em cada cenário e o total desmatado 

pelos grupos Ombrófila e Ecótono (8% em média nos cenários) e; (2) pelo peso relativo 

(ponderado) da biomassa (Mg ha
-1

) desses dois grupos florestais entre si e em relação 

aos grupos Ombrófila e Ecótono (60,44%). Assim: 

EGEE(Camp+Esta) = EGEE(Ombr+Ecót) * 0,08 * 0,6044                            (eq. 8) 

Onde EGEE(Camp+Esta) e EGEE(Ombr+Ecót) é a emissão de GEE pelos grupos Campinarana 

e Estacional e emissão de GEE pelos grupos Ombrófila e Ecótono, respectivamente.  

Após esse cálculo os valores resultantes foram incorporados ao montante de emissões 

de GEE estimado para o desmatamento anual dos cenários de emissão. O balanço foi 

realizado somando-se todas as emissões e subtraindo-se os valores das absorções 

anualmente para cada cenário anual. 

 

Figura 6 - Representação conceitual do modelo de emissão/absorção baseado no sub-

modelo carbon bookeeping (Soares-Filho et al. 2013). A cada iteração é escrita uma 

linha na tabela de recuperação dos valores estimados para cada parâmetro avaliado. 
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3. Resultados 

Perda de biomassa por desmatamento e incêndios florestais de sub-bosque (2000-2010) 

 

A área total desmatada na área de estudo de 2000 a 2010 dentro dos grupos 

ombrófila e ecótono foi de 2,9 x 10
3
 km

2
 com perda de 107,3 x 10

6
 Mg de biomassa 

total (Tabela S4). A área média total desmatada anualmente foi de 267,1 km
2
 e a média 

anual de perda de biomassa foi de 4,3 x 10
6
 Mg (Ecótono) e 5,5 x 10

6
 Mg (Ombrófila). 

A biomassa média ponderada pela área desmatada anualmente foi de 364,5 Mg ha
-1

, 

sendo 305,9 Mg ha
-1

 (Ecótonos) e 429,2 Mg ha
-1

 (Ombrófilas). As médias dos dois 

grupos florestais foram significativamente distintas (t= 2,1; p<0,0000; α=0,05). As 

maiores perdas foram observadas nos anos de 2003 e 2008.  A área total atingida 

por incêndios florestais na área de estudo de 2000 a 2010 foi de 2,6 x 10
3 

km
2
 (Tabela 

S6), com perda total de 34,31 x 10
6
 Mg de biomassa para o período. As maiores perdas 

de biomassa foram registradas nos anos de El Niño (2001, 2003 e 2007). Esses valores 

foram calculados considerando também os incêndios florestais recorrentes, ou seja, 

incêndios que atingem uma mesma área mais de uma vez. A degradação média da 

biomassa provocada pelos incêndios florestais foi de 51,2%, incluindo o efeito do 

grande incêndio de 1997/98 e da extração seletiva de madeira (9,3%). 

 

Emissões por desmatamento, incêndios florestais de sub-bosque e PPE (2000-2010) 

As emissões por desmatamento (Queima + 3 requeimas típicas + Decomposição 

em 10 anos + PPE) por tipo de gás estufa em Roraima somaram 212,1 x 10
6
 Mg C-CO2 

(inclui estacional e campinarana), com média anual de 19,3 x 10
6
 Mg C-CO2 (Tabela 5). 

A produção total de carvão pelo desmatamento (Ecótono + Ombrófila) foi de 1,15 x 10
6
 

Mg (2,8 x 106 Mg C-CO2, com média anual de 0,25 x 10
6
 Mg C-CO2) (Tabela S5). 
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Tabela 5. Emissão de GEE (x 10
6
 Mg C-CO2) por desmatamento (km

2
) em Roraima de 

2000 a 2010 (queima + decomposição + PPE) por tipo de gás estufa. Inclui a emissão da 

Campinarana + Estacional. 

ANO Área (km
2
) CO2 CH4 N2O TOTAL 

2000 299,9 18,5 1,1 0,6 20,2 

2001 336,8 19,3 1,2 0,7 21,2 

2002 159,5 11,8 0,6 0,5 12,9 

2003 517,5 27,3 1,7 0,9 29,9 

2004 312,9 19,4 1,1 0,8 21,3 

2005 279,7 18,7 1,1 0,7 20,5 

2006 232,5 15,5 0,8 0,6 16,9 

2007 313,4 19,9 1,1 0,8 21,8 

2008 376,5 22,5 1,3 0,8 24,6 

2009 116,2 10,5 0,4 0,6 11,5 

2010 111,3 10,4 0,4 0,6 11,4 

Média 277,8 17,6 1,0 0,7 19,3 

TOTAL  3.056,0 193,7 10,9 7,6 212,1 

 

O grupo florestal mais atingido por incêndios florestais no período (incluindo o  

incêndio de 1997/98) foi Ecótono, como 58,7 x 10
6
 Mg de C-CO2, 79,6% de um total de 

73,7 x 10
6
 Mg de C-CO2 (Tabela 6). As áreas de recorrência de incêndio calculadas para 

o período e suas emissões de GEE foram reportadas na Tabela S7.  A formação de 

carvão por incêndios florestais totalizou 151,4 x 10
3
 Mg (363,6 x 10

3
 Mg C-CO2), 

considerando a extração seletiva de madeira e as recorrências de incêndios. 

  

Tabela 6. Emissão de GEE (x 10
6
 Mg) em Roraima de 2000 a 2010 por incêndios 

florestais de sub-bosque (queima + decomposição) por tipo de gás e por tipo florestal 

aplicando GWP: C-CO2 (considerou-se a emissão do grande incêndio de 97/98 nos 

cálculos). Q= queima e Dec= decomposição. 

Grupo 
CO2 

Q  
CH4 Q 

N2O  

Q 

Total 

Q 
CO2 Dec CH4 Dec 

N2O 

Dec 

Total  

Dec 

Total 

Geral  

Ecótono 26,488 0,102 0,003 29,563 31,074 0,001 0,000 31,140 60,717 

Ombrófila 4,438 0,017 0,000 4,953 5,207 0,000 0,000 5,226 10,179 

Estacional 0,182 0,001 0,000 0,202 0,214 0,000 0,000 0,214 0,416 

Campinarana 1,068 0,004 0,000 1,191 1,253 0,000 0,000 1,256 2,450 

Total 32,176 0,124 0,003 35,910 37,748 0,001 0,000 37,836 73,762 

 

 As emissões brutas de GEE (sem desconto do estoque de CO2 da vegetação 

secundária na PPE) no período de 2000 a 2010 foram de 263,6 x 10
6
 Mg C-CO2 (Figura 

7). O desmatamento no período (queima + decomposição) contribuiu com 178,1 x 10
6
 

Mg de C-CO2, incluindo a emissão de 8,1 x 10
6
 Mg de C-CO2 dos grupos Estacional e 
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Campinarana. Esses valores totalizam 67,6% das emissões no período com média anual 

de 16,2 x 10
6
 Mg de C-CO2 (Tabela S8). Os incêndios contribuíram com 47,7 x 10

6
 Mg 

de C-CO2 para as emissões (18,1%) no período. O ano de 2003 apresentou o maior nível 

de emissão de GEE contribuindo com 24,8% (65,5 x 10
6
 Mg de C-CO2) das emissões 

somadas no intervalo. A emissão líquida de GEE (Emissão Total - Regrowth) foi de 

221,4 x10
6
 Mg de C-CO2, 84,0% da emissão bruta e com média anual de 20,1 x 10

6
 Mg 

de C-CO2. 

  

 
Figura 7 - Balanço anual de emissões de GEE em Roraima de 2000 a 2010. Queima + 

Decomposição = emissão por desmatamento. 

 

Desmatamento e emissões de GEE por cenário modelado de 2011 a 2050 

 O cenário RD-BAU apresentou a maior área desmatada acumulada (7.581,2 km
2
) 

em 2050 ou 73,8 % sobre a área desmatada acumulada em 2010. O MT-GOV 

apresentou a menor área desmatada acumulada no período (2.777,0 km
2
) ou 27,1% de 

aumento sobre a área previamente desmatada em 2010 (10,4 x 10
3
 km

2
) nos mapas de 

uso do solo. O grupo florestal ecótono foi o mais desmatado em todos os cenários 

(Tabela 7). Todas as estimativas consideraram a biomassa cortada em áreas previamente 

atingidas pelos incêndios florestais de sub-bosque entre 2000 e 2010 (Tabela S9). As 

emissões brutas por tipo de gás estufa (CO2, CH4 e N2O) e carvão por desmatamento 

simulado (queima + decomposição) nos quatro cenários foram reportados na Tabela 8. 
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Tabela 7. Área total desmatada por cenário e por grupo florestal (km
2
) e estimativa de 

emissões de GEE (x 10
6
 Mg C-CO2) simulados de 2011 a 2050.  

Cenário 

2050 

Desmatamento 

simulado 

(km
2
) 

Ecótono 

(km
2
) Emissão  

Ombrófila 

(km
2
) Emissão  

Campinara

na + 

Estacional 

(km
2
) 

Emissã

o  

MT-GOV 2.777,0 1.600,5 92,4 901,5 73,4 274,9 9,9 

MT-BAU-i 4.299,6 2.406,9 139,8 1.469,9 119,7 422,8 15,4 

RD-GOV 2.950,0 1.508,6 87,6 1.187,3 97,2
 
 254,1 9,6 

RD-BAU 7.581,2 3.826,8 221,8 3.149,9 256,5 604,5 23,0 

 

Tabela 8. Formação de carvão, emissão por desmatamento (queima inicial + 3 

requeimas típicas + decomposição em 10 anos) por cenário, por tipo de GEE (x 10
6
 Mg 

C-CO2) e por grupo florestal, aplicando GWP em horizonte de 100 anos. Carvão → C-

CO2 = xi*0,655*3,66666667 (Barbosa e Fearnside 1996; IPCC 2013). 

    ECÓTONO   
Total                  

C-CO2 

  OMBRÓFILA     
Total         

C-CO2 Cenário Carvão CH4 CO2 N2O Carvão CH4 CO2 N2O 

MT-GOV 0,4 3,41 87,52 1,48 92,8 0,3 2,71 69,49 1,18 73,7 

MT-BAU 0,6 5,16 132,44 2,24 140,4 0,5 4,41 113,35 1,92 120,2 

RD-GOV 0,4 3,23 82,97 1,4 88,0 0,4 3,59 92,1 1,56 97,7 

RD-BAU 0,9 8,18 210,06 3,55 222,7 1,1 9,46 242,94 4,11 257,6 

  

Nas estimativas do BAE para os quatro cenários simulados foram consideradas 

todas as fontes de emissão. No cenário MT-GOV a absorção de -346,9 x 10
6
 Mg de C-

CO2 pela vegetação secundária (Regrowth) superou as emissões conjuntas do 

desmatamento (queima + decomposição) e do clearing em 9,0% (175,7 x 10
6
 e 140,0 x 

10
6
 Mg de C-CO2, respectivamente). Nos cenários MT-BAU-i e RD-GOV o regrowth 

superou as emissões por desmatamento em 28,4% (109,1 x 10
6
 Mg C-CO2) e 31,4% 

(89,0 x 10
6
 Mg C-CO2) desses cenários, respectivamente. Apenas no cenário RD-BAU 

as emissões por desmatamento foram maiores do que as absorções (Tabela S10). 

4. Discussão 

4.1 Cenários baseados no modelo MT (BAU-i e GOV) 

 

 O cenário de referencia MT-GOV (Figura 8: A, C) simulando a aplicação de 

políticas públicas de inibição e controle do desmatamento em 2020 via redução de 80% 

das taxas de desmatamento referente a média histórica de 277 km
2
 no Estado, 

apresentou o menor balanço de emissões de GEE. Emissões evitadas contribuem para a 

mitigação dos efeitos das mudanças climáticas globais (Soares-Filho et al. 2010; 
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Nepstad et al. 2011; Entenmann et al. 2014). Por exemplo, com a adoção deste cenário 

pelo governo estadual como meta para redução das emissões de GEE em Roraima o 

Estado deixaria de emitir 86,6 x 10
6
 Mg de C-CO2 em relação ao cenário MT-BAU-i 

(2,2 x 10
6
 Mg de C-CO2 anuais) e 353,0 x 10

6
 Mg de C-CO2 em relação ao cenário RD-

BAU (8,8 x 10
6
 Mg de C-CO2 anuais), respectivamente, de 2011 a 2050. Na 

comparação com o RD-BAU, isto equivale a 21 anos de emissões do município de São 

Paulo (16,3 x 10
6
 Mg C-CO2) em 2003 (São Paulo 2005) ou 25 anos da emissão líquida 

de todo o estado de Roraima (14,0 10
6
 Mg C eq. CO2) considerando o ano base de 1990 

(Fearnside et al. 2013).  

 O cenário MT-BAU-i (Figura 8: B, D), considerado como cenário de grau 

intermediário nas simulações, foi o segundo maior emissor e simulou aumento mais 

vigoroso no desmatamento em função da reabertura da BR-319 em 2016. O fator dois 

(2) multiplicando as taxas de desmatamento devido a suposição de aumento na 

migração para o Estado de Roraima com a reconstrução da BR-319 pode ser 

considerado conservador quando comparado, por exemplo, com o fator três (3) utilizado 

em outro estudo considerando apenas o sul do estado de Roraima (Barni 2009). Este 

cenário é o mais complexo e exemplifica três situações distintas no decorrer da 

simulação: (i) uma fase de continuidade (2011-2016) das situações vivenciadas pelo 

Estado no período de 2000 a 2010; (ii) aumento sem controle do desmatamento entre 

2017-2020 em função da reabertura da BR-319 ligando Porto Velho/RO a Manaus/AM, 

seguido de queda no desmatamento entre 2021-2025 supondo intervenção rigorosa dos 

governos estadual/federal em face das pressões nacionais e internacionais para controle 

do desmatamento na Amazônia e; (iii) fase de estabilização do desmatamento em ~20% 

da linha de base de 277 km
2
 (Barbosa et al. 2008; Ometto et al. 2009; Nepstad et al. 

2009) a partir de 2025, seguindo nesse patamar até 2050. 

Por outro lado, uma análise superficial desse cenário pode levar a conclusões 

erradas ou falaciosas, como por exemplo, de que se pode reverter as taxas de 

desmatamento e corrigir mudanças muito rapidamente no Estado. No entanto, 

enfatizamos que um modelo de uso da terra não é apenas uma simples extrapolação de 

taxas de desmatamento sobre a paisagem. Ele envolve a presunção de vários fatores 

subjacentes atuando em diferentes níveis de complexidade e escalas espaciais 

(Brondizio e Moran 2006; Foley et al. 2007; Ludewigs et al. 2009) e que se devem 

levar em consideração ao pensar políticas públicas de controle do desmatamento. Por 

exemplo, quando e como os os atores decidem em quanto desmatar anualmente (área)?  
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Onde desmatar (local propício: fertilidade do solo, slope, etc.)? Quando desmatar 

(infraestrutura de estradas), fazer o corte de vegetação secundária, a manutenção de 

roças e pastagens, etc. Também supõe movimento migratório (e.g. Soares-Filho et al. 

2004); simula políticas públicas de contensão ao desmatamento (e.g., criação de UCs) e 

abertura de estradas regionais que vão influenciar diretamente nestas taxas (Fearnside et 

al. 2009). Em um modelo de uso da terra se reconhece também que a distribuição da 

população no espaço, a abertura de estradas e a mudança de uso do solo são 

determinadas conjuntamente e se apoiam num quadro socioeconômico (Chomitz and 

Gray 1996; Campari 2005). 

O quadro descrito acima é real para Roraima. Porém, o que mais chama a 

atenção é a manutenção das altas taxas de desmatamento observadas no estado (277 km
2
 

de 1996 a 2006 e de 267 km
2
 de 2000 a 2010: Brasil-INPE 2012), considerando a sua 

baixa densidade demográfica e a pequena produção agropecuária, comparado com 

outros estados da região norte (Brasil-IBGE 2013, 2014). O que pode explicar esse 

quadro no Estado seria a existência de uma indústria do desmatamento fomentada por 

grandes proprietários objetivando a concentração das terras com fins especulativos, 

como exemplificado por outros autores em diferentes partes da Amazônia (Chomitz e 

Gray 1995; Campari 2005; Carrero e Fearnside 2011).    

 

 
Figura 8 - Cenários MT-GOV (A e C) e MT-BAU-i (B e D) simulados em 2050. As 

figuras 8 A e B destacam o domínio do grupo florestal ecótono em áreas com influência 
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da savana e; 8 C e D o domínio do grupo florestal ombrófila mais ao sul do estado e 

sem influência da savana. Veg_secundária= vegetação secundária e VEG_SEG_2050= 

pixels de vegetação secundária que não sofreram transições durante a simulação.  

4.2 Cenários baseados no modelo REDD (RD) 

 

O cenário RD-BAU foi o que apresentou maior área desmatada e maior emissão 

de GEE para a atmosfera em 2050 (área 43,3% maior do que o MT-BAU: Tabela 6) e 

taxa média anual de área desmatada de 189,5 km
2
 e de emissão de 20,0 x 10

6
 Mg de C 

eq- CO2. Essa taxa média anual projeta emissão equivalente a 49 anos da emissão de 

GEE estimada para o município de São Paulo em 2003 (São Paulo 2005) e 57 anos da 

emissão estimada para Roraima em 1990 (Fearnside et al. 2013). Se considerada a 

média histórica de desmatamento em Roraima de 277 km
2
 (Barbosa et al. 2008) e sua 

projeção de 2011 a 2050 (~11.000 km
2
) o cenário RD-BAU poderia ser considerado 

conservador. Este cenário presume o crescimento contínuo das áreas de agricultura e 

pastagens no Estado avançando sobre as florestas de ecótono e ombrófila, partindo do 

ritmo observado entre 2000 e 2010 chegando até 2050 sem nenhum controle por parte 

do Estado. Neste cenário, as áreas desmatadas contornariam a parte sul da T.I. Wai-Wai, 

no município de Caroebe. Outra frente de expansão de desmatamento avança a partir do 

final da BR-210 e contorna o reservatório da Hidrelétrica de Jatapú, também em 

Caroebe (Figura 9 D). Outras frentes de expansão de desmatamento são observadas sob 

o domínio da floresta ombrófila na região sul do município de Rorainópolis, próximo da 

TI Waimirí-Atroarí. 

Em domínio das florestas de ecótono são observadas frentes de expansão de 

desmatamento nos municípios de Caracaraí e Cantá, ao longo da RR-170 e da margem 

esquerda do rio Branco (Figura 9 B). Frentes de expansão de desmatamento são 

observadas também próximas a TI Yanomami, no município de Caracaraí, Iracema e 

Mucajaí, sob o domínio da floresta do grupo ecótono. O PA Trairão e adjacências, 

localizado no município de Amajarí, também foram afetados pela expansão desenfreada 

do desmatamento neste cenário. Os municípios mais afetados pelo desmatamento neste 

cenário foram, na ordem, Cantá, Rorainópolis, Caracaraí e Caroebe, indicando a grande 

vulnerabilidade das florestas nestes municípios (Figura 10). Estes resultados estão 

relacionados a quantidade de estradas vicinais dentro dos PAs, área florestal com acesso 

de estradas disponíveis para desmatar e frentes de expansão de desmatamento 

observadas nestes municípios (Barni et al. 2012). Portanto, este cenário é factível de 
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acontecer caso permaneçam as mesmas condições observadas hoje em Roraima 

(desmatamento sem controle) e não haja tomadas de decisão para inibir o desmatamento 

e reordenar o setor agropecuário no Estado (e.g. Bowman et al. 2013; Leydimere et al. 

2013).  

O cenário RD-GOV, presumindo ordenamento da agropecuária no Estado e 

controle do desmatamento também pressupõe crescimento contínuo do desmatamento 

(sem oscilação), porém a área desmatada em 2050 sob este cenário foi 45,1% menor do 

que sob o RD-BAU e 13,2% menor do que o MT-BAU-i (Tabela 6). O cenário RD-

GOV exemplificou a aplicação de políticas públicas inibitórias do desmatamento no 

Estado, sendo alcançada em 2050 a agropecuária de baixo carbono (e.g., Nepstad et al. 

2009, 2011; Bowman et al. 2013; Gillian et al. 2013). Neste caso, os cenários RD são 

indicados para subsidiar políticas públicas mais localizadas em Roraima uma vez que as 

taxas de desmatamento e, consequentemente, o seu espalhamento, foram derivados de 

dados socioeconômicos por município (Brasil, IBGE 2013b) com ajuste do modelo 

econométrico. Por exemplo, houve maior ou menor oscilação do desmatamento em um 

dado município em função das taxas calculadas pelo modelo econométrico para aquele 

município em particular, ao contrário dos cenários MT que tiveram suas taxas aplicadas 

de forma homogênea sobre toda a superficie da área de estudo. 

 

 

 

 



130 
 

 
Figura 9 - Cenários RD-GOV (A e C) e RD-BAU (B e D) simulados em 2050. A e B 

domínio do grupo florestal ecótono e; C e D domínio do grupo florestal ombrófila. 

 

 
Figura 10. Desmatamento acumulado nos municípios da área de estudo em função dos 

cenários RD-BAU, RD-GOV, MT-BAU-i e MT-GOV no período de 2011 a 2050. 
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4.3 Dinâmica de desmatamento e emissões de GEE em Roraima de 2000 a 2050 

 

 O intervalo entre 2000 e 2010 em Roraima foi marcado por intenso desmatamento 

e ocorrências de grandes incêndios florestais em 2001, 2003 e 2007, anos de El Niño 

(Barbosa et al. 2003; Martins et al. 2012; Xaud et al. 2013; Barni et al. manuscrito). O 

desmatamento neste período, dentro da área florestal alvo deste estudo, aumentou 

~49%, passando de 6,26 x 10
3
 km

2
 em 1999 para 9,3 x 10

3
 km

2
 em 2010, com base nos 

dados do INPE, PRODES (2013). As áreas de incêndios florestais de sub-bosque foram 

semelhantes em magnitude, alcançando 3,04 x 10
3
 km

2
 no período (Barni et al. 

manuscrito). As emissões líquidas de GEE deste período equivaleram a ~16 anos das 

emissões líquidas para todo o estado de Roraima tomando como base o ano de 1990 

(Fearnside et al. 2013).  

A dinâmica de desmatamento deste período foi caracterizada pelo avanço 

contínuo do desmatamento em áreas de floresta adjacentes aos PAs e APs, se 

caracterizando em invasão de terras públicas. Esse padrão foi recorrente em grande 

parte da área de estudo, como por exemplo, nos municípios de Cantá, Caracaraí, 

Caroebe, Mucajaí, Amajarí e Rorainópolis. Em todo Estado as frentes de desmatamento, 

geralmente, se iniciam com o prolongamento de estradas vicinais originadas dentro dos 

PAs, avançando através da floresta até a divisa das APs existentes ao longo da área de 

estudo. O desmatamento também ocorreu no interior dos PAs, próximo à borda da 

floresta em locais servidos por estradas vicinais. De modo geral, a evolução do 

espalhamento do desmatamento simulado nos quatro cenários foi dependente da 

extensão da rede viária prévia (e.g., Laurance et al. 2002; Soares-Filho et al. 2004, 

2006; Aguiar et al. 2007; Fearnside et al. 2009); da configuração (localização / 

extensão) dos PAs e APs (Yanai et al. 2012; Barni et al. s/d a); de variáveis 

socioeconômicas (cenários RD) no nível municipal (Soares-Filho et al. 2008) e das 

zonas fitoclimáticas (Barni et al. manuscrito). Sendo que todas as transições foram 

altamente correlacionadas com a distância para as áreas de desmatamento prévio. 

A partir das premissas de cada cenário em particular (Tabela 1), as variáveis 

descritas acima reproduziram as tendências de espalhamento espacial do desmatamento 

observado em Roraima de 2000-2010. No entanto, as diferenças em área desmatada 

observada entre os cenários em 2050 (Figuras 8 e 9) foram dependentes da intensidade 

(taxa ou frequência) e magnitude (tamanho) das áreas desmatadas anualmente. No caso 

das emissões de GEE (Figuras 11 e 12), adiciona-se também a dependência do conteúdo 
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de carbono da biomassa (Mg ha
-1

) cortada anualmente entre os grupos ecótono e 

ombrófila. Por exemplo, os maiores danos ou extensão dos danos na biomassa através 

das áreas desmatadas (km
2
) foi maior no grupo florestal ecótono, em todos os cenários 

de 2011 a 2050, acompanhando a tendência observada no intervalo de 2000 a 2010, 

devido a maior pressão exercida pela proximidade da capital, Boa Vista. Por outro lado, 

a maior emissão total foi proporcionada pelo grupo florestal ombrófila devido a sua 

maior biomassa média atingida (Mg ha
-1

). No entanto, quando acrescentamos as 

emissões decorrentes dos incêndios florestais do intervalo 2000-2010 as maiores 

emissões foram do grupo florestal ecótono, associado à zona fitoclimática de menor 

precipitação anual e de maior déficit hídrico. Ou seja, a dinâmica de emissões de GEE 

dentro de cada cenário também foi influenciada pelas zonas fitoclimáticas existentes em 

Roraima (Barni et al. manuscrito). Este resultado é particularmente importante 

indicando que distinções entre as zonas fitoclimáticas devem ser levadas em 

consideração dentro de análises de balanço anual dos GEE ao invés de considerar 

distinções puramente geopolíticas. 

A vegetação secundária em cada cenário também teve um papel de destaque 

nessa dinâmica entre 2000 e 2050. Isto em decorrência do crescimento das áreas de 

vegetação secundária na área de estudo, principalmente, em função do forte abandono 

da terra observado no Estado (Almeida et al. 2010; TerraClass 2013). Essas áreas 

compensaram ou equilibraram as emissões por desmatamento anualmente em todos os 

cenários, com excessão do cenário RD-BAU (Tabela S10) e equilibraram as emissões 

por desmatamento e clearing conjuntamente no cenário MT-GOV. A grande quantidade 

de pixels sob vegetação secundária que persistiram dentro da classe do início ao fim da 

simulação sugere um grande potencial dessas áreas para acumular carbono. No entanto 

isto pode ser resultado de um artefato relacionado a pouca amostragem das áreas de 

vegetação secundária pelo TerraClass. Por exemplo, a utilização de um intervalo maior 

de tempo de avaliação (e.g., 2008; 2010; 2012), certamente daria maior probabilidade 

de transição para as células de vegetação secundária que se mostraram estáticas durante 

o intervalo de avaliação de 2008 a 2010. 

Embora a extração madeireira e os incêndios florestais de sub-bosque não 

tenham sido considerados diretamente na modelagem dos cenários de 2011 a 2050 eles 

são fatores importantes e afetam os estoques de carbono e as emissões de GEE para a 

atmosfera na região. 
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Figura 11 - Dinâmica de emissões de GEE em Roraima de 2000 a 2050 no cenário de 

governança (1) e BAU-i (2) do modelo MT, desagregada por fontes / sumidouro 

(regrowth). Emissão Total: soma de todas as fontes de emissão; Queima + 

decomposição: emissão total por desmatamento; Paisagem: emissão referente às 

classes de uso da área da paisagem; Clearing: corte da vegetação secundária; 

Regrowth: absorção de CO2 pela vegetação secundária e; Balanço anual: diferença 

entre o total de emissões e o total de absorções em um mesmo ano.  
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Figura 12 - Dinâmica de emissões de GEE em Roraima de 2011 a 2050 no cenário de 

governança (1) e BAU (2) do modelo RD, desagregada por fontes / sumidouro 

(regrowth). Emissão Total: soma de todas as fontes de emissão; Queima + 

decomposição: emissão total por desmatamento; Paisagem: emissão referente às 

classes da área da paisagem; Clearing: corte da vegetação secundária; Regrowth: 

absorção de CO
2
 pela vegetação secundária e; Balanço anual: diferença entre o total de 

emissões e o total de absorções em um mesmo ano. 

 

 4.4 Distribuição espacial da vegetação secundária nos cenários MT (BAU-i e 

GOV) 

  

A vegetação secundária recobrindo a paisagem tem grande potencial de 

sequestrar CO2 através do acúmulo de biomassa (Fearnside e Guimarães 1996; Hirch et 

al. 2004; Steininger 2004) e contribui com a restauração do solo (Brown e Lugo 1990; 

Moran et al. 2000). No entanto, a vegetação secundária crescendo em áreas de 

pastagens abandonadas podem sequestrar menos CO2 do que se crescessem em áreas 

abandonadas pela agricultura (Fearnside e Guimarães, 1996; Mesquita et al. 2001, 
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Chinea e Helmer, 2003). Por exemplo, pastagens degradadas são mais afetadas por 

mecanismos que dificultam a regeneração natural em função do intenso pisoteio do 

gado causando compactação e erosão do solo. Isto também incluí perda do banco de 

sementes, fraca dispersão, competição com gramíneas, herbivoria, fogo e ausência de 

polinizadores, além de fatores biofísicos (Chinea e Helmer 2003; Gouvello et al. 2010).  

Neste estudo o crescimento da área de vegetação secundária (Figura 13 C) 

observado nos cenários MT foi determinado em função de (i) incorporação do 

desmatamento do ano anterior à área da PPE, disponibilizando maior quantidade de 

células de desmatamento para regeneração e; (ii) pela diferença entre as taxas médias 

anuais de clearing (8,2%) e regrowth (9,3%). Com a incorporação da área desmatada do 

ano anterior a área da PPE presume-se que parte desta sofrerá transição para vegetação 

secundária nas iterações seguintes em função da taxa de regrowth e também estará 

sujeita às taxas de clearing. 

No tocante a incorporação da vegetação secundária na PPE a partir do 

TerraClass, pode ser considerado um avanço metodológico importante sob o ponto de 

vista da modelagem do desmatamento e emissões de GEE. Em estudos anteriores 

(Soares-Filho et al. 2004, 2010a, Fearnside et al. 2009; Barni et al. s/d a) a vegetação 

secundária era modelada a partir de um mecanismo interno na primeira iteração do 

Dinâmica-Ego. Durante a simulação a área da vegetação secundária crescia ou diminuia 

de acordo com as taxas de transição informadas ao modelo. Em estudos (e.g., Houghton 

et al. 2000, 2003; Achard et al. 2002, 2004; Ramankutty et al. 2007; Aguiar et al. 2007, 

2012; Harris et al. 2012), a área de vegetação secundária é simplesmente deduzida por 

um percentual fixo sobre a área desmatada acumulada (semelhante ao aplicado no RD 

em nosso estudo) ou simplesmente negligenciada (Leydimere et al. 2013).  

4.3.2 Distinção da vegetação secundária entre os grupos florestais  

  

A distinção da área de vegetação secundária entre os grupos florestais observada 

em nosso estudo indica que (a) fatores climáticos (e.g., precipitação, comprimento da 

estação seca) e; (b) fatores socioeconômicos (e.g., uso do fogo, manejo de pastagens e 

roças) afetam no total de carbono sequestrado pela biomassa da vegetação secundária. 

Embora simultâneos, estes efeitos influenciam direta (fatores climáticos) e 

indiretamente (fatores socioeconomicos), no balanço anual de emissões de GEE. No 

presente estudo a vegetação secundária apresentou maior área ocupada (Figura 10C) e 
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maior persistência
9
 (Figura 13 A; Tabela S11) no domínio do grupo florestal ombrófila 

(de maior precipitação) do que no domínio do grupo ecótono (de menor precipitação) 

nos dois cenários simulados (BAU-i e GOV), respectivamente. A maior precipitação no 

grupo ombrófila favorece a regeneração da vegetação secundária e contribui para a 

queima irregular da biomassa cortada durante o manejo de pastagens e roças 

abandonadas. Presume-se que no domínio do grupo ombrófila também haja maior 

abandono e/ou venda de lotes por parte dos pequenos proprietários com resultante 

concentração da terra por grandes fazendeiros (e.g., Campari, 2002; Ludewigs et al. 

2009; Carreiro e Fearnside, 2011; Barni et al. 2012; Bowman et al. 2012). Estes 

usariam apenas áreas de maior produtividade deixando outras áreas em processo de 

regeneração, segurando as terras como estoque de capital futuro (Araújo et al. 2009; 

Carrero e Fearnside 2011; Bowman et al. 2012). Estes fatores explicariam a maior área 

ocupada e a maior persistência (%) da vegetação secundária observada sob o grupo 

ombrófila. 

A menor precipitação e o maior período de estiagem observado sob o domínio 

do grupo ecótono desfavorece a regeneração da vegetação secundária e favorece o 

manejo de pastagens e roças abandonadas. Presume-se que, devido à proximidade do 

domínio do grupo ecótono com a capital Boa Vista e por possuir histórico de 

colonização mais antiga (Barbosa e Campos 2011), haveria maior pressão sobre as áreas 

de vegetação secundária deste grupo (e.g., Steininger, 2004; Zarin et al. 2005; Almeida 

et al. 2010). Nesta área há também maior uso de mecanização agrícola (intensificação 

de uso da terra) e no manejo das pastagens (e.g., Macedo et al. 2011; Numata et al. 

2011). O conjunto destes fatores explicaria a maior taxa de clearing observada no grupo 

ecótono quando comparado com o grupo ombrófila sob os dois cenários MT.  

Por outro lado, a maior intensidade no uso da vegetação secundária pode trazer 

consequências físicas agravantes como a perda de produtividade dos solos e erosão; 

além de consequencias ecológicas importantes relacionadas aos processos de sucessão 

(estagnação), com redução da biodiversidade (Mesquita et al. 2001; Toledo e Sallick 

2006; Gouvello et al. 2010). Portanto, considerando a distinção da vegetação 

secundária, fatores socioeconômicos e climáticos seriam complementares e poderiam 

atuar em vários níveis na vegetação secundária dentro dos grupos florestais ombrófila e 

ecótono e influenciar na emissão de GEE para a atmosfera. Os resultados extraídos dos 

                                                           
9
 Área de vegetação secundária que não foi cortada durante o tempo da simulação, ou pixels 

representando vegetação secundária (2) permanecendo na mesma classe do início ao fim da simulação.  
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dados do TerraClass ressaltam a importância da vegetação secundária e o seu peso em 

termos de carbono no balanço anual de emissões de GEE (Hirch et al. 2004; 

Ramankutty et al. 2007; Aguiar et al. 2012). No entanto, são necessárias mais pesquisas 

com longas séries temporais avaliando a perda ou a revegetação secundária para melhor 

elucidação das tendências apontadas por este estudo. Isso porque, pressões de 

desmatamento sobre as capoeiras podem ocorrer a partir de um cenário de governança, 

por exemplo, onde haverá maior controle sobre alterações de áreas de floresta primária, 

intensificando o uso das florestas secundárias.  

  

 
Figura 13 - Dinâmica da vegetação secundária nos cenários MT-BAU e MT-GOV 

considerando os grupos florestais ombrófila=OMBROFI e ecótono=ECÓTONO. Em A 

permanência (%) da vegetação secundária; em B taxa de clearing (km
2
 ano

-1
); em C 

área (km
2
 ano

-1
) de vegetação secundária por grupo florestal e; em D taxa de regrowth 

(km
2
 ano

-1
).  

4.4 Principais avanços do estudo 

 

A avaliação da dinâmica de desmatamento e incêndios florestais em Roraima no 

intervalo de 2000 a 2010 foi um passo necessário e fundamental para a realização da 

simulação do desmatamento no intervalo de 2011 a 2050. Além da captura da dinâmica 

anual de desmatamento desse período (reproduzida na simulação de 2011 a 2050) essa 

avaliação permitiu também o refinamento de métodos acurados e replicáveis de 

estimativa de emissões de GEE. Por exemplo, a contabilidade das emissões por tipo de 
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gás estufa (CO2, CH4 e N2O) foi realizada em resolução espacial de 100 m, aumentando 

o refinamento da estimativa se comparado com estudos prévios de estimativa de 

emissões de carbono na Amazônia (e.g., Aguiar et al. 2012; Yanai et al. 2012). Além 

disso, foram incluídas as emissões por incêndios florestais, fonte que ainda não foi 

considerada pelo inventário nacional (Brasil, MCT 2010), devido as incertezas 

relacionadas à perda de biomassa e emissões de GEE. Dessa forma, o estudo indica que 

uma análise parcial, por estado, pode ter maior sucesso de representação das emissões 

de GEE aproveitando diferenças regionais por tipos climáticos e fitofisionômicos. A 

integração para toda a Amazônia seria o passo seguinte imaginando todos os conceitos 

unificados.  

No tocante às incertezas relacionadas a biomassa, foi utilizado um mapa de 

biomassa total (Mg ha
-1

), modelado por técnicas de geoestatística, para uma escala local 

e regional. Este mapa de referência foi obtido aproveitando os avanços metodológicos 

inseridos nas equações de expansão do volume comercial para biomassa total aplicados 

diretamente no nível de indivíduo arbóreo dos inventários do Projeto RadamBrasil 

(Brasil, Projeto RADAMBRASIL 1973-1983) para a Amazônia Brasileira (Nogueira et 

al. 2006, 2007, 2008).  

Portanto, os métodos desenvolvidos e empregados neste estudo podem ser 

aproveitados para uso da Comunicação Nacional para estimativa de emissões de GEE 

para atmosfera pelo setor de Uso da Terra e Florestas, por exemplo. 

 

4.5 Implicações dos cenários de emissões para Roraima 

 

A principal implicação dos resultados apresentados neste estudo é de suscitar o 

início de um debate de alto nível envolvendo todos os setores da sociedade em torno de 

questões importantes para o Estado de Roraima, como por exemplo, a necessidade da 

criação de uma política Estadual de Mudanças Climáticas
10

 (Moutinho et al. 2011; 

Pavan e Cemano 2012). Esse deve ser o primeiro passo a ser dado para a elaboração de 

um conjunto de medidas que visem reverter as altas taxas de desmatamento e emissões 

de GEE observadas hoje no Estado e reverter o atual quadro de abandono em que se 

encontra o meio ambiente em Roraima. Isto pode ser feito, por exemplo, conjuntamente 

                                                           
10

Roraima é o único estado da região Amazônica sem políticas de mudanças climáticas ou de discussão 

de marcos legais para implantação de REDD+ ou Serviços Ambientais (Pavan e Cemano, 2012).     
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com as discussões para a implementação do Zoneamento Econômico Ecológico – ZEE 

no Estado. 

No entanto, essas discussões vêm se arrastando ao longo dos anos enquanto se 

espera pela aprovação da Lei de Terras (questão fundiária) e do ZEE pela Assembléia 

Legislativa do Estado. Ambos os casos envolvem, naturalmente, muitos interesses 

políticos, conforme observado em outros trabalhos na Amazônia (Fearnside 1989; 

Oliveira 2005; Brito & Barreto 2009). Para alguns setores da sociedade, o 

desenvolvimento viria para Roraima apenas quando houvesse a transferência de terras 

da União para o Estado. Em 2009, como parte das negociações para a homologação da 

Terra Indígena Raposa Serra do Sol, teve início o processo de transferência de ~6 x 10
6
 

de ha das terras da União para o estado de Roraima, conforme Decreto 6754/2009, 

Medida Provisória 454/2009 e Lei 1149/2009 (ISA 2011). Assim, é esperado que o 

repasse dessas terras, a criação de novos municípios, a criação de novos PAs e a 

implementação de grandes obras de infraestrutura pelo governo federal, como a 

reconstrução da BR-319 (Porto Velho-RO a Manaus-AM) e a implantação da 

hidrelétrica do Bem Querer (médio Rio Branco), possam intensificar a ocupação 

desordenada do solo nos próximos anos em Roraima e aumentar as emissões de GEE.  

Sem uma ação forte por parte do Estado para controlar o desmatamento e que 

leve em consideração a regularização fundiária e o reordenamento do setor 

agropecuário, é esperado que o padrão não sustentável observado hoje em Roraima se 

perpetue em um ciclo vicioso impactando os estoques de florestas disponíveis (Nepstad 

et al. 2011; Browder et al. 2008; Ludewigs et al. 2009, D‘Antona et al. 2011). No 

entanto, para que essa ação ocorra é necessário o engajamento do Estado e de toda 

sociedade no desenvolvimento de políticas públicas, baseadas no conhecimento 

científico, que visem a fixação dos colonos em seus lotes (e.g. Robertson et al. 2008). 

Isto é necessário para a melhoria do manejo das pastagens ainda produtivas e 

recuperação de solos de pastagens degradadas. Além disto, a implantação de Sistemas 

Agroflorestais – SAF´s e plantios de enriquecimento de capoeiras, por exemplo, são 

necessários para o aproveitamento das grandes áreas de vegetação secundária 

observadas atualmente no Estado (Almeida et al. 2010; TerraClass 2013).  

Portanto, o grande desafio que se impõe para Roraima nas próximas décadas é 

evitar que novos ciclos de ocupação reproduzam cenários de ocupação desordenada da 

terra. A construção de cenários futuros de desmatamento e emissões de GEE, como os 
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propostos neste estudo, podem servir como modelos refinados para subsidiar os debates 

e discussões e ajudar o Estado de Roraima a superar esses desafios. 

5. Conclusão 

 

A dinâmica de mudanças de uso e cobertura da terra em Roraima no intervalo 

entre 2000 e 2010 foi marcada por grandes emissões de GEE decorrentes dos 

desmatamentos e da ocorrência de grandes incêndios florestais registrados em 2001, 

2003 e 2007 (anos de El Niño), realçando o forte sinergismo existente entre clima e 

tipos florestais abertos próximos da savana com a atividade humana.  

O estudo sugere que a reabertura e asfaltamento da BR-319 implicará em 

aumento nas emissões de GEE para a atmosfera em Roraima devido ao reinício de um 

novo ciclo de migração e de colonização desenfreada no Estado.  

O cenário RD-BAU indicou que as atuais taxas de crescimento da pecuária e da 

agricultura em Roraima podem resultar em grande emissão de GEE no futuro. A sua 

manutenção durante um longo período de tempo podem ser ainda mais danosas ao meio 

ambiente do Estado do que a reabertura da BR-319 seguida de controle do 

desmatamento em Roraima. 

A dinâmica de emissões de GEE dentro de cada cenário foi influenciada pelas 

zonas fitoclimáticas existentes em Roraima (Barni et al. manuscrito), indicando que 

distinções entre as zonas fitoclimáticas devem ser levadas em consideração dentro de 

análises de balanço anual dos GEE, principalmente, devido a grande suscetibilidade aos 

incêndios dos tipos florestais abertos (ecótonos e sazonais) associados a zona de maior 

déficit hídrico no Estado.  

A modelagem indicou também que as áreas de vegetação secundária podem se 

acumular mais no domínio do grupo florestal ombrófila do que no domínio do grupo 

florestal ecótono devido as condições climáticas e pela intervenção humana, 

influenciando as emissões de GEE. As áreas de vegetação secundária indicaram ser uma 

potencial paisagem que sequestra mais carbono do que o emitido pelo desmatamento no 

Estado de Roraima. No entanto estes resultados devem ser interpretados com cautela 

devido a pequena amostragem multitemporal utilizada no estudo representada pelas 

imagens de vegetação secundária de 2008 e 2010 ofertadas pelo TerraClass. 

O estudo aponta que uma análise regionalizada por estado, que inclua também 

emissões pela degradação por incêndios florestais e extração seletiva de madeira, pode 
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contribuir com a melhora da representação das emissões de GEE aproveitando 

diferenças regionais por tipos climáticos e fitofisionômicos. 
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ANEXO 2 

Dinamica-ego 

1.0 Calibração dos modelos MT e RD 

 O modelo MT foi calibrado em uma área de 100 x 100 km (10.000 km
2
) escolhida 

aleatoriamente entre 9 sub-áreas candidatas dentro da área de estudo (Figura S1). Esse 

tamanho de área de calibração foi proporcional as áreas de calibração utilizadas por 

Soares-Filho et al. (2006, 2013) por exemplo (1 cena Landsat), considerando a 

resolução espacial utilizada nos estudos (1 km e 250 m) e em nosso estudo (100 m). No 

caso da calibração do modelo RD este abrangeu toda a área de estudo (Soares-Filho et 

al. 2008, 2012). Isto foi necessário uma vez que o modelo é dependente do modelo 

econométrico e utiliza variáveis socioeconômicas no nível municipal. No entanto, o 

modelo RD como também o MT, foram validados em períodos diferentes daquele 

utilizado na calibração (2005-2010), como recomendado por Soares-Filho et al. (2012). 

 

Figura S1 - Área de calibração para o modelo MT (10.000 km
2
). 
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1.1 Premissas para o Modelo Mato Grosso (MT) 

 

Após a calibração e validação dos modelos de simulação, foram criados dois 

cenários para Roraima de 2011 a 2050 utilizando o MT adaptado para a nossa área de 

estudo. Um cenário de ―governança‖ (MT-GOV), considera a redução de 80% do 

desmatamento até 2020 (55 km
2
) a partir da média histórica observada no estado de 

1997 a 2006 (277 km
2
) (Barbosa et al. 2008; Ometto et al. 2009; Nepstad et al. 2009). 

Portanto, aplica as taxas reais observadas de 2011 a 2013 (Brasil, INPE/PRODES 2013) 

e a partir de 2014 a 2020 o modelo é forçado com uma taxa de decaimento exponencial 

calculada para o período de 2013 a 2020, supondo que fica mais difícil reduzir o 

desmatamento com o passar dos anos; e aplicada sucessivamente ao desmatamento 

calculado do ano imediatamente anterior, assim:  

 Tx.desmt(13-20) = ((Desmt(2020)/Desmt(2013))^(1/7)) - 1                      (eq. 5)                             

Onde: Tx.desmt(13-20) (-0,1582) é a taxa de decaimento exponencial aplicado ao 

desmatamento simulado entre 2014 a 2020; Desmt(2020)/Desmt(2013) é o desmatamento a 

que se quer chegar em 2020 (55 km
2
) e o desmatamento observado em 2013 (185 km

2
), 

respectivamente. A partir de 2020 o desmatamento é estabilizado em 55 km
2
 até 2050. 

Este cenário sugere o controle do desmatamento em Roraima por parte do 

governo estadual fazendo as taxas de desmatamento caírem para 55 km em 2020, 

conforme os compromissos assumidos voluntariamente pelo Brasil em 2009 na COP 15 

em Copenhagen – Dinamarca. A partir de 2020 as taxas seguem constantes (55 km) até 

2050. Para a efetivação deste cenário é presumido que o governo de Roraima e 

municípios consigam organizar e capacitar os órgãos ambientais do estado para, em 

conjunto (mobilização da sociedade civil organizada + políticas públicas + pessoal 

capacitado + viaturas + equipamentos), fazer cumprir efetivamente a legislação 

ambiental (Nepstad et al. 2009, 2011).  

Foi criado um cenário intermediário, chamado BAU-i (Business As Usual-

i=intermediário) MT-BAU-i, que considera redução linear do desmatamento de 2014 a 

2016 conforme linha de tendência observada de 2005 a 2013. Entre 2017 e 2020 o 

modelo é forçado com aumento no desmatamento com fator igual a 2,0 vezes as taxas 

observadas de 2010 a 2013. A aplicação desse fator se deve à presunção de aumento na 

taxa de migração para o estado devido a reabertura da BR-319 em 2016 refletindo no 

aumento também das taxas de desmatamento. Entre 2021 a 2024 o modelo é forçado 
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novamente com aplicação de taxa de decaimento exponencial (equação 5) sobre o 

desmatamento simulado neste período até chegar em 55 km
2
 em 2025, se estabilizando 

nesta taxa anual até 2050. Para a queda do desmatamento neste período (2021-2025) é 

sugerida uma reação enérgica do governo estadual no sentido de aplicar as metas 

estabelecidas em 2009 de redução do desmatamento em 80% da média histórica 

observada de 1997 a 2005 no estado (Barbosa et al. 2008; Ometto et al. 2009; Nepstad 

et al. 2009, 2011).   

1.2 Modelo REDD  

 

 
Figura S2. Em (A) grade de células de 4 x 4 km cobrindo todo estado de Roraima. (B) 

Mapa de Roraima com a localização das sedes dos municípios participantes da análise: 

(1) Boa Vista, (2) Bonfim, (3) Alto Alegre, (4) Amajarí, (5) Cantá, (6) Mucajaí, (7) 

Iracema, (8) Caracaraí, (9) Rorainópolis, (10) São João, (11) São Luiz e (12) Caroebe. 

Em (C) Terras Indígenas e Unidades de Conservação fora da delimitação da área de 

estudo. Em (D) grade de células dentro da área de estudo, válidas para a coleta e 

espalhamento de informações a nível local nos 11 municípios da análise.  



156 
 

Tabela S1. Lista de variáveis candidatas ao modelo econométrico. 

N Variável Fonte 

I Desmatamento acumulado até 2005 (km
2
) PRODES/Barni et al. s/d 

II Desmatamento entre 2000 a 2005 (km
2
) PRODES/Barni et al. s/d 

1 Precipitação média nos meses mais secos (mm: 1999/2005) NASA-TRMM (2013) 

2 Distância das estradas secundarias (m)  

3 Distância das estradas principais (m)  

4 Distância das estradas pavimentadas (m)  

5 Distância de Boa Vista (m)  

6 Distância do Centro Madeireiro de Rorainópolis (m)  

7 Densidade de estradas secundarias por célula (km)  

8 Percentual de Áreas Protegidas (TIs e UCs) nos municípios ISA (2012) 

9 Distância das TIs e UCs (m)  

10 Distância dos projetos de Assentamento (m) Brasil, INCRA (2007) 

11 Área ocupada por agricultura na célula (ha) Brasil, IBGE (2013b) 

12 Área ocupada por agricultura na célula 00-05 (ha) Brasil, IBGE (2013b) 

13 Área ocupada por pastagem produtiva na célula (ha) Brasil, IBGE (2013b) 

14 Área ocupada por pastagem degradada na célula (ha) Brasil, IBGE (2013b) 

15 Área ocupada por pastagem total (item 12 + 13: ha)  

16 Área ocupada por pastagem total 00-05 (ha)  

17 Área ocupada por vegetação secundaria da agricultura (ha) Brasil, IBGE (2013b) 

18 Área ocupada por vegetação secundaria da pastagem (ha) Brasil, IBGE (2013b) 

19 Cabeças de gado na pastagem produtiva por célula Brasil, IBGE (2013b) 

20 Cabeças de gado na pastagem degradada por célula Brasil, IBGE (2013b) 

21 Cabeças de gado na pastagem total (item 18 + 19) Brasil, IBGE (2013b) 

22 Taxa de lotação de gado pastagem produtiva por ha/muni   

23 Taxa de lotação de gado pastagem degradada por ha/muni  

24 Número de indivíduos em 2000 por município  Brasil, IBGE (2013b) 

25 Número de indivíduos em 2005 por município Brasil, IBGE (2013b) 

26 Taxa de migração 2000/2005  

27 População rural em 2005 por município   

28 Densidade de população rural por célula   

29 Percentual da população rural nos Projetos de Assentamento IBGE/ITERAIMA 

30 Crescimento do PIB entre 2002 a 2005 Brasil, IBGE (2013b) 
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Biomassa 

 

Tabela S2 - Estoque de biomassa original total (viva+morta; acima e abaixo do solo) e 

estimativa média ponderada, por unidade de área, da biomassa florestal do estado de 

Roraima, por fitofisionomia considerando o modelo preditor KDE. Para efeito de 

cálculo, foi desconsiderada as ações antropogênicas (desmatamento, extração seletiva e 

fogos florestais). 

Grupo (1) Código 

Viva 

acima do 

solo 

(10
6
 Mg) 

Morta 

acima do 

solo 

(10
6
 Mg) 

Viva 

abaixo 

do solo 

(10
6
 Mg) 

Estoque 

Biomassa 

Total        

(10
6
 Mg) 

% 
Média 

(Mg ha
-1

) 

Amplitude             

(Mg ha
-1

) 

Ombrófila Da 25,1 4,6 5,3 35,0 0,6 404,0 246,8-469,0 

  Db 301,6 54,7 64,1 420,4 6,6 419,0 211,6-482,0 

  Dm 728,2 132,1 154,9 1.015,1 16 400,9 237,8-498,0 

  Ds 1.673,1 302,4 356,4 2.331,8 36,8 404,2 153,0-486,0 

  Ab 8,3 1,5 1,8 11,6 0,2 432,1 340,0-462.0 

  As 179,3 33,2 38,9 251,4 4 395,1 261,6-486.0 

Total do grupo 2.915,1 528,9 621,4 4.065,3 64,3 404 189-488 

Ecótono LO  474,7 87,9 103,1 665,7 10,5 331,3 222,5-394,1 

  ON  594,9 110,1 129,2 834,2 13,2 318,8 245,6-391,1 

  SN  9,6 1,8 2,1 13,4 0,2 230,2 202,7-300,0 

  SO  42,3 7,8 9,2 59,3 0,9 277,3 229,7-347,4 

  TN  35,9 6,6 7,8 50,3 0,8 191,8 168,1-235,6 

Total do grupo 1.157,3 214,3 251,3 1.622,9 25,7 314 231-382 

Estacional Fa 9,8 1,8 2,1 13,7 0,2 237,3 177,9-321,7 

  Fs 31,3 5,8 6,8 43,9 0,7 171,4 140,5-270,8 

  Sa  68,9 3,9 0,0 72,8 1,1 185,1 108,0-221,1 

  Td 56,7 3,2 0,0 59,9 0,9 179,0 94,0-288,0 

Total do grupo 136,9 24,7 28,7 190,3 3 182 116-261 

Campinarana La 56,6 10,5 12,3 79,4 1,3 226,5 198,4-349,5 

  Ld 259,6 48,1 56,4 364 5,7 214,2 150,0-391,6 

Total do grupo 316,2 58,6 68,7 443,4 7 216 158-384 

Total geral 4.525,4 826,4 970,1 6.322,0 100 345 133-434 

As: Ombrófila aberta sub-montana; Da: Ombrófila densa aluvial; Db: Ombrófila densa de terras baixas; 

Dm: Ombrófila densa Montana; Ds: Ombrófila densa sub-montana; Fa: Aluvial sazonal semidecídua; Fs: 

Sazonal semidecídua sub-montana; La: Campinarana Arborizada; Ld: Vegetação Lenhosa Oligotrófica 

em áreas arenosas; LO: Contato campina/floresta ombrófila; ON: Contato floresta ombrófila/floresta 

sazonal; Sa: Savana arborizada; SN: Contato savanna/floresta sazonal; SO: Contato savana/floresta 

ombrófila; Td: Savana estépica florestada; TN: Ecótono Savana Estépica/Floresta Estacional. Ab: 

Ombrófila aberta de terras baixas.   
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Tabela S3. Parâmetros de emissão de GEE da PPE.  

Descrição Tipo de gás Peso do gás (Mg ha
-1

) 
C eq. CO2   

(Mg ha
-1

) 

Gado  CH4 0,0152 0,3192 

Solo de pastagens N2O 0,0036 1,116 

Perdas sumidouro/fonte CH4 0,0004 0,0084 

Perdas cupins floresta CH4 -0,0118 -0,2478 

Carbono do solo (0-800 cm)* CO2 2,07 2,07 

Total     3,2658 

IPCC (2006); *Fearnside e Barbosa (1998). 
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Resultados  

 

Tabela S4. Área (km
2
) e biomassa perdida por desmatamento (Mg) por grupo florestal 

no estado de Roraima de 2000 a 2010. Letras maiúsculas iguais nas médias anuais de 

perdas de biomassa total indica que não houve diferença entre os grupos (t= 2,08; p= 

0,2277; α=0,05). Houve diferença significativa entre as médias anuais por unidade de 

área (Mg ha
-1

: t= 2,1; p<0,0000; α=0,05).  

  
 

ECÓTONO 

 
 

OMBRÓFILA 
  

TOTAL 

Ano 
Área 

(km
2
) 

Biomas

sa 

perdida 

(10
6 

Mg) 

Biomassa 

média 

(Mg ha
-1

) 

Área (km
2
) 

Biomas

sa 

perdida

(10
6
 

Mg) 

Biomassa 

média 

(Mg ha
-1

) 

Área 

(km
2
) 

Bioma

ssa 

(10
6
 

Mg) 

2000 117,9 3,5 296,9 170,5 7,4 434,0 288,4 10,9 

2001 179,4 5,3 295,4 144,5 6,1 422,1 323,8 11,5 

2002 54,4 1,7 312,5 98,9 4,3 434,8 153,4 6 

2003 339,2 10,3 303,7 158,4 6,6 416,7 497,6 16,9 

2004 148 4,5 304,1 152,8 6,5 425,4 300,9 11,1 

2005 110 3,4 309,1 158,8 6,9 434,5 268,9 10,4 

2006 124,3 3,9 313,8 99,3 4,3 433,0 223,6 8,2 

2007 161,1 5 310,4 140,1 6 428,3 301,3 11,1 

2008 216 6,6 305,6 146 6,3 431,5 362 12,8 

2009 49,2 1,6 325,2 62,4 2,7 432,7 111,7 4,3 

2010 43,1 1,4 324,8 63,9 2,8 438,2 107 4,2 

Média 140,3 5,7
A
 305,9

A
 126,9 5,9

A
 429,2

B
 267,1 9,8 

Total 1.542,8 47,3   1.395,7 60,0   2.938,5 107,3 
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Tabela S5. Produção anual de carvão (Mg transformado para C-CO2 multiplicando o 

valor por 0,655 e multiplicando por 3,66666667 (Barbosa e Fearnside 1996)) em 

Roraima de 2000 a 2010 por desmatamento (queima inicial + 3 requeimas típicas) e por 

grupo florestal. Não houve diferença significativa (α=0,05) entre as médias anuais de 

produção de carvão dos grupos florestais no período analisado (t=2,1; p=0,199).  

 

Ano  
ECÓTONO 

(Mg) 

C-CO2 

(x 10
6
 

Mg) 

OMBRÓFILA 

(Mg) 

C-CO2 

(x 10
6
 

Mg) 

Total C-

CO2 (x 

10
6
 Mg) 

2000 39.759,00 0,1 82.400,90 0,2 0,29 

2001 57.357,10 0,1 66.683,60 0,2 0,30 

2002 18.418,10 0,0 47.144,00 0,1 0,16 

2003 106.080,10 0,3 67.255,90 0,2 0,42 

2004 46.423,50 0,1 67.230,20 0,2 0,27 

2005 37.428,50 0,1 75.938,90 0,2 0,27 

2006 43.163,10 0,1 48.140,90 0,1 0,22 

2007 51.805,70 0,1 61.914,50 0,1 0,27 

2008 73.668,30 0,2 70.056,80 0,2 0,35 

2009 17.219,40 0,0 30.396,50 0,1 0,11 

2010 14.932,80 0,0 30.134,40 0,1 0,11 

Média 46.023,20
A
 0,1 58.845,10

A
 0,1 0,25 

Total 506.255,40 1,2 647.296,60 1,6 2,77 
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Tabela S6. Área incendiada (Área Incen.: x 10
3 

km
2
), área de exploração madeireira 

(Expl.Mad.: x 10
3 

km
2
), biomassa original atingida (Biom. Orig.: x 10

6
 Mg), biomassa 

perdida por incêndio (Biom. Incen.: x 10
6 

Mg) e biomassa perdida por exploração 

madeireira (Biom. Expl. Mad.) em Roraima por grupo florestal de 2000 a 2010.  

Grupo 
Área 

Incen.  

Biom. 

Orig. 

em 1975 

Biom. 

Incen. 

97/98 - 

2010 

Biom. 

Incen.  

2000 a 2010  

Área 

Expl. 

Mad. 

Biom. 

Expl. 

Mad. 

Redução% 

(97/98-2010)  

Ecótono 2,137 66,76 31,16 28,03 1,246 3,14 51,4 

Ombrofila 0,292 11,32 5,49 4,94 0,1 0,26 51,7 

Estacional 0,028 0,48 0,23 0,2 0,004 0,01 48,0 

Campinarana 0,144 2,75 1,26 1,13 0,048 0,12 50,4 

Total 2,601 81,31 38,14 34,31 1,359 3,53 51,2 
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Tabela S7. Área total incendiada (x 10
3
 km

2
) e estimativa de emissão de GEE (x 10

6
 

Mg de C-CO2) em Roraima considerando as recorrências de incêndios e o efeito da 

exploração madeireira. Incen. = incêndio. 

Ano 1
o 
Incen. 2

o 
Incen. 3

o 
Incen. 4

o 
Incen. 

Emissão Emissão            

Total 2000-2010 

-  1997/1998 - - - - - 

2000 0,036 0,007     0,039 0,047 

2001 1,536 2,383     2,427 0,432 

2002 0,033 0,051 0,011   0,062 0,095 

2003 21,435 32,674 0,315 0,011 33,983 54,432 

2004 0,004 0,004 0,015 0,004 0,026 0,029 

2005       

2006 0,049 0,055 0,117 0,000 0,188 0,221 

2007 3,274 5,170 5,438 0,066 10,710 13,948 

2008 0,008 0,000 0,077 0,000 0,085 0,085 

2009 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,004 

2010 0,019 0,000 0,172 0,026 0,217 0,217 

Total (Mg) 26,417 40,352 6,145 0,106 47,764 73,017 

Área (km
2
) 2,600 2,535 0,454 0,008 2,997 5,532 
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Tabela S8. Balanço anual de emissões de GEE em Roraima de 2000 a 2010 (x10
6 
Mg C-

CO2). Incen. = incêndio; Decomp. = Decomposição. Estão incluídas as emissões dos 

grupos Campinarana e Estacional. 

Ano 
Paisagem 

(km2) 
Incen.  

Queima 

+ 

Decomp. 

Paisagem  Clearing  Regrowth  
Emissão 

Total  

Balanço 

anual  

2000 4988,9 0,0 17,9 1,4 1,2 -2,9 20,5 17,6 

2001 5299,6 2,4 19,1 1,5 1,3 -3,1 24,2 21,2 

2002 5653,2 0,1 9,9 1,6 1,4 -3,3 12,9 9,6 

2003 5819,4 34,0 28,5 1,6 1,4 -3,4 65,5 62,2 

2004 6359,3 0,0 18,3 1,8 1,6 -3,7 21,7 18,0 

2005 6677,4 0,0 17,2 1,8 1,6 -3,9 20,7 16,8 

2006 6961,5 0,2 13,5 1,9 1,7 -4,1 17,4 13,3 

2007 7201,1 10,7 18,5 2,0 1,8 -4,2 32,9 28,7 

2008 7525,4 0,1 21,4 2,1 1,8 -4,4 25,4 21,0 

2009 7913,2 0,0 7,0 2,2 1,9 -4,6 11,1 6,5 

2010 8037,1 0,2 6,8 2,2 2,0 -4,7 11,2 6,5 

MÉDIA 6585,1 4,3 16,2 1,8 1,6 -3,8 24,0 20,1 

TOTAL 
_ 
 47,7 178,1 20,0 17,7 -42,2 263,6 221,4 
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Tabela S9. Desmatamento (km
2
) de 2011 a 2050 em áreas atingidas por incêndios 

florestais de sub-bosque de 2000 a 2010, por grupo florestal e CO2 descontado (Mg) 

considerando a degradação da biomassa por recorrência de incêndios e extração seletiva 

de madeira.  

  OMBRÓFILA ECÓTONO   

Cenário 
Área (km

2
) 

CO2 

(Mg) 

Área 

(km
2
) 

CO2 

(Mg) 

Área 

Total  

Emissão 

Total 

MT-GOV 4,5 848,6 103,6 19.447,3 108,1 20.295,9 

MT-BAU 6,5 1.224,0 163,7 30.731,9 170,2 31.955,9 

RD-GOV 3,4 628,9 74,1 13.909,2 77,5 14.538,1 

RD-BAU 15,7 2.945,5 268,7 50.449,6 284,4 53.395,1 

 

 

 

 

 

Tabela S10. Balanço Anual de Emissões (x10
6 

Mg C eq- CO2) 2011-2050. Inclui 

emissões de campinarana + Estacional. 

Fonte MT-GOV MT-BAU-i RD-GOV RD-BAU 

Queima+Decomp. 184,9 274,9 194,4 501,3 

Paisagem 127,6 140,7 128,8 149,8 

Clearing 140,0 151,3 139,5 150,5 

Emissão Total 452,5 566,9 462,7 801,6 

Regrowth -346,9 -384,0 -283,4 -352,1 

Balanço final 105,6 182,9 179,3 449,4 
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Tabela S11. Distribuição da vegetação secundária (km
2
) entre os grupos florestais nos cenários. Veg.Sec= Vegetação secundária; Veg.Sec 

Persist= Vegetação secundária persistente. Letras diferentes entre as linhas (2ª coluna) e entre as colunas (3ª coluna em diante) representa 

diferença significativa (Wilcoxon test; α=0,05; n=40 anos) entre as médias. *= p< 0,05; **= p< 0,01; ***=p< 0,0000.  

Cenário 
Veg.Sec 

(km
2
) 

Veg.Sec (km
2
)  

Veg.sec Persist 

(km
2
) 

Clearing (km
2
) Regrowth (km

2
) 

Ecótono Ombrófila Ecótono Ombrófila Ecótono Ombrófila Ecótono Ombrófila 

MT-GOV 5.986
A

 2.091
A

 2.942
B***

 1.101
A

 1.716
B***

 233
A

 221
B*

 256
A

 257
A

 

MT-BAU 6.506
A

 2.281
A

 3.183
B***

 1.103
A

 1.727
B***

 259
A

 233
B***

 290
A

 279
B***

 

RD-GOV 4.824
B***

 
_
 

_
 

_
 

_
 

_
 

_
 

_
 

_
 

RD-BAU 5.610
B***

 
_
 

_
 

_
 

_
 

_
 

_
 

_
 

_
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    CONCLUSÃO GERAL  

 

 O estudo apresentou avanços importantes para a diminuição das incertezas das 

estimativas de emissões de GEE para a atmosfera em Roraima em relação a estudos 

anteriores relacionados na mesma linha de pesquisa. A saber: aumento da resolução 

espacial (100 m) e melhora na resolução temporal na aquisição dos dados de 

desmatamento e incêndios florestais; modelagem de um mapa de referencia para 

biomassa total no nível local e regional; inclusão das emissões de GEE por incêndios 

florestais considerando fatores como recorrência de incêndios e extração seletiva de 

madeira. O estudo também indicou a existência de duas zonas fitoclimáticas 

influenciando distintamente as emissões de GEE para a atmosfera em Roraima e que 

devem ser consideradas nos cálculos visando a melhora das estimativas.  

A partir dos resultados apresentados neste estudo podemos concluir que o Estado 

de Roraima apresenta características ambientais diferenciadas, e que estas distinções 

devem ser consideradas nos cálculos gerais de estoque de carbono e emissão de gases 

do efeito estufa por perturbações antropogênicas nos sistemas florestais regionais. Os 

métodos aqui explicitados podem ser replicados em outras partes da bacia amazônica, 

considerando zonas fitoclimáticas e a existência de uma rede de inventários florestais 

georreferenciados como, por exemplo, o do Projeto RADAMBRASIL. 
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