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RESUMO

As áreas protegidas são instrumentos importantes para frear o desmatamento e auxiliar na
conservação e proteção dos recursos naturais. Na Amazônia, a Reserva de Desenvolvimento
Sustentável (RDS) do Juma foi à primeira área protegida a ser beneficiada com um projeto de
Redução de Emissões do Desmatamento e Degradação (REDD). Entretanto, a possibilidade
de obtenção de créditos de carbono por meio de projetos de REDD pode ser comprometida
pelo efeito do vazamento resultante do deslocamento do desmatamento para outras áreas
florestadas. Neste contexto, através de técnicas de modelagem ambiental é possível simular
cenários que representem as mudanças de uso e cobertura da terra e assim, avaliar as possíveis
trajetórias do desmatamento. Este estudo teve como objetivo analisar o efeito da criação da
RDS do Juma no período de 42 anos (2008 a 2050) a partir da projeção de cenários simulados
utilizando o modelo AGROECO. Os cenários elaborados foram também utilizados para
avaliar a efetividade da reserva do Juma em conter o desmatamento e estimar as emissões de
carbono resultantes do desmatamento. Foram elaborados os seguintes cenários: 1) cenário
linha de base (sem a criação da RDS do Juma); 2) cenário com vazamento (CV);
considerando que a criação da reserva do Juma ocasionaria um deslocamento no
desmatamento (vazamento); e 3) cenário com vazamento reduzido (CVR), considerando a
criação da reserva do Juma e uma redução no efeito do vazamento. Diante dos cenários
projetados (CV e CVR), foi analisada a proporção de desmatamento dentro e fora (bujJer 10
km) da reserva. Adicionalmente, também, analisou-se a evolução do desmatamento no
entorno (bujJer 10 km) da rodovia AM-174 (trecho que atravessa a RDS do Juma) nos três
cenários simulados. Estimativas de biomassa e emissões de carbono foram feitas para cada
cenário proposto. Os resultados da simulação demonstraram que até 2050, a cobertura
florestal da área total de estudo reduziria em 16,0% (14.695 krrr') no cenário linha de base,
15,9% (14.647 krn') no cenário CV e 15,4% (14.219 krrr') no CVR em relação ao que havia
inicialmente em 2008. Considerando somente a área da RDS do Juma, a simulação indicou
que, no cenário linha de base 18,9% (1.052 krrr') da cobertura florestal da reserva seria
perdida até 2050 e com a criação da reserva do Juma (CV e CVR), esse valor seria de 7,1%
(395 km"). A área de entorno da reserva do Juma foi 2,0 (CV) e 2,1 (CVR) vezes mais
desmatada do que dentro da reserva. Assim, a presença da RDS do Juma, além de frear o
desmatamento, teve um efeito inibidor na construção de estradas secundárias dentro da
reserva. A estimativa do estoque de carbono inicial (2008), na área total de estudo foi de 1,63
GtC e na área da RDS do Juma foi de 0,10 GtC. A partir dos cenários elaborados, o estoque
de carbono na área total de estudo seria reduzido para 1,37 GtC (cenário linha de base e CV) e
para 1,38 GtC (CVR). Na RDS do Juma, o estoque de carbono seria reduzido para 0,08 GtC
(cenário linha de base) e para 0,09 GtC (CV e CVR).
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ABSTRACT

Protected areas are important tools to reduce deforestation and support the conservation and
protection of natural resources. In Amazonia, the Juma Sustainable Development Reserve
(RDS) was the first protected area to be benefited by a Reducing Emissions from
Deforestation and Degradation (REDD) project. However, the possibility of obtaining carbon
credits through REDD projects may be compromised by the effect of leakage, which is caused
by the displacement of deforestation. Using environrnental modeling techniques it is possible
to simulate scenarios that represent changes in land use and land cover and thus assess the
possible trajectories of deforestation. The aim of this study is to analyze the effect of creating
the Juma reserve considering a period of 42 years (2008-2050) by simulating scenarios using
the AGROECO model. These scenarios were used to evaluate the effectiveness of the Juma
reserve in reducing deforestation and to estimate projected carbon emissions. The simulated
scenarios were: 1) baseline scenario (without the creation ofthe RDS Juma); 2) scenario with
leakage (CV) where the creation of the reserve would cause a shift in deforestation, and 3)
scenario with reduced leakage (CVR), where the amount of deforestation resulting from
leakage is reduced. Comparison of scenarios permitted analysis of deforestation inside and
outside (in a l O km buffer) ofthe reserve andalso along the AM-174 highway (in the segment
that crosses Juma reserve). Estimates of carbon stock were made for the study area as a whole
and for the area of the Juma reserve. Considering the study area as a whole the simulation
shows that by 2050 there would be a reduction in forest cover of 16.0% (14,695 krrr') in the
baseline scenario, 15.9% (14,647 krrr') in the CV scenario and 15.4% (14,219 krrr') in the
CVR scenario, as compared to what was present in 2008. The loss of forest cover within the
limits of the Juma reserve by 2050 would be 18.9% (1,052 km'') in the baseline scenario and
7.1% (395 krrr') in the CV and CVR scenarios, which considered the creation of the Juma
reserve. Deforestation was 2.0 (CV) and 2.1 (CVR) times higher in the vicinity of the reserve
than inside the reserve. The presence of the Juma reserve reduced deforestation and reduced
the construction of secondary roads inside the reserve. The stock of carbon in the total study
area (2008) was estimated at 1.63 GtC, and the stock in the Juma reserve was estimated at
0.10 GtC. From the simulated scenarios, the total stock in the study area was estimated to be
reduced to 1.37 GtC (baseline scenario and in the CV) and to 1.38 GtC (CVR). In the area of
the Juma reserve, the carbon stock would be reduced to 0.08 GtC (baseline scenario) and to
0.09 GtC (CV and CVR).
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1.INTRODUÇÃO

o desmatamento na região amazônica é a fonte da maior parte dos gases de efeito

estufa emitidos no Brasil (Fearnside, 2009a). Historicamente, as áreas de maior concentração

do desmatamento na Amazônia estão localizadas ao longo do arco do desmatamento, ao qual

faz parte o sul do estado do Amazonas (Becker, 2005). A fim de conter o avanço do

desmatamento nesta região, o Governo Federal e Estadual têm intensificado a criação e o

reconhecimento de áreas protegidas! (SDS, 2005).

Áreas sob proteção desempenham um papel importante na redução do efeito estufa por

evitar as emissões de carbono, na proteção da diversidade biológica e contribuem com a

manutenção das funções de ciclagem de água na floresta (Fearnside, 2008a). Entretanto, as

áreas protegidas não podem ser vistas como a única solução para conter o avanço do

desmatamento (Soares-Filho et al., 2010).

Em julho de 2006, o Governo do estado do Amazonas CrIOU a Reserva de

Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma, localizada no município de Novo Aripuanã.

Sua criação e implementação foi possível devido à perspectiva de efetivação de um

mecanismo financeiro de geração de créditos de carbono oriundos do projeto de Redução de

Emissões do Desmatamento e Degradação (REDD) na área da reserva (Viana et al., 2008). O

projeto REDD da RDS do Juma tem o propósito de proteger os recursos florestais, evitando o

desmatamento e as emissões de gases de efeito estufa na área da reserva (IDESAM, 2009).

A expansão da fronteira agropecuária no sul do Amazonas se deu através de projetos

de assentamentos caracterizados por um processo de abandono da produção familiar

resultando na pecuarização dos assentamentos (CEPAL, 2007). De acordo com Viana et al.

(2008), o cenário mais provável para o uso da terra na área da RDS Juma, caso esta não fosse

criada e implementada, seria a criação de assentamentos rurais ou a invasão por grileiros.

Os atores e as forças direcionadoras do desmatamento variam ao longo do tempo. Em

geral, os grandes e médios fazendeiros são responsáveis pela maioria das atividades do

desmatamento, mas os pequenos agricultores também podem atuar como forças importantes

1 O termo "áreas protegidas" será utilizado neste estudo com a seguinte definição: "espaços geográficos
claramente demarcados e oficialmente reconhecidos, destinados e gerenciados para assegurar a conservação dos
recursos naturais a longo prazo, bem como dos serviços ambientais e dos valores e tradições culturais
associados" (Dudley, 2008). Neste sentido, as áreas protegidas abrangem as seguintes categorias: Terras
Indígenas, Unidades de Conservação (UCs) de Proteção Integral e de Uso Sustentável. Na área de estudo do
presente trabalho não há nenhuma Área de Proteção Ambiental (APA) que seja uma categoria oficialmente
considerada como Ue.
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nos lugares onde estão concentrados (Feamside, 2006). O desmatamento na região sul do

Amazonas é um fenômeno atribuído a diversos fatores, tais como a conversão de floresta em

pastagens, o corte e a queima de floresta para cultivos, a abertura de estradas ilegais, a

exploração madeireira predatória e a grilagem de terras (Alencar et ai., 2004).

Neste contexto, os modelos de simulação são úteis para melhorar a compreensão das

mudanças ocasionadas no ecossistema ao longo do tempo pelas atividades humanas (Mazzotti

e Vinci, 2007). Através de ferramentas de modelagem ambiental e da identificação dos fatores

determinantes é possível projetar os impactos das mudanças de uso e cobertura da terra

(Rennó e Soares, 2003). Assim, a simulação permite prever a intensidade, a localização e o

período dessas mudanças e avaliar mediante a construção de diferentes cenários como as

decisões de políticas públicas influenciam essas mudanças (Soares-Filho et ai., 2002).

Este estudo foi realizado com o intuito de avaliar o efeito da criação da RDS do Juma

em frear o avanço do desmatamento e estima~ as emissões de carbono a partir da simulação de

cenários com e sem a criação da reserva. Para isso, foi utilizado o modelo AGROECO

desenvolvido por Feamside et ai. (2009a). Este modelo foi implementado no software de

modelagem de mudanças ambientais Dinamica EGO (Environment for Geoprocessing

Objects) (Rodrigues et ai., 2007). O efeito do vazamento/ ocasionado pela presença da RDS

do Juma também foi analisado.

Espera-se que os resultados deste estudo sejam úteis para auxiliar na tomada de

decisões em relação à criação de Unidades de Conservação (UCs) e na avaliação do efeito das

UCs na redução do desmatamento em áreas sob pressão antrópica.

2 Vazamento é definido como o aumento ou a diminuição das emissões de carbono fora dos limites do projeto de
mitigação, que são direta ou indiretamente provocadas pelo projeto. O aumento dessas emissões, que é o efeito
mais comum, reduz os beneficios gerados pelos projetos de REDD (Feamside 2008a; 2009a). No caso da
modelagem ambiental, o vazamento é ocasionado quando a presença de uma reserva não influencia as taxas
globais de desmatamento. Assim, o desmatamento é apenas redistribuído para outras áreas que não apresentam
nenhum tipo de restrição de uso.
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2. OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Simular o efeito da criação da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Juma em

frear o avanço do desmatamento e reduzir as emissões de carbono no sul do Amazonas no

período de 2008 a 2050.

2.2 Objetivos Específicos

1. Desenvolver e analisar cenários de uso da terra com e sem a criação da RDS do Juma,

utilizando técnicas de modelagem espacial de uso da terra;

2. Analisar o efeito do vazamento decorre~te da criação da RDS do Juma;

3. Avaliar a efetividade da RDS do Juma em frear o desmatamento em uma região no sul do

Amazonas;

4. Estimar a biomassa e as emissões de carbono para cada cenário proposto na área de

estudo.
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Modelagem espacial dinâmica

Modelo espacial dinâmico é uma representação matemática de um processo do mundo

real em que o estado de uma localização na superfície terrestre muda em resposta a variações

em suas forças direcionadoras (Burrough, 1986). Atualmente, devido ao avanço na área

computacional, os modelos de simulação espacial desenvolvidos tem se tomado cada vez

mais complexo (Sirakoulis et ai., 2000).

A modelagem é um processo constituído de uma série de etapas com o intuito de

converter uma idéia em um modelo conceitual (Jackson et ai., 2000). Esse processo se

desenvolve fundamentado em uma teoria, através da definição de um conjunto de hipóteses

que poderão ser comparadas com o mundo real. Dependendo da concordância entre o

observado e o simulado, o modelo será aceito, rejeitado ou modificado, para novamente ser

testado (Soares-Filho, 1998).

Não há um modelo que represente a realidade perfeitamente. Além disso, não existe

um modelo único que seja o melhor e sim, pode existir aquele que melhor descreve um

fenômeno. Para garantir a confiabilidade, os modelos devem ser testados e aprimorados como

parte do seu desenvolvimento e aplicação (Mazzotti e Vinci, 2007). A escolha de um

determinado tipo de modelo deve ser feita com base na aplicação que se deseja e na

disponibilidade de dados (Rennó e Soares, 2003).

Por meio de um modelo de simulação é possível obter medidas de alguns aspectos do

estado atual da paisagem que possam fornecer indicações do seu potencial para se tomar algo

diferente, diante de um conjunto de condições. Para isso, é necessário o mapeamento de uso e

cobertura da terra, o qual pode ser feito através de métodos de levantamento de campo,

imagens de sensores orbitais, fotografias aéreas, dados publicados por censos dentre outros.

Os modelos de simulação são desenvolvidos com o propósito de representar fatos e

simular processos, além de descrever de forma efetiva as mudanças de uso e cobertura da

terra (Soares-Filho, 1998; Rennó e Soares, 2003).

Os modelos de simulação dinâmica espacial descrevem a evolução de padrões

espaciais de um sistema ao longo do tempo. Esses modelos de simulação espacial visam

auxiliar o entendimento dos mecanismos causais e os processos de desenvolvimento de

sistemas ambientais, e assim determinar como eles evoluem diante de diferentes cenários.
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Através dos resultados gerados pelo modelo, é possível testar hipóteses sobre possíveis

trajetórias do sistema e suas implicações ambientais (Rodrigues et ai., 2007).

Os modelos foram desenvolvidos com o objetivo de responder as seguintes questões:

- Explicar o porquê de mudanças passadas, através da identificação dos principais

"drivers" (fatores determinantes da mudança);

- Prever quais, quanto, quando e/ou onde as mudanças deverão ocorrer;

- Analisar como determinados eventos poderão influenciar nas mudanças, através da

análise de cenários futuros.

O modelo que responder a estas questões propostas é capaz de descrever

quantitativamente um fenômeno e prever sua evolução, integrando suas escalas temporais e

espaciais articuladas com o modelo matemático definido para descrever o fenômeno e prever

sua evolução (Lambin, 1994).

3.1.1 Modelos baseados em autômatos celulares

Autômatos celulares são modelos espaciais dinâmicos que foram originalmente

desenvolvidos para simular sistemas complexos na área da física, química e biologia. Esses

modelos são capazes de fornecer informações importantes para o entendimento da evolução

de um fenômeno geográfico (Yeh e Li, 2006). Sistemas baseados em autômatos celulares

consistem dos seguintes elementos: células (pixels), estados, vizinhança e regras de transição

(Jacob et ai., 2008).

A simulação baseada em autômatos celulares é um processo dinâmico, o qual aspectos

complexos podem surgir de acordo com as regras de transição. Esses modelos adotam uma

configuração utilizando conceito de vizinhança e iterações. Assim, a transição de uma célula

de um estado para outro é influenciada pelo estado das células vizinhas (Yeh e Li, 2006).

Em modelos de autômatos celulares, o estado é geralmente usado como o atributo

principal pra descrever o desenvolvimento de uma célula. Uma célula pode conter apenas um

estado, o qual pode ser modificado em um dado período.

3.1.2 Erros e incerteza dos modelos baseados em autômatos celulares

Erros e incertezas podem se propagar na simulação de modelos baseados em

autômatos celulares e assim afetar nos resultados da simulação. Esses erros podem estar

presentes nos dados de origem ou na estrutura do modelo utilizado. Outros erros que devem
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ser considerados estão relacionados com a complexidade do fenômeno a ser simulado,

conhecimento limitado do ser humano e limitações tecnológicas. As incertezas nos modelos

de autômatos celulares estão relacionadas com fatores como: vizinhança (tipo e tamanho),

resolução espacial, regras de transição, parâmetros utilizados no modelo e escala. Além disso,

modelos computacionais podem discordar com a realidade mesmo quando os dados de origem

forem completamente livres de erros, pois esses modelos são apenas uma aproximação da

realidade e são propostos de acordo com a sua aplicação. Avaliar os erros na modelagem é

importante para compreender os resultados da simulação (Yeh e Li, 2006).

3.2 Modelagem de mudança de uso e cobertura da terra

Na Amazônia, diversos estudos utilizaram ferramentas de modelagem ambiental com

o propósito de simular a dinâmica de uso e cobertura da terra na região. Laurance et ai. (2001)

simularam o desmatamento e as emissões de carbono na Amazônia Legal no período de 2000

a 2020 considerando a infraestrutura planejada pelo programa "Avança Brasil". Este estudo

projetou cenários futuros utilizando SIG (Sistema de Informação Geográfica) e dados de

exploração madeireira, estradas, hidrografia, áreas protegidas, taxas históricas de

desmatamento no entorno das estradas entre outros. A resolução espacial utilizada foi de 50

km. Dois cenários foram projetados, o cenário otimista indicou que 28% da Amazônia

brasileira seriam desmatadas até 2020. Já no cenário não otimista essa porcentagem aumentou

para 42%. O percentual de perda de cobertura florestal foi maior em áreas próximas de

estradas, houve em média uma redução de 30% na cobertura florestal em uma área de até 10

km das estradas. Esse percentual foi diminuindo conforme o aumento da distância as estradas.

As áreas protegidas no cenário otimista tiveram um efeito inibidor no desmatamento. Já no

cenário não otimista as áreas protegidas demonstraram uma degradação moderada dentro de

uma faixa de 50 km das estradas, ou 100 km das rodovias.

Um estudo semelhante foi feito por Nepstad et aI. (2001). Esses autores simularam o

desmatamento na Amazônia em um período de vinte a trinta anos com base em imagens

orbitais do Landsat TM (1991-1992) e ferramentas de SIG. O propósito deste estudo foi de

quantificar o desmatamento ao longo das rodovias que seriam pavimentadas pelo programa

"Avança Brasil". Os resultados desta simulação demonstraram que numa faixa de 50 km de

rodovias pavimentadas, 29-58% de floresta seria desmatada para atividades de agricultura e

pecuária e convertidas em floresta secundária. Ao longo das rodovias não pavimentadas essa

taxa diminuiria para 0-9%. Além disso, esses autores verificaram que 28% das terras
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indígenas e 25% das unidades de conservação poderiam ser afetadas pela pavimentação das

rodovias na Amazônia.

Soares-Filho et ai. (2006) simularam o desmatamento na bacia Amazônica no período

de 2001 a 2050 utilizando uma resolução espacial de 1 km. Este estudo utilizou dois modelos

acoplados, um de modelagem espacial desenvolvido no software Dinamica EGO e outro de

modelagem não espacial utilizando o software Vensim. A área de estudo foi divida em 47

subregiões de acordo com o índice de pressão antropogênica. Este índice foi desenvolvido

para mensurar o potencial de desmatamento de acordo com o crescimento demo gráfico e

socioeconômico. As taxas de desmatamento foram baseadas na extensão de floresta, áreas

protegidas e estradas a serem asfaltadas. Assim, as taxas de desmatamento aumentavam com a

pavimentação das estradas e de acordo com o padrão espacial do passado e diminuía com a

implementação das áreas protegidas. As variáveis que influenciaram de forma significativa o

desmatamento foram às estradas, distância a 'áreas previamente desmatadas. Enquanto que as

áreas protegidas foram indicadores importantes para frear o desmatamento. Dentre os cenários

simulados, no cenário BAU (Business as Usual), no qual a tendência histórica do

desmatamento da região persiste sem nenhuma oposição, demonstrou que, até 2050, 40% da

cobertura florestal da bacia Amazônica poderia ser perdida e na Amazônia Legal esse valor

seria de 50%. Isso se deve ao fato de que neste cenário, até 40% da cobertura florestal das

áreas protegidas poderia ser desmatada por falta de fiscalização ambiental, resultando na

elevação das taxas de acordo com a área de floresta remanescente. Já no cenário de

govemança foi considerado o desmatamento histórico da região, a expansão de áreas

protegidas como proposto pelo programa ARP A (Áreas Protegidas da Amazônia) e um

aumento gradual do estado de governança foram considerados. Este cenário demonstrou uma

redução de 55% no desmatamento na bacia amazônica e de 62% na Amazônia brasileira. A

presença das áreas protegidas foi fundamental na contenção do desmatamento, pois a proteção

integral dessas áreas foi assegurada.

Aguiar et ai. (2007) simularam as mudanças de uso e cobertura da terra na Amazônia

utilizando o arcabouço de modelagem CLUE (Conversion of Land Use and its EjJects). Esses

autores adaptaram o modelo original do CLUE através da inserção de indicadores de níveis de

governança através da Amazônia, permitindo assim, a exploração de cenários sobre políticas

que visem o cumprimento da lei. Uma das premissas deste modelo é que as atividades ilegais

são inibidas pela presença do governo. A resolução espacial utilizada foi de 25 km. Modelos

espaciais de regressão logística, variáveis socioeconômicos e ambientais foram utilizados para

avaliar os fatores determinantes do desmatamento. Os resultados indicaram que a perda de
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floresta concentrada na região do arco do desmatamento está relacionada com as estradas,

proximidade aos centros urbanos e condições climáticas favoráveis. Já as áreas protegidas

desempenham um papel importante em conter o desmatamento nesta região. Entretanto, as

áreas protegidas não influenciaram a taxa total do desmatamento, apenas modificaram a

alocação do desmatamento para outras áreas que não apresentaram nenhum tipo de restrição

de uso, ocasionando assim, o efeito do vazamento.

Feamside et ai. (2009a), desenvolveram um modelo de simulação do desmatamento

denominado de AGROECO. Para isto, esses autores utilizaram os programas computacionais

de modelagem espacial (Dinamica EGO), desenvolvido por Soares-Filho et ai. (2006) e não-

espacial (Vensim). O modelo AGROECO projetou o desmatamento e as emissões de gases

do efeito estufa na área sob influência da BR-319 no período de 2007 a 2050. A projeção do

desmatamento foi baseada em mapas de uso e cobertura da terra, altitude, declividade,

hidrografia, solo, vegetação, estradas e áreas protegidas com resolução espacial de 500 m. As

taxas de desmatamento, regeneração e corte da vegetação secundária são calculadas com base

no mapa de uso e cobertura da terra que o Dinamica EGO repassa ao Vensim. Este por sua

vez, calcula as taxas de transição e as disponibiliza ao Dinamica EGO que se encarrega de

alocar a quantidade de mudança no mapa de uso e cobertura da terra.

Este modelo considerou a reconstrução e a pavimentação da BR-319, prevista para

2011 e a construção de estradas planejadas até 2024 e, a partir do cálculo da biomassa

florestal na área da ALAP (Área sob Limitação Administrativa Provisória), estimou-se as

emissões de carbono para cada cenário proposto. Este estudo restringiu-se aos efeitos das

estradas e das áreas protegidas, assim, foram elaborados dois cenários: (1) Cenário BAU,

considerando as áreas protegidas implementadas até 2007; (2) Cenário de Conservação,

considerando as áreas protegidas existentes e propostas para a região da ALAP. Nos dois

cenários, o desmatamento foi fortemente influenciado pelas estradas, assim, com a

pavimentação da BR-319 e construção de estradas planejadas houve um aumento no

desmatamento. É importante ressaltar que a proteção integral de áreas ocupadas por reservas

foi assegurada, portanto, não ocorreu desmatamento nessas áreas. Os resultados da simulação

demonstram que, no cenário BAU, 5,1 milhões de hectares (33% da ALAP) seriam

desmatados até 2050, resultando numa liberação de 0,95 bilhões de toneladas de carbono

equivalente ao CO2 (C02-equivalente). Já no cenário de Conservação, o desmatamento

poderia alcançar até 3,4 milhões de hectares (22% da ALAP), o que corresponde a uma

liberação de 0,64 bilhões de toneladas de carbono CO2-equivalente para a atmosfera.
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3.3 Efetividade das áreas protegidas

As áreas protegidas são instrumentos estratégicos de proteção das florestas tropicais

(Nepstad et ai., 2006). Essas áreas têm um papel fundamental na proteção dos direitos das

populações tradicionais e na preservação da biodiversidade, pois evitam que extensas áreas de

florestas intactas sejam desmatadas (Alencar et ai., 2004). Além disso, são ferramentas que

auxiliam na sustentabilidade social, desenvolvimento econômico da região e na manutenção

dos serviços ambientais. Dependendo da categoria, as áreas protegidas podem garantir a

preservação integral ou parcial dos recursos naturais. Neste sentido, essas áreas podem

exercer um efeito na redução das taxas futuras de desmatamento (Soares-Filho et aI., 2008).

No Amazonas, as UCs estaduais criadas até 2002 estavam concentradas na região

norte do estado. Devido o avanço da fronteira agrícola ameaçando os municípios do sul do

Amazonas, 44% das UCs estaduais criadas entre 2003 e 2006 foram alocadas nesta região

(CEPAL, 2007). O Governo do Estado do Amazonas aumentou a extensão de áreas protegidas

do Estado de 7,4 milhões de hectares em 2003 para 17 milhões de hectares em 2007 (Viana et

ai., 2008).

A efetividade das áreas protegidas depende de vários fatores locais, incluindo fatores

econômicos e políticos (Joppa et ai., 2008). O nível de perturbação varia entre as diferentes

categorias de áreas protegidas. As estradas, a exploração madeireira ilegal e grilagem de terras

são consideradas uma das maiores ameaças (Fearnside, 2003; Oliveira et ai., 2007; Clark et

ai., 2008), principalmente para as UCs de uso sustentável. Estas são as mais vulneráveis

(Clark et ai., 2008).

Diversos fatores podem potencializar as ameaças e pressões às quais uma reserva está

submetida, resultando assim, numa maior vulnerabilidade dessas áreas. Dentre esses fatores

estão às atividades tradicionais que sejam conflitantes com a conservação, a existência de

recursos de alto valor no mercado e dificuldades de monitoramento de atividades ilegais.

Diversos estudos avaliaram a efetividade das áreas protegidas em frear o

desmatamento e proteger a biodiversidade (Bruner et ai., 2001; Ferreira et ai., 2005; Nepstad

et ai., 2006; Alves et ai., 2007; Vitel et aI., 2009; Soares-Filho et ai., 2008). Esses autores

analisaram a diferença entre o desmatamento dentro e fora das áreas protegidas a fim de

demonstrar a capacidade das áreas protegidas em reduzir a degradação das florestas.

Bruner et ai. (2001) analisaram a efetividade de 93 reservas em 22 países,

considerando as seguintes variáveis: corte da vegetação secundária, exploração madeireira,

caça, pastagem, queimadas, presença de comunidades, acesso a áreas protegidas, fiscalização
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e nível de envolvimento da comunidade na proteção da reserva. A efetividade das áreas

protegidas foi avaliada em três perspectivas: desmatamento dentro dos limites da reserva

desde o seu estabelecimento e comparação entre as condições dentro da reserva e do seu

entorno (buffer de 10 km). Os resultados demonstraram que existe uma pressão significativa

nas reservas analisadas. Essa pressão é ocasionada principalmente pela caça e extração

madeireira e aumenta consideravelmente na área de entorno das reservas. A comparação entre

o desmatamento dentro e fora dos limites das reservas indicou que, a maioria das reservas

apresenta pouco ou nenhum desmatamento dentro dos seus limites. Entretanto, o seu entorno

encontra-se em uma situação crítica. Desta forma, mais de 80% das reservas analisadas

apresentaram menores taxas de corte de vegetação secundária, exploração madeireira e

queimadas dentro dos seus limites em relação ao seu entorno. Aproximadamente 60%

apresentam menores índices de caça e atividades com pastagem dentro da reserva do que na

área de entorno.

Ferreira et ai. (2005) analisaram a proporção do desmatamento dentro e fora (buffers

de 10 e 30 km) das áreas protegidas em relação à distância das estradas no Mato Grosso, Pará

e Rondônia. Além disso, testaram as diferenças na proporção do desmatamento ocorrido

dentro de cada categoria de área protegida dos estados da Amazônia Legal. A análise foi feita

usando dados cartográficos e SIG. Os resultados demonstraram que houve diferença

significativa no desmatamento dentro e fora das áreas protegidas nos três estados analisados.

A área desmatada dentro das áreas protegidas nesses três estados variou de 1,5% a 4,7%

enquanto que fora delas esse valor foi de 29,2% a 48,1%. O desmatamento foi maior próximo

às estradas e conforme a distância das estradas aumentava o desmatamento foi diminuindo.

Nepstad et ai. (2006) analisaram a efetividade em conter o desmatamento e a

incidência de fogo nas Terras Indígenas, UCs de Proteção Integral, Reservas Extrativistas, e

Florestas Nacionais. A análise foi feita por meio de mapas de uso da terra no período de 1997

a 2000 e dados de ocorrência de fogo de 1998. Para medir o efeito "inibidor", foi utilizada a

razão entre a taxa de desmatamento de fora e de dentro do perímetro (bu.ffer de 10 km) de

cada reserva. Os resultados deste estudo demonstraram que as reservas reduziram de maneira

significativa o desmatamento e as queimadas. A taxa de desmatamento foi de 1,7 (Reservas

Extrativistas) a 20 (UCs de Proteção Integral) vezes mais alta fora dos limites da reserva do

que dentro. Quanto à ocorrência de queimadas, foi 4 (Terras Indígenas) a 9 (Florestas

Nacionais) vezes maior fora da reserva do que dentro. O efeito "inibidor" nas Terras

Indígenas e UCs de Proteção Integral foram semelhantes.
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Alves et al. (2007) analisaram dados de desmatamento (PRODES) no interior e zona

de amortecimento das UCs de Proteção Integral entre 2003 a 2005. Os resultados

demonstraram que houve uma redução significativa no desmatamento dentro e fora dos

limites das UCs. Essa diminuição foi decorrente das operações de fiscalização em áreas

prioritárias para a preservação e controle do desmatamento conduzido pelo IBAMA (Instituto

Brasileiro dos Recursos Naturais Renováveis) e instituições parceiras e, devido a ações

mitigadoras como a ampliação dos limites e a criação de novas UCs em 2005.

Soares-Filho et al. (2008) avaliaram a evolução do desmatamento dentro e fora 355

áreas protegidas com e sem apoio do ARPA através da sobreposição de mapas de áreas

protegidas e de desmatamento do PRODES (2002-2007). Para a análise no entorno, utilizaram

buffers de 10 km, 20 km e acima de 20 km. A probabilidade de desmatamento dentro das

áreas protegidas e nas zonas de entorno foi analisada utilizando o método "pesos de

evidência". Este método consiste em calc~lar a probabilidade a posteriori e a razão de

chances de ocorrer desmatamento dado à presença ou ausência de uma área protegida. Assim,

valores positivos dos pesos de evidência indicam que o desmatamento será favorecido e

valores negativos indicam que o desmatamento será repelido, de acordo com os pesos de cada

área protegida e do seu entorno. Além disso, foi calculado um índice de Efetividade Relativa

de Redução do Desmatamento para cada categoria de uso. Este índice indica o grau de

contribuição das áreas protegidas na redução do desmatamento. Os resultados demonstraram

que as áreas protegidas na Amazônia são eficazes em inibir o desmatamento. O desmatamento

acumulado (2002-2007) nas áreas protegidas foi de 1% (Proteção Integral), 3% (Uso

Sustentável) e 1,1% (Terras Indígenas). O Índice de Efetividade Relativa da Redução do

Desmatamento que comparou as UCs apoiadas e não apoiadas pelo ARPA indicou que a

redução do desmatamento nas UCs não apoiadas pelo ARPA foi de 21% para as de Uso

Sustentável, 27% para as de Proteção Integral e 28% para as Terras Indígenas. Já aquelas

apoiadas pelo ARPA obtiveram os seguintes valores: 25% para as UC de Proteção Integral e

38% para as de Uso Sustentável. Esses valores foram influenciados pela localização

geográfica das áreas protegidas. Em relação à zona do entorno, quanto maior a zona de

entorno, maiores são as chances de ocorrer desmatamento. A probabilidade de degradação

florestal nas regiões do entorno é 8 a 9 vezes maior em relação à probabilidade dentro dos

limites da reserva.

Vitel et aI. (2009) analisaram a vulnerabilidade de 80 áreas protegidas localizadas

próximas às estradas em Rondônia, sul do Amazonas e no leste do Acre no período de 1997 a

2007. Ferramentas de SIG foram utilizadas na sobreposição de mapas de desflorestamento do
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PRODES3 e das áreas protegidas a fim de analisar o desmatamento dentro e fora das áreas

protegidas. Este estudo também avaliou a probabilidade de ocorrer desmatamento nas áreas

protegidas de acordo com a sua categoria de uso (Uso Sustentável, Proteção Integral e Terras

Indígenas) e esfera administrativa (estadual ou federal) utilizando o método de pesos de

evidência (Bonham-Carter et ai., 1989). Os resultados deste estudo demonstraram que 90%

das áreas protegidas analisadas apresentaram taxas de desmatamento inferiores às taxas na

área de entorno (10 km). Os pesos de evidência indicaram que todas as categorias de uso são

eficazes em frear o avanço do desmatamento. As estimativas médias dos pesos de evidência

para o período analisado indicaram que as Terras Indígenas (-2,57) foram as mais eficientes,

seguidas das UCs de Proteção Integral (-1,23) e das UCs de Uso Sustentável (-0,15). Quanto à

esfera administrativa, as UCs estaduais foram mais desmatadas que as federais. As UCs de

proteção integral e uso sustentável estadual foram 12,2% e 11,7% mais desmatadas do que as

federais. Isso se deve ao fato que as políticas estaduais e federais nas UCs de uso sustentável

permitem diferentes tipos de uso dos recursos naturais, e assim, podem influenciar o

desempenho da área protegida em conter o desmatamento. A área de amortecimento das UCs

federais também é mais efetiva do que as estaduais na contenção do desmatamento.

Adney et ai. (2009) analisaram a efetividade das áreas protegidas na Amazônia em

conter o desmatamento considerando as seguintes questões: (1) Essas áreas proporcionam

efetiva proteção contra o desmatamento? (2) As reservas são protegidas devido a sua

localização (áreas de difícil acesso) ou pelo fato de serem respeitadas? e (3) A categoria da

área protegida influencia no nível de proteção? Os resultados deste estudo demonstraram que

as áreas protegidas são eficazes em conter o desmatamento, no entanto, é importante ressaltar

que a região em que um reserva esta alocada pode interferir no seu nível de eficácia, ou seja,

reservas localizadas em áreas de alta pressão são mais susceptíveis ao desmatamento.

3.4 Vazamento em programas de serviços ambientais

Programas de Pagamento de Serviços Ambientais (PSA) 4 como medida para o

desmatamento evitado, como por exemplo, o projeto REDD da RDS do Juma, tem o propósito

3 Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite
4 O pagamento por serviços ambientais (PSA) é definido como uma transação voluntária, na qual, um serviço
ambiental bem definido ou uma forma de uso da terra que possa assegurar este serviço é comprado por, pelo
menos, um comprador de, pelo menos, um provedor sob a condição de que o provedor garanta a provisão deste
serviço (Wunder et ai., 2008).
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de reduzir as emissões de gases de efeito estufa de forma adicional ao que ocorrena na

ausência do projeto (cenário linha de base) (Moutinho, 2009). A RDS do Juma foi a primeira

área protegida na Amazônia Legal a se beneficiar com um projeto de REDD5
. Além dos

beneficios climáticos esperados pelo desmatamento evitado, espera-se obter diversos

benefícios sociais e ambientais na área do projeto. Os recursos oriundos do projeto REDD

estão sendo aplicadas em atividades de fortalecimento da fiscalização e controle ambienta 1,

gerações de renda através de negócios sustentáveis, desenvolvimento comunitário, pesquisa

científica, educação e pagamentos diretos por serviços ambientais através do programa Bolsa

Floresta (SDS, 2010). O pagamento por serviços ambientais por meio do programa Bolsa

Floresta tem o propósito de recompensar e melhorar a qualidade de vida das populações

tradicionais pela manutenção dos serviços ambientais prestados pelas florestas tropicais,

reduzindo o desmatamento e valorizando a floresta em pé.

A linha de base representa o cenário das emissões na ausência do projeto de mitigação

e pode ser baseada nas taxas de desmatamento históricas ou pode ser baseada em projeções de

desmatamento a partir da elaboração de cenários futuros (Brito, 2009). Ao longo do projeto, o

cenário linha de base seria comparado com o desmatamento observado e a diferença

representaria o benefício em termos de carbono. Neste sentido, os cenários simulados,

representando o que poderia ocorrer na ausência do projeto são úteis para justificar o

investimento em projetos de mitigação. Assim, o cenário linha de base deve demonstrar que o

projeto proposto irá aumentar a captura de carbono e comprovar que o investimento do

projeto só seria rentável com a contribuição do projeto.

Neste contexto, o programa de PSA só poderá ter alta adicionalidade" se (1) a área

tiver alto valor de serviço, ou seja, alto conteúdo de carbono florestal ou alto grau de

endemismo de espécies e (2) focar em áreas realmente ameaçadas pelo desmatamento. Essas

áreas devem abranger uma superfície suficiente para impedir o deslocamento do

desmatamento (vazamento) para outras regiões (Wunder et ai., 2008). Para o programa de

PSA ter alta adicionalidade, é importante que seja assegurada por uma combinação de

monitoramento eficiente e redução ou dispensa de pagamentos aos provedores que não

cumprirem os seus contratos. Souhngen e Brown (2004) argumentam que estimar o efeito do

5 O projeto REDD da RDS do Juma foi implantado pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) em parceria
com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (SDS) através do
Centro Estadual de Unidades de Conservação (CEUC) e do Centro Estadual de Mudanças Climáticas
(CECLIMA) (SDS, 2010).
6 A "adicionalidade" refere-se ao grau de sucesso de um programa de PSA em aumentar a provisão de serviços
ambientais em comparação a um cenário hipotético sem PSA (linha de base) (Wunder et 01.,2008).
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vazamento através de modelos utilizados para estabelecer linhas de base permitiria computar

eventual perda no cálculo da adicionalidade do esquema de PSA.

Quanto menor a cobertura de um esquema de PSA, maior o risco do deslocamento do

desmatamento para outras áreas (vazamento). Neste sentido, seria preferível adotar a maior

área de abrangência possível e utilizar parte de recursos disponíveis para fortalecer os

instrumentos de comando e controle ao redor das terras abrangidas pelo PSA. Neste sentido,

Moutinho (2009) sugere que uma forma de reduzir o risco de vazamento seria contabilizar as

reduções em escala nacional, ou regional como no caso da Amazônia, considerando que

REDD tende a compensar países. O vazamento do desmatamento de um país para outro (por

exemplo, desmatadores brasileiros migrando para a Bolívia) poderia ocorrer, mas a inclusão

de outros países de uma região geográfica em projetos de REDD poderia reduzir essa chance.

Feamside (2009b) define o vazamento como as mudanças nas emissões antropogênica

de gases do efeito estufa ocorridas fora dos limites do projeto que sejam mensuráveis e

atribuíveis às atividades do projeto. Esse autor sugere que o efeito do vazamento pode ocorrer

das seguintes formas: (1) de "dentro para fora", referindo-se ao vazamento onde as pessoas

são deslocadas para outras áreas com a criação de uma área protegida. Este caso refere-se a

área protegida cuja categoria não permite a interferência humana, admitindo apenas o uso

indireto dos recursos naturais; e (2) de "fora para fora", referindo-se ao movimento dos atores

do desmatamento (grileiros, madeireiros entre outros) que iriam desmatar numa determinada

área, mas devido à criação de uma reserva nesta área, esse desmatamento seria deslocado para

outras áreas fora dos limites da reserva. É importante que as emissões de carbono causadas

pelo efeito do vazamento sejam consideradas nos cálculos que estimam os benefícios líquidos

de uma reserva.
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4. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta seção esta dividida em duas etapas. Na primeira parte será apresentada uma

descrição geral sobre a área de estudo e posteriormente, serão descritos as etapas realizadas

para alcançar os objetivos do presente estudo.

4.1 Área de estudo

A Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Juma foi criada pelo decreto n"

26.009 de julho de 2006. Esta reserva localiza-se no município de Novo Aripuanã, na região

sudeste do Estado do Amazonas e abrange uma área de 589.611,3 hectares na margem

esquerda do rio Madeira (Figura 1). A RDS do Juma compreende 14,3% do município de

Novo Aripuanã (SDS, 2009).

A RDS do Juma está localizada a uma distância de 228 km de Manaus em linha reta e

a 300 krn via fluvial (SDS, 2010). A área urbana de Novo Aripuanã localiza-se cerca de 10

km ao oeste da fronteira norte da reserva, na margem direita do rio Aripuanã. Os limites da

RDS do Juma são delineados pelo rio Mariepauá no lado oeste, entre os municípios de Novo

Aripuanã e Manicoré; na parte leste pela margem esquerda do rio Acari e no lado sul pelo

município de Apuí e pelas áreas de domínio do Estado (100 km ao norte da rodovia

Transamazônica - BR 230) (SDS, 2010). A rodovia AM-174, conecta os municípios de Novo

Aripuanã e Apuí, atravessando a RDS do Juma de norte a sul com uma distância de 290 km

(Carrero, 2009).

Este estudo compreendeu os limites da RDS do Juma e a sua área de entorno (bujJer

de 120 krn). O objetivo de utilizar um bujJer foi de incluir na modelagem os municípios

circunvizinhos (Apuí e Manicoré) e as rodovias (AM-174 e trechos da BR-319 e BR-230),

que possuem influencia no processo de ocupação na região da reserva do Juma. Desta

maneira, a área de estudo abrange uma área total de 9.742.624,8 ha.

O bujJer no entorno da RDS do Juma abrange as seguintes áreas protegidas:

* UC de Proteção Integral: Parque Estadual Matupiri;

* UCs de Uso Sustentável: RDS do Matupiri; RDS do Rio Madeira, parte da RDS

Igapó-Açu e da RDS do Rio Amapá;

* Terras Indígenas: Arary, Setemã, Cunhã-Sapucaia, Pinantuba, Rio Manicoré, parte

da Sepoti, Tora e da Coatá-Laranjal.
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Figura 1. Localização da área de estudo, sua abrangência está destacada pelo buifer em forma
circular.

4.1.1 Características fisiográficas

-- Estradas principais

D RDSdoJuma

. ] UC de Uso Sustentável

_ UC de Proteção Integral

D Terras Indígenas

Floresta

_ Desmatamento

Nuvem

_ Hidrografia

Nesta seção serão abordadas características de clima, solo e vegetação presentes na

área da RDS do Juma e no seu entorno.

Clima

De acordo com a classificação de Kõppen-Geiger, a região da RDS do Juma tem o

clima equatoríal com temperatura variando entre 26°C a 27,2°C. O período chuvoso vai de
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outubro a maio e o período seco vai de junho a dezembro (SDS, 2010). A precipitação média

anual é de 2.000 mm (IDESAM, 2009).

Solos

Estima-se que 70,1% dos solos na área da RDS do Juma são Latossolos Amarelos,

21,1% Latossolos Vermelho-Amarelo e o restante se distribui em Gleissolos e Espodossolos

(SDS, 2010). Na área de entorno da reserva há presença de Neossolos, Planossolos,

Argissolos e Plintossolos (SDS, 2010).

Vegetação

I

Os tipos de vegetação existentes na área da RDS do Juma são: Floresta Ombrófila

Densa Submontana, Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa

Aluvial e Formação Pioneira. Na área de entorno da reserva podem ser encontrados os

seguintes tipos de vegetação: Floresta Ombrófila Densa Submontana, Floresta Ombrófila

Densa de Terras Baixas, Floresta Ombrófila Densa Aluvial, Floresta Ombrófila Aberta

Submontana, Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas, Formação Pioneira, Savana

Gramíneo-Lenhosa e Savana Estacional Arborizada (Brasil, Projeto RadarnBrasil, 1978).

4.1.2 Comunidades da RDS do Juma

Até julho de 2008, estima-se que havia 251 famílias distribuídas em 26 comunidades 7

totalizando cerca de 1.200 pessoas habitando ao longo dos rios e das estradas na área da RDS

do Juma. No entorno da reserva existem ainda 129 famílias distribuídas em 17 comunidades

totalizando cerca de 600 pessoas que fazem uso direto dos recursos naturais da reserva do

Juma (SOS, 2010). Grande parte das comunidades da reserva do Juma é constituída de

pessoas com relação de parentesco entre si. Assim, a forma de organização social das

comunidades se dá de maneira tradicional e informal, onde algumas famílias se juntam para

7 Comunidades que habitam ao longo dos rios (Aripuanã, Mariepaua, Arauá, Juma): Abelha, Amorim,
Barraquinha, Boa Frente, Boca do Juma, Cacai, Cipotuba, Cumã, Flexal, Limão, Livramento, Nova Jerusalém,
Nova Vida, Novo Oriente, Paiucaua, Primavera, Repartimento, Santa Maria, Santana do Arauazinho, Santo
Antônio do Capintuba, Santo Antônio do Taciua, São José dos Brasões, Tucunaré, Vila São Domingo;
Comunidades que habitam ao longo das estradas: São Francisco do ANAP I (km 80) e São Francisco do ANAP
II (km 123).
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fazerem atividades, tais como, o "roçado" e a pesca. Em geral as comunidades dependem da

agricultura de subsistência e de atividades de extrativismo tais como a pesca, caça e coleta de

sementes castanha e óleos como de copaíba e pau-rosa. A produção da farinha de mandioca se

destaca como a principal atividade de subsistência (Figura 2). No entanto, é possível encontrar

outras culturas para o consumo doméstico tais como, batata-doce, mamão, banana, abóbora

entre outros.

As roças são feitas no estilo de corte e queima. As áreas derrubadas para a agricultura

variam de 0,25 a 2 ha por família. Os roçados são cultivados em intervalos de um a três anos,

posteriormente essas áreas são deixadas em pousio. Depois deste período, são novamente

cultivadas em intervalos que podem variar de cinco a vinte anos. Esse tipo de atividade não

causa danos ambientais devido às práticas culturais diversificadas, baixa intervenção depois

da semeadura e pelo tamanho da área utilizada (SDS, 2010).

As atividades econômicas mais importantes são a cornercialízação e a extração do óleo

de copaíba (Copaifera spp.) que representa 17% dos produtos do extrativismo, a castanha da

Amazônia (Bertholletia excelsa) que é o principal produto extraído da floresta representando

70% dos produtos do extrativismo e o restante (13%) é proveniente da madeira, açaí e cipó

(SDS, 2010).

Em relação aos aspectos sociais, nenhuma das comunidades possui saneamento básico

e as casas são feitas de madeira. Além disso, não existe um sistema organizado de saúde para

atendimento médico nas comunidades (SDS, 2010). A maioria das famílias residentes não

possui o título de terra.

Durante a excursão" para a RDS do Juma duas comunidades foram visitadas, uma

localizada no km 80 da AM-174 (São Francisco do ANAP I) (Figura 3a) e outra localizada as

margens do rio Aripuanã (Boa Frente) (Figura 3b). Através dessas visitas e conversas

informais com os moradores obteve-se a informação de que inicialmente, havia 24 famílias na

comunidade Boa Frente, posteriormente 7 famílias migraram para a comunidade São

Francisco do ANAP I. As famílias que habitam as margens dos rios apresentam uma

organização comunitária mais estruturada em relação à comunidade visitada na estrada. Além

disso, os moradores relataram que morar próximo ao rio é melhor, pois não precisam se

8Esta atividade foi realizada no período de 20 de julho a 05 de agosto de 2008 e constitui-se de um levantamento
de campo expedito com o objetivo de conhecer os principais atores locais e coletar informações através de
conversas informais com os moradores das comunidades que habitam nas margens da estrada (comunidade São
Francisco do ANAP I) e no río Arípuanã (comunidade Boa Frente), madeireiros de Novo Aripuanã e fazendeiros
no município de Apuí.
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deslocar muito para pescar como os moradores da estrada. Por isso, muitos que se deslocaram

para viverem próximo ás estradas desejam retomar para as comunidades as margens dos rios.

Foto: Yanai, A M.
--

Foto: Yanai, A M.

(J\) (IJ)
Figura 2. (A) Produção de farinha de mandioca como forma de subsistência. (B) Família
residente na comunidade do São Francisco do ANAP I.

Foto: Graça, P. M. L. A Foto: Yanai, A M.

(J\) (IJ)
Figura 3. Comunidades visitadas durante a excursão a RDS do Juma: (A) Comunidade São
Francisco do ANAP I localizada no km 80 e (B) Comunidade Boa Frente localizada as
margens do rio Aripuanã.

4.1.3 Desmatamento na RDS do Juma

o desmatamento concentra-se principalmente em áreas exploradas e degradadas ao

longo da rodovia AM-174 ocasionado pela extração de madeira ilegal e em áreas de uso

comunitário, sendo ocasionado pela prática da agricultura familiar (IDESAM, 2009). Outras

atividades como a mineração, pecuária e a pesca predatória também têm contribuído para a

perda dos recursos naturais na RDS do Juma. No período de trabalho de campo foram
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observadas madeireiras em atividade na sede de Novo Aripuanã" e ao longo da rodovia AM-

174 foram observados vários carreadores utilizados para o escoamento ilegal de madeira

dentro da RDS do Juma (Figura 4). A Figura 5 demonstra a degradação florestal dentro de um

dos carreadores após a retirada da madeira. A madeira explorada é transportada via estrada

(AM-174) para o município de Apuí ou pelo rio Aripuanã e Madeira para outras localidades

da região.

Foto. Graça. P. M. I. A

(A) (B)
Figura 4. (A) Atividade de extração madeireira dentro da RDS do Juma. (B) Carreador dentro
da RDS do Juma utilizado para o escoamento da madeira.

Foto: Yanai, 1\ M Foto Yanai, I\. M

(A) (B)
Figura 5. (A) Clareira formada após a extração ilegal de madeira. (B) Abertura de dossel após
a derrubada.

9 Em março de 20 IO. o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (IP AAM) realizou ações de controle e
fiscalização ambiental em Novo Aripuanã. Nesta operação. o IP AAM registrou mais de 6.655,8 rrr' (717 toras)
de madeira ilegal. Deste total, cerca de 2.800 m' foram encontrados dentro de serrarias, tanto em toras quanto
beneficiadas que seriam comercializadas sem documento de origem florestal
(http://portalamazonia.globo.comlpscriptlnoticias/noticias. php?idN= 102804). Acesso: 20/07/20 IO.
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De acordo com o PRODESlO
, o desmatamento acumulado na RDS do Juma em 2009

abrangeu uma área de aproximadamente 68,3 km2 (1,2%) da área total da reserva. A Figura 6

apresenta o desmatamento anual na área da reserva do Juma no período de 2000 a 2009.

Observando-se os polígonos de desmatamento do PRODES foi possível verificar que o

desmatamento em 2000 concentrou-se longo da rodovia AM-174 e em áreas próximas aos

rios, o qual pode ter sido ocasionado por atividades de mineração. Em 2004, uma extensa área

ao longo da AM-174 foi desmatada para atividade de pastagem e que, junto com outros

polígonos menores, contribuíram para o pico deste ano.
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Figura 6. Desmatamento detectado pelo PRODES no período de 2000 a 2009 na área da RDS
do Juma.

4.1.4 Área de entorno da RDS do Juma

A área de entorno da RDS do Juma (buJJer 120 km) abrange parte do município de

Apuí e Manicoré, trecho da rodovia Transamazônica (BR-230) e da BR-319.

O município de Apuí tem apresentado um crescimento populacional associado à

expansão da atividade pecuária, resultando em um aumento na taxa de desmatamento na

região (Figura 7). O tráfego pelas rodovias BR-230, AM-174 e vicinais é limitado no período

de chuva (dezembro a abril) devido às condições precárias de conservação das estradas

(Carrero, 2009). Neste sentido, o Governo do Estado planeja recuperar a rodovia AM-l74, o

10 http://www.dpi.inpe.br/prodesdigital/prodesuc.php
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qual permitirá o escoamento de mercadorias de Apuí para Manaus através do rio Madeira

(http:// www.portalapui.combr).

Foto Yanai, A M. Foto: Yanai, A M

(A) (B)
Figura 7. (A) A pecuária é a principal atividade exerci da no município de Apuí. (B) Áreas
ocupadas por fazendas ao longo da BR-23 Ono município de Apuí.

4.1.5 Rodovias planejadas para a área de estudo

Na Figura 8 pode se observar a rede de estradas atual e planejada na região da área de

estudo, a partir de um mapa elaborado pelo DNIT para o Estado do Amazonas. As rodovias

federais pavimentadas foram atualizadas em 2007 segundo o Plano Nacional de Viação e as

rodovias federais não pavimentadas e planejadas foram identificadas a partir dos mapas

rodoviários de 2002 do DNIT. As rodovias estaduais foram incluídas a partir da digitalização

dos mapas do DNIT referentes à última publicação em 2002e que se manteve na atualização

em 2009. Entretanto, segundo o DNIT não há garantia de qualidade, pois o Estado do

Amazonas não enviou ao DNIT ou não possui uma base cartográfica digital com precisão e

qualidade compatíveis para a elaboração deste mapa. Assim, de acordo com a Figura 8, a BR-

174 (trecho que interliga o município de Manicoré a BR-230) e a AM-360 (conecta a BR-319

ao rio Madeira - área próxima ao município de Novo Aripuanã) estão planejadas para serem

duplicadas, no entanto, esses trechos ainda não foram construí dos. É importante ressaltar que,

atualmente, a BR-174 já interliga Manaus a Boa Vista.
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Fieura 8. Mapa da rede viária do DNIT (2009). As setas indicam as rodovias BR-174 e AM-
360.

4.2 Etapas da metodologia

Este estudo foi dividido de acordo com o fluxograma da Figura 9. Posteriormente,

cada etapa será descrita informando as ferramentas utilizadas, assim como a metodologia

aplicada

Para a elaboração dos cenários propostos neste estudo foi utilizado o modelo de

simulação do desmatamento AGROECO desenvolvido por Fearnside et a/., 2009a O

AGROECO foi desenvolvido utilizando o programa de modelagem ambiental Dinamica

EGO 11. Este software foi desenvolvido pelo Centro de Sensoriamento Remoto da

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) (Rodrigues et a/., 2007; Soares-Filho et a/.,

2009). Essa ferramenta tem sido utilizada em diversos estudos como a modelagem da

dinâmica do desmatamento na Amazônia (Barni, 2009; Ferreira e Carneiro Filho, 2007;

11 http://www.csr.ufmg.br/dinamical
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Feamside et al., 2009a; Gonçalves, 2008; Noguera, 2006; Soares-Filho et al., 2002; 2004;

2006; Vitel et al., 2009), expansão urbana e dinâmica intra-urbana (Almeida et al., 2003;

Godoy e Soares-Filho, 2008), espalhamento de fogo (Silvestrini, 2008) e atualmente é

possível elaborar modelos de contabilização de emissões de carbono (Soares-Filho et al.,

2009).

Os modelos desenvolvidos no Dinamica EGO são construídos em forma de diagrama e

a sua execução segue um fluxo encadeado de dados (Soares-Filho et al., 2009). Esses modelos

utilizam um mecanismo baseado em autômatos celulares que permite representar processos

dinâmicos. Esse tipo de sistema é definido como um conjunto de células que interagem entre

si, o qual o estado de cada célula depende de seu estado prévio e de um conjunto de regras de

transição, de acordo com um arranjo específico de certa vizinhança. Desta forma, todas as

células são atualizadas simultaneamente a passos discretos de tempo (Sirakoulis et al., 2000;

Câmara, 1996).

r---Elaboração de um banco de imagens multitemporais
e dados cartográficos Variáveis de

- entrada do modelo

~ AGROECO

Determinação dos pesos de evidência r---

~

Calibração e validação do modelo AGROECO (2003-
2008)

•
Simulação do desmatamento:

* Cenário Linha de Base
* Cenário com Vazamento (CV)
* Cenário com Vazamento Reduzido (CVR)

I

~ l
Análise da efetividade da RDS Estimativas de emissões de

do Juma carbono

Figura 9. Fluxograma apresentando as etapas desenvolvidas no presente estudo.
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4.2.1 Elaboração de um banco de imagens multitemporais e dados cartográficos

Os procedimentos utilizados na elaboração dos mapas de uso e cobertura da terra,

variáveis estáticas, atratividade e fricção estão descritos neste tópico.

Os mapas de entrada no Dinamica EGO precisam ter as mesmas dimensões (número

de linhas e colunas). Neste estudo, os mapas produzidos para a simulação foram constituídos

de 1.285 colunas e 1.547 linhas. A resolução espacial utilizada foi de 250 metros. A projeção

cartográfica aplicada foi a UTM (Projeção Universal Tranversa de Mercator) correspondendo

a Zona UTM 20 Sul e Datum WGS 1984 (World Geodetic System 1984).

4.2.1.1 Mapa de uso e cobertura da terra a partir de dados do PRODES

Anualmente, o PRODES (Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira

por Satélite) mede as taxa de desmatamento por corte raso. Esse sistema identifica como

desmatamento áreas acima de 6,25 ha (INPE, 2008). Os dados gerados pelo PRODES podem

ser obtidos acessando o banco de dados da Divisão de Processamento de Imagens do INPE12
.

Esses dados estão disponíveis no formato vetorial (polígonos com atributos), tabela ou em

raster (cenas individuais e mosaicos estaduais da Amazônia Legal) (INPE, 2008).

Mapas de uso da terra (2003 e 2008) foram elaborados para a área de estudo a partir

do mosaico no formato raster do Estado do Amazonas de 2008 cuja resolução espacial é de

120 m disponível no banco de dados do PRODES. O mosaico é um mapa temático constituído

a partir da união de todas as cenas individuais classificadas em floresta, desflorestamento,

não-floresta, hidrografia e nuvem.

O mapa de uso da terra de 2003 foi produzido a partir da reclassificação dos dados da

tabela de atributo do mosaico do Amazonas. Assim, o desmatamento detectado até 2003 foi

agrupado em uma única classe de desmatamento e o desmatamento que ocorreu depois de

2003 foi agrupado com a classe floresta. Do mesmo modo foi feito para o mapa de uso da

terra de 2008, mas apenas agrupando o desmatamento acumulado até 2008.

De acordo com o INPE (2008), os mapas de uso da terra apresentam as seguintes

classes:

* Floresta: Cobertura florestal original;

12 http://www.dpi.inpe.brlprodesdigital/prodes.php
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* Desflorestamento: Áreas que originalmente tinham cobertura florestal intacta e,

posteriormente, houve a retirada completa da vegetação original;

* Não-floresta: Áreas previamente identificadas nas imagens com base no mapa de

vegetação do IBGE como constituída de vegetação com fisionomia diversa da florestal

tais como: Savana arbórea-arbustiva (Cerrado), Savana gramíneo-lenhosa (Campo

Limpo de Cerrado), Campinarana, etc;

* Hidrografia: Rios e lagos e demais corpos d'água;

* Nuvem

4.2.1.2 Mapeamento da vegetação secundária

Vegetação secundária refere-se a áreas onde a vegetação florestal original foi
J

suprimida e as áreas desmatadas foram posteriormente abandonadas entrando em processo de

regeneração da vegetação nativa (Almeida, 2009). A Figura 10 apresenta as etapas realizadas

para mapear a vegetação secundária.

Imagens multitemporais
(2003 e 2008)

Georreferenciamento e
co-registro de imagens

Máscara de desmatamento
do PRODES (2008)

Classificação supervisionada
máxima verossimilhança

União entre o mapa de uso da terra
(PRODES) e de vegetação secundária

Figura 10. Fluxograma das etapas realizadas para o mapeamento da vegetação secundária
(Adaptado de Graça e Yanai, 2008).
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4.2.1.3 Georreferenciamento de imagens multitemporais do Landsat TM

A vegetação secundária foi mapeada a partir de imagens do satélite Landsat-TM

disponíveis no banco de imagens da Divisão de Geração de Imagens (DGI) no site do INPE13
.

As imagens multitemporais foram compostas por 6 bandas ópticas e com resolução espacial

de 30 m. A Tabela 1 apresenta as cenas que constituem a área total de estudo e utilizadas para

o mapeamento da vegetação secundária.

As cenas de 2008 disponíveis no banco de dados do PRODES Digital14 foram usadas

como imagem base para o georreferenciamento das imagens multitemporais do TM/Landsat-5

de 2003 e 2008 (Tabela 1). As imagens foram georreferenciadas com base no mosaico

Geocover da NASA 15 utilizando o sistema de coordenadas geográficas Lat/Long - Datum

WGS 1984. Após o georreferenciamento, as imagens foram reprojetadas para o sistema UTM

(projeção usada neste estudo).

O processo de georreferenciamento é necessário para que todos os dados tenham um

posicionamento que permita a justaposição entre imagens de diversas datas e dados temáticos

(Almeida, 2009). Os procedimentos deste tópico foram feitos no software Erdas Imagine 9.1.

Tabela 1. Cenas utilizadas para o mapeamento da vegetação secundária na área de estudo.
Banco de dados do PRODES Landsat-TM

Órbita Ponto
2008 2003 2008

63 15/08/2008 17/07/2003 15/08/2008

230 64 15/08/2008 18/08/2003 15/08/2008

65 30/07/2008 17/07/2003 15/08/2008

63 22/08/2008 24/07/2003 22/08/2008

231 64 22/08/2008 24/07/2003 22/08/2008

65 06/08/2008 24/07/2003 06/08/2008

13 http://www.dgi.inpe.br/CDSR
14 http://www.dpi.inpe.br/prodesdigitallprodes.php
IS http:// zulu.ssc.nasa.gov/rnrsid
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4.2.1.4 Elaboração das máscaras de desmatamento

As máscaras foram construídas a partir de mapas vetoriais (polígonos com atributos)

de desmatamento acumulado até 2008 do PRODES. Portanto, para cada cena da Tabela 1 foi

feita uma máscara. A máscara de desmatamento tem como objetivo excluir áreas não

desmatadas e assim, permitir que apenas as áreas identificadas pelo PRODES como corte raso

até 2008 possam ser visíveis. Além disso, auxilia a reduzir os erros decorrentes do processo

de classificação, principalmente em área próximas de rios onde a vegetação apresenta uma

resposta espectral semelhante ao da vegetação secundária.

Desta forma, as áreas de floresta foram excluídas, mesmo que nestas áreas exista

vegetação secundária, resultante do processo de extração da madeira, queimadas e outra

forma de degradação florestal. Esse método também foi utilizado por Graça e Yanai (2008) e

Almeida (2009). As máscaras foram transformadas em formato matricial (raster), o qual as

áreas desmatadas apresentaram valor 1 e áreas com outro tipo de cobertura (floresta, não-

floresta e hidrografia) apresentaram valor O e posteriormente, as imagens Landsat foram

redimensionadas para se ajustarem ao tamanho das máscaras. Esses procedimentos foram

feitos no software Envi 4.5.

4.2.1.5 Classificação supervisionada de imagens

Nesta etapa foi utilizado um aplicativo de classificação supervisionada de máxima

verossimilhança (maximum likelihood) do Envi 4.5. O método de classificação de máxima

verossimilhança considera a ponderação das distâncias entre médias dos níveis digitais das

classes, utilizando parâmetros estatísticos. Este método requer o treinamento do classificador

para a coleta de amostras representativas das classes temáticas de interesse. Neste sentido,

foram coletadas amostras de floresta, desmatamento, vegetação secundária, hidrografia e

amostras de nuvem e sombra de nuvem foram adicionadas nas cenas que havia áreas com

cobertura de nuvens. Após a classificação, foi feita uma pós-classificação usando o filtro de

maioria (Majority Analysis) aplicado a uma janela de 3x3 ou 5x5 pixels, dependendo dos

"ruídos" encontrados no resultado da classificação.

Posteriormente, para cada cena classificada foi construída uma máscara binária, onde foi

mantida apenas a classe de vegetação secundária (valor igual a I) e as outras classes foram

excluídas (valor igual a O). As máscaras de vegetação secundária foram mosaicadas e

redimensionadas de 30 m para 250 m (resolução espacial utilizada neste estudo).
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4.2.1.6 União entre os mapas de uso e cobertura da terra (PRODES) e de vegetação

secundária

A fim de incorporar a classe temática de vegetação secundária derivada da

classificação de máxima verossimilhança ao mapa temático de uso e cobertura da terra do

PRODES foi construído um modelo no Dinamica EGO. Este modelo permitiu unir as

variáveis de interesse através do uso de expressões algébricas. Assim, a classe de vegetação

secundária foi alocada nas áreas em que o PRODES classificou como desmatamento (Figura

1 1).

F

Figura 11. Esquema das etapas realizadas para o mapeamento da vegetação secundária em
2003. (A) Imagem Landsat (230/65) de 2003 georreferenciada; (B) Máscara binária da cena
produzida a partir dos polígonos de desmatamento acumulado até 2008; (C) Resultado da
aplicação da máscara; (D) Resultado após a aplicação do classificador de máxima
verossimilhança e filtro de maioria; (E) Máscara de vegetação secundária com resolução
espacial de 250 m; (F) União da classe de vegetação secundária com o mapa de uso e
cobertura da terra do PRODES.
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A Figura 12 apresenta os mapas de uso e cobertura da terra de 2003 e 2008 oriundos

dos procedimentos anteriores.
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Figura 12. Mapa de uso e cobertura da terra de 2003 (esquerda) e de 2008 (direita).

4.2.2. Variáveis estáticas do modelo AGROECO

Os mapas de variáveis podem ser estáticas ou dinâmicas. Variáveis estáticas são

mapas de hidrografia, altitude, declividade, vegetação, solo e áreas protegidas (Figura 13). As

variáveis dinâmicas são atualizados a cada iteração do modelo. As estradas são consideradas

variáveis dinâmicas, pois são modificadas a cada ano.

Mapa de distância aos rios: O mapa de hidrografia foi derivado do mapa do PRODES. As

faixas de distância são calculadas no Dinamica EGO a partir de um functor denominado de

Calculate Distance Map. Esse functor calcula a distância euclidiana de uma célula de

determinada categoria a célula que não pertence à categoria corrente (Soares-Filho et aI.,

2002).
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Mapa de solos: Obtido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o qual

identifica os tipos de solos encontrados no Brasil e utiliza a nomenclatura e especificações

recomendadas pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos da Embrapa. O IBGE

elaborou o mapa de solos utilizando os levantamentos feitos pelo Projeto RadamBrasil ao

longo das décadas de 1970 e 1980 e por estudos de solos feitos pelo próprio IBGE e pela

Embrapa.

Mapa de vegetação: O mapa de vegetação foi adquirido pelo IBGE. Este mapa classifica a

cobertura vegetal do Brasil, assinalando as formações remanescentes, que correspondem à

vegetação que permanece preservada ou pouco alterada, além de indicar as áreas com

formações pioneiras, massa de água e os refúgios vegetacionais. A área de estudo apresenta

oito fitofisionomias.

Mapa de altitude e declividade: Mapa obtido a partir de dados de radar do projeto SRTM

(Shuttle Radar Topography Missiom com uma resolução de 90 metros. O modelo digital de

elevação está disponível para o continente sul americano, o qual permite o mapeamento plano

altimétrico na região amazônica. O mapa de declividade foi derivado a partir do modelo de

elevação SRTM.

Mapa de áreas protegidas: Os dados em formato vetorial de Unidades de Conservação

(UCs) foram oriundos do banco de dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável (SDS) e do Greenpeace. Já os dados de terras indígenas foram

obtidos do Instituto Socioambiental (ISA).

Distância de estradas (principais e secundárias): Os mapas de estradas foram adquiridos

pelo Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG. A rede viária foi atualizada a partir da

análise de imagens orbitais TMlLandsat de 2003 (para o mapeamento de estradas de 2003) e

de 2008 (para o mapeamento das estradas de 2008). Posteriormente foram calculadas as faixas

de distâncias no Dinamica EGO.
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Figura 13. Variáveis estáticas do modelo AGROECO
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4.2.3 Mapas de atratividade e fricção

Os mapas de atratividade e fricção são formados por mapas numéricos e tem o

propósito de auxiliar o desempenho do módulo construtor de estradas do modelo AGROECO.

As estradas são alocadas automaticamente de acordo com o nível de atratividade e o custo de

se construir uma estrada. Portanto, a aptidão e o custo de se construir uma estrada varia de

acordo com a categoria da área protegida. Os valores utilizados neste trabalho foram baseados

no estudo de Feamside et ai. (2009a).

A atratividade utiliza a seguinte abordagem: quanto maior o valor de uma determinada

área, maior a predisposição de construir uma estrada e consequentemente mais susceptível ao

desmatamento. Já na fricção, quanto maior o valor que uma área apresenta, maior o custo e

esforço de se construir uma estrada, portanto, menor a predisposição de se criar uma estrada

nessas áreas (Tabela 2; Tabela 3). As ucs de Uso Sustentável são mais susceptíveis ao

desmatamento em relação à UC de Proteção Integral e as Terras Indígenas. As áreas sem

proteção são consideradas altamente susceptíveis à expansão de estradas ilegais

Tabela 2. Valores das classes de uso do mapa de atratividade.

Categoria de uso
Valores de

atratividade
Justificativa

Área de floresta sem áreas

protegidas
200

Maior predisposição de construir estradas, pois

não há nenhum tipo de proteção ambiental.

UC de Uso Sustentável 50
Categoria de UC mais susceptível ao

desmatamento.

Apresentam um nível de proteção maior em

relação às UCs de Uso Sustentável.

UC de Proteção Integral

Terras Indígenas

20
10

Tabela 3. Valores das classes de uso do mapa de fricção.

Categoria de uso Valores de fricção Justificativa

Área de floresta sem áreas

protegidas

UC de Uso Sustentável

UC de Proteção Integral

Terras Indígenas

Baixo custo para construção de estrada, pois não

há nenhum tipo de proteção ambiental.

100
160
180

Existe um custo dependendo da categoria que

pertence. As UCs de Uso Sustentável apresentam

um custo menor em relação às outras categorias.
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4.2.4 Determinação dos pesos de evidência

Pesos de Evidência é um método estatístico baseado no teorema da probabilidade

condicional de Bayes. Este método visa determinar a probabilidade de ocorrer um evento

dado um ou mais fatores de evidência. A abordagem bayesiana apresenta características como

à combinação de múltiplos mapas de evidência em um modelo de fácil adaptação a

linguagens computacionais e a possibilidade de usar mapas de diversas classes, onde cada

classe é tratada como uma evidência presente. Este método tem como premissa que as

variáveis sejam independentes, pois os ponderadores são calculados independentemente para

cada evidência, e depois são combinados. Isso possibilita avaliar a contribuição de cada

variável de maneira individual (Bonham-Carter et ai., 1989).

Os conceitos tratados nesta metodologia são os de probabilidade a priori e a

posteriori. De maneira geral, um evento' apresenta uma determinada probabilidade de

ocorrência denominada de probabilidade a priori, sendo que, determinadas evidências podem

refinar essas probabilidades e assim fornecer um novo valor (probabilidade a posteriori)

(Bonham-Carter et ai., 1989). Detalhes da teoria dos pesos de evidência estão no apêndice

deste documento. O método de pesos de evidência é utilizado no Dinamica EGO com o

intuito de determinar a probabilidade de uma célula mudar de um estado para outro dado uma

evidência. As transições consideradas foram baseadas nas classes do mapa de uso e cobertura

da terra:

* Floresta ~ Desmatamento (Desmatamento);

* Desmatamento ~ Vegetação secundária (Regeneração);

* Vegetação secundária ~ Desmatamento (Corte da vegetação secundária).

Em termos de transição, desmatamento e corte da vegetação secundária se diferem,

entretanto, em relação à classe (valor da célula) não há diferença entre a classe desmatamento

e corte da vegetação secundária.

Os fatores de evidência considerados no estudo foram: distância às estradas principais

e secundárias, distância aos rios, vegetação, altitude, declividade, solo e áreas protegidas

(Figura 13).
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4.2.4.1 Determinação dos intervalos de distância e coeficientes dos pesos de evidência

Os pesos de evidência são normalmente aplicados a dados categóricos, portanto,

variáveis contínuas como os mapas de distância precisam ser categorizados. O Dinamica EGO

calcula os intervalos de distância e posteriormente, classifica as variáveis contínuas para a

derivação dos pesos de evidência (Soares-Filho et al., 2009).

A partir dos mapas de uso da terra de 2003 e 2008 (Figura 12) e mapas de variáveis

estáticas (Figura 13), foram determinadas às possíveis transições das classes no mapa de uso e

cobertura da terra: floresta 7 desmatamento; desmatamento 7 vegetação secundária;

vegetação secundária 7 desmatamento. Posteriormente, foram calculados os intervalos de

distância das variáveis contínuas e categóricas. O resultado desta etapa foi utilizado como

entrada para o cálculo dos coeficientes dos pesos de evidência.

Os coeficientes dos pesos de evidência foram determinados a partir das variáveis

estáticas do modelo, mapa de uso da terra (2003 e 2008) e dos intervalos de distância dos

pesos de evidência calculados anteriormente. Os resultados dos coeficientes dos pesos de

evidência são apresentados em seguida de acordo com variáveis consideradas.



Distância a classe de uso: Os pesos de evidência indicam que o desmatamento tem maior

probabilidade de ocorrer próximo a áreas previamente desmatadas (até 1.500 m). Um padrão

semelhante foi encontrado para o corte da vegetação secundária. Quanto à regeneração, a

probabilidade de formação de novas áreas de vegetação secundária é maior a partir de 1.250

m da vegetação secundária já existente (Figura 14).
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Figura 14. Coeficientes dos pesos de evidência calculados de acordo com a distância de cada
classe.
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Distâncias as estradas principais: As estradas pnncipais apresentam uma correlação

positiva com o desmatamento. Esta correlação pode ser verificada até uma distância de 3.600

m. Já a regeneração e o corte da vegetação secundária, apresentam pesos de evidência

próximos de zero, demonstrando que as estradas principais não exercem influencia

significativa na formação da vegetação secundária e no corte das mesmas (Figura 15).
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Figura 15. Coeficientes dos pesos de evidência calculados para cada transição em relação à
distância as estradas principais.



Distância as estradas secundárias: Esta variável favorece o desmatamento e o corte da

vegetação secundária a uma distância de até 2.500 m e 2.600 m, respectivamente. Quanto à

formação de vegetação secundária, os coeficientes dos pesos de evidência indicam que, a

variável distância às estradas, influência positivamente a uma distância de 3.300 a 3.400 m e

acima de 3.600 m (Figura 16).
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Figura 16. Coeficiente dos pesos de evidência calculados para cada transição em relação à
distância as estradas secundárias.
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Distâncias aos rios: Os pesos de evidência indicam que, o corte da floresta e da vegetação

secundária tem menor probabilidade de ocorrer próximo aos rios. Entretanto, apresentam alta

probabilidade de serem regeneradas quando desmatadas (Figura 17).
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Figura 17. Coeficientes dos pesos de evidência calculados para cada transição em relação à
distância aos rios.
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Áreas protegidas: Os valores dos coeficientes dos pesos de evidência foram todos negativos

demonstrando repulsão ao desmatamento pelas áreas protegidas. As UCs de Uso Sustentável

(-1,22) apresentam um nível de proteção menor em relação à UC de Proteção Integral (-1,56)

e Terras Indígenas (-2,33). Esses valores foram baseados no estudo de Soares-Filho et ai.

(2008). O peso de evidência da RDS do Juma foi o mesmo das UCs de Uso Sustentável

(Figura 18).

Uma das premissas do modelo AGROECO é que não ocorra desmatamento nas Terras

Indígenas e UCs de Proteção Integral, portanto, o desmatamento não será alocado nessas áreas

independentemente dos valores de pesos de evidência atribuídos a elas.

Todas as transições
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Figura 18. Coeficientes dos pesos de evidência calculados para todas as transições em
relação à presença de áreas protegidas.
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Altitude: Os coeficientes dos pesos de evidência demonstram que o desmatamento tem maior

probabilidade de ocorrer em áreas com altitude até 10m e maiores que 140 m. A regeneração

tem maior chance de ocorrer no intervalo de 40 a 80 m de altitude. Já áreas acima de 80 m,

favorecem o corte da vegetação secundária (Figura 19).
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Figura 19. Coeficientes dos pesos de evidência calculados para cada transição em relação à
altitude.
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Declividade: Devido à localização do município de Apuí, o desmatamento e o corte da

vegetação secundária apresentaram maior probabilidade de ocorrer em áreas com dec1ividade,

visto que, o relevo não é considerado um fator limitante para a atividade de pecuária na

região. Já áreas com pouca dec1ividade favorecem a regeneração (Figura 20).
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Figura 20. Coeficientes dos pesos de evidência calculados para cada transição dada
dec1ividade.
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Solos: Os coeficientes dos pesos de evidência para as todas as transições foram próximas de

zero. Este resultado demonstrou que os diferentes tipos de solo não exercem influência na

alocação do desmatamento, na formação e corte da vegetação secundária (Figura 21).
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Figura 21. Coeficientes dos pesos de evidência calculados para cada transição dado os
diferentes tipos de solos existentes na área de estudo
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Vegetação: Área de Floresta Ombrófila Densa de Terras Baixas e Floresta Ombrófila Aberta

Submontana são mais susceptíveis ao desmatamento. A vegetação secundária tem maior

probabilidade de ocorrer em áreas com tipo de vegetação Floresta Ombrófila Densa de Terras

Baixas, Floresta Ombrófila Densa Aluvial e Floresta Ombrófila Densa Submontana. Já o corte

da vegetação secundária tem maior probabilidade de ocorrer nos tipos de vegetação Floresta

Ombrófila Aberta de Terras Baixas e Floresta Ombrófila Aberta Submontana (Figura 22).
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Da - Floresta Ombrófila Densa Aluvial;

Ds - Floresta Ombrófila Densa Submontana;

Ab - Floresta Ombrófila Aberta de Terras Baixas;

As - Floresta Ombrófila Aberta Submontana;

Figura 22. Coeficientes dos pesos de evidência calculados para cada transição em relação aos
tipos de vegetação.
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4.2.5 Modelo AGROECO

o modelo AGROECO desenvolvido por Feamside et ai. (2009a) foi utilizado neste

estudo para a simulação de cenários com e sem a criação da RDS do Juma. A Figura 23

apresenta o diagrama do modelo desenvolvido no software de modelagem espacial Dinamica

EGO.

Os modelos são expressos no Dinamica EGO como uma sequência de operadores

denominados de "functors" e "containers". Os functors são conectados em sequencia para

estabelecer um fluxo de dados. Cada functor é um processo, que atua sobre um conjunto de

dados de entrada, o qual é aplicado uma quantidade finita de operações, produzindo como

saída um novo conjunto de dados. Osfunctors também permitem o armazenamento de mapas,

tabelas, matrizes ou expressões matemáticas, sendo que cada operador é responsável em

executar uma determinada tarefa. Os containers são operadores de grupo, desenvolvidos para

reunir e determinar um comportamento para o conjunto de functors contidos nele. Nos

containers é possível executar submodelos e simular diferentes períodos de tempo (Rodrigues

et ai., 2007; Soares-Filho et ai., 2009).

No modelo AGROECO, os functors e containers são sequenciados em um fluxo de

dados através da interface gráfica. Este modelo foi desenhado na forma de um diagrama e a

execução segue um fluxo encadeado de dados (Figura 23).

Para calcular as taxas de transição, o AGROECO acopla um modelo não espacial

executado no software Vensim PLE 16. Desta forma, os dois programas de modelagem

espacial e não espacial são executados simultaneamente e trocam dados entre si a cada

iteração.

Variáveis de entrada

O grupo de variáveis de entrada do modelo é constituído de mapas de variáveis

estáticas, mapa de uso da terra, mapa de estradas e dos coeficientes de pesos de evidência. Os

materiais e métodos utilizados para a elaboração desses mapas foi explicado anteriormente.

16 http://www.vensim.comlindex.html
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Atratividade fundiária

Este container recebe o mapa de estradas atualizado a cada iteração e calcula a área de

atratividade fundiária, ou seja, a superfície de floresta fundiária (SFF). Essa área abrange uma

faixa de 2 km de distância ao redor das estradas, a qual está relacionada com a propriedade de

pequena ocupação. Posteriormente é calculado um mapa de distância 17 (metros) da faixa

fundiária, que por sua vez é enviado o functor responsável por calcular o mapa de

probabilidade de transição.

Mapa de probabilidade de transição

A cada iteração, o AGROECO calcula um mapa de probabilidade de transição. Este

mapa indica as áreas mais favoráveis a cada tipo de transição baseado no método dos pesos de

evidência (Soares-Filho et ai., 2009).

Os pesos de evidência e os mapas de variáveis estáticas e dinâmicas auxiliam na

detecção das áreas mais favoráveis a cada tipo de transição (floresta 7 desmatamento;

desmatamento 7 vegetação secundária e vegetação secundária 7 desmatamento).

Construtor de estradas

o container do construtor de estradas utiliza os mapas de atratividade, fricção e de

estradas planejadas para o seu desempenho. A construção de estradas é baseada na localização

probabilística de destinos, no custo da construção e comparação dos mapas de uso da terra

com o de estradas de uma dada iteração. A atividade do construtor de estradas tem uma

relação positiva com o desmatamento, pois aumenta sua atividade caso haja desmatamento

nas proximidades das estradas.

Dois tipos de estradas podem ser produzidos neste container: estradas de penetração e

consolidação. A primeira está relacionada com os destinos mais distantes (3 a 4 km) e a

segunda é aplicada para destinos mais próximos (2 km). As estradas projetadas tem a largura

de uma célula (250 m). Assim, a cada iteração ocorre um incremento automático no mapa de

estradas. Este mapa é posteriormente disponibilizado para o organizador de mapas do modelo.

17 O mapa de distância (Cale to Distanee Map) é umfunetor que recebe como entrada um mapa categórico e gera
um mapa de distância de fronteira (distância mais próxima) entre as células de cada classe do mapa (Soares-
Filho et ai., 2009).
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Estradas planejadas são incluídas no modelo em momentos predefinidos. Na área de

estudo há duas rodovias planejadas (BR-174 e a AM-360), mas sem data definida para a sua

construção, portanto, estimou-se que a AM-360 seria construída em um prazo de 5 anos

(2013) e a BR-174 em até 10 anos (2018).

Organizado r de mapas

A cada iteração este container recebe os mapas de estradas, uso da terra e de superficie

de floresta fundiária atualizados e combina todos em um único mapa para enviar ao modelo

não-espacial (Vensim) (Figura 24).

61'25'2O"W 59'22'4O"W

-- Estradas

•... _ Superfície de floresta fundiéria

'~JVegetação secundária

_ Desmatarnento

D Floresta

IOOU'O"W

Figura 24. Mapa de 2008 produzido no container organizador de mapas. Este mapa é
posteriormente enviado ao Vensim.
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Acoplamento com o Vensim

Para o cálculo das taxas de transição, o Dinamica EGO permite o acoplamento com

modelos externos desenvolvidos no Vensim. As taxas de transição podem ser passadas ao

modelo como um parâmetro fixo ou ser atualizada pela retroalimentação do modelo a cada

iteração (Soares-Filho et aI., 2009) (Figura 25).
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A cada iteração, o Dinamica EGO transfere ao Vensim um mapa com as classes:

floresta, estradas, desmatamento, vegetação secundária e superficie de floresta fundiária (faixa

de 2 km das estradas). O Vensim, por sua vez, calcula as taxas de desmatamento utilizando

uma equação desenvolvida com base na área (hectares) de superficie de floresta fundiária e de

floresta (exclui a área de floresta fundiária) do mapa simulado de uma determinada iteração.

As taxas de regeneração e corte da vegetação secundária utilizada foram constantes

devido à falta de parâmetros e dados para a elaboração de uma equação específica para ser

utilizada no cálculo dessas taxas. Posteriormente, as taxas de transição são transferidas para o

container que se encarrega de alocar as taxas calculadas.

Vensim
(taxas de transição)

Dinamica EGO

Floresta;

Superfície de floresta
fundiária;
Vegetação secundária;
Desmatamento;
Estradas

Regeneração
(Desmatamento-s Vegetação secundária)

Desmatamento
(Floresta ~ Desmatamento)

Corte da vegetação secundária
(Vegetação secundária ~ Desmatamento)

Figura 25. Parâmetros transferidos simultaneamente entre o Dinamica EGO (modelo
espacial) e o Vensim (modelo não-espacial) a cada iteração do modelo.

Cálculo das taxas de transição

Taxa de desmatamento

A taxa de desmatamento foi calculada a partir de dados de desmatamento, floresta e de

superficie de floresta fundiária (SFF) do mapa de uso da terra de 2003 e 2008 (Tabela 4).
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Tabela 4. Área desmatada e de floresta dentro e fora da Superfície de Floresta Fundiária
(SFF) utilizados para o cálculo da taxa de desmatamento.

Desmatamento
Área Ano

Área (ha)

Dentro da SFF 2003 120.800,0

(buffer de 2 km das estradas) 2008 180.262,5

Fora da SFF 2003 65.087,5

(floresta remanescente
2008excluindo a SFF) 75.362,5

Floresta

Área (ha) Média (h a)

481.925,0
509.637,5

537.350,0

8.768.125,0
8.706.150,0

8.644.175,0

A área de floresta dentro da SFF é maior em 2008 devido à área ocupada pelas

estradas ser maior neste ano. Os cálculos do desmatamento médio anual (2003-2008) dentro e

fora da SFF foram feitos utilizando as equações 1 e 2, respectivamente.

(Dentro da SFFz008 - Dentro da SFFzo03) (1)
Desmate dentro da SFF = 5 = 11.892,5 ha

(Fora da SFFzo08 - Fora da SFFzo03)
Desmate fora da SFF = 5 = 2.055,0 ha (2)

Para a obtenção da taxa anual média de desmatamento dentro da SFF foi calculada a

razão entre a média da área desmatada por ano dentro da SFF (equação 1) e a média da área

de floresta dentro da SFF entre 2003 e 2008 (509.637,5 ha) (Tabela 4). Deste cálculo obteve-

se o valor de 0,02333, ou seja, cerca de 2,33% de floresta dentro da SFF foi desmatada por

ano em um período de cinco anos.

Do mesmo modo foi feito para a área de floresta fora da SFF, utilizando o valor obtido

da equação 2 e dividindo pela média da área de floresta fora da SFF (8.706.150,0 ha) da

Tabela 4. A taxa anual média de desmatamento fora da SFF obtida foi de 0,00023604. Isso

significa houve uma redução anual de aproximadamente 0,02% de floresta fora da SFF entre

2003 e 2008.

A partir desses cálculos preliminares, a seguinte equação para o cálculo da taxa de

desmatamento foi desenvolvida:
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(SFFano* 0,02333) + (Floresta Fora da SFFano* 0,00023604) (3)
Taxa de desmatamento = -----------------------

(SFFano+ Floresta Fora da SFF ano)

A cada iteração, os valores de superfície de floresta fundiária (SFF) e de floresta fora

da SFF são atualizados de acordo com o incremento de estradas.

Taxa de corte da vegetação secundária

A taxa de corte da vegetação secundária e de regeneração foi estimada a partir da área

ocupada pela classe desmatamento e vegetação secundária de 2003 e 2008 (Tabela 5).

Tabela 5. Área ocupada por cada classe no mapa de uso e cobertura da terra.
Classe 2003 (ha) 2008 (ha)

Desmatamento 185.887,5 255.625,0

Vegetação secundária 29.387,5 25.806,3

Para a obtenção da taxa de corte da vegetação secundária, primeiramente foi calculada

a área (ha) de vegetação secundária (VS) mapeada em 2003 e que posteriormente, foi cortada

até 2008 (Corte VSZ003). Este cálculo é demonstrado pela seguinte equação:

Corte VSZ003 = VSZ003 - VSpermanece (Z003 a Z008) (4)

onde, VSZ003 é a área de vegetação secundária em 2003 (Tabela 5) e VSpermanece (Z003 a Z008)

é área de vegetação secundária de 2003 que não foi cortada até 2008. Esse valor (11.000 ha)

foi obtido através do cruzamento entre o mapa de 2003 e 2008. Esse resultado foi

posteriormente dividido pela área de vegetação secundária (2003) e o produto dessa divisão

foi então divido por 5 (número de iterações entre 2003 e 2008) (equação 5).

(Corte VSZ003)

Taxa de corte da vegetação secundária = VS~003
(5)

o valor da taxa de corte da vegetação secundária obtido foi de 0,125. Isso significa

que anualmente cerca de 12,5% da vegetação secundária existente na paisagem foi cortada.



69

Taxa de regeneração

A taxa de regeneração foi calculada pela seguinte equação:

_ VS(Z003 a Z008)
Taxa de regeneraçao = --, ----~---...:-----

Media do DesmatamentO(Z003;Z008)
(6)

onde, Média do Desmatamento(Z003;Z008) é a média aritmética da área desmatada de 2003 e

2008 que é igual a 220.756,25 ha e VS(Z003 a Z008) é a estimativa da área média anual de

vegetação secundária formada entre 2003 e 2008. Esta variável foi calculada da seguinte

maneira:

VS
_ VSZOOB - VSpermanece(Z003 a Z008)

(Z003 a Z008) - 5 (7)

A taxa de vegetação secundária obtida foi de 0,0134. Isso significa que, anualmente

cerca de 1,34% da área desmatada foi regenerada.

As taxas de transição representam uma proporção (taxa líquida) de células que serão

alteradas de uma classe para outra. Essa taxa precisa ser multiplicada pelo número de células

de determinada classe para calcular a quantidade de mudança em termos de número de células

(taxa bruta).

Taxa de vazamento do desmatamento

Neste estudo, o vazamento foi decorrente da presença da RDS do Juma, ou seja, parte

do desmatamento que ocorreu dentro da RDS do Juma no cenário linha de base foi distribuído

para outras áreas fora da reserva no cenário CV. Após a simulação dos cenários linha de base

e o com vazamento (CV), observou-se que, para a elaboração de um cenário em que o efeito

do vazamento fosse retirado ou pelo menos reduzido, seria necessário calcular a taxa de

vazamento 18 do desmatamento. Essa taxa seria então, subtraída a cada ano pelas taxas de

desmatamento simuladas pelo Vensim.

18 Vazamento é definido como o aumento ou a diminuição de emissões de carbono fora dos limites da reserva,
que são direta ou indiretamente ocasionadas pela sua presença (Feamside, 2009a).
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A Tabela 6 apresenta a quantidade de células de desmatamento do cenário linha de

base e CV até 2050. Verifica-se que 100% de vazamento do desmatamento resultariam em um

deslocamento de 9.002 células (562,63 km"). Entretanto, de acordo com a diferença da

quantidade de células de desmatamento fora da RDS do Juma, verificou-se que houve de fato

um vazamento de 93,2%, ou seja, de 8.394 células (524,63 km"). Desta forma, os dois valores

foram testados a fim de saber qual resultado reduziria a maior quantidade de células vazadas.

Tabela 6. Desmatamento acumulado até 2050 na área interna e externa da RDS do Juma no
cenário linha de base e CV para fins de cálculo da taxa de vazamento.

2050 Células vazadas
Desmatamento Linha de base CV

(célulasf (célulasf (CV -linha de base)

Dentro da RDS do Juma 15.755 6.753 - 9.002

Fora da RDS do Juma 243.144 251.538 8.394

Total 258.899 258.291 608

• 1 célula = 6,25 ha

Os cálculos foram feitos a partir dos mapas simulados do CV. Não foi calculada uma

taxa de vazamento para regeneração, pois a formação de vegetação secundária está

correlacionada com a área desmatada. Portanto, espera-se que com a diminuição da área

desmatada, haja uma redução na área ocupada pela vegetação secundária. Esta redução na

área de vegetação secundária por sua vez, ocasionaria uma diminuição no corte da vegetação

secundária.

Para a obtenção da taxa de vazamento, primeiramente foi calculada a quantidade de

células vazadas a cada iteração (2008 a 2050) utilizando a equação 8:

Cel. vazadas20S0
Cel. vazadasano = (2050 _ 2008) (8)

onde, Cel. vazadas20S0 é a quantidade de células vazadas até 2050 (Tabela 6). Para o

vazamento (100%), obteve-se 214 células vazadas por ano. Já para o vazamento (93,2%) esse

valor foi de 200 células. Esses valores foram posteriormente subtraídos a cada ano pela taxa
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bruta'" anual de desmatamento (TBDano) dos mapas simulados no CV, a fim de estimar o

valor da taxa bruta anual sem vazamento (TBD sem vazamentoano) dada pela seguinte

equação:

TBD sem vazamentoano = TBDano - Cel. vazadasano (9)

A partir desse resultado, foi estimada a taxa líquida de desmatamento (TLD) sem

vazamento por ano (equação 10):

TBD sem vazamentoanoTLD sem vazamentoano = (10)
(Cel. Floresta (CV)ano + Cel. vazadasano)

onde, Cel. Floresta (CV)ano é a quantidade de células de floresta remanescente de um

determinado ano no CV. Esse valor foi somado à quantidade de células vazadas para se ter

uma estimativa de floresta remanescente total sem vazamento de uma dada iteração. Como

não é possível inserir valores anuais estimados de TLD sem vazamento no Vensim, foi

calculada uma taxa média de vazamento a partir da equação 11:

Taxa média de vazamento = Média TLD (CV) - Média TLD sem vazamento (11)

onde, Média TLD (CV) é a média aritmética das taxas líquidas de desmatamento simuladas

no cenário com vazamento e Média TLD sem vazamento é a média aritmética das taxas

líquidas de desmatamento estimadas num cenário sem efeito do vazamento.

A taxa média de vazamento obtida foi de 0,000156 (vazamento 100%) e de 0,000146

(vazamento 93,2%). A partir dessas taxas estimadas, o modelo foi testado duas vezes,

primeiro utilizando a taxa de 0,000156 e em seguida utilizando a taxa de 0,000146. Os

resultados demonstraram que a simulação utilizando a taxa de vazamento (100%) apresentou

uma redução do desmatamento maior que a simulação com a taxa de vazamento (93,2%). Isso

pode ser verificado a partir dos mapas simulados, os quais indicaram que a área desmatada

19 Como as taxas de transição representam uma proporção entre o desmatamento e floresta, por exemplo, é
necessário multiplicar essa taxa pelo número de células de uma determinada categoria (floresta) para obter o
número de células (taxa bruta) que irá mudar para a classe desmatamento. O valor da taxa bruta é sempre
arredondado para o valor inteiro mais próximo. O funetor Cale Change Matrix é o responsável por calcular a
quantidade de mudança de uma classe para outra através da multiplicação da taxa de transição pelo número de
células de uma determinada categoria a ser mudada (Soares-Filho et aI. 2009).
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dentro e fora da RDS do Juma foi menor na simulação com a taxa de vazamento 100% em

comparação a simulação com a taxa de vazamento 93,2%. Desta forma, esta última simulação

foi desconsiderada deste estudo. Os resultados da simulação utilizando a taxa média de

vazamento de 0,000156 estão descritos com maiores detalhes na seção 5.1.3.

Funções de transição (patcher e expander)

Neste container, as taxas líquidas calculadas pelo Vensim são transformadas em taxas

brutas e posteriormente, são alocadas por dois processos de transição complementares:

expander (função expansora) e patcher (função formadora de manchas). A função expansora

atua exclusivamente na expansão de manchas prévias de uma determinada classe. Já a função

formadora de manchas é responsável pela formação de novas manchas através de um

mecanismo de semeadura. Esse processo ocorre quando o patcher seleciona a célula núcleo

da nova mancha e, então, determina-se um número específico de células ao redor da célula

núcleo.

A quantidade de células a serem modificadas numa determinada transição foi dividida

entre o patcher e expander, o qual foi estabelecido que 30% das células da transição

(floresta-s desmatamento) seriam aplicadas na função expansora e o restante (70%) na função

formadora de manchas. Apesar de grande parte das manchas serem formadas pelo patcher,

essas manchas são alocadas próximas a áreas previamente desmatadas e de estradas. Os

valores utilizados foram baseados na modelagem feita para a BR-319 (Feamside et ai.,

2009a).

O mecamsmo utilizado pelo patcher e o expander opera sobre o mapa de

probabilidade de transição e os parâmetros de entrada são a variância, o tamanho médio das

manchas e a isometria. Os valores de isometria podem variar de ° a 2, assim, quanto mais

próximos de 0, as manchas tendem a ter uma forma linear e, conforme aumenta o valor, as

manchas tendem a ter uma forma mais isométrica.

Neste estudo, para o desmatamento foi estabelecido uma variância de 50 ha, tamanho

médio das manchas de 25 ha e a isometria de 1,5. Para a regeneração e corte da vegetação

secundária foi utilizada uma variância e tamanho médio das manchas de 12,5 ha e uma

isometria 2,0. Esses valores foram ajustados na etapa da calibração.

Nesse container também, está inserido um contador de permanência da vegetação

secundária. Assim, células de vegetação secundária formadas em um determinado ano e que
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permaneceram intactas por 30 iterações foram automaticamente transformadas em células de

floresta.

4.2.6 Calibração do modelo AGROECO

Rykiel (1996) define o processo da calibração como sendo o ajuste dos parâmetros do

modelo. O propósito desta etapa é verificar se o modelo está apto a reproduzir os padrões do

sistema atual com base nos dados inseridos no modelo, e assim, testar a conformidade do

modelo em relação aos objetivos do trabalho (Paegelow e Camacho Olmedo, 2008). Neste

sentido, a calibração melhora a parametrização de um modelo (Mazzotti e Vinci, 2007).

Para ajustar os parâmetros do modelo foi utilizado um período de cinco anos (2003 a

2008). As variáveis de entrada inseridas no modelo foram: mapa de uso e cobertura da terra

de 2003 (Figura 12), variáveis estáticas (seção 4.2.2), mapa de estradas de 2003, pesos de

evidência (seção 4.2.4.1) e mapas de atratividade e fricção. A fim de obter um nível

considerável de concordância entre o mapa real e simulado, os pesos de evidência e as taxas

de transição utilizadas foram ajustadas para que o modelo pudesse simular o avanço do

desmatamento de forma semelhante ao real. É importante ressaltar que nesta etapa a RDS do

Juma não foi considerada, pois a reserva só foi criada em 2006. O modelo foi rodado com

cinco iterações para produzir o mapa simulado de 2008 (Figura 26).

Mapa real de 2008 (PRODES) Mapa simulado de 2008
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Figura 26. Comparação entre o mapa real (esquerda) e o mapa simulado do mesmo ano
(direita).
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4.2.7 Validação do modelo AGROECO

Após o processo de calibração foi feito a validação do modelo. Rykiel (1996) define

validação como sendo uma demonstração de que o modelo, dentro do seu domínio de

aplicação, possui um conjunto satisfatório de acurácia consistente com a aplicação pretendida.

A validação compara a saída do sistema simulado com as observações do sistema real

(Mazzotti e Vinci, 2007).

A validação tem como propósito analisar o ajuste espacial entre o mapa de referência

(real) e o simulado e, assim, avaliar a acurácia dos resultados gerados e melhorar a robustez

do modelo. A primeira validação é visual, sendo este um método de comparação mais

intuitivo. Essa abordagem visual, entretanto, fornece apenas a primeira impressão, portanto, é

necessário utilizar um método estatístico (Paegelow e Camacho Olmedo, 2008). Para isso, os

modelos fazem a comparação utilizando o contexto de vizinhança, pois, mesmo que não haja

um ajuste célula a célula, ainda sim, pode haver padrões similares, assim como uma

concordância espacial ao redor de uma determinada célula.

O Dinamica EGO utiliza um teste de comparação denominado de método de

similaridade fuzzy, o qual considera a locação e a categoria dentro de uma vizinhança (Hagen,

2003). Este método emprega uma função exponencial de decaimento, no qual se determina a

distribuição de pesos de uma vizinhança em função da distância da célula central. Os índices

de similaridade entre o mapa real e o simulado podem variar entre O (total divergência) e 1

(mapas idênticos) (Figura 27).

Real Simulado Descrição

mm e; O valor da similaridade da célula central é ° (zero), pois as células

centrais (vermelha e azul) não pertencem à mesma categoria, e não

existem células da mesma categoria (vermelha) na vizinhança

mm e; O valor da similaridade da célula central é 0,50, pois as células

centrais (vermelha e cinza) não pertencem à mesma categoria, mas

existe uma célula da mesma categoria (vermelha) na vizinhança.

mH e; O valor da similaridade da célula central é 1, pois as células

centrais (vermelhas) pertencem à mesma categoria, apesar da

diferença categórica das células vizinhas.

Figura 27. Possíveis resultados de comparação entre o mapa de real (esquerda) e o SImulado
(direita), considerando a localização das células (Fonte: Adaptado de Hagen, 2003 apud
Ferreira, 2006).
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Esta etapa foi feita no Dinamica EGO utilizando um modelo de validação

desenvolvido por Soares-Filho et ai. (2009). O modelo emprega uma função de decaimento

constante dentro de um tamanho variável de janelas (l x l , 3x3, 5x5, 7x7, 9x9 e IIxII).

Assim, se o número de células de mudança é encontrado dentro da janela, o ajuste terá valor 1

independentemente da sua localização (Soares-Filho et al., 2009). As variáveis de entrada no

modelo de validação foram: mapa do PRODES (2003 e 2008) e o mapa simulado (2008).

Há dois tipos de similaridades analisadas: a similaridade máxima e a mínima. Na

similaridade máxima a comparação entre os mapas simulado e real (PRODES 2008) é

baseada no mapa simulado. Já na similaridade mínima, a comparação entre os mapas é

baseada no mapa real. Deste modo, na similaridade máxima, células de classes diferentes

entre os mapas de real e simulado resultam em valor zero no mapa simulado. Já na

similaridade mínima, células de classes diferentes entre os mapas real e simulado resultam em

valor zero no mapa real.

A Figura 28 apresenta o resultado do percentual de ajuste da similaridade mínima e

máxima de acordo com o tamanho da janela. A similaridade máxima variou entre 24,9%

(janela l x l ) a 86,7% (janela l l x l l ). Já a similaridade mínima o ajuste variou entre 23,1 %

(janela IxI) a 73,8% (janela IlxII). O percentual de ajuste da similaridade aumenta

conforme o aumento do tamanho da janela.

Valores acima de 50% de ajuste de similaridade são considerados aceitáveis desde

que, a distribuição espacial do desmatamento nos mapas comparados seja similar. Assim, o

ajuste da similaridade máxima e mínima obtidos numa janela 5x5 foi de 64, I% e 57, 1%,

respectivamente. O percentual de ajuste da similaridade mínima foi menor em relação à

similaridade máxima, devido à quantidade de células que não tiveram ajuste entre os mapas

real e simulado em relação ao mapa real (PRODES). Estes valores podem ser considerados

aceitáveis neste tamanho de janela, pois este método compara somente as células que variam.
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--+- Similaridade máxima

-o- Similaridade mínima

Figura 28. Resultado da validação comparando-se o mapa real e simulado de 2008.
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Este método avalia apenas o ajuste do modelo em relação à localização das mudanças.
Para verificar o ajuste em relação à quantidade de mudança, foi feita a comparação da
quantidade de células entre os mapas de uso e cobertura da terra real e o simulado (Tabela 7).

Tabela 7. Percentual de erro entre a quantidade de células do mapa simulado e real (PRODES
2008).

Classe
2008

Mapa real- PRODES Mapa simulado % de erro
(células) (células)
1.473.485 1.471.491 0,14%

40.900 42.839 4,74%

4.129 4.184 1,33%

Floresta

Desmatamento

Vegetação secundária

É importante ressaltar que não existem normas estabeleci das para a calibração e

validação de modelos. Neste sentido, a determinação da confiabilidade dos modelos está

correlacionada com o propósito na qual os modelos são utilizados (Mazzotti e Vinci, 2007).

Os erros da simulação se reduzem devido o efeito da função de vizinhança, o qual é

definido como a estimativa da probabilidade de mudança de um estado para outro (Yeh e Li,

2003). Além disso, os erros também serão reduzidos em função da disponibilidade da área de

floresta que diminui ao longo do processo de simulação, portanto, quanto maior o número de

iterações maior o ajuste entre o real e o simulado. Yeh e Li (2003) analisaram a propagação

de erro e incertezas em modelos baseados em autômatos celulares e encontram uma redução

de 5% no erro entre os resultados simulado na primeira iteração e após 40 iterações.

4.2.8 Análise da efetividade da RDS do Juma a partir dos cenários elaborados

Os cenários simulados com a RDS do Juma (CV e CVR) foram utilizados para

analisar o avanço do desmatamento dentro e fora da reserva até 2050. A análise foi baseada

no mapa produzido a cada iteração pelo modelo. Em seguida, esse mapa foi automaticamente

cruzado com a máscara da RDS do Juma, o qual permitiu que apenas a área da reserva fosse

visível e o restante (área do bujJer) fosse mascarado. O mapa resultante deste processo

possibilitou quantificar a área desmatada dentro da reserva do Juma.

Para quantificar o desmatamento no entorno da RDS do Juma, foi feito um bujJer de

10 km da reserva (área de amortecimento) utilizando o software ArcGIS. Posteriormente, um

modelo foi construído no Dinamica EGO, o qual possibilitou fazer o cruzamento entre o mapa
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de uso da terra simulado com o buffer produzido utilizando operadores lógicos. Através deste

procedimento, obteve-se a quantidade de células de cada classe (floresta, desmatamento e

vegetação secundária) na área de entorno da RDS do Juma. °cruzamento foi feito para os 42

mapas simulados no CV e CVR.

Para quantificar o número de células de estradas dentro e fora da RDS do Juma, foi

utilizado o mesmo modelo, entretanto, em vez de utilizar o mapa de uso da terra, foi utilizado

o mapa de estradas projetadas pelo modelo. Este procedimento foi feito, pois ao longo do

processo de simulação e com o avanço do desmatamento, as células de estrada são

substituídas por células de desmatamento no mapa de uso da terra gerado pelo AGROECO,

portanto, não é possível obter a quantidade total de células de estrada por este mapa.

Os dados foram posteriormente tabulados, e a razão entre a quantidade de células de

desmatamento, por exemplo, da área do entorno e de dentro da reserva a cada ano foi

analisada. Isso permitiu ter uma medida do quanto a RDS do Juma foi eficaz até 2050.

Para avaliar a influência da RDS do Juma no entorno da rodovia AM-174 (somente o

trecho que corta a reserva de norte a sul) foi produzido um buffer de 10 km da rodovia.

Posteriormente, os mapas de uso da terra simulados foram cruzados com o buffer para analisar

a evolução do desmatamento no entorno da rodovia. Esta análise foi feita para todos os mapas

simulados nos três cenários. Desta forma, foi possível avaliar o avanço do desmatamento no

entorno da rodovia com e sem a presença da RDS do Juma.

4.2.9 Estimativa do estoque de biomassa e carbono na floresta

As estimativas de biomassa'" média seca acima e abaixo do solo por tipo de vegetação

foram feitas com base no mapa de vegetação do IBGE e em estudos feitos por Nogueira

(2008). Este autor estimou a biomassa das florestas na região amazônica, a partir do

inventário feito pelo Projeto RadamBrasil. As estimativas foram feitas a partir de correções na

densidade da madeira, volume da madeira e fatores usados para adicionar o volume do fuste

de pequenas árvores e a biomassa das copas. Como as vegetações não-florestais foram

excluídas do estudo de Nogueira (2008), as estimativas de biomassa para esse tipo de

vegetação foram baseadas nos estudos de Feamside et ai. (2009b) e Olson (1983).

Para estimar o estoque inicial de biomassa foi feito o cruzamento entre o mapa de

vegetação e o mapa de floresta remanescente de 2008. A partir desse procedimento, obteve-se

20 Matéria orgânica viva ou morta existente em cada tipo de vegetação (acima e abaixo do solo).



78

a área de floresta remanescente (ha) por tipo de vegetação. Essa área foi então, multiplicada

pela biomassa média (ha) correspondente ao tipo de vegetação (Tabela 8).

Tabela 8. Tipos de vegetação existentes na área de estudo e a biomassa média seca (acima +
abaixo do solo) correspondente.

Tipo de Floresta (Código do mGE) Biomassa média (t.ha-1
)

1. Ombrófila Densa Aluvial (Da)'

2. Ombrófila Densa de Terras Baixas (Db)'

3. Ombrófila Densa Submontana (Ds)'

4. Ombrófila Aberta Submontana (As)'

5. Ombrófila Aberta de Terras Baixas (Ab)'

6. Formação Pioneira (Pai

7. Savana Arborizada (Sa)3

8. Savana Gramíneo-Lenhosa (Sg)3

360,8

384,5

385,3

336,0

363,4

66,7

68,4

26,7

I Nogueira (2008); 2 Olson et ai. (1983); 3 Fearnside et ai. (2009b)

Para estimar o estoque de carbono, a biomassa média calculada foi multiplicada pelo

teor de carbono, assumindo que 1 tonelada (t) de biomassa seca equivale a 0,485 te (Silva,

2007). O mesmo procedimento foi feito somente para a área da RDS do Juma. Os tipos de

floresta encontrados na área da reserva do Juma são: Ombrófila Densa Aluvial (Da),

Ombrófila Densa de Terras Baixas (Db), Ombrófila Densa Submontana (Ds) e Formação

Pioneira (Pa).

4.2.9.1 Estimativa de emissão pelo desmatamento

Para contabilizar as emissões de carbono decorrentes da perda da cobertura florestal,

foi feito o cruzamento entre o mapa de um dado ano (2008, por exemplo) com o mapa

simulado do ano seguinte (2009) utilizando o Dinamica EGO. A partir deste procedimento,

obteve-se um mapa com a classe "desmatamento novo", o qual representa as células que

mudaram da classe floresta (2008) para desmatamento (2009). Posteriormente, esse mapa foi

cruzado com o mapa de vegetação para identificar as novas áreas desmatadas (ha) por tipo de

vegetação. Esse procedimento foi feito para todos os mapas simulados. Em seguida, as novas

áreas desmatadas por tipo de vegetação foram multiplicadas pela biomassa média da

respectiva vegetação (Tabela 8) e pelo teor de carbono. Assim, foi possível estimar as

emissões de carbono decorrente da perda de cobertura florestal a cada ano.
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4.2.9.2 Estimativa de emissão pelo corte da vegetação secundária

A metodologia utilizada para estimar a biomassa perdida pelo corte da vegetação

secundária foi baseada em estudos feitos por Fearnside e Guimarães (1996) na região de

Altamira (atual município de Brasil Novo), e incluíram dados de Paragominas, ambos no

Estado do Pará. Optou-se por esta abordagem, pelos seguintes fatores: (1) ausência de estudos

específicos de biomassa de vegetação secundária para a região sul do Amazonas; (2) a

principal atividade exercida nessas regiões é a pecuária, portanto, a dinâmica de uso da terra

na área de estudo (principalmente o município de Apuí), Paragominas e Altamira é

semelhante. Assim, parte significativa da vegetação secundária formada e cortada seria

proveniente de pastagem.

Guimarães (1993) estimou a biomassa aérea da vegetação secundária oriunda de

pastos abandonados em diferentes idades na região de A1tamira (Pará). Uh1 et ai. (1988) fez

um estudo semelhante no município de Paragominas (Pará). A partir desses estudos,

Fearnside e Guimarães (1996) estimaram a biomassa abaixo do solo para essas duas regiões

baseados em estudos revisados por Brown e Lugo (1990). Assim, esses autores calcularam a

biomassa total (acima e abaixo do solo) para Altamira e Paragominas.

Neste estudo, as estimativas de emissão de carbono decorrente do corte da vegetação

secundária foram baseadas na média da biomassa (acima e abaixo do solo) da vegetação

secundária com cinco anos de idade, os quais foram estimados por Fearnside e Guimarães

(1996) para as regiões de Paragominas e Altamira (Tabela 9).

Cinco anos é o tempo estimado para que metade da vegetação secundária de um

determinado ano fosse cortada (Tabela 10). Esta estimativa foi baseada em estudos feitos por

Almeida (2009), o qual estimou a meia-vida21 da vegetação secundária na Amazônia em 4,89

anos.

Tabela 9. Estimativa da taxa de crescimento da biomassa (acima e abaixo solo) estimado por
Fearnside e Guimarães (1996).

Local
Biomassa (t. ba-1)

(5 anos desde o abandono)

Altamira

55,0

43,4

Paragominas

Média 49,2

21 Período de tempo necessário para que metade da área de vegetação secundária mapeada seja cortada (Almeida,
2009).
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Devido à taxa de crescimento estimada para Paragominas ser maior que a de Altamira

houve uma diferença no acúmulo de biomassa entre as duas localidades. Apesar desta

diferença, as duas regiões apresentaram características de pastos (uso moderado) similares

(Guimarães, 1993). Os pastos apresentaram um bom estabelecimento de gramíneas, pastejo

regular, campina (1 a 3 anos) e abandono após 6 a 12 anos (Uhl et al., 1988).

A Tabela 10 apresenta o tempo de permanência da vegetação secundária nos cenários

simulados. Assim, da área total ocupada pela vegetação secundária (100%) em 2008,

aproximadamente, metade da vegetação secundária mapeada foi cortada ao final de cinco

anos (2013). Isso demonstra que a metodologia para estimar a emissão de carbono decorrente

do corte da vegetação secundária está de acordo com os estudos feitos por Almeida (2009).

Tabela 10. Tempo de permanência da vegetação secundária mapeada em 2008 nos três
cenários simulados.

Área 2008 (km') 2009 (km') 2010 (km2
) 2011 (knr') 2012 (knr') 2013 (km')

Linha de 258,1 221,9 194,1 168,6 145,7 127,1
base (100%) (86,0%) (75,2%) (65,3%) (56,5%) (49,2%)

CV
258,1 221,9 192,3 166,6 144,8 127,1

(100%) (86,0%) (74,5%) (64,5%) (56,1 %) (49,2%)

CVR 258,1 221,9 193,3 167,7 144,8 125,1
(100%) (86,0%) (74,9%) (64,7%) (56,1 %) (48,5%)

A média aritmética da biomassa de Paragominas e Altamira (49,2 t.ha") foi

multiplicada pela área (ha) de corte da vegetação secundária por ano e posteriormente, esse

valor foi multiplicado pelo teor de carbono (0,45) estimado por Silva (2007). Assim, obteve-

se a estimativa de emissão líquida anual decorrente do corte da vegetação secundária. Este

procedimento foi feito para todos os cenários projetados neste estudo.

4.2.9.3 Estimativa de absorção de carbono pela vegetação secundária

Na Amazônia, como grande parte das áreas desmatadas é para pastagens, a vegetação

secundária formada a partir de pastos abandonados contribui como sumidouro de carbono,

pois o absorve da atmosfera no processo de fotossíntese (Guimarães, 1993; Feamside, 2007).

Para fins de cálculos de emissão líquida, a absorção de carbono pela vegetação

secundária é determinada pela taxa de crescimento da vegetação secundária (Feamside e

Guimarães, 1996). Neste estudo, os mapas simulados são constituídos por vegetação
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secundária de diversas idades. Desta maneira, para estimar a absorção de carbono pela

vegetação secundária, optou-se por utilizar uma taxa média de crescimento da vegetação

secundária derivada de estimativas feitas em Altamira e Paragominas (Feamside e Guimarães,

1996) (Tabela 11). Desta forma, presume-se que a paisagem é constituída por vegetação

secundária de idades entre 5 a 20 anos.

Tabela 11. Taxa média de crescimento da biomassa da vegetação secundária (5 a 20 anos)
estimados por Feamside e Guimarães (1996).

Taxa média de crescimento da biomassa (t.ha-i.ano-i)
(acima e abaixo do solo)

Local

Paragominas

Altamira

10,38

6,42

Média 8,40

A taxa de crescimento da biomassa obtida (8,40 t.hal.ano') foi multiplicada pela área

total (ha) de vegetação secundária de um determinado ano e posteriormente, esse valor foi

multiplicado pelo teor de carbono (0,45) estimado por Silva (2007). Assim, obteve-se a

estimativa de absorção anual pela vegetação secundária. Este procedimento foi feito para

todos os cenários simulados.

4.2.9.4 Emissões de carbono herdadas pelo desmatamento

Emissões herdadas representam as emissões decorrentes da decomposição ou

requeima da biomassa remanescente, que são provenientes do desmatamento de anos

anteriores ao período da estimativa (Feamside, 2003). Os cálculos das emissões herdadas

foram necessários, pois a contabilização de emissão de carbono proveniente do corte da

floresta foi feitas somente a partir de 2009 (primeiro ano da simulação) e nas estimativas de

absorção de carbono pela vegetação secundária foi considerada a área de vegetação

secundária total presente em 2009. Portanto, parte da vegetação secundária mapeada em 2008

que permaneceu em outros anos, também foi contabilizada e o crescimento desta vegetação
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secundária representa uma absorção herdada. Portanto, ambas, a absorção e a emissão herdada

precisam ser estimadas para evitar um viés nos cálculos de balanço de emissões líquidas22
•

As emissões herdadas foram calculadas a partir de dados de desmatamento do

PRODES (1997, 2003 e 2008), vegetação secundária mapeada (2003 e 2008) e biomassa

média (acima e abaixo do solo) estimada por Nogueira (2008).

Os cálculos foram baseados em estudo feitos por (Feamside, 2002; 2003). Este autor

estimou um cenário de três requeimadas no intervalo de 10 anos considerando que, os pastos

são requeimados em intervalos de 2 a 3 anos, para impedir o estabelecimento de plantas

invasoras. Neste cenário, o percentual de carbono emitido seria maior, portanto, foi necessário

ajustar os valores da biomassa perdida pelas requeimadas. Essa biomassa foi multiplicada

pelo teor de carbono (0,485). O valor da emissão herdada obtido foi somado às emissões por

corte da vegetação secundária e pelo corte da floresta.

4.2.9.5 Cálculo do balanço anual de emissão líquida

O balanço anual da emissão líquida de um dado ano foi estimado pela diferença entre

as fontes de emissão (desmatamento da floresta, corte da vegetação secundária e emissões

herdadas) e a absorção de carbono pela vegetação secundária (sumidouro).

22 Representa as emissões e absorções que acontecerão em um determinado ano. As emissões são decorrentes de
queimadas e decomposição da floresta. A absorção representa a absorção de carbono pelo crescimento da
vegetação secundária (Feamside, 2003).
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5. RESULTADOS

5.1 Modelagem de cenários com e sem a criação da RDS do Juma

Nesta seção estão descritos os resultados obtidos do processo de simulação.

Primeiramente serão apresentados os resultados abrangendo a área total de estudo (RDS do

Juma + buffer) e posteriormente, a análise será concentrada somente na área da RDS do Juma.

Três cenários foram simulados no período de 2008 a 2050. O primeiro, cenário linha

de base (Baseline), representa o que poderia acontecer nos próximos anos se a tendência

histórica do desmatamento continuasse e a RDS do Juma não fosse criada (Figura 29). No

segundo e terceiro cenário, a criação da RDS do Juma foi considerada. Esses cenários foram

denominados de cenário com vazamento (CV) (Figura 30) e cenário com vazamento reduzido

(CVR) (Figura 31).

5.1.1 Análise da simulação na área total de estudo

A Tabela 12 apresenta a área de floresta, desmatamento acumulado e vegetação

secundária na área total de estudo em 2050 nos três cenários elaborados. Os resultados

demonstraram que a perda de cobertura florestal total entre o cenário linha de base e CV

foram semelhantes. Isso indica que a presença da RDS do Juma ocasionou um deslocamento

no desmatamento de dentro para fora, ou seja, o desmatamento que ocorreu na área da RDS

do Juma no cenário linha de base foi alocado para outras áreas de floresta no cenário com

vazamento. Já os resultados do CVR indicaram uma redução no desmatamento em relação aos

cenários anteriores (Tabela 12).

Tabela 12. Área (krrr') de floresta total, desmatamento acumulado e vegetação secundária no
mapa inicial (2008) e final (2050) nos três cenários propostos para a área de estudo.

Cenário com Cenário com vazamentoPRODES Linha de base
Área de estudo ..:...va=z:.:a:.=m:.=e=..:n=..:t:..::o~(..::C=__V):...L.___ __=r:....:e:_=d:_=u=z::..::id::..::o=__(LC=-VR.:....::..::L..)__

2050 (km') 2050 (km')

Floresta 92.092,8 77.397,8 77.445,6 77.874,3

Desmatamento
acumulado! 2.556,3 16.181,2 16.143,2 15.748,5

Vegetação
secundária 258,1 1.328,2 1.318,4 1.284,3

INo mapa de 2008, o desmatamento acumulado não inclui a vegetação secundária mapeada. Nos mapas
simulados, a classe desmatamento inclui o corte da floresta e o corte da vegetação secundária.
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Em 2008, a cobertura florestal abrangia uma área de 92.092,8 km2 (Tabela 12). A

simulação indicou uma redução na cobertura florestal em 42 anos de 16,0% (14.695,1 krrr'),

15,9% (14.647,3 krrr') e 15,4% (14.218,5 knr') nos cenário linha de base, CV e CVR,

respectivamente (Figura 32). A perda de cobertura florestal no CVR foi aproximadamente

3,2% (476,6 km') menor em relação ao cenário linha de base. Em comparação ao CV, esse

valor foi de 2,9% (428,8 6 krrr'),
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Figura 32. Área de floresta remanescente em cada cenário elaborado.

o desmatamento acumulado nesse período teve um acréscimo de 533,0% (13.624,9

knr') no cenário linha de base, 531,5% (13.586,9 km2) no CV e 516,1% (13.192,2 km'') no

CVR em relação ao que havia inicialmente (2008) (Figura 33). O incremento anual médio do

desmatamento foi de 4,5% (324,4 km''), 4,5% (323,5 km2) e de 4,4% (314,1 km2) no cenário

linha de base, CV e CVR, respectivamente.
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Figura 33. Desmatamento acumulado até 2050 em cada cenário elaborado.
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A área média de floresta cortada por ano foi de 350,9 kni(0,41 %) no cenário linha de

base, 349,8 km2 (0,41%) no CV e de 339,5 km2 (0,40%) no CVR. Apesar dos valores

percentuais (taxas) serem muito próximos, em termos de área, houve uma redução no

desmatamento de 11,4 km2 por ano no CVR (em comparação ao cenário linha de base) e de

10,3 km2 (em relação ao CV). (Figura 34).
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Figura 34. Área desmatada por ano em cada cenário elaborado.

A Figura 35 demonstra que a área ocupada pela vegetação secundária até 2050

aumentou 414,7% (1.070,1 krrr') no cenário linha de base, 410,9% (1.060,3 km2
) no CV e

397,7% (1.026,3 krrr') no CVR em relação à área de vegetação secundária mapeada em 2008

(Tabela 12). O incremento anual médio da vegetação secundária foi de 3,98% (25,5 krrr'),

3,96% (25,2 krrr') e 3,89% (24,4 krrr') no cenário linha de base, CV e CVR, respectivamente.
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Figura 35. Área ocupada pela vegetação secundária em cada cenário simulado.
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A vegetação secundária foi formada a partir de áreas desmatadas (floresta -7

desmatamento) ou de áreas em que a vegetação secundária foi previamente cortada

(vegetação secundária -7 desmatamento). Nos três cenários, a taxa anual de regeneração

(desmatamento -7 vegetação secundária) foi de 1,30%. Apesar da taxa ser a mesma nos três

cenários, a área média anual regenerada foi de 106,9 km2 (linha de base), 105,5 km2 (CV) e de

102,8 km2 (CVR) (Figura 36). Á área regenerada no CVR foi menor em relação aos outros

cenários devido à área desmatada deste cenário ser inferior, uma vez que, a taxa é aplicada de

acordo com a área da classe desmatamento.
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Figura 36. Formação de vegetação secundária por ano em cada cenário elaborado.

A taxa de corte da vegetação secundária utilizada foi de 12,50% por ano para os três

cenários simulados. Assim, a área média anual da vegetação secundária cortada foi de 80,5

km2 (linha de base), 79,3 km2 (CV) e de 77,4 km2 (CVR) (Figura 37). A média da área de da

vegetação secundária cortada no CVR foi menor em relação aos outros cenários, devido à área

ocupada pela vegetação secundária neste cenário ser menor.
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Figura 37. Corte da vegetação secundária por ano nos três cenários elaborados.

A taxa de corte da vegetação (12,50%) utilizada foi maior que a taxa de regeneração

(1,30%). Entretanto, a cada ano a área regenerada foi maior do que a área de vegetação

secundária cortada. Isso se deve ao fato de que não há uma distinção entre as células de

desmatamento proveniente do corte da floresta e do corte da vegetação secundária. Portanto a

cada iteração, 1,30% da área ocupada pela classe desmatamento foram regeneradas. Isso

resultou numa área de vegetação secundária superior a área de corte da mesma, o qual é

baseado somente na área de vegetação secundária.

O resultado da modelagem demonstrou que os percentuais médios das células de

vegetação secundária que permaneceram intactas por 30 iterações, e foram posteriormente

transformadas em células de floresta após esse período no cenário linha de base, CV e CVR

foram de, respectivamente, 4,9% (2,9 krrr'), 5,6% (3,3 krrr') e 5,5% (3,1 krn").

5.1.2 Análise da simulação na área da RDS do Juma

Na seção anterior, foram apresentados os resultados obtidos nos três cenários

simulados para a área total de estudo (RDS do Juma + buffer). Nesta seção, serão descritos os

resultados da análise feita somente para a área da RDS do Juma.

A Tabela 13 apresenta a área de floresta remanescente, desmatamento acumulado e

vegetação secundária dentro dos limites da RDS do Juma em 2050 nos três cenários

produzidos.
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Tabela 13. Área (krn'') de floresta total, desmatamento acumulado e vegetação secundária no
mapa inicial (2008) e final (2050) nos cenários propostos para a área da RDS do Juma.

Área da RDS do
Juma

PRODES Linha de base Cenário com
vazamento (CV)

Cenário com
vazamento

reduzido (CVR)

2008 (km") 2050 (krn") 2050 (knr') 2050 (km2
)

Floresta 5.573,9 4.521,5 5.179,0 5.179,5

Desmatamento
64,8 984,7 422,1 424,5acumulado!

Vegetação 2,3 134,8 39,9 37,0secundária
1 No mapa de 2008, o desmatamento acumulado não inclui a vegetação secundária mapeada. Nos mapas

simulados, a classe desmatamento inclui o corte da floresta e o corte da vegetação secundária

Os resultados demonstraram que, .sem a criação da RDS do Juma (cenário linha de

base), haveria uma redução de 18,9% (1.052,4 km") na cobertura florestal até 2050 em relação

ao que havia inicialmente em 2008. Já com a presença da reserva, essa redução seria de 7,1%

(394,9 km2 no CV e de 394,4 km2 no CVR) (Tabela 13; Figura 38). Comparando-se os

cenários elaborados, verifica-se que, sem a criação da RDS do Juma, ao final de 42 anos

haveria uma redução de 62,5% (cerca de 658,0 km'') na cobertura florestal em relação aos

cenários em que a reserva foi considerada.
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Figura 38. Área de floresta remanescente na área da RDS do Juma nos três cenários
elaborados.

O desmatamento acumulado até 2050 teve um acréscimo de 1.419,3 % (919,9 krrr') no

cenário linha de base, 551,2% (357,3 krrr') no CV e de 555,0% (359,7 krrr') no CVR, em

comparação ao que havia inicialmente (2008) na área da RDS do Juma (Tabela 13; Figura
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39). O incremento anual médio do desmatamento foi de 6,7% (21,9 krrr') no cenário linha de

base e de 4,6% (8,5 km2 no CV e 8,6 km2 no CVR) nos cenários com a presença da reserva do

Juma.
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Figura 39. Desmatamento acumulado até 2050 para a área da RDS do Juma nos três cenários
simulados.

A Figura 40 demonstra que cerca de 0,5% (25,1 krrr') da cobertura florestal foi perdida

anualmente no cenário linha de base. Nos cenários com a RDS do Juma (CV e CVR), esse

valor reduziu para 0,2% (9,5 km").
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Figura 40. Desmatamento anual na área da RDS do Juma nos três cenários elaborados.

A área ocupada pela vegetação secundária até 2050 aumentou 5.729,7% (132,5 km2
)

no cenário linha de base, 1.627,0% (37,6 krrr') no CV e 1.500,0% (34,7 krrr') no CVR, em

comparação à área mapeada em 2008 (Tabela 13; Figura 41). O incremento anual médio da
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vegetação secundária foi de 10,2% (3,1 krrr'), 7,0% (0,9 krrr') e de 6,8% (0,8 knr') no cenário

linha de base, CV e CVR, respectivamente.

150
120.-.

N

~ 90
'-'=~ 60••,<

30
O

o N ~ ~ 00 o N ~ ~ 00 o N ~ ~ 00 o N ~ ~ 00 o
- - - - - N N N N N ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Ano

• Linha de base O CV O CVR

Figura 41. Área de vegetação secundária total na área da RDS do Juma nos três cenários
elaborados.

A área regenerada a cada ano foi, em média, 9,6 km2 (2,9%) no cenário linha de base,

2,2 km2 (1,2%) no CV e 2,1 km2 (1,2%) no CVR (Figura 42).
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Figura 42. Formação de vegetação secundária por ano na RDS do Juma.

A média da área de vegetação secundária cortada a cada ano no cenário linha de base,

CV e CVR foi de 6,4 km2 (13,7%), 1,3 km2 (6,8%) e 1,2 km2 (6,3%), respectivamente (Figura

43).
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Figura 43. Corte da vegetação secundária por ano na área da RDS do Juma.

Devido à análise estar concentrada numa área específica (RDS do Juma) da área total

de estudo, o desmatamento, a regeneração e o corte da vegetação secundária demonstraram

oscilações a cada ano ao longo da simulação. Outro fator que contribuiu para este resultado

foram os pesos de evidência, os quais interferem na alocação das células de cada classe na

paisagem,

O percentual médio das células de vegetação secundária formadas num dado período

na área da RDS do Juma que permaneceram intactas por 30 anos e posteriormente, foram

convertidas para a classe floresta foi de 3,4% (0,1 km2) no cenário linha de base, 16,3% (0,3

km/) no CV e 20,4% (0,3 knr') no cenário CVR.

Com a presença da RDS do Juma houve uma redução no desmatamento e no corte da

vegetação secundária. Desta forma, grande parte da vegetação secundária existente dentro da

reserva do Juma no início da simulação permaneceu inalterada ao longo do tempo, resultando

numa área regenerada maior no CV e CVR em relação ao cenário linha de base.

5.1.3 Avaliação do efeito do vazamento

Devido às características estocásticas dos modelos baseados em autômatos celulares,

os quais apresentam variações a cada simulação e o fato de ter sido utilizada uma taxa média

de vazamento obtida a partir do cenário CV, não foi possível simular um cenário sem

vazamento. Entretanto, a partir da comparação do número de células entre os mapas de uso e

cobertura da terra do cenário linha de base e CV de 2050, foi possível calcular o número de

células para cada classe em um cenário sem vazamento. Assim, no cenário sem vazamento, o
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número de células de floresta, desmatamento e vegetação secundária no interior da RDS do

Juma deveria ser o mesmo que no CV. Por sua vez, na área externa (excluindo a área da

reserva do Juma), o número de células de cada classe deveria ser o mesmo que no cenário

linha de base (Tabela 14; Tabela 15).

Desta forma, foi possível comparar quantitativamente a diferença entre o cenário sem

vazamento e o com vazamento reduzido (CVR). O vazamento total do desmatamento no CV

foi de 92,7% (9.755 células) (Tabela 14). A simulação do CVR demonstrou uma redução de

65,1% (6.852 células) no vazamento em relação ao que havia no CV (Tabela 15).

Tabela 14. Percentual de vazamento simulado no CV.

Classe Cenários (2050)

(células)' Linha de base CV Vazamento (100%)
(células) (células) (CV - Linha de base)

= Floresta 72.344 82.864 -10.520= 6
"O ~o Desmatamento 15.755 6.753 9.002
'" o•.. "O=~ 'J:J Vegetação secundária 2.157 639 1.518Q

~
Vazamento simulado

=6
~~= ot; 'O

~ ~ Vegetação secundária

Floresta 1.166.020 -9.755 (92,7%)

8.394 (93,2%)

1.156.265

Desmatamento 251.538243.144

19.094 1.361 (89,7%)20.455

IA resolução espacial de uma célula equivale a 250 m (1 célula = 0,0625 kmz).

Tabela 15. Comparação entre os cenários com vazamento reduzido (CVR) e sem vazamento.
Cenários (2050)Classe

(células)' Sem vazamento
(células)

CVR Vazamento do CVR
(células) (CVR - Sem vazamento)

Floresta 82.864

6.753

82.872 8

6.792 39Desmatamento

Vegetação secundária 639 592 -47

Floresta 1.166.020 1.163.117 -2.903 (27,6%)

Desmatamento 243.144 245.184 2.040 (22,6%)

Vegetação secundária 19.094 19.957 863 (56,9%)

IA resolução espacial de uma célula equivale a 250 m (1 célula = 0,0625 kmz).
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5.2 Análise da efetividade da RDS do Juma

Os resultados obtidos da avaliação do desmatamento dentro e no entorno (buffer de 10

km) da RDS do Juma e da influência da rodovia AM-174 (somente trecho que corta a reserva)

estão descritos nesta seção.

5.2.1 Quantificação do desmatamento dentro e no entorno da RDS do Juma até 2050

A Figura 44 apresenta uma comparação entre o desmatamento dentro e no entorno da

RDS do Juma em 2008 e após 42 anos, nos cenários com vazamento (CV) e com vazamento

reduzido (CVR).

PRODES (2008) CV (2050) CVR(2050)
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Figura 44. Evolução do desmatamento dentro e no entorno da RDS do Juma, Acima o mapa
de uso da terra do PRODES de 2008 e abaixo os cenários projetados (CV e CVR) de 2050.

Os cenários demonstraram que até 2050, o desmatamento acumulado dentro da RDS

do Juma foi de 422,1 km2 (CV) e 424,5 km2 (CVR). Já no entorno da reserva esse valor foi de

824,2 km2 (CV) e de 908,3 km2 (CVR). O desmatamento foi 2,0 (CV) e 2,1 (CVR) vezes

maiores no entorno da RDS do Juma do que dentro (Figura 45 e Figura 46).

Em relação à vegetação secundária, a área ocupada por esta até 2050 dentro da RDS

do Juma foi de 39,9 km2 (CV) e 37,0 km2 (CVR). Enquanto que no entorno, esse valor foi

160,4 km2 (CV) e de 163,1 km2 (CVR). A proporção da vegetação secundária no entorno da

RDS do Juma foi 4,0 (CV) e 4,4 (CVR) vezes maiores do que dentro. Devido à área
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desmatada ser significativamente maror no entorno da reserva a formação de vegetação

secundária também foi maior (Figura 45 e Figura 46).
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Figura 45. Área desmatada e regenerada dentro e no entorno da RDS do Juma até 2050 no
Cv.
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Figura 46. Área desmatada e regenerada dentro e no entorno da RDS do Juma até 2050 no
CVR.

Mesmo aplicando um valor de atratividade baixo e um valor de fricção alto (custo de

construção de estradas) para as UCs de uso sustentável, o modelo AGROECO projetou

algumas estradas dentro da RDS do Juma. As estradas construídas dentro da reserva até 2050

compreenderam uma área de 71,9 km2 (CV) e de 73,9 km2 (CVR). Na área de entorno, as

estradas compreenderam uma área de 176,3 km2 (CV) e 194,9 km2 (CVR). A proporção de

estradas no entorno foi 2,1 (CV) e 2,4 (CVR) maiores em relação à proporção na área interna

da reserva (Figura 47).
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Figura 47. Área ocupada pelas estradas projetadas dentro e no entorno da RDS do Juma até
2050.

5.2.2 Influência da rodovia AM-174 no desmatamento dentro da RDS do Juma

Os resultados da simulação indicaram que as estradas concentram grande parte do

desmatamento. Na área interna da reserva do Juma, a maior parte do desmatamento foi

alocada próxima à área da rodovia que corta a reserva de norte a sul (AM -174).

A análise feita nos cenários simulados demonstrou que a criação da RDS do Juma

reduziu o desmatamento no entorno (buffer de 10 km) da rodovia. É importante ressaltar que

esta análise foi feita somente no trecho da rodovia que abrange a reserva. Desta forma, a

cobertura florestal em 2008 compreendia uma área de 1.367,4 km2 e após 42 anos, essa área

reduziu para 785,9 km2 (linha de base), 1.034,6 km2 (CV) e 1.016,8 km2 (CVR) (Figura 48).
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Figura 48. Aumento do desmatamento e na quantidade de estradas na área de entorno da
rodovia AM-174 nos três cenários elaborados.
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Os resultados demonstraram uma redução na cobertura florestal de 581,5 km2 (linha

de base), 332,8 km2 (CV) e de 350,6 km2 (CVR) (Figura 49). Comparando os cenários com e

sem a reserva do Juma, verifica-se que houve uma redução no desmatamento de 42,8% (248,7

km2
) no CV em relação ao cenário linha de base e de 39,7% (230,9 km") no CVR em

comparação ao cenário linha de base.
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Figura 49. Área de cobertura florestal perdida até 2050 nos três cenários elaborados.
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Figura 50. Área ocupada por estradas secundárias em 2050 nos três cenários elaborados.

A rodovia AM-174 juntamente com as estradas secundárias mapeadas até 2008

compreendiam uma área de 21,7 km". Até 2050, o incremento de estradas secundárias

projetadas pelo modelo, no cenário linha de base, CV e CVR foi de 78,3 km", 47,3 km2 e 51,7

krn'', respectivamente (Figura 50). Este resultado demonstrou que a presença da RDS do Juma

reduziu a quantidade de estradas secundárias em relação ao cenário linha de base. Essa

redução foi de 31,1 km2 (39,6%) comparando-se o cenário linha de base e CV e de 26,6 km2

(34,0%) em relação ao cenário linha de base e CVR.
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5.3 Estimativas de emissões de carbono nos cenários simulados

Nesta seção serão descritos os resultados referentes à estimativa de biomassa e

emissão de carbono presente na paisagem inicial em 2008 e a redução do estoque de carbono

a partir dos cenários projetados. Primeiramente serão apresentados os resultados para a área

total de estudo e posteriormente, para a área da RDS do Juma.

5.3.1 Estimativas de estoque e emissões de carbono na área total de estudo

A estimativa de biomassa presente na paisagem em 2008 na área total de estudo foi de

3,35 Gt (=109 t). Esse valor representa um estoque de carbono de 1,63 GtC (Tabela 16).

Tabela 16. Área ocupada por cada tipo de vegetação, biomassa média (acima e abaixo do
solo), estoque de biomassa média estimada por tipo de vegetação e estoque de carbono
estimado na área total de estudo em 2008.

ÁREA DE ESTUDO Biomassa Biomassa
Estoque de

Floresta (ha) média estimada por tipo
Tipo de Floresta (Código do mGE) (t.ha·1

) de floresta (t.ha")
carbono (t.C)

Ombrófila Densa Aluvial (Da) 944.768,8 360,8 340.898.073,8 165.335.565,8

Ombrófila Densa Terras Baixas (Db) 6.092.406,3 384,5 2.342.548.480,3 1.136.l36.0 13,0

Ombrófila Densa Submontana (Ds) 1.229.450,0 385,3 473.750.115,8 229.768.806,1

Ombrófila Aberta Submontana (As) 99.187,5 336,0 33.329.380,5 16.164.749,5

Ombrófila Aberta de Terras Baixas (Ab) 351.937,5 363,4 127.904.997,6 62.033.923,8

Formação Pioneira (Pa) 475.418,8 66,7 31.710.430,6 15.379.558,9

Savana Arborizada (Sa) 9.468,8 68,4 647.851,9 314.208,2

Savana Gramíneo-Lenhosa (Sg) 6.643,8 26,7 177.454,6 86.065,5

TOTAL 9.209.281,5 3.350.966.785,1 1.625.218.890,8

As estimativas de emissões líquidas foram obtidas a partir da diferença entre as fontes

de emissão (somatório das emissões provenientes do corte da floresta, corte da vegetação

secundária e desmatamento de anos anteriores) e o sumidouro (absorção pela vegetação

secundária). Os resultados demonstraram que até 2050, as emissões líquidas no cenário linha
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de base, CV e CVR totalizaram, respectivamente, 256,1 x 106tC, 255,0 x 106tC e 247,7 x 106

tC (Figura 51). Comparando-se o cenário linha de base e CVR, verifica-se que houve uma

redução de 3,3% (8,4 x 106tC) nas emissões de carbono com a presença da reserva do Juma.

Em relação ao CV e CVR, essa redução foi de 2,9% (7,3 x 106tC).
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Figura 51. Estimativa das emissões de carbono acumulado até 2050 para a área total de
estudo nos três cenários simulados.

A média anual das emissões de carbono nos três cenários foi de 6,10 x 106 tC no

cenário linha de base, 6,07 x 106tC no CV e de 5,90 x 106tC no CVR (Figura 52).
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Figura 52. Estimativa das emissões de carbono por ano na área total de estudo nos três
cenários simulados.

Assim, em um intervalo de 42 anos, o estoque de carbono estimado inicialmente em

2008 (1,63 GtC) foi reduzido em 16% (0,26 GtC) no cenário linha de base e CV e 15,3%

(0,25 GtC) no CVR (Figura 53).
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Figura 53. Estimativa do estoque de carbono presente na paisagem em 2008 na área total de
estudo e após 42 anos (2050) nos três cenários elaborados.

5.3.2 Estimativas de estoque e emissões de carbono na RDS do Juma

A estimativa de biomassa presente na paisagem em 2008 na área da RDS do Juma foi

de 0,21 Gt. Esse valor representa um estoque de carbono de 0,10 GtC (Tabela 17).

Tabela 17. Área ocupada por cada tipo de vegetação, biomassa média (acima e abaixo do
solo), estoque de biomassa média estimada por tipo de vegetação e estoque de carbono
estimado na área da RDS do Juma em 2008.

RDSDOJUMA
Floresta (ha)

Tipo de Floresta (Código do mGE)

Biomassa
média
(t.ha")

Biomassa
estimada por tipo
de floresta (t.ha")

Estoque de
carbono (t.C)

Ombrófila Densa Aluvial (Da)

Ombrófila Densa Terras Baixas (Db)

Ombrófila Densa Submontana (Ds)

Formação Pioneira (Pa)

76.612,5

394.125,0

70.918,8

15.731,3

360,83 27.643.858,5 13.407.271,4

384,50 151.542.244,9 73.497.988,8

385,34 27.327.476,5 13.253.826,1

66,70 1.049.274,4 508.898,1

207.562.854,3 100.667.984,4TOTAL 557.387,6

Os resultados indicaram que, no cenário sem a criação da RDS do Juma (linha de

base) haveria uma emissão de 18,7 x 106tC de carbono até 2050. Já com a criação da reserva

(CVe CRV), esse valor diminuiria para 7,1 x 106tC, ou seja, haveria uma redução de 62%

(11,6 x 106 tC) nas emissões de carbono (Figura 54).
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Figura 54. Estimativa das emissões de carbono acumulado até 2050 na RDS do Juma nos
três cenários elaborados.

A média anual de emissão de carbono na RDS do Juma no cenário linha de base foi de

0,45 x 106 tC e no CV e CVR foi de 0,17 x 106 tC (Figura 55).
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Figura 55. Estimativa das emissões de carbono por ano na RDS do Juma em cada cenário
elaborado.

Desta forma, o estoque total de carbono estimado em 2008, na área da reserva do Juma

(0,10 GtC), foi reduzido em 20% (0,02 GtC) no cenário linha de base e 10% (0,01 GtC) nos

cenários com a presença da RDS do Juma (CV e CVR) (Figura 56).
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após 42 anos (2050) nos três cenários elaborados.
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6. DISCUSSÃO

Estudos têm demonstrado que as áreas protegidas são uma das ferramentas mais

efetivas e recomendadas para a conservação da biodiversidade e para a redução dos impactos

ocasionados pelo desmatamento (Bruner et al., 2001; Ferreira et al., 2005; Ribeiro et al.,

2005; Nepstad et al., 2006; Campbell et ai., 2008, Ewers e Rodrigues, 2008). Neste estudo, a

modelagem dos cenários linha de base, com vazamento (CV) e com vazamento reduzido

(CVR) foram úteis para demonstrar que a criação de uma reserva (RDS do Juma) pode

beneficiar ambientalmente determinadas áreas em detrimento de outras na região sul do

Estado do Amazonas.

6.1 Projeções do cenário linha de base

As projeções do cenário linha de base até 2050 demonstraram que o desmatamento na

área da RDS do Juma não irá avançar de tal maneira que, a cobertura florestal da reserva seja

comprometida. Isso pode ser justificado pelo fato que a maior parte do desmatamento

simulado foi alocada em áreas que apresentaram uma pressão antrópica, tais como o

município de Apuí e áreas próximas a BR-230 (Graça et al., 2007). Essas áreas são

consideradas mais atrativas ao desmatamento.

o cenário linha de base do presente estudo demonstrou que até 2050, haveria uma

redução de 1.052,4 km2 (18,9%) na cobertura florestal da RDS do Juma. Esse resultado difere

do cenário linha de base utilizado pelo Projeto REDD da RDS do Juma (IDESAM, 2009), o

qual considera a modelagem (cenário Business as usual - BAU) feita por Soares-Filho et ai.

(2006) para a bacia amazônica no período de 2001 a 2050. Esses autores projetaram uma

redução na cobertura florestal de 3.661,5 km2 (65,8%) na área da reserva do Juma até 2050. A

projeção do desmatamento no cenário de Soares-Filho et ai. (2006) é 3,5 vezes maior que o

desmatamento projetado pelo cenário linha de base deste estudo (Figura 57).
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Figura 57. Os mapas na posição superior demonstram o cenário BAU elaborado por Soares-
Filho et a/. (2006) utilizado como linha de base pelo projeto REDD da RDS do Juma e os
mapas na posição inferior demonstram o cenário linha de base elaborado no presente estudo
enfatizando a área da reserva do Juma.

As taxas de desmatamento simuladas por Soares-Filho et al. (2006) para a subregião "

em que está inseri da a RDS do Juma foi influenciada pela pavimentação da rodovia BR-319

(prevista na modelagem até 2018) e trechos da BR-230 (prevista até 2012). Por sua vez, no

presente estudo, o cenário linha de base não considerou a pavimentação de rodovias, somente

a construção da rodovia estadual AM-360 (que conectará Novo Aripuanã a rodovia BR-319,

alcançando as margens do rio Madeira) simulada para 2013 e a BR-174 (que conectará

Manicoré à BR-230) simulada para 2018. A construção dessas rodovias ocasionou um

23 Soares-Filho et al. (2006) utilizaram urna configuração em sub-regiões definida a partir de um indice de
pressão antropogênica desenvolvido para mensurar o potencial de desmatamento de acordo com o crescimento
demográfico e socioeconômico. Assim, o Estado do Amazonas, parte dos Estados do Pará e Mato Grosso. que
estão com áreas de cobertura florestal consideráveis foram agrupadas numa única subregião.
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aumento nas taxas de desmatamento nesses períodos, visto que, as taxas anuais do

desmatamento neste estudo variam em função da área de floresta remanescente e superficie de

floresta fundiária (modificada anualmente pelas estradas projetadas pelo modelo).

É importante ressaltar que as taxas de desmatamento na Amazônia Legal e no Estado

do Amazonas, de um modo geral, têm diminuindo a cada ano. Por exemplo, em 2005 as taxas

de desmatamento na Amazônia Legal e no Estado do Amazonas foram de 19.014 km2.ano-I e

775 km2.ano-I, respectivamente. Em 2009, as taxas de desmatamento reduziram para 7.464

kmi.ano' (Amazônia Legal) e de 405 kmi.ano" (Amazonas). Essas diminuições são

decorrentes de medidas de comando e controle e criação de áreas protegidas, além de fatores

econômicos que tem afetado a Amazônia Legal como um todo.

Wunder et aI. (2008) argumentam que, se a linha de base superestima a taxa de

desmatamento num determinado local, apenas uma parte da intervenção seria

verdadeiramente adicional e o comprador do serviço ambiental pagaria por uma redução de

desmatamento não constatada efetivamente. Portanto, a precisão espacial e temporal da

metodologia utilizada é muito importante para determinar a efetividade da intervenção

planejada.

A resolução espacial utilizada por Soares-Filho et aI. (2006) foi de 1 km. Assim,

IDESAM (2009) menciona que a dificuldade em utilizar cenários com células de 1 km2 é que

o tamanho original dos atributos não corresponde com a realidade, o que dificulta a

delimitação da área de floresta com potencial para gerar créditos de carbono por REDD. Neste

sentido, quanto menor a resolução espacial utilizada na modelagem, maiores as chances de

haver erros de distorções e perdas de informações (Yeh e Li, 2006). Apesar da resolução

espacial utilizada no atual estudo ser de 250 m, pode ter havido perda de informações como,

por exemplo, algumas áreas de vegetação secundária mapeadas com imagens Landsat TM

com resolução espacial de 30 m que foram suprimidas ao degradar a imagem para 250 m.

A simulação do cenário linha de base do presente estudo demonstrou que o beneficio

de carbono pelo desmatamento evitado na RDS do Juma só aconteceria futuramente, quando a

fronteira do desmatamento atingisse essa área (Feamside, 2007). Desta maneira, foi feito um

teste com intuito de verificar quando a fronteira do desmatamento atingiria a reserva do Juma,

e verificou-se que, se a simulação do cenário linha de base fosse feita para um período de 92

anos (até 2100), então o desmatamento na área da reserva do Juma aumentaria

consideravelmente. Esta modelagem demonstrou uma perda de cobertura florestal de 36,8%

(área total de estudo) e de. 55,5% (RDS do Juma) (Figura 58).
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Parker et aI. (2009) argumentam que se áreas com alta cobertura florestal e baixas

taxas de desrnatamento não receberem financiamento para proteger seus estoques, então

futuramente poderá haver incentivos para atividades que possam resultar em diminuição do

estoque de carbono.
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Figura 58. Cenário linha de base da área total de estudo (esquerda) e RDS do Juma (direita)
até 2100.

6.2 Projeções de desmatamento utilizando o modelo AGROECO

Estudos anteriores utilizaram o modelo AGROECO para simular o avanço do

desrnatamento na área da ALAP (Área sob Limitação Administrativa Provisória)

considerando a reconstrução da BR-319 (Fearnside et a!., 2009a), para projetar cenários no

município de Lábrea (sul do Amazonas) (Vitel, 2009) e no sul de Roraima (Barni, 2009). As

taxas de desmatamento utilizadas por Fearnside et a!. (2009a) e Vitel (2009) foram constantes

(derivadas a partir de um intervalo de tempo). No entanto é importante ressaltar que, embora

as taxas internas de desmatamento tenham sido constantes, as taxas brutas oscilaram

conforme a área disponível de floresta (Fearnside et aI., 2009a.; Soares-Filho et a!., 2009).

Barni (2009) utilizou taxas de desmatamento que variaram conforme o incremento de estradas
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planejadas. Além disso, foi considerado um intenso fluxo migratório para a região sul de

Roraima com a reconstrução da BR-319, ocasionando assim, um aumento nas taxas de

desmatamento nessa região.

No atual estudo, a demanda por desmatamento foi calculada a cada iteração, a partir da

expansão de estradas e área de cobertura florestal. Essas modificações foram feitas a fim de

gerar resultados que representasse de maneira mais realista a dinâmica de mudança de uso e

cobertura da terra da região. Visto que o avanço do desmatamento inicia-se com a abertura de

estradas (oficiais e ilegais), as quais permitem a expansão humana, grilagem de terras e

exploração predatória dos recursos madeireiros (Souza Jr. et aI., 2005; Alves et al., 2007;

Brandão Jr. et aI., 2007).

O modelo AGROECO representa o avanço do desmatamento através da projeção de

estradas planejadas e vicinais. Essas estradas simuladas são baseadas nos mapas de

atratividade e de fricção. Portanto, sugere-se que, estudos futuros incluam outros fatores

determinantes de mudança, tais como, variáveis socioeconômicas (população, renda e preço

da terra), exploração madeireira e nível de governança (presença do Estado, ações de

comando e controle locais). Assim como, fatores que possam distinguir a demanda por terra

dos diferentes agentes (grileiros, pecuaristas e populações tradicionais). Essas variáveis

influenciam os padrões de desmatamento da região, mas não foram considerados neste estudo.

As estimativas de biomassa, estoque de carbono e emissões provenientes do

desmatamento resultantes das simulações foram calculadas separadamente. Deste modo, a

integração de um modelo que contabilize as emissões de carbono simultaneamente ao

processo da modelagem dos cenários otimizaria a análise dos dados.

6.3 Taxas de corte e regeneração da vegetação secundária

A modelagem demonstrou um aumento na área de vegetação secundária decorrente do

aumento da área desmatada. Este resultado está de acordo com observações feitas por

Almeida (2009). Este autor estimou a área de vegetação secundária na Amazônia Legal a

partir de imagens de satélite Landsat e verificou que, quanto maior a extensão de área

desmatada, a área ocupada pela vegetação secundária também tende a ser maior.

Os coeficientes dos pesos de evidência utilizados foram calculados com base no mapa

de uso e cobertura da terra de 2003 e 2008. Nestes mapas, parte da vegetação secundária

mapeada estava localizada em áreas próximas aos rios. Esse padrão se dá devido à ocupação

de populações ribeirinhas que desenvolvem atividades de agricultura de subsistência. Já as
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áreas que apresentam um intenso processo de uso da terra, levam a uma redução na formação

de vegetação secundária, pois, à medida que o processo de consolidação de uma região se

intensifica, a formação de vegetação secundária resultante do abandono de terras diminui.

Assim, municípios localizados na região do "arco do desmatamento" e que apresentam

atividade de agropecuária mais estruturada, tendem a apresentar uma área ocupada por

vegetação secundária menor (Alves et ai., 2003; Almeida, 2009). Isso pode ser observado na

modelagem feita neste estudo na área do município de Apuí, onde o processo de

desmatamento foi intenso, resultando em uma diminuição drástica da formação de vegetação

secundária.

As taxas de regeneração e corte da vegetação secundária utilizadas neste estudo foram

inseridas no modelo de forma constante. Assim, a área regenerada a cada ano oscilou de

acordo com a área desmatada. Já o corte da vegetação secundária variou conforme a área

ocupada pela vegetação secundária. De um modo geral, verificou-se que houve um equilíbrio

entre a regeneração de áreas desmatadas e o corte da vegetação secundária, visto que, nos

anos em que houve um alto percentual de regeneração, também houve uma área considerável

de vegetação secundária cortada.

6.4 Efetividade e vazamento da RDS do Juma

De maneira geral, os estudos que avaliam a efetividade de uma área protegida

comparam os impactos das atividades antrópicas (desmatamento, queimadas, exploração

madeireira, caça e pesca predatória) dentro e fora dos seus limites (Ewers e Rodrigues, 2008).

Esses autores argumentam que, se a pressão antrópica for menor dentro da reserva em relação

à sua área externa, isso significa que a restrição de uso dessa área tem um impacto positivo na

conservação. Entretanto, a redução do desmatamento dentro da reserva pode, posteriormente,

contribuir para a aceleração do desmatamento em outras áreas importantes para a conservação

da biodiversidade localizadas próximas à reserva (efeito do vazamento). Neste sentido,

estratégias para quantificar e evitar o vazamento em projetos de REDD tem sido amplamente

discutido no contexto de mitigação de mudanças climáticas.

No presente estudo, pressupõe-se que o desmatamento decorrente do vazamento foi

redistribuído pela paisagem, ou seja, o desmatamento não ficou concentrado no entorno da

reserva (10 km), pois não houve uma diferença no desmatamento na área de entorno entre os

cenários com vazamento (CV) e com vazamento reduzido (CVR). Entretanto, não é possível
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afirmar isso com exatidão devido às características estocásticas do modelo (Rodrigues et aI.,

2007; Soares-Filho et aI., 2009).

Cenários com vazamento foram simulados em outros estudos como os de Aguiar

(2006) e Vitel (2009). Na simulação feita por Aguiar utilizando o arcabouço de modelagem

CLUE, a demanda por terra (taxa de desmatamento) foi constante. Portanto, a criação de áreas

protegidas não influenciou as taxas globais do desmatamento, apenas induziu a migração do

desmatamento para outras áreas que não apresentavam nenhum tipo de restrição de uso. Essa

autora argumenta que, cenários com vazamento podem de fato ocorrer, pois os efeitos de

decisões públicas locais podem se repercutir em ações não necessariamente benéficas em

outras áreas. Isso, no entanto, depende da percepção dos atores em relação a restrições e

oportunidades criadas por políticas públicas.

Vitel (2009), utilizando o modelo AGROECO, simulou diferentes cenários com e sem

a criação de UCs de uso sustentável e de proteção integral no município de Lábrea. Esse

estudo demonstrou que, com a criação de uma UC de proteção integral, o desmatamento que

ocorreria nessa área, na ausência dessa reserva, foi deslocado para dentro da UC de uso

sustentável, considerado uma das categorias de UC mais susceptíveis ao desmatamento. As

áreas protegidas que apresentam uma maior restrição de uso, como as UCs de proteção

integral e terras indígenas, tendem a ser mais eficazes em relação às de UCs de uso

sustentável (Clark e Campbell, 2008).

As projeções elaboradas neste estudo demonstraram que a maior parte do

desmatamento dentro da RDS do Juma foi alocada próximo às estradas (vicinais e a rodovia

AM-174 que corta a reserva) e em áreas previamente desmatadas. Este resultado está de

acordo com Brandão Jr. et aI. (2007) que analisaram a relação do desmatamento com as

estradas oficiais e não-oficiais na Amazônia. Esses autores verificaram que o desmatamento

se distribui exponencialmente em função da distância das estradas. Isto significa que a

probabilidade de ocorrer desmatamento reduz significativamente em áreas mais distantes as

estradas. Neste contexto, Souza Jr. et a/. (2005) sugere que a identificação de locais críticos e

susceptíveis à expansão de estradas ilegais poderia ser um critério importante para priorizar a

criação de áreas protegidas.

A análise feita para a área de entorno da rodovia AM-174 (somente trecho que

atravessa a RDS do Juma) demonstrou que a projeção de estradas no CV e CVR foram

respectivamente 1,7 e 1,5 vezes menor em comparação ao cenário linha de base. Isso indica

que, com a presença da reserva do Juma houve uma redução no desmatamento e na

quantidade de estradas no entorno da rodovia. Este resultado está de acordo com estudos
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feitos por Souza Jr. et ai. (2005), o qual argumentam que, a presença de áreas protegidas tem

diminuído, mas não impedido o avanço das estradas ilegais. Esses autores verificaram que o

avanço das estradas ilegais no centro-oeste do Pará é duas ou três vezes menor dentro das

áreas protegidas em relação às áreas sem nenhum tipo de proteção.

Campbell et ai. (2008) argumentam que ter conhecimento dos fatores que influenciam

a efetividade das áreas protegidas na redução do desmatamento e degradação florestal é

importante para aumentar os beneficios gerados pelos projetos de mitigação de mudanças

climáticas. Neste sentido, Clark e Campbell (2008) sugerem que futuros estudos com o

propósito de analisar a efetividade de áreas protegidas incluam análises de governança e

envolvimento das comunidades na conservação dos recursos naturais dentro dos limites da

reserva.

Viana et ai. (2008) presumem que, a implementação do Projeto REDD da RDS do

Juma não resultará em "vazamentos negativos", e sim "vazamentos positivos", pois espera-se

que haja uma redução na taxa de desmatamento no entorno da reserva. Para isso, a área de

entorno da reserva será monitorada por meio de imagens de satélite, programa de vigilância

(identificação de áreas ameaçadas com auxílio dos comunitários e instituições responsáveis

pela fiscalização das UCs) e atividades de conscientização ambienta Inas comunidades locais.

Além disso, o deslocamento das comunidades para dentro ou fora da reserva será monitorado

através das atividades anuais do Programa Bolsa Floresta (compensação financeira para os

serviços prestados pelas populações tradicionais na conservação das florestas). Sendo que este

programa de monitoramento ainda está numa etapa inicial e, portanto, não há como saber o

grau de eficácia deste tipo atividade.

Presume-se que o efeito do vazamento simulado no presente estudo foi de "fora para

fora" (Fearnside, 2009b), o qual pode ter sido ocasionado pelo movimento dos principais

atores do desmatamento (grileiros, madeireiros e fazendeiros). Apesar do comportamento

desses agentes não ter sido considerado como uma variável no modelo, eles possuem recursos

financeiros suficientes para promover a abertura e expansão de estradas secundárias, as quais

foram simuladas neste estudo.

6.5 Estimativas de emissões de carbono nos cenários projetados

Existem diferentes pontos de vista quanto à metodologia aplicada e dados utilizados

para estimar o estoque de biomassa e carbono na Amazônia (IDESAM, 2009). Fearnside

(2009a) argumenta que, assim como existem incertezas em relação às estimativas de estoque
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de carbono na floresta, também podem existir incertezas em relação à contabilização de

créditos oriundos do desmatamento evitado obtidos através dos projetos de REDD.

O projeto REDD da RDS do Juma estimou um estoque de carbono na área da reserva

em 2006 de 0,07 GtC (IDESAM, 2009). Já o presente estudo estimou em 2008, um estoque de

carbono de 0,1OGtc. Essa diferença se deve pelo fato de que, IDESAM (2009) estimou o

estoque de carbono na reserva do Juma com base em estudos feitos pelo MCT (2006) e por

Nogueira (2008). Além disso, o estoque de carbono presente em áreas que abrangem o tipo de

vegetação não-florestal, propriedades particulares (áreas tituladas), área de entorno das

comunidades e área de influência da rodovia AM-174 não foram contabilizadas. Essas áreas

foram, portanto, excluídas do projeto REDD. No presente estudo, o estoque de carbono foi

estimado com base nos estudos de Nogueira (2008), Fearnside et ai. (2009b) e Olson et aI.

(1983) e incluiu todos os tipos de vegetação (florestal e não-florestal) e toda área de cobertura

florestal presente em 2008.

As estimativas de emissões de carbono até 2050 na área total de estudo demonstram

que, as médias anuais das emissões de carbono simuladas foram de 6,10 x 106 tC (linha de

base), 6,07 x 106tC (CV) e de 5,90 x 106tC (CVR). As emissões de carbono entre os cenários

foram semelhante devido às taxas de desmatamento utilizadas, as quais a diferença das taxas

no cenário linha de base e CV em relação ao CVR foram de apenas 0,0 1% para a área total de

estudo (seção 5.1.1).

As médias anuais das emissões de carbono estimadas neste estudo para a área total de

estudo correspondem a 6,9% (linha de base), 6,8% (CV) e 6,7% (CVR) das emissões de

queima de combustíveis fósseis no Brasil, o qual foi equivalente a 88,7 x106 tC em 2005

(MCT, 2010). Em relação à área da RDS do Juma, as médias anuais das emissões de carbono

no cenário linha de base (0,45 x 106 tC) e nos cenários com a reserva (0,17 x 106 tC),

corresponderam respectivamente a 0,5% (linha de base) e a 0,2% (CV e CVR) das emissões

de combustíveis fósseis no Brasil no ano de 2005.

Fearnside (2008b) estimou as emissões provenientes do desmatamento na Amazônia24

no ano de 2007 em 162,5 x106 tC. Comparando-se este valor com as emissões de carbono do

presente estudo, verifica-se que, as médias anuais das emissões da área total de estudo

correspondem a 3,8% (linha de base), 3,7% (CV) e 3,6% (CVR) das emissões de carbono na

Amazônia em 2007. Considerando somente a área da reserva do Juma, esse percentual foi de

0,28% (linha de base) e de 0,1% (CV e CVR).

24 O desmatamento na Amazônia Legal em 2007 abrangia uma área de 11,2 x 103 km2 (Prodes, 2007)
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7. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos neste estudo pode-se afirmar que o modelo de projeção

do desmatamento AGROECO utilizado foi apto a projetar cenários com e sem a presença da

RDS do Juma num período de 42 anos (2008 a 2050). Os três cenários simulados (linha de

base, CV e CVR) foram úteis para avaliar o efeito da criação da RDS do Juma em frear o

desmatamento na região sul do Estado do Amazonas e estimar as emissões de carbono

resultantes do desmatamento.

O horizonte de tempo utilizado neste estudo demonstrou que os benefícios de carbono

com a criação da RDS do Juma podem ser considerados modestos. No entanto, se fosse

utilizado um intervalo de tempo maior (até 2100, por exemplo), então o retomo em termos de

benefícios ambientais aumentaria consideravelmente.

O efeito do vazamento simulado no presente estudo pode comprometer áreas

importantes para a conservação da biodiversidade, assim como, os benefícios climáticos que

poderiam ser obtidos pela criação de uma reserva, tais como a redução da emissão dos gases

do efeito estufa e a manutenção da ciclagem de água na floresta. No caso da RDS do Juma, o

vazamento comprometeria os benefícios de carbono que poderiam ser obtidos pelo

desmatamento evitado oriundos do projeto REDD. Neste sentido, este estudo propõe uma

metodologia que estima e reduz o vazamento em modelos estocásticos como o AGROECO.

No entanto, sugere-se que futuros estudos aperfeiçoem esta metodologia com o propósito de

elaborar cenários sem vazamento.

Para estudos futuros, sugere-se também a modelagem de cenários que considerem

mudanças no clima regional, mecanismos de comando e controle (govemança) na região e

nível de envolvimento das comunidades no projeto REDD da RDS do Juma, a fim de avaliar a

efetividade da implementação do programa de pagamentos de serviços ambientais.

O modelo AGROECO é uma ferramenta que auxilia na compreensão das mudanças de

uso e cobertura da terra. É importante ressaltar que as projeções do desmatamento elaboradas

neste estudo são representações simplificadas de um sistema complexo. Portanto, devem ser

consideradas apenas como prováveis possibilidades. Apesar das limitações do modelo

utilizado, os cenários elaborados neste estudo podem ser úteis para avaliar os benefícios

associados aos projetos de mitigação de mudanças climáticas na RDS do Juma e subsidiar

políticas públicas na região sul do Amazonas.
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Na abordagem bayesiana, a favorabilidade de ocorrer um evento (D) (ex.

desmatamento) dado um fator de evidência (R) (ex. reserva) pode ser expressa pela equação

da probabilidade condicional:

P(D n R)
P(D/R) = P(R) (1)

P(DIR) é a probabilidade condicional e P(D n R) é a área ocupada por D e R juntos.

De modo semelhante, a probabilidade condicional baseada no fator de evidência (R) é

representada pela equação:

P(R n D)
P(R/D) = P(D) (2)

Pela teoria da probabilidade, P(R n D) e P(D n R) são iguais. Desta maneira é

possível combinar as equações (1) e (2) a fim de determinar P(D/R):

( I )- P(D) * P(R/D)
P D R - P(R) (3)

A probabilidade condicional, ou seja, a probabilidade a posteriori de ocorrer o evento

(D), devido a presença do fator de evidência (R), se iguala a probabilidade a priori de ocorrer

o evento P(D) multiplicado pelo fator P(RlD)IP(R). De modo similar, a probabilidade a

posteriori de ocorrer desmatamento, dada a ausência do fator de evidência (R), pode ser

determinada pela equação:

_ P(D) * P(R/D)
P(D/R) = P(R) (4)

Essas equações podem ser expressas na forma de odds. "Odds" é definido como a

razão da probabilidade de que um evento irá ocorrer pela probabilidade que ele não irá ocorrer

(Almeida, 2003). Assim, o odds para o desmatamento é expresso como:

( )
_ Probabilidade que o evento irá ocorrer

O D - P b bTd d - . ,ro a I I a e que o evento nao Ira ocorrer

P(D) P(D)
O(D) = 1 - P(D) = P(D)

(5)

De modo semelhante,

P(D/R)
O(D/R) = 1- P(D/R) =

P(D/R)

P(D/R)
(6)
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Dividindo os dois lados da equação (3) por P(D/R), obtêm-se:

P(D/R) P(D) * P(R/D)
= --=:----':"""":""

P(D/R) P(D/R) * P(R)
(7)

De forma equivalente, a partir da definição de probabilidade condicional, as equações

(1) e (3) podem ser apresentadas da seguinte forma:

(-I )- P(D () R) _ P(R/D). P(D)
P D R - P(R) - P(R) (8)

Substituindo o valor de P(D/R) pela equação (7), obtém-se o seguinte resultado:

P(D/R) P(D) * P(R/D)=~--~-=-
P(õ/R) P(R/D) * P(D)

(9)

A partir das equações (5), (6) e (9), a expressão pode ser reescrita desta maneira:

O(D/R) = O(D) * P(R/D)
p(R/i}) (10)

Onde O(D/R) é o odds condicional (a posteriori) de D dado R e O(D) é o odds a

priori de D. P(R/D)/P(R/D) é a razão de suficiência ou sufficiency ratio (LS) (Bonham-

Carter, 2002). O logaritmo natural de LS no método de pesos de evidência é representado por

W+, portanto, denominado de peso de evidência positivo.

+ _ P(R/D)
W - log, P(R/D) (11)

De modo semelhante, o logaritmo da equação (10) pode ser representado pela
expressão:

+ _ O(D/R)
W =Tog, O(D) (12)

A partir da derivação da expressão de odds para a probabilidade condicional de D dada

à ausência do fator de evidência (R) da equação (10) é possível obter a seguinte expressão:
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OCO/R) = 0(0) * P(R/O)
P(R/I)) (13)

P(R / O)/P(R / O) é conhecida como a razão de necessidade ou necessity ratio

(LN). O logaritmo natural de LN é representado por W-, denominado de peso de evidência

negativo, sendo representado pela equação:

_ P(R/O)
W = log, P(R/O) (14)

De forma equivalente, o logaritmo da equação (13) é:

_ OCO/R)
W = log, 0(0) (15)

LN e LS são também denominadas de razão de probabilidade ou likelihood ratios

(Almeida, 2003). Se o evento e o fator de evidência são positivamente correlacionados, LS é

maior que 1 (W+ = positivo) e o intervalo de LN situam-se entre O e 1(W- = negativo). Se

uma evidência é negativamente relacionada com o evento, LN será maior que 1 (W- =

positivo) e o intervalo de LS estará entre O a I(W+ = negativo). Se o fator de evidência

não estiver correlacionado com o evento, então LS=LN= 1 (W+ = W- = O) e a

probabilidade a posteriori serão iguais à probabilidade a priori. Desta forma, a probabilidade

de um evento ocorrer não será afetada pela presença ou ausência do fator de evidência.

Os pesos de evidência do fator de evidência são calculados independentemente para

cada mapa, e então combinados em uma única expressão (Almeida, 2003). A probabilidade de

ocorrer desmatamento (D), dada à presença de dois fatores de evidência, RI e Rz.

(16)

Baseado no teorema de Bayes, se os fatores RI e Rz assumem uma independência

condicional, a equação (16) podem ser reescritas como:

( / )
_ P(RI n Rz /0) * P(O)

P O RI n Rz - P(R
1

n Rz ) (17)


