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Principais Tópicos de Pesquisa
1.) Modelagem do desmatamento, com coleta de dados sobre comportamento dos atores
em fronteiras de desmatamento, por meio de entrevistas e por sensoriamento remoto, e
modelagem usando o modelo AGROECO no software DINAMICA-EGO. Estudos incluem o
efeito de áreas protegidas (incluindo vazamento), e o efeito de migração previsto por
rodovias planejadas.
2.) Emissões de gases de efeito estufa, atual e potencial, devido ao desmatamento e outras
mudanças do uso da terra.
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3.) Incêndios florestais como fontes de emissões de gases de efeito estufa.
Sumário dos Resultados Obtidos
Apesar do INCT-SERVAMB ter os seus primeiros recursos financeiros do CNPq foram
disponibilizados apenas em junho de 2010 (e nada ainda foi disponibilizado de FAPEAM), o grupo
vem produzindo resultados sobre os temas do INCT usando recursos de projetos colaboradores.
Resultados incluem os seguintes:
1) Entrevistas com agentes de desmatamento na região de Apui, área no sul do Estado do
Amazonas recentemente incorporado ao “Arco de Desmatamento”, indiquem que o avanço
de pecuária se explica, em grande parte, por investimentos vindo de fontes urbanas ou
externas, ao invés da produção das atividades agropecuárias. A expectativa de lucro
especulativo aparentemente desempenha um papel importante.
2) Modelagem do desmatamento no sul de Roraima indica que a proposta reconstrução da
rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho) levaria a um aumento substancial de perda de
floresta devido à migração de agentes de desmatamento a partir de Rondônia. Estes
impactos na Amazônia central e norte, fora da área oficialmente considerada de
“influência” da proposta rodovia, agravariam em muito o impacto ambiental da obra.
3.) Áreas protegidas têm um efeito importante em frear o desmatamento. Embora existe o
“vazamento”, ou seja, o deslocamento para outros locais de parte do desmatamento que
teria ocorrido dentro da área protegida na ausência de proteção legal, as reservas
funcionaram como uma barreira significativa em impedir o avanço da fronteira de
desmatamento na Amazônia brasileira.
4.) Emissões de gases de efeito estufa do uso da terra e mudança de uso da terra na Amazônia
continuam fazendo uma contribuição significativa ao aquecimento global hoje, o e
potencial para futuras emissões é grande devido aos grandes estoques de carbono na
vegetação e solos da região.
5.) Incêndios florestais representam um risco para os estoques de carbono na floresta. A
probabilidade de incêndios pode aumentar significativamente em função de aumentos de
freqüência de secas de origem de El Niño (tipo 1997/98) e de Atlântico (tipo 2005), levando
a emissão de quantidades bem maiores de gases de efeito estufa.
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Fotos

Foto 1 – Avanço de desmatamento em assentamentos no sul do Estado do Amazonas.
Foto 2 – Grandes fazendas no sul do Município de Lábrea, Amazonas.
Foto 3 – Pastagem avança sobre a floresta no sul do Estado de Roraima, região onde o
desmatamento deve aumentar devido à migração, caso seja ligada ao Arco de
Desmatamento pela proposta reabertura da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho).
Foto 4 – Árvore morta e invasão de bambus como resultado dos incêndios no Acre durante a seca de
2005, fenômeno climático cujo aumento acentuado da freqüência é previsto para as
próximas décadas devido ao aquecimento global, caso as emissões continuem sem
limitações.
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Foto 1 – Avanço de desmatamento em assentamentos no sul do Estado do Amazonas.

Foto 2 – Grandes fazendas no sul do Município de Lábrea, Amazonas.
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Foto 3 – Pastagem avança sobre a floresta no sul do Estado de Roraima, região onde o
desmatamento deve aumentar devido à migração, caso seja ligada ao Arco de
Desmatamento pela proposta reabertura da rodovia BR-319 (Manaus-Porto Velho).

Foto 4 – Árvore morta e invasão de bambus como resultado dos incêndios no Acre durante a seca de
2005, fenômeno climático cujo aumento acentuado da freqüência é previsto para as
próximas décadas devido ao aquecimento global, caso as emissões continuem sem
limitações.

