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0 
entendimento do futuro da regiiio central da AmazOnia e fundamental porque compreende uma extensa rede 
hidrol6gica onde confluem os rios Solimoes, Purus, Negro e Madeira para fonnar o Amazonas. Em 
um futuro proximo, uma larga faixa de terrenos desflorestados, produzidos pela consolida~o de uma 

rodovia federal, podeni dividir a floresta amazonica em dois blocos, alterando e interrompendo muitos dos 
processes macro-ecol6gicos que a mantem saudavel (Feamside e Graya, 2006). 

0 futuro dessa regiiio traz grande preocupa9iio em rela9iio a expansiio da pecuaria e do cultivo de soja 
sobre areas de floresta. Esse cultivo e apontado cada vez rna is como causador de desmatamento, em fun9iio 
da perspectiva de avanyo do plantio no norte do pais, como resultado da pressiio dos biocombustiveis (cana 
de ayucar) sobre areas de soja nas regioes sui e sudeste. (Fearoside, 2006). Com a ideia de cooter o avan9o 
do desmatamento, ja se tern delimitado e proposto algumas areas de proteyiio ambiental e terras indigenas 
(Oliveira, 2005; Feamside, 2005). 

A regiiio em questiio e 0 interfluvio entre OS rios Purus e Madeira, area que possui uma superficie de 15,4 
milhoes de hectares (aproximadamente 800 km de comprimento por 150 krn de largura) dispostos de sudoeste 
para nordeste. Esse interfluvio esta entrecortado por centenas de pequenos rios ou "igarapi:s" afluentes de ambas 
as bacias. Suas nascentes se encontram na mesma area da rodovia federal BR-319, niio pavimentada, que interli
ga a Cidade de Manaus, com cerca de 1,7 milhOes de habitantes, com Humaita e Porto Velho, situadas em 
regioes com as mais altas taxas de desmatamento do Brasil (Fearnside, 2006). Alem disso, existem outras obras 
em andamento na regiiio, como a criayao do gasoduto Urucu e a constru~o das hidreletricas do Rio Madeira, 
Jirau e Santo Antonio. Essas obras de infra-estrutura acompanham o avan9o das madeireiras, soja e pecuaria para 
o norte, adentrando o Estado de Amazonas. 

0 principal motivo para a consolida~o da BR-319 (a partir de sua pavimenta~o) e a comunicayao terrestre 
da capital Manaus com o resto do Brasil, para o transporte da produ~o do p6lo industrial. Em resposta a pre
ocupayiio com o futuro dessa area foi criada em 2006 uma "Area sob Limita~o Adrninistrativa Provis6ria -
ALAP" (Ministerio do Meio Ambiente, 2006), ao Iongo do tra9ado da estrada BR-319 (Manaus-Porto Velho ). 
A ALAP possuia urn tamanho aproximado a I 0% do Estado do Amazonas, proibindo o desmatamento e insta
la~o & novos ernpreendimentos de explorayao por urn periodo de seis meses. 

Desde entiio, a regiiio de influencia da BR-319 foi o foco de aten~o para propostas de cria~o de novas areas 
protegidas (Nelson, 2006); tees Parques Nacionais de 2,7 milh6es de hectares com proteyao integral: Parque 
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Nacional de Coari; Parque Nacional de Umari e Parque Nacional do Jari; e nove unidades de uso sustentavel de 
6,7 milhoes de hectares; Reserva de Uso Sustentavel (RDS) de lpixuoa, RDS de Capana Grande, Rbs de 
Canutama, RDS de lgap6-Aryu, Reserva Extrativista (RESEX) de Ituxi, Resex do Medio Purus, Floresta NacionaJ 
(FLONA) de Tapaua, Fiona de Tquiri, Floresta Estadual de Beruri, alem da amplia9ao da Fiona Balata-Tufari. 

Com a mesma preocupa9ao, foi estabelecido no ambito do Projeto GEOMA (gerido pelo Ministerio da 
Ciencia e Tecnologia), o subprojeto Madeira-Purus, orientando estudos de biodiversidade e simularyoes do des
matamento pard contribuir com as propostas de criaryao de areas protegidas nessa regiiio. Nesse projeto foram 
desenvolvidos tres modelos espaciais para simular o desmatamento, urn baseado no CLUE (Aguiar, 2006) e dois 
no Dinamica EGO (Environment for Geoprocessing Objects) (Hermann, 2007, Soares-Filho et a/. , 2009; 
Teixeira et al., 2009,). 0 modelo SimAmazonia baseado no Dinamica (Soares-Filho et. a!., 2006), apresentou 
resultados da simularyao do desmatamento futuro para toda a Amazonia. A simularyao apresentou dois cenarios 
do desmatamento: urn eo chamado cenario "Business As Usuaf' (BAU), para o qual mantem-se o modelo explo
f'dt6rio e regulat6rio atualmente em vigor; o outro ceoario, cbamado "Govemance", e iofluenciado por politicas 
publicas de preservayiio e regulayao avanryada, como a criayiio de areas protegidas, controle da explorayiio 
madeireira e do trafego viario de cat-gas. A Figura I ilustra estes cenarios. 

a b 

•Forest 
• Non-forest 
• Deforested by 2003 
• Deforested b)• 2031 

Deforested by 2050 

Figura I. Simularyiio do desmatamento ate 2050, apresentada por Soares-Filho eta/. (2006). a) cenario BAU 
e b) cemlrio com controle govemamental e novas areas protegidas 

Outro dos modelos citados anteriormente eo "Agroeco" utilizado no presente trabalho, cuja ultima versao 
possui ajustes baseados na incorporayiio cronol6gica dos traryados de rodovias e estradas secundarias futuras 
projetadas por pianos governamentais e atividade de pequenas exploraryoes. Os resultados da versiio 2007 desse 
modelo (Feamside et a/. , 2007) foram sobrepostos com mapas de biomassa para obter as curvas de emissoes 
anuais de gases de efeito estufa, perda de biomassa e potenciais impactos aos serviryos ambientais (ciclos de 
carbooo, biodiversidade, ciclos hidricos, etc.). Esses resultados foram apresentados pelo goveroo do Estado de 
Amazonas na reuoiiio da Confereocia sobre Mudanryas Climaticas das Na96es Unidas de Dezembro de 2007, 
em Bali, na Indonesia (SchJamadinger, 2007). 
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A diferen~a desse modelo com outros e que a expansao de estradas nao esta limitada pela presun~ao 
de urn processo de desmatamento puramente "dirigido pela demanda". Esta suposi9ii0 impede que outros 
modelos de desmatamentO representem 0 efeito de decisiies relativas a cria9ii0 de areas de prote~iio 
ambiental na Amazonia. A modelagem do desmatamento baseada na demanda implica a perda dos bene
ficios de cria~iio de areas de prote9iio. 

0 objetivo do preseote trabalho foi obter mapas de previsiio anual do avan~o do desmatamento do Interfluvio 
Purus-Madeira ate o ano 2050, a partir da sirnula~iio como modelo espacial AGROECO 2008 num cenario BAU. 
Posterionnente, analisar a distribui9iio do desmatamento nos mapas para estimar as datas futuras em que alguns 
dos irnpactos ambientais mais temidos podem aparecer e recomendar a~oes para a conserva9iio. 

Descri~ao da area 
Grande parte da area central da "Amazonia brasileira" e cruzada de sudoeste a nordeste pelo interfluvio dos 

rios Purus e Madeira. Essa are-<~ fonna uma larga faixa diagonal de !ados paralelos de aproximadamente 800 km 
de comprimento por 150 km de largura, os rios que a limitam sao o Rio Purus ao noroeste e Rio Madeira ao su
deste, e desembocam separadamente no extremo nordeste no Rio Amazonas (Figura 2). 

Figura 2. Amazonia brasileira e o corredor delimitado pelo interfluvio dos rios Purus e Madeira 
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Esse intcrlluvio se encontra em areas de alta pluviometria. Em sua po~o central as chuvas alcan9am 2500 mm 
por ano, 1500 mm no setor sui e na pon;iio norte 2000 mm, com temperaturas medias anuais de 27° e alta umidade. 
Essa condicao hidrica produz uma densa rcde hidrogn\fica formada por numerosos igamp6s e lagos. Na regii'io cen
tral do interfluvio encontra-se um mosaico de fom1a96es vegetais que incluem florestas de terra-finne, florestas de 
inunda9i\o, algumas manchas de "cerrado", "campinas" e vegeta9i'io berbacea sobre solos arenosos, (Figuras 3 a 5). 

Figura 3. Vegeta9iio de "campinas'·, na regiiio central, e "vcirzea", na regiiio norte, da area de influencia da BR-319 

Figura 4. Dois dos numerosos nachos que atravessam o tra93do central da rodovia BR-319 

Figura 5. Estado atual do trecho central da rodovia BR-319. (a) Destrui~iio total da pavimenta9iio asfaltica, e em (b) 
um dos numerosos igarapes com pontes em condi90es precanas 
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Em duas viageos do Projeto GEOMA em 2007, foram encontradas quatro novas especies de aves, tres de 
mamiferos e algumas dezenas de aracnideos desconhecidos. Essa biodiversidade e alta e se estende ao Iongo 
da regiiio pelas caracteristicas particulares do intertluvio (Silva et a/., 1992; Cohn-Haft, 2003). A fauna e 
diversificada com alta ocorrencia de endemismo, e o numero de mamiferos chega a 165 especies das quais 
mais de 80 sao morcegos (Cohn-Haft eta/. 2007). A avifauna supera 572 especies, incluindo as migrat6rias 
estacionais como tucanos, grandes louros e papagaios (McGinlei, 2007). Essa alta diversidade tambem e 
esperada nos rios e igarapes da regiao. Embora menos estudados, os igarapes de aguas escuras da regiiio sao 
criadouros de peixes e mantem alta diversidade de organismos. 

Na decada de 70 foi construida a rodovia BR-319, como objeto da estrategia de ocupar,:ao da Amaz6nia pelo 
govemo militar. Ao Iongo dos primeiros anos, por efeito do clima quente e umido, e da ausencia de manutenr,:ao, 
o asfaltamento deteriorou-se rapidamente. Diante do estado atual, e dos novos objetivos de desenvolvimento 
economico, o Govemo Federal anunciou sua i.ntenr,:ao de pavimentar a BR-319. A situar,:iio de abandono e pro
funda deteriorar,:ao do setor central da estrada (Figura 5) exige que a reconstrur,:iio seja tratada como urn novo pro
jeto e, portanto, sujeita aos procedimentos regulamentares de licenciamento ambiental vigentes (Fearnside, 2006). 

Aos pianos de reconstrur,:ao da parte central, tem-se agregado pianos para comunicar a rodovia com as 
cidades de Manicore na margem do Rio Madeira e Tapaua na margem do Rio Purus. Frente a isso, o Govemo 
do Estado de Amazonas eo Ministerio do Meio Ambiente (MMA), do Govemo Federal, estabeleceram pianos 
para criaciio de unidades de conservar,:iio na area de abrangencia da rodovia (Nelson et a/. , 2006), de forma a 
minimizar os efeitos do trayado da estrada sobre os numerosos igarapes e nascentes ao Iongo de seu eixo. 

Apesar da deteriorar,:iio da estrada e da baixa aptidiio agricola de muitas areas com Alisolos cromicos e 
Plintosolos haplicos com uma camada litolica que dificulta o uso agropecuario de maquinaria, ja existem algu
mas explorar,:oes no centro da area da ALAP. As expectativas despertadas pelo avanr,:o das obras de infra-estrutu
ra tern acelerado o avanyo de pequenos desmatamentos na margem do trar,:ado. Esses sao dos denominados "pos
seiros", pequenos colonos que tomam posse de terras fiscais e mantem wna atividade agropecuaria minima no 
terreno. Essa atividade garante em certa medida a futura apropriar,:iio das terras. Muitas vezes essa atividade e difi
cultada pela falta de comunicar,:iio para o transporte de produtos durante todo o ano e principa~nente durante a 
estar,:ao chuvosa (Figura 6). As expectativas de valorizar,:ao das terras tambem tern aumentado o n6mero de 
"grileiros" (grupos que se apropriam ilega~ente de grandes extensoes de terras f01jando a documentar,:iio). 

Figura 6. Campos de soja (a) e gado bovino (b) proximos a regiiio central do interfluvio Purus-Madeira 

187 



Rio Purus: Aguas, Tenit6rio e Sociedade na Amazlinia Sui-Ocidental 

As obras de infraestrutura possivelmente serao acompanhadas de uma atividade mais intensa de 
implantar;:ao de pastagens e cultivos de soja, atividades que se adaptam a solos pobres e degraaados 
(Costa, 1982). Os principais danos ambientais que este cultivo produz estao relacionados com o des
matamento inicial, porem, posteriormente, a perda de solos e o consume de defensivos agricolas podem 
produzir danos maiores na regiao. 

Materiais 
A informar;:ao utilizada para configurar OS cenarios iniciais e oriunda de uma base de dados espa

ciais multi-tematica de diferentes origens e caracteristicas, recompilada e integrada num Sistema de 
lnformar;:oes Geograficas (SIG). Dessa base de dados, foram extraidas para variaveis de entrada do 
modelo os seguintes mapas: I) mapa de desmatamento dos anos 1998 e 2004 da regiao de Porto Velho 
originado do sistema de monitoramento do desmatamento do governo brasileiro PRODES (INPE); 2) 
mapa de solos; 3) mapa de vegetar;:ao; 4) mapa de rodovias e estradas; 5) mapa da hidrografia; 6) 
mapas topograticos; 7) mapa de cidades e povoados; 8) mapa de rios navegaveis; 9) mapa de areas 
protegidas (IBGE, 1993); 10) mapas de areas atrativas para a agropecuaria; II) mapa dos projetos de 
construr;:ao de estradas dos Pianos Federais e Estaduais. Tambem foi utilizada a informar;:ao georref
erenciada de levantamento de campo realizado em selembro de 2006 e do voo sabre a area pelo 
Projeto GEOMA em 2006. 

0 modelo AGROECO foi desenvolvido sobre a plataforma Dinamica EGO (Environment for 
Geoprocessing Objects). 0 software Vensim 3.0 (Ventana, 2003) foi utilizado para a programar;:iio do 
modelo de simular;:iio nao espacial, posteriormente acoplado com o modelo espacial na platafonna 
Dinamica EGO. 

Metodo 
A simular;:ao utilizou o modelo AGROECO 2008 e foi executada sobre urn cenario Business As 

Usual {BAU). Esse cenario assume que as atuais medidas de proter;:ao ambiental da regiao se manterao 
ao Iongo da simular;:ao. · 

Mecanismo da simula~ao: Uma primeira etapa da simular;:ao e a chamada de "Calibrar;:ao e extrar;:ao 
dos pesos de evidencia". Nessa operar;:ao se obtem a matriz de transir;:ao onde sao obtidas as taxas de 
desmatamento, "clearing" (a classe floresta em regenerar;:ao e cortada para reutilizar a area) e recuper
ar;:iio. Estas sao as taxas em que as classes do mapa de uso passam de floresta e recuperar;:ao a nao flo
resta. Essa matriz e obtida comparando mapas de anos passados numa regiao proxima que ja sofreu os 
processos de desmatamento que sao esperados na regiiio do estudo. Nesse caso a matriz obtida na regiao 
Porto Velho-Humaita (Rondonia) e aplicada na regiiio Purus-Madeira. Na mesma regiiio sao obtidos os 
"Pesos de evidencia". Esses pesos sao uma serie de dados expresses como tabelas extraidas em base a 
superposir;:iio de mapas com informar;:ao ambiental da area. Estas sao processadas ponto a ponto uti
lizando estatistica multivariada para obter as evidencias sobre a importancia de cada uma destas var
iaveis ambientais, na probabilidade de desmatamento que tern cada celula (Garcia, 2004). Sao exemplos 
destas ana!ises: a importancia do tipo de solo, pendente do terrene ou distancia as estradas sabre a 
probabilidade de desmatamento de uma celula em particular. 
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MOdulo de entrada: o modelo utiliza como entrada urn mapa de uso e uma serie de mapas de var
iaveis ambientais da area modelada (tipo de solo, vegetay1io, declividade, rios, estradas, entre outros). 
Alem dessas entradas o modelo necessita iniciar com a matriz de transiyiio que no decorrer da simu
layao sen\ modulada pelo modelo niio espacial acoplado Vensim (Ventana, 2003). A estrutura intema do 
modelo pode ser observada na Figura 7, onde se apresentam esquematicamente os m6dulos principais 
do programa. 

Figura 7. Representayiio esquematica do modelo "AGROECO" apresentado pelo Dinfunica EGO 

Esse software e urn ambiente de trabalho que permite a combinayiio de algebra de mapas e outros 
operadores dispostos em diferentes formas para produzir o programa de modelagem espacial desejado. 
Nesse modelo de simulayiio, os mapas de variaveis ambientais de entrada sao definidos como variaveis 
estaticas e participam ao final de cada ciclo para o calculo do mapa de probabilidade. Nesse mapa cada 
celula possui uma probabilidade de ser destlorestada, cortada ou recuperada, como resultado de uma 
regressiio multivariada das variaveis estaticas (Soares-Filho, 2003). 0 modelo possui uma rotina de con
struyao de estradas que sao iocorporadas aos mapas processados para o calculo da probabilidade que tem 
cada celula para ser desflorestada. Desta fonna o calculo utiliza alem das variaveis estaticas, outras como 
distaocia as estradas, distancia ao desmatamento e distiincia a centros povoados. 

Nessa operayiio urn dos mapas que e recalculado em cada ciclo da simulayiio e o de estradas. Para isso 
existe urn modulo "construtor de estradas" que gera oovos tray.ados. Esses sao construidos com base na 
"atra9lb" e nos "custos" de construyiio, cujos calculos se baseiam na distribuiyao espacial de areas atrativas, 
areas protegidas e outros obstaculos. Para seu funcionamento o "construtor de estradas" considera muito 
atrativas areas aptas para a agricultura e pouco atrativas as protegidas, e para definir seu tra9ado utiliza o 
conceito de custos para constru91io, com base na declividade do terreno e tipo de prote91io da area. A ativi-
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dade do construtor tern tres fases, uma muito ativa de penetra~iio (constru~iio de longos segmentos de 
cstradas na floresta); e uma fase de consolidas;iio de estradas, onde sao construidos pcquenos segmehtos de 
estradas em areas atrativas; e uma fase de constru~iio de estradas projetadas (por cxemplo, a estrada a 
Manicore projetada para 2014, a Tapaua para 20 I 7, entre outros projetos cstaduais c federais). 

a medida em que se constroem novas estradas, uma rotina incorpora novas areas que podem ser des
florestadas a 14 km das estradas. Conjuntamente, outra rotina gera superficies de areas fundianas pr6xi
mas, ate 2 km das estradas, ocupadas principalmente por pequenos produtores que desflorestam areas 
pequenas. A atividade desses ocupantes niio depcnde das oscila~i>es economicas ou politicas consideradas 
no modelo. As areas protegidas sao pouco atrativas para a constru9iio porque tern altos custos. Dessa 
forma as celulas dentro de areas protegidas diminuem ainda mais a probabilidade de desmatamento. 
Terras indigenas, areas de prote9iio integral e areas de uso sustentavel sao rcsistcntcs ao desmatamento 
principal mente pela dificuldade da constru9ii0 de estradas no seu interior. 

Acoplamento do modelo espacial com Vensim: uma parte importante e a troca de variaveis com o 
modelo olio espacial Vensim. Nessa troca sao moduladas as taxas de transi~iio para representar as 
mudan9as na evolu9iio das areas. Durante a evolu~iio de cada area existem atores como madeireiros, 
pecuaristas e agricultores que ocupam e exploram a floresta com diferente intensidade, aqui chamada de 
prcssiio de desmatamento. A pressiio de cada ator vai depender da fase em que se encontra a regiiio e de 
fatorcs cconomicos e politicos que oscilam com o tempo. 0 modelo espacial simula duas fases para cada 
regiiio: na primeira predominam a atividade madeireira e pecuaria, e nelas, algumas variaveis ambientais, 
como o declive do terreno, niio sao importantes. Numa segunda fase, quando aumenta a importancia da 
ocupa9ii0 agricola, a declividade C fundamental. 

0 modelo do desmatamento acoplando o software Dinamica EGO com Vcnsim permitiu simular as 
varia9oes tcmporais nas taxas de desmatamento, que sao aplicadas em cada ciclo pelo modelo espacial. 
As varia~oes temporais nas taxas sao calculadas com base nas varia9oes na pressao de madeireiros, 
pecuaristas e agricultores. Essas fun90es sao coeficientes que afetam a capacidade maxima de devas
ta9iiO que cada ator tern, definidas por quilometro de estrada. Com essas taxas de transi9iio, as rotinas 
expansoras ("expander") e retalhadora ("patcher") do desmatamento geram o mapa correspondente a 
cada ano. Estas rotinas aumentam a supcrficie desflorestada e produzem novos pontos de desmata
mento. Tambem produzem a recupera9iio de cclulas de floresta e desmatamento de floresta secundaria 
("clearing"). 0 ajuste da matriz de transi9iio inicial foi provado, comparando os resultados dos 
primeiros ciclos, em duas areas menores da sirnula<;iio, com uma detec9ao de mudan<;as feita com a tec
nica RCAN (Maldonado et at., 2007a) em Santo Antonio do Matupi e em Apul (Gra9a et a/., 2007; 
Maldonado et at. 2007b). 

Finalmente, os mapas resultantes do modelo foram analisados visualmente para estimar a evolu9ii0 
temporal dos impactos ambientais e a distribui9iio do desmatamento e recomendar a9oes futuras como a 
loca\iza9ii0 para cria9a0 de areas de protc9ii0 ambiental. 
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Resultados e discussiio 
0 modclo gerou 43 mapas de uso, urn para cada ano da simulaviio, c a cvoluviio das areas mostrou 

coerencia. Numa analise preliminar da cquipe de Agroecologia, os resultados foram similares aos apre
sentados antcriormente ao Governo do Estado de Amazonas. Os rna pas finais para os anos de 2020 e 2050 
sao apresentados nas Figuras 8 e 9. 

Figura 8. Mapa resultante da simulaviio correspondente ao ano 2020. Em linha pontilhada os limites da ALAP 
e ern prcto a superficie desflorestada 

0 modelo mostra que. a panir da pavimenta9iio e consolida9ao da BR-319, ate o a no 2050 seriio desflo
restados 5,4 milhoes de hectares que formariam uma faixa sem floresta de 60 km em media, o que lamen
tavelmente criaria uma barreira para a migrayao de muitos anima is e plantas (Cohn-Haft el a/., 2007). De acor
do com a simula9iio, em 2020 a faixa desnorestada pela atividade antr6pica produziria urn corredor sem flo
resta de 15 km de largura em media (Figura 8). 

Na simulaviio, a area desflorestada anualmente aumentou progressivamente ate 2050. o ano 2010 a sirnu
laviio apresentou desflorestamento de 1,7 milhiies de hectares; em2020 3,0 milhiies; em 2030 3,9;milhiies; em 
2040, 'tt,7 milhoes; e em 2050 (final da simulayiio) 5.4 milhiies de hectares. Em 2050, os caminhos a Tapaua e 
Borba siio responsaveis por grande pane do desmatamento na regiao central da ALA P. 0 desmatamento de uma 
eventual estrada ate Manicore e contido pclas areas protegidas em ambos da estrada. Uma das areas protegi
das C de USO SUStentavel, que ja tern demonstrado boa proteyaO contra OS "grileiros'' de terraS. 
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Figura 9. Resultados da simula~ao correspondente ao ano 2050. Em linha pontiU1ada os limites da ALAP e 
em prcto a superficie desflorestada 

Ah!m da diversidade de animais e plantas, o interfluvio e rico em endemismos e sua divisao longitudinal 
em duas partes, pode significar uma longa lista de extin~oes de especies de flora c fauna ao Iongo dos anos. 
Na simularrao, a porrrfio sui da rodovia BR-319 teria uma ampla area ocupada por cuhuras de soja e pecwiria 
bovina, como ocorre na regiao de Porto Velho. Na pon,:ao norte, proxima a Manaus, o futuro mais provavel 
seria o uso agropecuario dive.rsificado, caracteristico das areas proximas as grandes cidades, como: produrrao 
de pequenos aoimais. hortali~as, frutas, laticinios e criadouros de peixes para consumo. A Figura 10 ilustra tre
chos em pavimcota~ao da BR-319. 

Figura l 0. Maquinaria vi aria trabalhando no primciro setor da rodovia BR-319. Em (a) setor entre Careiro 
Castanho c lgap6 Arru, quase completamente asfaltado, em (b) setor lgap6 A~u - Rio Tupana em recuperarriio 
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Conc1usoes e recomenda~oes 

A construr,;ao completa da estrada BR-319 parece inevitavel (oeste momento ja estao em construr,;ao o 
primeiro e ultimo trecho, conforme ilustra a Figura I 0), fazendo com que a consolidar,;ao de areas protegi
das seja crucial para a integridade da floresta amazonica. 0 governo tern uma serie de areas de preservar,;ao 
propostas que podem desacelerar o desmatamento. Com base na analise dos resultados da simulayao ora 
apresentada, e tambem recomendavel a criar,;ao de pequenas areas de proter,;ao integral com forma alongada 
e paralela a estrada; como mostra o modelo, essas areas protegidas podem ser efetivas como barreira para 
proter,;iio de areas maiores, e mais importantes, situadas a distiincias maiores do eixo da rodovia. 

Espera-se grande impacto ambiental a partir de 2020, visto que o desmatamento produzido por essa obra 
ocupara grande quantidade de nascentes de rios no interfluvio Purus-Madeira. Com a retirada da mata, agri
cultura mecanizada e pecuaria, aumentara a perda de solos; e o assoreamento dos rios alterara o ambiente 
aquatico. Para evitar a excessiva largura da faixa desflorestada, poderia se definir areas de proter,;ao ambiental 
no !ado noroeste da estrada ap6s uma deliroitar,;ao "fundiaria" de 2 km a cada lado da estrada. Assim se pro
duziria uma faixa desflorestada de no maximo 4 kml na area central. Tambem areas de proter,;ao ao norte da 
BR-319 podem controlar a forma da ocupa9ao de lagos e areas de inundar,;ao, como as areas protegidas pro
postas em lgap6 Ar,;u. Em raziio da pressao de ocupar,;ao da cidade de Manaus, estas areas devem ser delimi
tadas o quanto antes para evitar a ocupar,;ao por "grileiros" e posseiros, e as consequentes dificuldades admin
istrativas para a criar,;iio de areas de proteyao em areas ja ocupadas. 

Numa simular,;ao anterior apresentada ao Governo do Estado de Amazonas foi mostrado que num "cenario 
de conservar,;ao" com a criar,;ao de novas reservas alem das existentes, o desmatamento seria reduzido em 1,6 
rnilhoes de hectares ou 310 milhoes de toneladas de carbo no, na forma de C02 equivalente, em emissoes de 
gases de efeito estufa (Feamside eta/., 2007). 

0 modelo "Agroeco", como qualquer outro, depende de uma serie de presunr,;oes sobre o compor
tamento dos atores que produzem o desmatamento. Esse modelo e muito influenciado pelas areas de 
pequenos agricultores. Se espera que futuras melhorias no modelo possam representar melhor os papeis 
dos grandes atores (legais e ilegais), cujas ar,;oes podem resultar num desmatamento mais nipido das 
areas desprotegidas. 
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