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Resumo 

 

O trabalho visou analisar políticas de assentamento aplicadas em duas áreas no território 

da Amazônia Legal, por meio de análises de geoprocessamento. Até 2010 foram criados 

na Amazônia cerca de 3.000 Projetos de Assentamentos, os efeitos desse processo podem 

tanto ser positivos por acarretar uma melhor qualidade de vida aos assentados, quanto 

negativos ao proporcionar um aumento no processo de desflorestamento. Para o 

monitoramento de supressão de vegetação desses assentamentos foi utilizado análises por 

meio do sensoriamento remoto do sequestro florestal de carbono (CO2flux). Foram 

analisadas por meio do sequestro florestal de carbono, a dinâmica envolvida entre os 

diferentes anos de gestão dos assentamentos e o desmatamento da região. Para ambas as 

áreas foram geradas índices de CO2flux para os anos de 2004, 2008, 2011 e 2014 e 

posteriormente classificadas em VFA (vegetação fotosssinteticamente ativas), NFA (não 

fotossinteticamente ativas) e nuvens. A política de pagamentos por serviços ambientais 

demonstrou-se eficiente no processo de controle do desmatamento para o Núcleo PSA, e 

o assentamento Bom Jardim apresentou estabilização das taxas de áreas desmatadas. 

Palavras-chave: Sequestro florestal de carbono, projetos de assentamentos, 

desmatamento
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Abstract 

 

The study aim to analyze settlements policies in two areas in the Legal Amazon by 

geoprocessing analysis. Until 2010 were created 3.000 settlements projects in Amazon 

Forest, its effects can be both positive resulting on a better quality of life for the 

population as a negative effect by providing an increase in the deforestation process. Were 

analyzed by forest carbon abduction the dynamics between two different managements 

on settlements projects. For both projects were used the remote sensing of forest carbon 

abduction (CO2flux rates) for the years of 2004, 2008, 2011 and 2014 and posteriorly 

were classified in photosynthetically active vegetation (VFA), not photosynthetically 

active vegetation (NFA) and clouds. The policy for payments on environmental services 

has demonstrated to be an efficient tool to control the deforestation in the Núcleo PSA 

settlement, and the Bom Jardim settlement showed stabilization on the deforestation rates. 

 

Keywords: Settlements projects, deforestation, forest carbon hijacking 
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1. Introdução 

 

Até 2001, foram criados na Amazônia cerca de 3.000 Projetos de Assentamento em 

uma área de aproximadamente 460 mil km2, com cerca de 655.300 lotes (INCRA, 2001). 

Ou seja, na região Amazônica, que concentra 15% da população rural do país, estão 

concentrados 55% dos lotes distribuídos pelo INCRA, sendo 64% do total criados desde 

2003 (Tourneau & Bursztyn, 2010). Esse processo de apropriação da região Norte do País 

é um reflexo histórico de políticas públicas para ocupação da área, sendo identificados 

dois grandes momentos, até 1980 e a partir de 1980. No primeiro momento o processo de 

desbravamento era induzido pelo Estado, com a abertura de estradas, projetos de 

colonização, incentivos fiscais à atividade pecuária e especulação fundiária. No segundo 

momento, o processo de ocupação ganha caráter espontâneo movido pela valorização 

econômica do território e por interesses privados na exploração de recursos naturais, 

especialmente pelas atividades madeireira e pecuária (Diniz et al, 2009). Sobre  a questão 

que envolve políticas de assentamentos observa-se que, por um lado, alguns autores 

ressaltam a importância dos avanços sociais que os assentamentos representam na 

sociedade (Cardoso, 1997) e, por outro lado, outros observam justamente o papel desses 

assentamentos no processo de desflorestamento (Brandão Jr. & Souza Jr., 2006).  

Projeto de assentamento é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre 

si, instaladas pelo Incra onde originalmente existia um imóvel rural pertencente a um 

único proprietário (INCRA, 2015). Para o presente estudo foram analisadas duas áreas 

localisadas no oeste do Pará, o primeiro é o assentamento Bom Jardim, que foi 

oficialmente criado em dezembro de 1997 por meio da portaria INCRA/SN (01) nº 89, 

atualmente com 704 famílias assentadas em uma área de 87.600 ha (INCRA, 2015). O 

segundo é o  Núcleo PSA (Núcleo por Pagamentos de Serviços Ambientais), que surgiu 

como uma proposta do Programa de Desenvolvimento Socioambiental da Produção 

Familiar Rural (PROAMBIENTE), política pública criada em 2000 com o objetivo de 

viabilizar recursos orçamentários para pagamento por serviços ambientais na Amazônia 

Legal (Mattos, 2011).  

Em agosto de 2013, o Incra firmou Termo de Compromisso com o Ministério 

Público Federal (MPF) visando reduzir o desmatamento em assentamentos da Amazônia 

Legal. Em reunião com os superintendentes Regionais do Instituto na região da Amazônia 
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Legal, foi assumido por eles o compromisso de instituir uma agenda de ações que tem 

como prioridade tornar os projetos de assentamentos ambientalmente sustentáveis e 

consolidados do ponto de vista legal, tornando-os comunidades rurais autônomas 

(INCRA, 2015). Para isso o Incra também firmou acordo de cooperação técnica com a 

ONG Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), que possui experiência em 

assentamentos. Dessa forma os assentamentos Bom jardim e o Núcleo PSA passaram a 

partir de 2012 de responsabilidade do Incra e do Ministerio do Meio Ambiente (MMA), 

respectivamente, para o Programa de Assentamentos Sustentáveis (PAS) executado pela 

organização civil (INCRA, 2014). 

Para avaliação dos impactos causados por esses assentamentos ao meio ambiente, 

estudos recentes ressaltam a utilização dos índices de vegetação espectrais para estimar a 

biomassa, o estoque e o sequestro de carbono, tais como, os de Rahman (2001), Baptista 

(2003), Cerqueira & Rocha (2007), Junges et al. (2007). O Índice De Vegetação Da 

Diferença Normalizada (NDVI) (Rouse et al,1973) expressa a diferença de reflectância 

entre a feição de absorção do vermelho (660nm) e o aumento de albedo que ocorre nos 

espectros de vegetação após o início do infravermelho próximo (800nm) sendo 

considerado, por muitos autores, como um bom estimador de biomassa e, como 

consequência, pode ser relacionado ao estoque de carbono nas plantas (COLTRI et al, 

2009). Já o Índice De Vegetação Fotossintético (PRI) (GAMON et al., 1997), expressa a 

relação entre as bandas do verde (570nm) e azul (531nm), e pode ser relacionado com a 

taxa fotossintética (Rahman et al, 2000). Segundo Rahman et al. (2000), o sequestro de 

carbono pela vegetação depende da integração desses dois índices (NDVI e PRI), que 

geram um novo índice: o CO2flux. Segundo Martins e Baptista (2013) o sequestro 

florestal de carbono pela vegetação, CO2flux, pode ser usado para se analisar os efeitos 

do desmatamento e a supressão da vegetação em projetos de assentamento. Para o 

presente estudo foram analisadas por meio do sequestro florestal de carbono, a dinâmica 

envolvida entre os diferentes anos de gestão dos assentamentos e o desmatamento da 

região.   

O objetivo do trabalho é analisar os efeitos do desmatamento em duas políticas 

públicas de assentamento, para isso, foi estudada a dinâmica dos níveis de CO2flux dentro 

de um período de 10 anos, para as áreas dos assentamentos Bom Jardim e o Núcleo PSA. 

Neste estudo espera-se comprovar, por meio das análises do sequestro florestal de 

carbono, que o Núcleo PSA apresenta uma melhor dinâmica de combate ao desmatamento 

do que o assentamento Bom Jardim, devido sua participação desde 2004 (ano de 
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execução) do programa PROAMBIENTE, e estipula-se que a partir de 2012 ambas as 

áreas apresentarão melhoria sobre os efeitos do desmatamento, já que a partir desta data 

iniciam-se os trabalhos do projeto Programa de Assentamentos Sustentáveis. 

 

2. Material e Métodos 

2.1 Caracterização da área de estudo 

 

O assentamento Bom Jardim e o Núcleo PSA (Figura 1) se localizam na região 

oeste do Pará. Esse território contém 28 municípios, com população de mais de 1,2 

milhões de habitantes e área de aproximadamente 757 mil Km2 (IBGE, 2014). É uma 

região predominantemente de cobertura florestal e com alto grau de conservação em que 

o desmatamento até 2009 atingiu quase 60 mil Km2, o que equivale a 8% da área total. 

(ICMBIO, 2012). De acordo com Michelotti e Rodrigues (2004) assentamentos 

contemplados pelo programa PRONAF- Programa Nacional de Fortalecimento da 

Agricultura Familiar- para a região Sul e Sudeste do Pará em 2002 teriam apenas 30% de 

sua área destinada a Reserva Legal, contradizendo a legislação ambiental atual do Código 

Florestal (Lei n°12.651/2012). Nesta região, caracteriza-se também pela existência de um 

conjunto de terras indígenas compostas pelas aldeias de Bacaja, Koatinemo, Araweté 

igarapé ipixuna e Kararaô (FUNAI, 2015). E um mosaico de unidades de conservação 

que incluem a Reserva Extrativista Verde para Sempre, Floresta Nacional de Caxiuana, 

Floresta Nacional de Carajás e Reserva Biológica do Tapirapé (ICMBIO, 2012). Apesar 

dessas áreas não intersectarem os assentamentos estudados, elas compõe uma proteção 

de mais de 500.000 Km2 de áreas de floresta e várzea, sendo de extrema importância para 

conservação e manutenção da floresta nativa (IPAM, 2015). Até 2010, haviam 216 

projetos de assentamento reconhecidos no oeste do Pará, sendo 212 federais e 4 estaduais, 

estes assentamentos são coordenados pela Superintendência do INCRA de Santarém (SR 

30) e suas três unidades avançadas (Altamira, Itaituba e Monte Alegre) e pelo ITERPA-

Instituto de Terras do Pará (INCRA, 2015). Esses assentamentos têm capacidade para 

abrigar até 108 mil famílias, em uma superfície total de 97,8 mil Km2 e são de várias 

modalidades, entre elas: Projetos de Assentamentos convencionais (PAs), Projetos 

Agroextrativistas (PAEs), Projetos de Desenvolvimento Sustentável (PDSs), Projetos 



 

11 

 

Casulos (PCAs), Projetos Quilombolas (PAQs) e Projetos Integrados de Colonização 

(PICs) (INCRA, 2015). 

 

Figura 1. Mapa de localização do Núcleo PSA e do assentamento Bom Jardim (224/63; 225/62 e 225/63 

do sensor TM do Landsat 5). 

O Projeto de Assentamentos convencional (PA) do Bom Jardim está localizado às 

margens da Rodovia Transamazônica (BR-230), nos municípios de Pacajá, Senador José 

Porfírio e Anapu (Pará). As famílias assentadas são compostas de pequenos produtores 

familiares que praticam a agricultura de corte-e-queima à subsistência, pecuária e 

exploração manejada de madeira, há também algumas famílias envolvidas em iniciativas 

de produção orgânica de cacau, bem como projetos de manejo florestal comunitário e 

psicultura (IBGE, 2014). Até 2012, este assentamento não participava oficialmente de 

nenhuma política pública de incentivo à produção de baixo consumo de carbono, sendo 

incorporado em dezembro de 2012 ao projeto de assentamentos sustentáveis do Instituto 

de Pesquisa da Amazônia, que visa promover a adoção de estratégias voltadas para 

combater os vetores do desmatamento e degradação florestal, a partir da implementação 

de um novo modelo produtivo de baixa pressão sobre a floresta em pé e de maior potencial 

econômico. 
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Por iniciativa dos movimentos sociais rurais da Amazônia iniciou-se, de 2000 a 

2002, uma proposta de política pública denominada “Programa de Desenvolvimento 

Socioambiental da Produção Familiar Rural” (Proambiente), na qual era pautada uma 

revisão dos processos produtivos em busca de maior sustentabilidade ecológica. O 

Proambiente possui outra relevante particularidade: foi concebido como projeto da 

sociedade civil organizada da Amazônia Legal (2000–2002), passou por um período de 

transição em 2003, tendo sido provisoriamente alocado no Subprograma Projetos 

Demonstrativos (PDA) da Secretaria de Coordenação da Amazônia (SCA) do Ministério 

do Meio Ambiente (MMA), até se tornar um programa governamental piloto inserido no 

Plano Plurianual 2004–2007, sob responsabilidade da Secretaria de Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável (SDS) do MMA (MATTOS et al., 2011). O Proambiente 

foi proposto para operar em 11 sub-regiões amazônicas que apresentavam capital social 

com experiências positivas na execução de projetos piloto, as sub-regiões foram 

denominadas “Pólos do Proambiente” (MATTOS et al., 2011). É neste contexto que surge 

o Núcleo PSA. Inicialmente a proposta de transferência de renda sob critérios ecológicos 

se daria por meio de constituição de fundo governamental alimentado por ecotaxas de 

empreendimentos que impactam o meio ambiente. A proposta de transição gradativa de 

sistemas produtivos associada à valoração de serviços ambientais foi inspirada nos 

conceitos de Economia Ecológica, isto é, por meio de ressarcimento dos custos de 

investimentos ecológicos que têm retornos não necessariamente econômicos, mas 

socioambientais, como a eliminação do uso do fogo na agricultura (MATTOS et al., 

2011). 

Para o cálculo do pagamento dos serviços ambientais, foi considerado que o 

caminho para o sucesso da aplicação do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte 

(FNO) ao setor de produção familiar rural  deve passar pela intensificação do uso da terra. 

Ao analisar dados do FNO operados de 1991 a 1999, demonstrou-se que a maior 

rentabilidade média observada por unidade de área utilizada foi a da agricultura com base 

em culturas perenes (R$ 354,87/ha – valor de referência: 2.000), sendo assim esse valor 

foi tomado como base para operação do programa Proambiente (MATTOS et al., 2011).  

Com o término do projeto-piloto PROAMBIENTE em 2007, é firmado acordo de 

cooperação técnica entre o Incra e o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 

(IPAM). Para essa nova etapa foram priorizados os projetos localizados na BR-163 

(Cuiabá/Santarém); e ainda, o mapeamento do passivo ambiental e o estudo da dinâmica 
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do desmatamento para, a partir daí, buscar soluções para cada situação. É dessa forma 

que em dezembro de 2012, o Núcleo PSA composto por 350 famílias se inserem nas 

atividades propostas pelo projeto de assentamentos sustentáveis (PAS), e além disso, são 

também  beneficiadas pelo pagamento complementar decorrente do cumprimento de um 

protocolo de “boas práticas” e pelos serviços ambientais resultantes da redução do 

desmatamento em seus lotes (IPAM, 2012). 

Tabela 1. Resumo descritivo da gestão dos assentamentos. 

ANO ÁREA GESTÃO 

2004 Bom Jardim INCRA- Assentamento Convencional 

Núcleo PSA MMA- Proambiente/Pagamento por serviços ambientais 

2008 Bom Jardim INCRA- Assentamento Convencional 

Núcleo PSA MMA- Último ano do Proambiente/Pagamento por serviços ambientais 

2011 Bom Jardim INCRA- Assentamento Convencional 

Núcleo PSA MMA- Término do Proambiente 

2014 Bom Jardim IPAM- Programa de Assentamentos Sustentáveis 

Núcleo PSA IPAM- Programa de Assentamentos Sustentáveis/Pagamento por serviços 

ambientais 

 

 

2.2 Pré-Processamento dos dados 

 

Para realização do presente trabalho foram selecionadas 4 cenas que 

apresentassem a menor cobertura de nuvens para os anos de: 2004, 2008, 2011 e 2014 

(Tabela 02). 
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Tabela 2. Características das cenas de estudo para os anos de 2004, 2008, 2011 e 2014. 

ANO SATÉLITE/SENSOR ÓRBITA/PONTO DATA FONTE PROJEÇÃO DATUM 

2004 LANDSAT 5/TM 224/63; 225/62 e 

225/63 

25/07;01/08;01/08 INPE UTM 22S WGS-84 

2008 LANDSAT 5/TM 224/63; 225/62 e 

225/63 

04/07;04/07;11/07 INPE UTM 22S WGS-84 

2011 LANDSAT 5/TM 224/63; 225/62 e 

225/63 

29/07;04/07;04/07 INPE UTM 22S WGS-84 

2014 LANDSAT 5/OLI 224/63; 225/62 e 

225/63 

05/07;28/07;28/07 USGS UTM 22S WGS-84 

 

As técnicas de pré-processamento são, essencialmente, funções operacionais para 

remover ou corrigir os erros e as distorções introduzidos nas imagens pelos sistemas 

sensores devidos a erros instrumentais (ruídos espúrios), às interferências da atmosfera 

(erros radiométricos) e à geometria de imageamento (distorções geométricas). (Meneses 

& Almeida, 2011). 

O georreferenciamento trata-se de correções de distorções nas cenas decorrente 

de inúmeros fatores, tais como a rotação da terra durante o tempo de imageamento, 

curvatura da Terra, campo de visada do sensor entre outros. Essa ação é responsável por 

padronizar as coordenadas geográficas em diferentes cenas fazendo com que um pixel em 

cenas de diferentes datas possua a mesma coordenada (Martins & Baptista, 2013). Para o 

presente trabalho não foi necessário o georreferenciamento das imagens fornecidas pelo 

INPE e USGS já que elas foram disponibilizadas com o devido sistema de projeção de 

coordenadas WGS-84. Após a seleção das cenas, utilizou-se o programa ENVI 5 Classic 

para processamento das imagens.  

A correção atmosférica consiste em um processamento que visa minimizar as 

distorções espectrais causadas pelo espalhamento e pela absorção da radiação 

eletromagnética devido a sua interação com a atmosfera (Martins & Baptista, 2013). 

Sendo assim, foi aplicado o método de correção atmosférica QUAC (Quick Atmosferic 

Correction) no qual se baseia em correções a partir de modelos empíricos utilizando-se 

somente as informações contidas na própria cena, não necessitando de informações 

auxiliares de aquisição de dados, sendo utilizados especialmente em imagens 

multiespectrais e hiperespectrais obtidos na faixa do espectro óptico refletido (0,4 a 2,5 

μm) (Martins & Baptista, 2013).  
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Como parte do pré-processamento foi realizado um mosaico (MOSAICKING) 

para as imagens referentes ao mesmo ano, e posteriormente registro (REGISTRATION) 

das cenas, utilizando-se a imagem do ano de 2004 como referência para o devido 

alinhamento.  

2.3 Processamento dos dados 

 

Rahman et al (2000) concluíram em suas análises, que um simples modelo 

baseado em dois parâmetros, sendo um a quantidade de radiação fotossintética absorvida 

pela vegetação verde (NDVI) e o outro a eficiência (PRI) podem capturar maior parte da 

variação do fluxo fotossintético em paisagens de floresta boreal, denominando-a de CO2 

flux. Neste caso, iremos utilizar esse índice para investigar a dinâmica do desmatamento 

na região observada. 

Para o presente estudo foram utilizados os Índice de Vegetação Normatizada- 

NDVI (Rouse et al, 1973) e o Índice de Vegetação Fotossintético- PRI (Gamon et al., 

1997). O NDVI possibilita o mapeamento da vegetação fotossinteticamente ativa em uma 

determinada área. É considerado por muitos autores como um bom estimador de 

biomassa, consequentemente pode ser relacionado com o estoque de carbono na planta 

(Coltri et al, 2009). 

Já o PRI expressa a relação entre as bandas do verde e azul e segundo Rahman et 

al (2000), pode ser relacionado com a eficiência do uso da luz no processo fotossintético. 

Salienta-se, porém, que os dados de PRI devem ser reescalonados para valores positivos, 

gerando um novo índice, o sPRI. Assim, o sequestro florestal de carbono depende da 

integração desses dois índices (NDVI e sPRI), que geram um novo índice: o CO2flux 

(Baptista, 2003, 2004). 

Os índices espectrais NDVI, PRI e sPRI são expressos de acordo com as seguintes 

equações 1, 2 e 3, respectivamente: 

 

(1) 𝑁𝐷𝑉𝐼 = (𝑅𝑥−𝑅𝑦)

(𝑅𝑥+𝑅𝑦)
 

Onde,  
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Rx= Reflectância relativa à banda 4 do Landsat TM 5, e banda 5 do Landsat OLI 8. 

Ry= Reflectância relativa à banda 3 do Landsat TM 5, e banda 4 do Landsat OLI 8. 

 

(2) 𝑃𝑅𝐼 =
(𝑅𝑎−𝑅𝑏)

(𝑅𝑎+𝑅𝑏)
 

Onde, 

Ra= Reflectância relativa à banda 1 do Landsat TM 5, e banda 2 do Landsat OLI 8. 

Rb= Reflectância relativa à banda 2 do Landsat TM 5, e banda 3 do Landsat OLI 8. 

 

(3) 𝑠𝑃𝑅𝐼 = (𝑃𝑅𝐼+1)

2
 

 

Desta forma, para obtenção do fluxo de CO2 realizaram-se as seguintes etapas de 

processamento: (I) a geração do NDVI e do PRI; (II) reescalonamento do PRI, gerando o 

sPRI; (III) determinação do índice de fluxo de carbono, realizado a partir da multiplicação 

do NDVI com o sPRI (Baptista, 2003). 

A partir da imagem de CO2flux, obteve-se a classificação de três componentes 

pelo módulo Density Slice: áreas não fotossinteticamente ativas (NFA – números digitais 

variando de 0.1401 a 0.32), vegetação fotossinteticamente ativas (VFA– números digitais 

variando 0.3201 a 0.5) e nuvem (números digitais variando de 0,001 a 0,14). Para 

determinação desses componentes avaliou-se a variação do histograma de cada imagem, 

para que desta forma fosse determinado o melhor intervalo digital para cada classificação. 

Após classificação, as classes foram exportadas, por meio do módulo - Band Threshold 

to ROI - para obtenção das áreas em hectares e depois relativizadas em percentuais para 

facilitar a compreensão. Devido ao fato do assentamento Bom Jardim estar contido no 

território do Núcleo PSA, para as análises percentuais foi realizado uma máscara da 

imagem de maior área para que os dados não fossem supervalorizados. 
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Os valores percentuais para as áreas de NFA, VFA e nuvem foram plotados em 

gráfico do EXCEL (versão 2010) para compreensão da dinâmica do desmatamento no 

assentamento Bom Jardim e no Núcleo PSA durante o período de 2004 a 2014. Esses 

valores foram ajustados a uma linha de tendência polinomial para o maior valor de 

coeficiente de determinação (r2), e segundo a equação da reta de regressão linear predita 

pelo gráfico foi ajustada uma interpolação para os próximos anos a fim de se investigar 

medidas preventivas ao desmatamento em políticas de assentamentos. 

3. Resultados e Discussão 

 

O resultado das cenas processadas para gerar o índice de CO2flux para os anos de 

2004, 2008, 2011 e 2014 no Núcleo PSA e no assentamento Bom Jardim, são apresentados 

na Figura 2 e 3 respectivamente.  Do lado direito as cenas apresentam o índice CO2flux, 

e do lado esquerdo apresentam a classificação das imagens em três classes, por meio do 

processo de fatiamento (Density Slice). Do lado direito as regiões com valores mais 

próximos a um (mais claras) no índice de CO2flux são correspondidas por áreas de 

vegetação fotossinteticamente ativas (verdes) do lado direito. E para as  regiões com 

valores mais próximos a zero (mais escuras) no índice de CO2flux são correspondidas por 

áreas não fotossinteticamente ativas (vermelhas).  
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Figura 2: Índice de CO2flux no Núcleo PSA, destacando-se as áreas não fotossinteticamente ativas (NFA), 

áreas com vegetação fotossinteticamente ativa (VFA) e as áreas com presença de nuvens.  

 

Figura 3: Índice de CO2flux no assentamento Bom Jardim, destacando-se as áreas não fotossinteticamente 

ativas (NFA), áreas com vegetação fotossinteticamente ativa (VFA) e as áreas com presença de nuvens. 
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Para a área do Núcleo PSA a supressão de vegetação já pode ser visualizada na 

cena de 2004, ao longo da Rodovia Tranzamazônica (BR-230). O desmatamento percorre 

ao longo da rodovia no trecho que segue os municípios de Altamira à Pacajá, juntamente 

com sua dispersão em vias de acesso secundárias a estrada principal, formando a 

característica espinha de peixe. Os anos seguintes parecem manter as áreas ocupadas por 

vegetação não fotossinteticamente ativas (NFA) ao longo da estrada, com excessão de 

2014 em que o nível de nuvens na imagem impossibilita uma melhor averiguação do seu 

estado. 

Para a área do assentamento Bom Jardim a supressão de vegetação identificada 

pelas as áreas em vermelho (NFA) representam em 2004 uma baixa cobertura da área 

total do assentamento, porém o acúmulo de nuvens no centro da imagem dificulta a 

compreensão do cenário completo. Os anos de 2008 e 2011 indicam uma preponderância 

de vegetação fotossinteticamente ativa (VFA) da área, entretanto para o ano de 2014 essa 

dinâmica não se permanece, no qual observa-se um grande aumento de áreas vermelhas 

(NFA) em detrimentos de áreas com cobertura vegetal. 

Após classificação das imagens em VFA, NFA e nuvem, as classes foram 

exportadas em módulo ROI, e como resultado obteve-se a classificação das áreas em 

hectares. Na figura 4 observa-se a análise dessas medidas relativizadas em percentuais 

para facilitar a compreensão do efeito de cada gestão sobre os assentamentos. 
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Figura 4: Classificação das áreas não fotossinteticamente ativas (NFA), áreas com vegetação 

fotossinteticamente ativa (VFA) e as áreas com presença de nuvens em porcentagem para o assentamento 

Bom Jardim e o Núcleo PSA entre o período de 2004 a 2014. 

 

Observa-se que para o ano de 2004, o Núcleo PSA apresenta área de vegetação 

fotossinteticamente ativa em 73,47% da sua área, em comparação a 67,96% do 

assentamento Bom Jardim, refletindo que para este ano a política de pagamentos por 

serviços ambientais aplicada ao PSA já representa uma melhoria na valoração do 

território. Nos quatro anos seguintes, as áreas de vegetação não fotossinteticamente ativas 

(NFA) do Núcleo PSA não apresentaram aumento expressivo tanto em percentuais quanto 

em localização (Figura 2, II), indicando que o pequeno aumento de VFA se deve 

provavelmente a novas áreas revegetadas. Em comparação, o assentamento Bom Jardim 

por não ter apresentado diferenças expressivas entre o NFA de 2004 para 2008, 

compreende-se que o aumento das áreas de vegetação fotossinteticamente ativas (VFA) 

entre esse intervalo se deve pela diminuição da presença de nuvens de uma imagem à 

outra.  

O projeto piloto Proambiente finalizou em 2008 suas ações de pagamentos por 

serviços ambientais ao território do Núcleo PSA, e em 2011 podemos observar os efeitos 

negativos ocasionados por essa mudança. Tanto o Núcleo PSA quanto o assentamento 

Bom Jardim apresentam aumento significativos de áreas de vegetação não 
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fotossinteticamente ativos (NFA), sendo acrescidos 5,17% no PSA e 3,05% no Bom 

Jardim. 

A cena de 2014 foi escolhida para se avaliar os efeitos do Projeto de 

Assentamentos Sustentáveis executados a partir de 2012 para o Núcleo PSA e Bom 

Jardim, e apesar de terem sidos selecionadas as articulações da cena com o menor 

percentual de nuvens, ainda assim, não foi possível encontrar uma cobertura de mesma 

qualidade às anteriores. Sendo assim, para este ano se obteve um comportamento 

diferenciado aos demais. O Núcleo PSA aparece fortemente afetado, tendo seus níveis de 

NFA aumentados em 10,4% e de VFA diminuídos em 20,83%, mas vale ressaltar que 

para esse mesmo período obteve-se um percentual de 14% de nuvens afetando 

significativamente a interpretação dos dados. O assentamento Bom Jardim apresentou 

para o ano de 2014, uma contínua diminuição desde 2008 das taxas de VFA e o maior 

valor de NFA encontrado nos último 10 anos, atingindo uma porcentagem de 29,82% da 

área total do assentamento. 

Entretanto o Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real na 

Amazônia (Deter) – do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), dos meses de 

março, abril e maio de 2013, comparados ao mesmo período de 2014, revelam queda no 

desmatamento em áreas de assentamentos da reforma agrária na Amazônia Legal. 

Inicialmente, constata-se que os dados globais diminuíram 32% em número de alertas e 

23% na soma das áreas destes alertas. Ao analisar apenas os alertas em projetos de 

assentamento, observa-se diminuição de 52% tanto no número quanto na área dos alertas. 

Em termos de área, o percentual reduziu de 10% em 2013, para menos de 6% em 2014. 

Segundo  orientação  do  Inpe, o Deter deve ser usado como indicador de tendências do 

desmatamento anual, considerando que trata-se de um sistema de alerta desenvolvido 

metodologicamente para dar suporte à fiscalização e controle do desmatamento. Portanto, 

toda e qualquer análise de área desmatada, apontada nos alertas Deter, deve ser tratada 

como um indicador para a fiscalização. No estado do Pará, a superintendência regional 

de Santarém foi a única com alertas em ambos os períodos, mas reduziu de 39,7% para 

15,2% em termos de áreas de alertas em assentamentos. Sendo assim o panorama 

encontrado para as porcentagens de áreas em 2014 para os assentamentos Bom Jardim e 

Núcleo PSA, contradizem com a situação de outras áreas de assentamento na Amazônia 

Legal, o que leva a crer que a cena de 2014 pode ter sido influenciada pela quantidade de 

nuvens na região acarretando a alterações nos dados.  
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Para uma melhor compreensão da dinâmica do aumento do desmatamento ao 

longo do tempo, as classes em porcentagens foram plotadas em uma função polinomial.  

A partir da equação da reta foi interpolado valores para situações futuras, das quais 

obteve-se como resultado para o Núcleo PSA a figura 5, e para o assentamento Bom 

Jardim a figura 6. 

 

 

Figura 5: Cenário futuro de VFA e NFA para o Núcleo PSA. 

 

O coeficiente de determinacao (r2) assume valores entre 0 e 1. Costuma-se se 

considerar uma relacao forte quando o r2 é maior que 0,6; relação moderada se estiver 

entre 0,3 e 0,6;  relação fraca se for menor que 0,3 e relação inexistennte entre as variaveis 

quando o r2 é igual a zero (Gujarati & Porter, 2011). Sendo assim, isso significa que 

quanto mais próximo o coeficiente de determinação estiver ao valor um, mais próximos 

os pontos estão da reta de regressão, indicando um melhor ajuste do modelo e maior 

relação dos dados (Gujarati & Porter, 2011). Na figura 5 obteve-se como resultado para 

melhor relação entre os valores de porcentagem de VFA em relação aos anos (r2=0,981) 

uma função polinomial de 2° ordem, e respectivamente para NFA (r2=1) uma função 

polinomial de 3° ordem. Ao se ajustar nas configurações do Excel verifica-se uma 

predição do comportamento da equação para anos futuros, observa-se que as áreas 

fotossinteticamente ativas (VFA) chegam a zero no ano de 2019, e as áreas não 

fotossinteticamente ativas (NFA) indicam um leve aumento a partir de 2014.  
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Apesar das equações apresentarem alta correlação entre os dados (r2 superior a 

0,9), para que possamos afirmar que a relação encontrada na regressão é estatisticamente 

significante, deve-se calcular o valor de (p).  O valor-p (ou teste de significância) indicará 

se o resultado da amostra mostra evidências estatísticas de relação entre as variáveis ou 

não (Gujarati & Porter, 2011). O valor p, assume valores entre 0 e 1. Se p for maior que 

0,10 não há evidência estatística de relação, se o p for entre 0,05 e 0,10 há evidências 

fracas de relação,  se o p for menor que 0,05 há evidências de relação, e por último se o 

p for menor que 0,01 há evidências fortes de relação. O valor p é baseado em cálculo de 

probabilidade, sendo assim quanto menor o valor p maior evidência de relação (Gujarati 

& Porter, 2011. Para a figura 5, foram encontrados valores de p= 0,22 para vegetação 

fotossinteticamente ativa (VFA) do Núcleo PSA, indicando que apesar de alta correlação 

dos dados a equação, os valores não apresentam significância estatística. E para vegetação 

não fotossinteticamente ativa (NFA) obteve-se p= 0,047 indicando siginificância dos 

dados em relação a equação, sendo assim pode-se concluir que o comportamento da reta 

prediz adequadamente a evolução dos dados na equação. 

 

 

Figura 6: Cenário futuro de VFA e NFA para o assentamento Bom Jardim. 

 

Na figura 6 obteve-se como resultado para melhor relação entre os valores de 

porcentagem de VFA e NFA em relação aos anos (r2=1) uma função polinomial de 3° 

ordem. Ao se ajustar nas configurações do Excel uma predição do comportamento da 

equação para anos futuros, observa-se que as áreas fotossinteticamente ativas (VFA) e as 
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áreas não fotossinteticamente ativas (NFA) indicam uma estabilização de seus 

percentuais em 60% e 30% respectivamente, a partir do ano de  2016. 

  Ao se calcular o valor de p para o assentamento Bom Jardim, obteve-se p= 0,14 

para vegetação fotossinteticamente ativa (VFA), indicando que apesar de alta correlação 

dos dados a equação, os valores não apresentam significância estatística. E para vegetação 

não fotossinteticamente ativa (NFA) obteve-se p= 0,0012 indicando fortes evidências de 

relação, sendo assim pode-se concluir que o comportamento da reta de  NFA prediz 

adequadamente a evolução dos dados na equação. 

Estudos semelhantes, como descrito por Martins e Baptista (2013) identificaram 

um processo contínuo de desmatamento para o assentamento PA Carão no Acre. Em 

cenário futuro analisado pelos autores, foi identificado que caso o ritmo de ocupação e de 

supressão da floresta nativa se mantiver, antes de 2018 toda a vegetação 

fotossinteticamente ativa do PA Carão será suprimida. Para o presente estudo foi 

identificado que a gestão por pagamentos de serviços ambientais presentes no Núcleo 

PSA foram medidas eficientes para o controle e combate ao processo de desmatamento 

identificado na região (período de 2000 a 2008). O assentamento Bom Jardim, apesar de 

não participar de políticas de incentivo a produção de baixo carbono durante os anos de 

2004 a 2012, apresentou um equilibrado controle de suas taxas de vegetação 

fotossinteticamente ativas (VFA) em torno de 60% de suas áreas, e  taxas de vegetação 

não fotossinteticamente ativas (NFA) em torno de 30%. Dessa forma ressalta-se que 

apesar do Proambiente nunca ter se consolidado efetivamente como política pública, as 

famílias vinculadas ao Núcleo PSA possuem já uma prática produtiva que tem viabilizado 

a redução do desmatamento, do uso do fogo, entre outros serviços ambientais, 

legitimando o incentivo de semelhantes políticas na gestão de assentamentos na 

Amazônia legal.  
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4. Considerações Finais 

 

Na realidade amazônica, apesar das conquistas no ordenamento territorial e dos 

avanços na formulação e implementação das políticas públicas, os produtores familiares 

rurais assentados ainda não conseguiram internalizar muitos dos benefícios, sendo 

necessário destacar alguns entraves encontrados nestes assentamentos, tais como: a falta 

de regularização ambiental e fundiária, a dificuldade de acesso a assistência técnica e 

extensão rural, a carência de incentivos para promover alternativas produtivas 

sustentáveis e a intensificação da produção agropecuária em áreas já abertas, além de falta 

de incentivo para o manejo florestal sustentável.  Portanto, no contexto do 

desenvolvimento sustentável da Amazônia, existe atualmente um grande desafio que é o 

de viabilizar a consolidação de uma política de assentamentos sustentáveis na região. Para 

isso, é necessária a adoção de estratégias voltadas para combater os vetores do 

desmatamento e degradação florestal, a partir da implementação de um novo modelo 

produtivo de baixa pressão sobre a floresta em pé e de maior potencial econômico. 

Identificou-se que para ambos os casos, o desmatamento por meio das análises de 

CO2flux representaram adequadamente o processo de desmatamento da região. O Núcleo 

PSA respondeu bem a política de pagamento por serviços ambientais durante o período 

de 2004 a 2008 como medida de contenção ao desmatamento da região, entretanto faz-se 

necessário avaliação de novas cenas após o período de 2014 para se identificar uma 

função de representação significante para análise dos dados. Apesar do assentamento Bom 

Jardim apenas participar do Programa de Assentamentos Sustentáveis a partir de 2012, o 

comportamento de supressão da vegetação parece estar contido dentro dos limites de 60% 

para VFA e 30% para NFA, aconselha-se análise dos percentuais ao final da gestão do 

Programa de Assentamentos Sustentáveis em 2016. 

Estudos que abordem as mesmas áreas para os anos de 2015 e 2016 serão  

relevantes para que após o término do Projeto de Assentamentos Sustentáveis, os valores 

finais de CO2flux sejam discutidos e se obtenha um panorama final da relação entre a 

política de pagamentos por serviços ambientais e o processo de desmatamento para essas 

determinadas áreas.  
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