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Resumo 

Utilizando-se de uma visão sistêmica da realidade, onde cada elemento do modelo 

ambiental sugerido, tanto influencia quanto é influenciado pelos demais elementos,  o 

pesquisador tem a possibilidade de abstrair a realidade com o objetivo de reproduzi-la 

em seus aspectos mais pertinentes. Assim, incorporando a variável tempo, os modelos 

dinâmicos tornam-se ferramentas importantes no estudo da paisagem. Diante deste 

contexto, entender o atual processo de desmatamento ocorrente na Amazônia torna-se 

imperioso com vistas a uma política de gestão socioambiental para a região. Neste 

sentido, o Zoneamento Ecológico-Econômico vem a ser um importante instrumento 

para o planejamento socioambiental, pois realiza um levantamento detalhado do espaço, 

procura entender sua dinâmica e estrutura orientações quanto aos usos da terra. Diante 

deste desafio, o presente trabalho foi estruturado tomando por base uma questão que 

norteou as fases da pesquisa: como os modelos conceituais de paisagem podem ser 

usados para modelar cenários de mudanças? Através da modelagem de dados espaciais, 

a partir do mapeamento participativo, os Sistemas Geográficos de Informação têm a 

contribuir  positivamente neste processo de entendimento da atual organização do 

espaço. Inserido no Projeto Cenários para Amazônia – Amazon Scenarios, fruto de uma 

parceria entre o Centro de Sensoriamento Remoto/CSR da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia/IPAM e The Woods Hole 

Research Center, esta pesquisa tem por objetivo cerne, desenvolver uma metodologia 

capaz de gerar cenários que possam ser utilizados para avaliar as propostas do 

Zoneamento Ecológico-Econômico do Estado do Acre, procurando contribuir com o 

avanço do entendimento sobre o processo de desmatamento amazônico, bem como a 

geração de alternativas mais sustentáveis de convívio entre o homem e a natureza.  
 

Palavras chaves: Modelagem de dados espaciais, zoneamento ecológico-econômico, 

planejamento socioambiental, geoprocessamento. 

 



 

 

 

11

 

Abstract 

By making use of a systemic view of the reality, where each element of the suggested 

environmental model influences and is influenced by the other elements, the researcher 

has the possibility of turning the reality into abstraction in order to reproduce it with its 

most pertinent aspects. Thus, by incorporating the time variable, dynamic models 

become important tools in the study of the landscape. In this context, it becomes 

essential to understand the present process  of deforestation in Amazônia in order to 

implement a socio-environmental administration policy in the region. In this sense, 

ecological-economic zoning is an important tool for the socio-environmental planning, 

since it not only carries out a detailed survey of the space, but also tries to understand its 

dynamics, besides structuring orientation toward land use. Facing that challenge, the 

present paper was structured based on a question that guided all the phases of the 

research: How can landscape conceptual models be used to model changing scenarios? 

Through spatial modeling, from participative mapping, the Geographical Information 

System has a positive contribution on the understanding of the present space 

organization. Inserted in Projeto Cenários para Amazônia – Amazon Scenarios, the 

result of a partnership between Centro de Sensoriamento Remoto/CSR of Universidade 

Federal de Minas Gerais, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia/IPAM and The 

Woods Hole Research Center, this research has as main objective to develop a 

methodology capable of generating scenarios that can be used to  evaluate the proposals 

of Ecological-Economic Zoning of the state of Acre and to further understanding about 

the Amazon deforestation process, as well as generating more sustainable alternatives to 

the common living  between man and nature.  

 

Key words: Spatial modelling, ecological-economic zoning, socio-environmental 

planning, geoprocessing.  
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Introdução - Contexto da Pesquisa 

 

A Floresta Amazônica, com uma área aproximada de 5.217.423 Km2,  é a 

maior floresta tropical do mundo, dos quais cerca de 61% estão no território brasileiro. 

A maior parte da região amazônica encontra-se associada originalmente a uma 

cobertura com fisionomia florestal, revelando sua inegável importância social, 

ambiental e econômica.  Contudo, apesar de sua aparente homogeneidade sob os olhares 

externos, a Amazônia revela-se como uma região extremamente complexa e 

diversificada.  Sua diversidade expressa-se além do campo físico. A região incorpora 

uma heterogeneidade sócio-cultural em função da complexa trama social, política, 

econômica e cultural, tecidas na região, revelando a existência de diversas Amazônias. 

Percebemos atualmente que o homem urbano moderno, em busca dos valores 

da natureza ou da apreciação cênica da paisagem, sente uma necessidade de retorno aos 

ambientes naturais ou rurais (Soares-Filho, 1998b:01). Desta forma, segundo o mesmo, 

cria-se um elo de ligação aos seus remotos ancestrais, pois para esses, a compreensão 

dos recursos naturais associados a uma paisagem era um fator determinante de sucesso e 

de sobrevivência de suas comunidades.  

Adotando uma postura mais próxima à dinâmica real, podemos dizer que as 

questões ambientais, por abrangerem diversas ciências, assumem um papel 

multidisciplinar, possibilitando o rompimento da velha dicotomia física-humana que 

permeia os estudos geográficos, representando, desta forma, a possibilidade de um 

importante avanço na compreensão do espaço.  

Utilizando-se de uma visão sistêmica da realidade, onde cada elemento do 

modelo ambiental sugerido, tanto influencia quanto é influenciado pelos demais 

elementos,  o pesquisador tem a possibilidade de abstrair tal realidade com o objetivo de  

reproduzi-la em seus aspectos mais pertinentes. Desta forma, incorporando a variável 

tempo, os modelos dinâmicos tornam-se ferramentas importantes no estudo da 

paisagem.  

Diante deste contexto, entender o atual processo de desmatamento ocorrente 

na Amazônia torna-se imperioso com vistas a uma política de gestão ambiental para a 

região. Neste sentido, o Zoneamento  Ecológico-Econômico, realizado de forma 

consistente, torna-se um importante instrumento para o planejamento ambiental, pois 
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realiza um levantamento detalhado do espaço, procura entender sua dinâmica e estrutura 

orientações quanto aos usos da terra. Contudo, na grande maioria dos casos, o 

planejamento é realizado não levando em conta as percepções e anseios da população. 

Para esta população, não lhe é dada a oportunidade de uma participação quanto aos 

rumos de tal planejamento. No Estado do Acre,  porém, o governo vem sinalizando uma 

maior abertura quanto à participação popular no processo do Zoneamento. 

Paralelamente, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia - IPAM, como 

organização não-governamental de pesquisa independente, assumiu a iniciativa da 

realização de um mapeamento com a participação integral da comunidade de vários 

municípios do Acre. Através da modelagem de dados espaciais, a partir do mapeamento 

participativo, os Sistemas Geográficos de Informação têm a contribuir  positivamente 

neste processo de entendimento da atual organização do espaço. Desta forma, o presente 

trabalho contribui para que o processo de planejamento socioambiental seja 

implementado de baixo para cima, proporcionando um sentimento de empoderamento 

da comunidade quanto ao destino do uso que se quer dar à terra. O processo da geração 

de cenários vem a estabelecer um novo olhar sobre a realidade atual e a dinâmica de 

seus atores, olhar este a partir da ótica da própria população. 

Desta forma, os modelos espaciais de simulação visam a aquisição de 

conhecimento, a partir da integração da informação sobre sistemas dinâmicos, 

contribuindo para a formulação de estratégias de conservação ambiental.  

Em nossa contemporaneidade, onde a informação e a velocidade da 

comunicação são fatores importantíssimos no processo do conhecimento, a Geografia 

passa por um momento gratificante, onde a visão plural  reforça o papel do geógrafo 

como aquele que foca seu olhar sobre o espaço e as relações que provocam sua 

alteração, sejam físicas, sociais, culturais ou econômicas, gerando subsídios para o 

entendimento do comportamento dinâmico do homem no espaço.  

Inserido no Projeto Cenários para Amazônia – Amazon Scenarios, fruto de 

uma parceria entre o Centro de Sensoriamento Remoto/CSR da Universidade Federal de 

Minas Gerais, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia/IPAM e The Woods Hole 

Research Center, esta pesquisa procura contribuir com o avanço do entendimento sobre 

o processo de desmatamento amazônico, bem como a geração de alternativas mais 

sustentáveis de convívio entre o homem e a natureza.  
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Objetivos 

 

Diante deste desafio, o trabalho foi estruturado tomando por base uma 

questão que norteou as fases da pesquisa: como os modelos conceituais de paisagem 

podem ser usados para modelar cenários de mudanças? 

Esta pesquisa tem por objetivo cerne, desenvolver uma metodologia capaz de 

gerar cenários que possam ser utilizados para avaliar as propostas do Zoneamento 

Ecológico-Econômico.  

Especificamente, objetiva-se identificar áreas com tendência a uma maior 

vulnerabilidade à conversão de uma fisionomia florestal para áreas com forte 

interferência antrópica.  
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Estruturação dos capítulos 

 

Esta pesquisa vem a ser estruturada da seguinte forma: 

Capítulo 1:  

Discorre sobre as causas do desmatamento tropical mundial. 

Analisa as causas e os agentes do desmatamento na Amazônia. 

Aborda as bases conceituais do Zoneamento Ecológico-Econômico/ZEE: 

seus objetivos, princípios e a metodologia usada.  

 

Capítulo 2:  

Aborda os conceitos gerais sobre a visão sistêmica, bem como a aplicação da 

modelagem de dados espaciais como recurso à análise socioambiental. 

Traça considerações sobre o estudo da Paisagem. 

 

Capítulo 3:  

Apresenta o desenvolvimento metodológico utilizado na modelagem de 

cenários de mudança da paisagem: delimitação da área – mapeamento participativo, 

georreferenciamento e vetorização do mapeamento participativo, união das bases de 

dados e calibração dos modelos. 

 

Capítulo 4:  

Rodada de simulações para os cenários e análise dos resultados. 

 

Considerações Finais 

Análise final da pesquisa e olhares futuros.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 1: O Zoneamento Ecológico-Econômico como instrumento de 

ordenamento da paisagem 

 

Reconhecendo o planejamento como um processo de organizar previamente 

ações futuras com base no conhecimento do passado, o planejamento ambiental, sob 

uma ótica espacial, requer uma interdisciplinaridade e objetiva primordialmente a 

minimização dos impactos negativos e a maximização dos impactos positivos, sejam de 

ordem social, ambiental ou econômica. Segundo Almeida (2002:14), o planejamento 

ambiental não possui definição muito precisa, consistindo em um grupo  de 

metodologias e procedimentos para (a) avaliar as conseqüências ambientais de uma 

ação proposta e identificar possíveis alternativas a esta ação ou (b) um conjunto de 

metodologias e procedimentos que avalia as contraposições entre as aptidões e usos dos 

territórios a serem planejados.  

Desta forma, percebemos que o item (a) pressupõe a análise de uma 

interferência ao espaço analisado, tal como se observa nos Estudos de Impacto 

Ambiental. Já, o item (b) busca uma reordenação do espaço geográfico tal como ele se 

apresenta, contrapondo o uso do solo com as aptidões diagnosticadas, aproximando-se 

dos estudos relacionados aos Zoneamentos e constituindo a formulação de uma análise 

das favorabilidades e restrições à apropriação do espaço. 

Ao abordarmos as premissas e as expectativas do Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado do Acre (ZEE/AC), primeiramente faz-se necessário identificar 

elementos que nos apontem as causas do desmatamento na Amazônia, com o objetivo 

de reconhecer os agentes deste processo, para que possamos entender e avaliar com 

maior critério o ZEE/AC.  

 

1.1 – As causas do desmatamento tropical mundial 
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O estudo das mudanças ambientais compreende um conjunto normalmente 

complexo de ações, fatores e relações envolvidas no desmatamento tropical. Contudo, 

torna-se necessário a definição do que chamamos de desmatamento ou 

desflorestamento. Para tal, desflorestamento é neste caso conceituado como “a 

conversão de áreas de fisionomia florestal primária por ações antropogênicas, para 



 

desenvolvimento de atividades agrosilvopastoris, detectada a partir de plataformas 

orbitais” (INPE, 2002:5).  Compartilhando as concepções de Kampel et al. (2001:7), “os 

termos desmatamento e desflorestamento serão usados indistintamente e referem-se a 

um fenômeno dinâmico, de conseqüências das mais variadas naturezas, de causas 

integradas e complexas, e espacialmente estruturado”.  

De forma geral, as causas relacionadas ao processo de desmatamento são 

reunidas em dois grandes grupos: causas proximais e causas subjacentes. As 

definições e abrangência destes conceitos estão baseados no amplo trabalho realizado 

por Geist & Lambin (2001). Segundo os mesmos, causas proximais, exemplificadas 

pela expansão agrícola, extração madeireira e extensão de infra-estrutura, em termos de 

escala, operantes no nível local, constituem as atividades humanas que diretamente 

afetam o ambiente e o uso da terra – neste caso, a conversão da floresta para outro tipo 

de cobertura - e deste modo constituem origens de mudança. As causas subjacentes, 

também chamadas de processos sociais, são vistas, segundo Geist & Lambin (2001:8), 

como forças fundamentais de suporte das causas proximais de desmatamento tropical, 

exemplificadas por fatores demográficos, econômicos, tecnológicos, institucionais e 

sócio-políticos ou culturais, constituindo as condições iniciais na relação 

socioambiental, podendo operar diretamente  no nível local, ou indiretamente no nível 

nacional ou até global.  

Sendo assim, percebe-se claramente que, enquanto as variáveis subjacentes 

definem a velocidade do desmatamento, as variáveis proximais tendenciam os locais a 

serem desflorestados, em uma conjugação complexa de processos e resultados.  
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Angelsen & Kaimowitz (1999) sintetizaram os resultados de mais de 140 

modelos econômicos sobre as causas do desflorestamento tropical, chegando ao 

seguinte resultado: o desflorestamento tende a ser maior quando as terras são mais 

acessíveis (por rodovias), quando os preços dos produtos agrícolas e da madeira são 

mais altos, quando os salários são mais baixos e quando existe escassez de empregos 

fora da área rural. Neste sentido, poderíamos acrescentar também a pressão exercida 

pela pecuária, como uma das causas do desmatamento.  



 

 

1.2 - As causas e os agentes do desmatamento na Amazônia Brasileira 

A literatura sobre o desmatamento na Amazônia revela que as causas e os 

agentes relacionados a este processo se configuram como uma junção de fatores 

proximais e subjacentes, conhecido por Geist & Lambin (2001:21) como “causa de 

cadeia lógica”; constatação reafirmada por Margulis (2001:9). Há um consenso que as 

causas do desmatamento na Amazônia nas décadas de 1970 e 1980 foram representadas 

pelas políticas públicas, em especial os incentivos fiscais aos empreendimentos privados 

na Amazônia, os créditos rurais subsidiados, os programas oficiais de colonização 

agrícola e os investimentos em infra-estrutura, os quais atraíram empreendedores e 

milhares de migrantes em busca de terras para a região (Rodrigues, 2004:8). Contudo, 

como o mesmo afirma, ao longo da década de 1990, entretanto, “a maioria destas 

variáveis teria sido reduzida ou mesmo eliminada, mas as taxas de desflorestamento 

permaneceram altas, o que indicaria a presença de outras forças subjacentes 

determinando o desflorestamento”. Margulis (2001:3) corrobora tal pensamento ao 

ressaltar a inexistência de apenas uma variável chave ou um único processo capaz de 

explicar a dinâmica dos desmatamentos na Amazônia; fato este plenamente 

compreensível em função da dimensão da região e da escala em que se dão os 

desmatamentos.  
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O gráfico da figura 01 nos revela o aumento da área anual desmatada, por 

Estado da Amazônia Brasileira para o período 1988-2004, ressaltando os estados do 

Mato Grosso, Pará e Rondônia com as maiores taxas anuais de desmatamento, em 

ordem decrescente respectivamente. 
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Figura 01: Taxa média do desflorestamento bruto1 (Km2/ano) nos estados amazônicos entre 1978 e 2004 
Fonte: INPE (2005)   

 

Sob a mesma análise do gráfico anterior, o gráfico da figura 02 comprova o 

retorno crescente do desmatamento a partir de 1996, corroborando com a idéia de que o 

aquecimento da economia  altera a velocidade do desmatamento – influência das 

chamadas variáveis causais, ou causas subjacentes do desmatamento. Contudo, no 

período 2000/2001, observamos um aumento da taxa de desmatamento acompanhado de 

um decréscimo do PIB. Neste caso, segundo Alencar et al. (2004:22):  

O aumento da taxa de desmatamento não pode ser explicado somente 
pelo aumento da taxa de crescimento do PIB. Uma nova ordem 
econômica na região, pela qual a taxa de desmatamento não está 
atrelada apenas ao estado da economia nacional, está em curso.  
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1 O termo bruto indica que não foram deduzidas, no cálculo da extensão e da taxa, áreas em processo de 
sucessão secundária ou recomposição florestal (INPE, 2002:5). Segundo o mesmo, “a definição exclui 
áreas de cobertura florestal afetadas por atividades de exploração madeireira ou por incêndios naturais, 
que são temas de outros relatórios produzidos pelo INPE”. 



 

Segundo o referido autor, neste caso, o crescimento do mercado internacional 

para os “novos” produtos amazônicos, como a carne bovina e a soja, podem estar 

interferindo na taxa de desmatamento. 
 

 

Figura 02:  Crescimento anual do PIB nacional (em %) e da taxa de desmatamento no período de 1988 a 
2001 
Fonte: Alencar et al. (2004:22) 
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Quanto às características relacionadas ao desflorestamento amazônico, 

Rodrigues (2004:18) ressalta que a Amazônia sofreu rápido processo de privatização de 

terras públicas e que o desmatamento ocorreu majoritariamente em terras privadas ou 

em vias de privatização. Rodrigues (2004:18) e Margulis (2003:43) compartilham a 

idéia de que a grilagem teria um papel fundamental no processo de conversão da 

floresta em pastagem. Os grileiros, muitas vezes financiados por  grandes madeireiros e 

latifundiários, ocupam as terras, garantindo sua posse até uma eventual legalização 

(Margulis, 2003:43).  Segundo o mesmo, a continuidade e a consistência dos 

desmatamentos durante as últimas décadas, quando os incentivos governamentais foram 

substancialmente reduzidos, sugerem que existe uma racionalidade econômica 

subjacente ao processo. O autor considera pequena a participação dos pequenos 

agricultores, que apenas "esquentam" a posse da terra, isto é, tomam posse, conseguem 

o título de propriedade e vendem, pois o destino final vem a ser o pecuarista. Entretanto, 

o autor reconhece o papel dos pequenos e grandes agentes no avanço e consolidação das 



 

fronteiras, enfatizando a associação dos pequenos agentes às madeireiras e aos grandes 

empreendimentos.  

Em seu trabalho, Margulis (2003:14) ressalta que: 

(...) o motor dos desmatamentos da Amazônia brasileira é a 
viabilidade financeira dos grandes e médios pecuaristas da fronteira 
consolidada. O grande número de agentes intermediários, que têm 
baixos custos de oportunidade e que se antecipam a estes pecuaristas, 
são eventualmente responsáveis de forma direta por boa parte dos 
desmatamentos (...). Não fosse a garantia de venda futura para a 
exploração pecuária, os agentes intermediários não teriam incentivo 
para desmatar, ou para desmatar na escala atual. A pecuária mais 
profissional e produtiva marca o fim do ciclo especulativo e da 
“mineração de nutrientes” dos primeiros agentes e dá início à 
consolidação da fronteira. 

Em linhas gerais, Margulis (2003) delineia as principais causas do 

desmatamento amazônico na seguinte referência: 

 As três principais formas de desmatamento na Amazônia são a 
conversão de floresta em pastagens para a criação de gado, o corte e a 
queima da floresta para cultivos anuais pela agricultura familiar, e a 
implantação de cultivos de grãos pela agroindústria. Entre elas, a 
conversão de florestas em pastagens predomina. 

 

1.3 - As bases conceituais do Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) 

A Constituição Federal de 1988 lançou a Base Legal e Institucional para os 

planos de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) nos níveis nacional e estadual. 

Segundo a mesma, a União passa a ter competência para elaborar e executar planos 

nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e 

social. Ao mesmo tempo, estabelece a competência comum da União, dos Estados e do 

Distrito Federal para promoverem a proteção do meio ambiente e o combate à poluição, 

a preservação das florestas, da fauna e da flora, o fomento à produção agropecuária e a 

organização do abastecimento alimentar.  

 21

 

Através do Decreto Presidencial nº 99.540 de 21 de setembro de 1990, o 

Governo Federal instituiu a Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-

Econômico do Território Nacional, presidida pela Secretaria de Assuntos Estratégicos 

da Presidência da República (SAE/PR). Neste decreto foram definidos os princípios 

gerais para a execução dos trabalhos de Zoneamento Ecológico-Econômico a serem 

executados pelo Governo Federal no nível macrorregional, e pelos Estados em um nível 



 

mais detalhado. De acordo com o referido decreto, a Amazônia Legal foi definida como 

área prioritária para a realização do ZEE.  

Atualmente, a implementação do Zoneamento Ecológico-Econômico nos 

nove Estados da Amazônia Legal recebe o apoio do Programa Piloto para a 

Conservação das Florestas Tropicais no Brasil (PPG7), financiado com recursos de 

doação dos países membros do chamado Grupo dos Sete, sendo que nos Estados do 

Acre, Pará e Amazonas, a implementação do ZEE recebe o apoio financeiro e 

assistência técnica da Cooperação Alemã (KFW e GTZ). 

Em linhas gerais, um Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) pode ser 

definido, segundo Acre (2000a:1), da seguinte forma: 

Instrumento estratégico de planejamento regional e gestão territorial, 
envolvendo estudos sobre o meio ambiente, os recursos naturais e as 
relações entre a sociedade e a natureza, que servem como subsídio 
para negociações democráticas entre órgãos governamentais, o setor 
privado e a sociedade civil sobre um conjunto de políticas públicas 
voltadas para o Desenvolvimento Sustentável. 

Contudo, quais seriam as metas de um Desenvolvimento Sustentável? O 

combate à pobreza e outras formas de exclusão social (inclusive a discriminação por 

gênero, raça, ou etnia), o respeito à diversidade cultural, a eficiência das atividades 

econômicas, o uso duradouro dos recursos naturais e a conservação dos ecossistemas e 

da biodiversidade, são metas a serem alcançadas por intermédio de um  

Desenvolvimento Sustentável (Acre, 2000a:1). O debate acerca da sustentabilidade2 nos 

remete à reflexão de Dias (2001: 307), que revela seu importante caráter 

epistemológico, apesar da falta de concretude de seus limites. De acordo com a autora, 

“o conceito de Desenvolvimento Sustentável trouxe a discussão sobre meio ambiente, 

desenvolvimento e eqüidade para a agenda do debate internacional em sua tentativa de 

compatibilizar preocupações ambientais, sociais e econômicas” (Dias, 2001: 307).  
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2 Terminologia usada a partir do Relatório Brundtland, em 1987, e da criação/efetivação das Agendas 21 
(compromissos orientados como legado da Eco-92), com longos caminhos a serem trilhados. Tais 
pensamentos induzem a um senso de responsabilidade comum aos problemas ambientais, pois, de acordo 
com a COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO (1991), “o 
desenvolvimento sustentado é aquele que responde às necessidades do presente sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de responder às suas necessidades”.   



 

Contrapondo, o Fórum das ONGs Brasileiras (1992: 10) ressalta que: 

(...) a posição do Relatório Brundtland é ambígua e contraditória: 
aposta no mesmo modelo de desenvolvimento que está na raiz dos 
problemas sociais e ambientais que constata. Alinhado à concepção 
liberal de um mundo organizado com base nas relações de ajuda e 
cooperação, exclui de sua análise os mecanismos de dominação que 
produzem as disparidades constatadas. 

Diante de correntes  pró e contra, é de suma importância desnudar o tema 

sobre a sustentabilidade, visto intenções implícitas, por parte dos países desenvolvidos, 

da realização de uma “gestão comum” dos patrimônios naturais do planeta em função 

de “um senso de responsabilidade também comum” relacionado aos problemas 

ambientais atuais, induzindo a uma ingerência às noções de soberania de um Estado. É 

preciso sim, implementar um novo modelo de desenvolvimento que seja sustentável, 

não somente para os países periféricos e em desenvolvimento, mas também para os 

países centrais, responsáveis, em grande parte, pelas disparidades sócio-econômicas que 

interferem decisivamente no meio ambiente global. 

 

1.3.1 – Objetivos e princípios do ZEE/AC 

A produção e a implementação de um Zoneamento Ecológico-Econômico 

visa nortear a ocupação do Estado do Acre, visto que ao longo de sua história, a 

organização de suas atividades econômicas, respaldada por políticas e projetos 

governamentais, beneficiaram determinados grupos da população, não objetivando um 

modelo de desenvolvimento com vistas à sustentabilidade. Ao entrarmos na década de 

1970, a expansão da fronteira agropecuária e madeireira no Acre (apesar de ser de 

forma menos intensa em relação aos outros estados, como Pará, Mato Grosso e 

Rondônia) foi acompanhada por uma série de problemas, agravando a tensão 

socioambiental no estado. Tais problemas são ressaltados por Acre (2000a:1) em forma 

de conflitos sociais quanto ao acesso à terra e a outros recursos naturais, exploração 

insustentável de recursos naturais, altas taxas de desistência nos projetos de 

assentamento, crescimento desordenado de cidades como Rio Branco, entre outros. 

 23

 

Diante de tal contexto, em 1999, o Programa Estadual de Zoneamento 

Ecológico-Econômico do Acre foi criado através do Decreto nº 503 de 06 de abril, 

direcionando esforços à criação de um ZEE como eixo balizador à implementação de 

políticas públicas. Mas quais seriam os princípios norteadores de um ZEE? A tabela a  

seguir ressalta tais princípios. 



 

 
Tabela 01: Princípios do Zoneamento Ecológico-Econômico 

Princípios do Zoneamento Ecológico-Econômico 

Participativo: Os atores sociais devem intervir durante todas as fases dos trabalhos, desde a concepção 
até a gestão, com vistas à construção de seus interesses próprios e coletivos, para que o ZEE seja 
autêntico, legítimo e realizável. 

Eqüitativo: igualdade de oportunidade de desenvolvimento para todos os grupos sociais e para as 
diferentes regiões do Estado. 

Sustentável: o uso dos recursos naturais e do meio ambiente deve ser equilibrado, buscando a 
satisfação das necessidades presentes sem comprometer os recursos para as gerações futuras. 

Holístico: abordagem interdisciplinar para integração de fatores e processos, considerando a estrutura 
e a dinâmica ambiental e econômica, bem como os fatores histórico-evolutivos do patrimônio 
biológico e natural do Estado. 

Sistêmico: visão sistêmica que propicie a análise de causa e efeito, permitindo estabelecer as relações 
de interdependência entre os subsistemas físico-biótico e sócio-econômico. 

Fonte: Acre (2000a:2) 

 

1.3.2 - Metodologia utilizada no ZEE/AC 

1.3.2.1 - Diagnósticos Socioambientais 

O Zoneamento  Ecológico-Econômico do Acre envolveu estudos sobre o 

meio ambiente, os recursos naturais e a sociedade, constituindo a formulação de uma 

análise das favorabilidades e restrições à apropriação do espaço. Na Primeira Fase do 

zoneamento, realizada no período de abril a novembro de 1999, foram gerados 

Diagnósticos estruturados da seguinte forma: 

Volume I - Recursos Naturais e Meio Ambiente, trata de uma série de 

questões relacionadas à paisagem biofísica do Estado do Acre, incluindo geologia, 

geomorfologia, climatologia, hidrografia, solos e aptidão agroflorestal, vegetação, 

biodiversidade e unidades de paisagens biofísicas (UPBs). 

 24

 

Volume II - Aspectos Socioeconômicos e Ocupação Territorial, apresenta 

uma abordagem sobre os seguintes temas: histórico do processo de ocupação territorial 

do Acre; análise da estrutura fundiária; demografia; populações rurais e tendências na 

utilização de recursos naturais (colonos, seringueiros, ribeirinhos, pecuaristas); 

populações e terras indígenas; política florestal e diagnóstico do setor madeireiro no 

Acre; desmatamento e queimadas; caça e pesca; indicadores econômicos e sociais; 

infra-estrutura socioeconômica; situação atual das unidades de conservação; processo de 

urbanização do Estado do Acre; e diagnóstico preliminar de conflitos socioambientais.  



 

Volume III - Indicativos para a Gestão Territorial, apresenta um resumo dos 

principais indicativos da primeira fase do ZEE/AC para a gestão territorial, abordando 

necessidades para a consolidação de atividades existentes e potenciais e para a sua 

eventual expansão em bases sustentáveis. Os temas abordados incluem: Zoneamento da 

Atividade Madeireira, Reservas Extrativistas e Projetos de Assentamento Extrativistas, 

Terras Indígenas, Agricultura Familiar, Empreendimentos Agropecuários de Médio e 

Grande Porte, subsídios para o Desenvolvimento do Turismo no Acre e Indicativos para 

Unidades de Conservação. 

O Diagnóstico relativo aos Recursos Naturais e Meio Ambiente tomou por 

base, de forma geral,  produtos cartográficos na escala de 1:1.000.000 provenientes do 

Projeto RADAMBRASIL e imagens de satélite LandSat TM5, bandas 3,4,5, de escala 

1: 250.000 (para análise da vegetação). A maior parte dos trabalhos foi baseada em 

dados secundários, aproveitando e sistematizando diversos estudos já realizados no 

Estado.  

Ressalta-se que grande parte dos Indicativos para a Gestão Territorial foram 

gerados por intermédio do cruzamento de dados relativo aos Recursos Naturais e Meio 

Ambiente, bem como dos Aspectos Socioeconômicos e Ocupação Territorial, e tendo 

por base a Unidade de Paisagem Biofísica (UPB) como unidade espacial de análise, 

gerada a partir de uma integração temática.  As UPBs são arranjos naturais, 

consideradas áreas homogêneas, apreendidas por meio de variáveis delimitadoras (por 

ex., geomorfologia, vegetação), de variáveis descritoras (por ex., clima, regime 

hidrológico, a fauna, a biodiversidade) e de variáveis qualificadoras (por ex., 

jazimentos minerais, potencial agrícola dos solos, disponibilidade hídrica superficial, 

regime hidrológico, vocação ecológica, provável estoque madeireiro e extrativista). 

Acre (2000a:97) argumenta de forma clara em defesa da UPB como categoria espacial 

de análise, de acordo com a seguinte citação:  

As Unidades de Paisagem Biofísicas (UPB) correspondem às áreas 
homogêneas. Elas refletem a correlação local das associações de 
geoformas com as litoestruturas e com as associações de solos e, 
destas, com as sub-formações vegetais. Estas unidades de paisagem 
não são espaços artificiais, obtidos pelo cruzamento de diversos 
temas, mas refletem unidades naturais, resultantes da combinação de 
variáveis físicas e bióticas. 

Contudo, quais as perguntas a serem respondidas pelo ZEE/AC? A tabela 02 

resume sinteticamente tais questionamentos. 
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Tabela 02: Principais resultados esperados do Zoneamento Ecológico-Econômico 

Principais resultados esperados do Zoneamento Ecológico-Econômico 

1) Subsídios para a consolidação em bases sustentáveis de áreas ocupadas por agricultores familiares, 
bem como indicativos para novas áreas potenciais. 

2) Subsídios para a consolidação de Reservas Extrativistas, bem como indicativos para a criação de 
novas RESEXs e Projetos de Assentamento Extrativista. 

3) Subsídios para a consolidação de Terras Indígenas existentes, de forma culturalmente apropriada, 
bem como indicativos sobre necessidades para a criação de outras áreas. 

4) Subsídios para a consolidação de florestas de manejo sustentável, bem como indicativos para a 
definição de outras áreas prioritárias para este fim. 

5) Subsídios para a consolidação em bases sustentáveis de áreas ocupadas por médios e grandes 
pecuaristas, bem como indicativos para a identificação de novas áreas. 

6) Subsídios para a consolidação de unidades de conservação existentes de uso indireto, bem como 
indicativos para a definição de outras áreas prioritárias, de alto valor biológico. 

Fonte: Acre (2000b:119) 

 

1.3.2.2 - Prognósticos socioambientais: a geração de cenários 

tendenciais/alternativos 

Com base nos resultados dos estudos de diagnóstico, o Governo do Acre 

objetiva iniciar uma Segunda Fase, calcado em uma base cartográfica na escala de 

1:250.000, incluindo a realização de Prognósticos sobre cenários para o 

desenvolvimento futuro do Estado e/ou região específica sob análise. Segundo Acre 

(2000a:06):  

O prognóstico inclui uma discussão sobre cenários alternativos, 
considerando as propostas do governo e as aspirações de diferentes 
grupos da sociedade acreana, mantendo como referência os princípios 
norteadores do Desenvolvimento Sustentável. 

A decisão estratégica assumida pelo Governo do Acre foi a de fomentar 

processos de planejamento participativo, visando a implementação de políticas públicas 

voltadas para um novo estilo de planejamento regional e ordenamento territorial, que 

leve em conta um planejamento participativo para o desenvolvimento sustentável no 

nível municipal (Acre, 2000b:119).  
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A presente pesquisa visa contribuir com este propósito ao desenvolver uma 

metodologia capaz de gerar cenários que possam ser utilizados para avaliar as propostas 

do Zoneamento Ecológico-Econômico. Para tal, precisamos abordar um método que 

reproduza os aspectos pertinentes da paisagem, simplificando-a para que possamos 

representá-la em um ambiente computacional. Contudo, como se apresenta o ambiente 



 

real e como devemos tratar as informações relacionadas às questões ambientais? O 

capítulo seguinte aborda este tema com o intuito de esclarecer tais questões.  
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Capítulo 2: A modelagem ambiental como um recurso ao estudo da 

paisagem 

 

2.1 – A visão sistêmica  sobre a realidade ambiental  

 

As questões ambientais, em geral, extrapolam as áreas de atuação de várias 

ciências, posto que a compreensão das relações do meio ambiente e sua dinâmica requer 

uma visão integrada de ambos os aspectos físicos e ecológicos de sistemas naturais e de 

suas interações  com os fatores socioejconômicos e políticos (Soares-Filho, 1998b:17). 

Contrário às experiências passadas, atualmente não presenciamos a 

predominância de uma dada corrente do pensamento geográfico, hoje em dia fortemente 

marcado por um mosaico de idéias e correntes, revelado por uma pluralidade ideológica. 

A possibilidade da formação de uma unidade da clássica dicotomia física/humana que 

sempre permeou a Geografia, passou a ser uma realidade, pois com o afloramento das 

questões ambientais, principalmente a partir da década de 1980, a Geografia, como uma 

ciência de síntese por natureza, passou a ter condições de beneficiar-se da nova linha de 

pensamento multidisciplinar com que o ambiente é atualmente visto.  

Pela importância que o tema contempla, as questões ambientais vem 

ultimamente ganhando espaço nos estudos geográficos. Tais questões envolvem 

indistintamente o homem e a natureza, pois toda ação humana emprega algum tipo de 

recurso natural e, de acordo com os processos de desenvolvimento atuais, tem a 

propriedade de alterar o ambiente, deixando-o  desequilibrado. Uma possível 

justificativa do desequilíbrio ambiental gerado pela humanidade seria de que o homem 

não se sentiria parte do ambiente, apesar de estar umbilicalmente imerso nele, 

ressaltando a grande dicotomia que somente no estágio atual de desenvolvimento 

começa a ser compreendida.  
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Diante da complexidade do comportamento ambiental, segundo o enfoque 

sistêmico defendido por Xavier-da-Silva (2000:4), a realidade é percebida como um 

conjunto de sistemas identificáveis, que se organizam segundo diversos tipos de 

relacionamentos, entre os quais ressaltam as relações de inserção (hierarquias), 

justaposição (proximidade/contigüidade) e funcionalidade (causalidade). Segundo esta 

perspectiva, a realidade ambiental pode ser, portanto, percebida como um agregado de 



 

sistemas que se relacionam entre si. Segundo a Teoria dos Sistemas, “os fluxos de 

matéria e energia entre os diferentes componentes da natureza, através de processos 

espontâneos ou ativados pelos homens, sempre são regidos pelas leis da física e da 

química, que definem uma funcionalidade” (Ross, 2000). Neste sentido, Xavier-da-

Silva (2000:4) expõe de forma esclarecedora a possibilidade de geração de um link entre 

o geoprocessamento e uma visão sistêmica sobre a realidade ambiental, de acordo com a 

citação a seguir:  

Se o geoprocessamento é um conjunto de técnicas computacionais que 
opera sobre bases de dados (que são registros de ocorrências) 
georreferenciados, para os transformar em informação (que é um 
acréscimo de conhecimento) relevante, deve necessariamente apoiar-
se em estruturas de percepção ambiental que proporcionem o máximo 
de eficiência nesta transformação. Uma destas estruturas é a visão 
sistêmica.  

Mas, qual seria, dentre muitas, uma adequada definição de sistema? De forma 

sintética, Christofoletti (1998:4) define sistema como um conjunto organizado de 

elementos e de interações entre os mesmos. Os elementos de um sistema ou 

componentes podem ser objetos físicos (formando sistemas concretos) ou conceitos 

(formando sistemas abstratos), neste caso, definidos por palavras ou números. Cada 

componente de um sistema tem um conjunto de atributos, isto é, suas variáveis, que 

podem ser, por exemplo, número, tamanho, cor, preço, idade, etc. Contudo, quando se 

conceituam os fenômenos como sistemas, uma das principais dificuldades está em 

identificar os elementos, seus atributos e suas relações, afim de delinear com clareza e 

extensão abrangida pelo sistema em foco (Christofoletti, 1998:5). Neste contexto, os 

fenômenos do mundo real precisam ser registráveis para se adequarem à visão 

sistêmica. Contudo, quais são as características intrínsecas de um fenômeno registrável? 

A tabela 03, a seguir, visa elucidar tais questões. 
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Tabela 03: Proposições relativas aos fenômenos registráveis 

Proposições relativas aos fenômenos registráveis 

Todo fenômeno é passível de ser localizado, através da criação de um referencial 
conveniente. 

Todo fenômeno tem sua extensão determinável, a partir de sua inserção no referencial 
escolhido. 

Todo fenômeno está em constante alteração. 

Todo fenômeno apresenta-se com relacionamentos, não sendo registrável qualquer 
fenômeno totalmente isolado. 

          Fonte: Xavier-da-Silva (2001:37) 

 

Contudo, como podemos proceder para visualizarmos o ambiente como um 

sistema? Para Xavier-da-Silva (2000:11), o ambiente seria um sistema com expressão 

espacial, com limites identificáveis, estruturado por funções internas, que dão 

consistência a suas partes componentes (sub-sistemas), e por funções externas que o 

relacionam com eventos e sistemas que lhe são exteriores. Desta forma, integrando às 

concepções sobre sistemas e ambientes, a perspectiva sistêmica torna-se um importante 

método, isto é, um caminho de apoio às pesquisas ambientais.  

 

2.2 - A modelagem de dados espaciais como recurso à análise socioambiental   

A incapacidade do homem em perceber e analisar todos os aspectos do 

ambiente, bem como a necessidade de entender a complexidade dos fenômenos 

ambientais levou-o a buscar na ciência as respostas necessárias, pois é preciso criar um 

espelho da realidade com o intuito de representar sua territorialidade e inspecionar os 

relacionamentos entre as entidades ambientais em foco. Desta forma, considerar o 

ambiente como um sistema torna-se necessário, isto é, “uma entidade que tem expressão 

espacial, a ser modelada segundo sua variabilidade taxonômica  e a distribuição 

territorial das classes de fenômenos nela identificados como relevantes” (Xavier-da-

Silva, 2001:11).  
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Para desvencilharmos de apenas um ponto de vista limitante que conceitua o 

ambiente somente como uma parcela da superfície terrestre em condições naturais ou 

transformada pela ação humana, é preciso desmembrar o ambiente para analisá-lo, 

criando um novo conjunto integrado de informações. Tal argumento apresentado 

encaixa-se perfeitamente à noção de modelagem apresentada por  Christofoletti 

(1998:08),  salientando que o modelo vem a ser qualquer representação simplificada da 

realidade, sendo aproximações subjetivas, por não incluírem todas as observações 



 

associadas. Ainda, segundo o mesmo, o pesquisador tem condições de reconstruir a 

realidade, prever um comportamento, uma transformação ou uma evolução. Assim, a 

capacidade de abstração possibilita ao homem lidar com coisas complexas, ao isolar 

informações não relevantes ao objetivo dado, com o intuito de reduzir a complexidade 

do problema investigado. 

Desta forma, a modelagem constitui procedimento teorético envolvendo um 

conjunto de técnicas com a finalidade de compor um quadro simplificado e inteligível 

do mundo, como atividade de reação do homem perante a complexidade aparente do 

mundo que o envolve (Christofoletti, 1998: 19). 

Por serem modelos conceituais, tais representações da realidade são 

altamente influenciadas pela visão de mundo do pesquisador, de sua percepção 

ambiental, enfim, de sua realidade. Apesar de terem que se restringir aos eventos e 

entidades relevantes, “os modelos constituem em uma visão de conjunto altamente 

elucidativa do jogo integrado dos fatores físicos, bióticos e socioeconômicos 

responsáveis pela realidade ambiental” (Xavier-da-Silva, 2001:11). 

Christofoletti (1998:22) em seu trabalho de modelagem ressalta claramente 

as diversas funções de um modelo – conforme tabela 04. Para ele, os modelos são como 

pontes entre os níveis da observação e as proposições teóricas, semelhantemente aos 

estudos de campo, que surgem como procedimentos de teste para modelos ou hipóteses 

específicas. Por fim, ressalta: “os modelos que não tem a possibilidade de serem 

testados são tão inaceitáveis como as coleções  de dados desestruturados”.  
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Tabela 04: As funções dos Modelos 

As funções dos Modelos 

Psicológica: plataforma integradora de conhecimento. 

Comunicativa: comunicar idéias e concepções. 

Promissora: instrumento analítico, útil para extrair o máximo de informação dos dados. 

Logicidade: ajuda a explicar como acontece ou encadeia certo fenômeno. 

Normativa: permite comparações. 

Adequação: permite a verificação de hipóteses, levando à validação e refutação de leis e 
teorias. 

Previsibilidade/simulação de cenários: fornece previsões para tomadas de decisão, 
servindo como instrumento de planejamento. 

          Fonte: Christofoletti (1998:21) adaptado de Hagget e Chorley (1975) e Kirkby (1987) 

 

Segundo Christofoletti (1998:19), a modelagem pode ser considerada como 

instrumento entre os procedimentos metodológicos da pesquisa científica, comparando 

tais modelos a hipóteses científicas. Dependendo da concordância entre o observado e o 

resultado gerado, o modelo será aceito, rejeitado ou modificado, realimentando o 

sistema para ser testado novamente. Desta forma, os modelos devem ser validados 

segundo as normas metodológicas científicas. Contudo, quais são os passos 

fundamentais do procedimento científico? Na visão de Xavier-da-Silva (2001:37), o 

procedimento científico visa identificar e classificar fenômenos registráveis, bem como 

investigar possíveis associações entre variáveis componentes do problema, objetivando 

encontrar relações causais.   

O processo de modelagem considera diversos aspectos que possibilitam 

avaliar a qualidade dos modelos. Nesta direção, a tabela 05 expõe, de forma sintética, 

tais características. 
Tabela 05: Características dos Modelos 

Características dos Modelos 

Seletividade: os ruídos e os sinais menos importantes são eliminados para permitir que se veja algo 
de interesse do pesquisador. 

Estruturação: os elementos são explorados em termos de suas conexões. 

Enunciativo: passível de ser generalizado, estendido. 

Simplicidade: compromisso sem que haja perda das características essenciais e fácil de ser 
compreendido. 

Analogias: apesar dos  modelos serem diferentes do mundo real, mostram uma maneira 
aproximada de compreendê-lo.  

Reaplicabilidade: podem ser utilizados para situações semelhantes e outras regiões.  
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     Fonte: Christofoletti (1998:21) adaptado de Hagget & Chorley (1975) 



 

 

Xavier-da-Silva (2001:12) faz a distinção entre modelagem conceitual e 

modelagem digital final. Para ele, os modelos conceituais devem ser construídos para 

facilitar a transição para o próximo passo, que vem a ser a modelagem digital final. Esta 

segunda, continua o autor, permitirá o tratamento dos dados por geoprocessamento, 

representanto uma visão integrada de uma faceta da realidade ambiental. Ao trabalhar 

com fenômenos registráveis, os SIGs têm a possibilidade de tratar dados oriundos de 

sistemas. Assim, de acordo com Xavier-da-Silva (2001:12):  

Ambientes podem ser considerados sistemas, e o conhecimento a eles 
relativo pode ser armazenado em sistemas de informação. Entre os 
diferentes tipos de sistemas de informação, os Sistemas Geográficos 
de Informação, isto é, aqueles sistemas que mostram e analisam a 
territorialidade dos fenômenos neles representados, são de uso 
crescente para a representação de ambientes.  

Desta forma, o processo de modelagem - visto como uma ferramenta de 

análise ambiental - possibilita decompor o ambiente, entendido como algo 

preliminarmente estruturado, para ganhar condições de uma nova síntese, incorporando 

a essência da investigação científica. 

 

2.3 - Considerações sobre a Paisagem 

 33

Antes de começarmos a definir um modelo dinâmico de paisagem, há a 

necessidade de identificarmos, o que entendemos neste trabalho por paisagem e por 

espaço geográfico.  O cientista alemão Alexander von Humboldt, no início do século 

XIX, foi quem introduziu o termo paisagem no contexto científico geográfico. Partindo 

para possíveis definições acerca do tema, Zanzini (2001:7) define a paisagem, sob o 

ponto de vista ecológico, como “uma unidade ambiental heterogênea, constituída por 

um mosaico de unidades ou partes interativas de hábitat”. Mas, o que seria este 

mosaico? Na visão de Christofoletti (1998:36), o mosaico seria um conjunto espacial 

formado por ecossistemas (fluviais, lacustres, riparianos, etc.), manchas e corredores. 

Segundo o mesmo, “quando o mosaico ganha grandeza espacial maior, com grupamento 

de ecossistemas locais repetidos de modo similar sobre áreas de grandeza quilométrica, 

há a composição da paisagem”.  Podemos compreender que enquanto a paisagem – 

importante categoria para a análise ambiental - é limitada ao horizonte de observação, o 

espaço vem a ser um conjunto indissociável de que participam, de um lado, certo 



 

arranjo de objetos naturais e objetos sociais, e, de outro, a vida que os preenche e os 

anima, ou seja, a sociedade em movimento. 

Sabendo-se da profundidade que tal discussão possa provocar no sentido 

epistemológico dos termos, o presente estudo apenas define o termos paisagem e espaço 

geográfico de acordo com os propósitos a serem desenvolvidos. Neste sentido, 

entendemos a paisagem como um recorte visível do espaço geográfico. Nesta mesma 

linha de raciocínio, podemos dizer que espaço geográfico vem a ser o resultado das 

relações entre sociedade e natureza, isto é, a natureza apropriada pela sociedade e por 

ela transformada historicamente. Destas concepções, podemos inferir que a paisagem 

está contida no espaço geográfico.  

Na composição de uma paisagem, podemos identificar, em linhas gerais,  três 

elementos essenciais, tais como, a matriz, as porções de hábitat e os corredores de 

vegetação. No contexto de paisagens fragmentadas – determinadas por regiões que 

sofreram um processo de desmatamento - entendemos por matriz o elemento 

predominante da paisagem, que permeia todos os demais componentes existentes 

(Louzada et al., 2001:7). Contudo, a materialização deste conceito na prática requer 

alguns cuidados de observação, não sendo possível amarrar o conceito de matriz 

somente aos ecossistemas naturais. Tanto em uma paisagem natural, isto é, não 

submetida à ação antrópica, quanto em uma paisagem modificada pelo homem, a matriz 

ainda poderia ser uma floresta, um cerrado, por exemplo. Em paisagens ditas culturais, 

onde se presencia a ação permanente e continuada do homem, a matriz pode ser tanto 

uma plantação de soja, quanto a própria área urbanizada de uma cidade.  

Segundo Zanzini (2001:11), as porções de hábitat são áreas inseridas na 

matriz que oferecem recursos necessários à sobrevivência dos animais silvestres, 

constituindo-se em locais que podem ser habitados ou utilizados por eles, sendo 

representadas por ecossistemas naturais e antrópicos. A tabela 06 ilustra a classificação 

das porções de hábitat em porções de hábitat natural, de distúrbio e introduzido.  
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Tabela 06: As porções de hábitat comumente presentes na paisagem 

Porções de hábitat Descrição 

Porções de hábitat 
original 

Fragmentos de floresta, que são deixados em regiões colonizadas pelo 
homem. 

Porções de distúrbio São áreas que sofreram algum tipo de alteração ambiental, localizadas em 
paisagens cuja matriz é constituída por ecossistemas naturais. Podem-se 
formar porções de distúrbio em função da queda de árvores, queimadas e 
erosão espontânea, sendo um hábitat importante para espécies oportunistas.

Porções de hábitat 
introduzido 

Representadas por áreas, tais como, culturas agrícolas, culturas de espécies 
florestais exóticas, culturas de gramíneas exóticas, etc., sendo, em sua 
maior parte, estruturalmente diferentes das áreas nativas.  

          Fonte: Adaptado de Louzada et al. (2001:8) 

 

Os corredores de vegetação, também conhecidos por corredores ecológicos, 

são faixas estreitas de vegetação que ligam porções de vegetação, podendo ser formados 

em canais de drenagem, bordas de estradas, por exemplo.  
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Neste contexto, surge a Ecologia de Paisagem que combina a abordagem 

horizontal do geógrafo com a abordagem vertical de um ecologista, entendendo a 

abordagem horizontal como o exame das inter-relações espaciais de um fenômeno 

natural, contrário à abordagem vertical, a qual volta-se às trocas de energia e matéria 

entre plantas, animais, ar, água e solo (Soares-Filho, 1998a:2). Tal constatação ressalta a 

característica dinâmica da paisagem, pois, partindo da constatação de que uma paisagem 

evolui com o tempo, presenciamos uma alteração de seus padrões texturais. Desta 

forma, a mudança de uma paisagem pressupõe a alteração de sua estrutura (arranjo ou 

padrão espacial) e de sua função (interações entre os elementos espaciais), refletindo em 

implicações ecológicas de proporções variadas. 



 

Capítulo 3: Desenvolvimento da modelagem de cenários de mudança da 

paisagem 

 

O SIG ao ser considerado um sistema modelador da realidade ambiental e 

gerador/agregador de informação, permite a análise de diversas situações ambientais (de 

riscos, de potenciais de uso, de necessidades de proteção, de impacto ambiental, de ordenação 

geo-econômica, de zoneamento ambiental, etc.), sob o foco de uma melhor utilização racional 

dos recursos físicos, bióticos e socioeconômicos (Xavier-da-Silva, 2001: 27). Apto a tratar 

com tais questões, um Sistema Geográfico de Informação torna-se importante ferramenta de 

planejamento ambiental à tomada de decisão. Neste sentido, a simulação de cenários objetiva, 

primordialmente,  revelar as tendências do uso e ocupação da terra, para que a mesma seja 

direcionada a um uso mais sustentável dos recursos naturais, atendendo a uma demanda 

socioambiental. 

 

3.1 – Desenvolvimento metodológico 
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O presente trabalho desenvolvido no Centro de Sensoriamento Remoto/CSR da 

Universidade Federal de Minas Gerais, visa buscar novas dimensões ao mapeamento 

participativo realizado no Estado do Acre pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia/IPAM, aliado à metodologia já utilizada pelo CSR. Desta forma, o processo 

metodológico para a geração de modelos de simulação foi desenvolvido seguindo as etapas da 

figura 03.  



 

 

Figura 03:  Metodologia desenvolvida para a modelagem de cenários de mudança da paisagem 
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Os tópicos a seguir descreverão cada etapa do processo metodológico adotado.  



 

 

3.2 – Delimitação da área – mapeamento participativo 

Motivado pelo estudo relacionado ao impacto das estradas sobre o uso da terra e 

com o objetivo de gerar um diagnóstico do uso da terra atual dos municípios do Estado do 

Acre, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia/IPAM3 desenvolveu entre os meses de  

janeiro e fevereiro de 2004, sob a coordenação da Engenheira Florestal Elsa Mendoza,   a 

coleta de informações do Mapeamento Participativo, objetivando gerar um micro-zoneamento 

a partir do conhecimento da população local. Primeiramente, foram levantadas lideranças e 

representantes locais, contemplando todo o município. A segunda etapa consistiu na reunião 

destas pessoas na sede do município, com a participação de funcionários da Prefeitura, 

Associações, órgãos Federais (IBAMA, INCRA), Polícia Militar, escolas, empreendedores e 

representantes do Estado, para a construção dos mapas participativos. Deste encontro, foram 

confeccionados mapas com os seguintes temas: 

- estrutura fundiária e extrativismo; 

- localidades, escolas, postos de saúde e vias de acesso; 

- uso e ocupação do solo; 

- uso e ocupação do solo relacionado ao cultivo. 

 

                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Criado em 1995, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia/IPAM, é uma organização ambiental não 
governamental sem fins lucrativos. Reúne pesquisadores e educadores que compartilham o compromisso de 
gerar informações científicas e formar recursos humanos, contribuindo para um processo 
de desenvolvimento da Amazônia que atenda as aspirações sociais e econômicas da população, e ao mesmo 
tempo mantenha a integridade funcional do ecossistema regional. Dentre seus objetivos, destacam-se:  
- Determinar as conseqüências ecológicas, econômicas e sociais do desenvolvimento da Amazônia, por meio da 
execução de programas de pesquisas científicas e tecnológicas; 
- Colaborar na formação de cientistas, educadores e extensionistas, contribuindo para uma visão de 
desenvolvimento voltado para as questões ambientais e formas sustentáveis de uso da terra; 
- Auxiliar na capacitação da sociedade civil para a implementação de formas sustentáveis de desenvolvimento. 
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Foram trabalhados, de acordo com a figura a seguir, sete municípios brasileiros ao 

longo da rodovia BR-317 entre Rio Branco e Assis Brasil.  

 

Figura 04:  Municípios brasileiros ao longo da BR-317 onde foram realizados os mapeamentos participativos            
Fonte: Mendoza (2004) 

 

Além da confecção dos mapas participativos, foi realizado o levantamento de 

problemas e soluções em relação ao impacto causado pelo asfaltamento das estradas (figura 

05).  
 

    

 

 

 

 

                 Figura 05: Reuniões do mapeamento part
                 Fonte: Mendoza (2004) 

 

icipativo 
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Dentre os temas dos mapas gerados de forma participativa, o presente trabalho 

utiliza o mapa de uso do solo relacionado ao cultivo4  e uso do solo relacionado ao 

extrativismo para avaliar as tendências de  mudança do uso do solo no decorrer do tempo, 

optando pelo município de Brasiléia. Tal escolha é justificada pela diversidade de usos 

presente em tal município, sendo este considerado como representativo entre o grupo 

levantado. Brasiléia conta com uma área territorial de 433.619 Km2  e das  17.013 pessoas 

residentes, 9.026 residem na área urbana (cerca de 53%), de acordo com IBGE (2005).  

A região pesquisada compreende uma área de 150 Km x 90 Km, englobando 

totalmente o município de Brasiléia e parcialmente os municípios de Rio Branco, Xapuri, 

Epitaciolândia, Assis Brasil e Sena Madureira (figuras 06 e 07). A presença destes municípios 

é justificada pela necessidade de levantarmos as conversões futuras de uso do solo nas regiões 

de fronteira com Brasiléia. Cabe ressaltar que esta pesquisa não está considerando, para a 

modelagem de cenários para Brasiléia, a influência exercida pelos municípios bolivianos e 

peruanos de fronteira com o Brasil nesta referida região.  
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4 Deste ponto em diante o mapa participativo uso do solo relacionado ao cultivo será referenciado por este 
trabalho por uso do solo.  



 

 

Figura 06: Mapa de localização da área de estudo – região de Brasiléia/AC - Brasil 
 

 

 

 

Figu
Font
 

 

ra 07: Imagens da área urbana  d
e: Secretaria de Turismo (2005) 

 

 

os municípios de Brasiléia, Epitaciol
ândia e Xapuri, respectivamente 
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O município de Brasiléia é cortado num sentido leste-oeste pela rodovia BR-317, 

exercendo um forte impacto sobre o uso da terra. Nesta região, por ser proibido o corte da 

castanheira, esta árvore funciona como um ponto de resistência à conversão da terra para 

cultivos agrícolas, como a soja, por exemplo, que se adaptaria muito bem à topografia plana 

da região. Contudo, é constante presenciarmos o tronco queimado de vários exemplares de 

castanheira, causado pela “queima acidental indireta” da pastagem ao seu redor. Desta forma, 

passo-a-passo tem-se uma gradual supressão dos exemplares da castanheira, através de sua 

lenta agonia e a presença marcante da pecuária de corte; a figura 08 retrata tais aspectos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 08: A paisagem ao redor da rodovia BR-317: pec
vegetação menos densa e casa típica rural 
Fonte: Castro (2005) 

 

 

uária d
e corte, castanheiras “vivas e mortas”, área com 
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3.3 – Estruturação da Base de Dados 

3.3.1 - Georreferenciamento e vetorização do mapeamento participativo 

Este vem a ser o ponto de partida desta pesquisa. Utilizou-se o software 

MicroStation – Módulo Descartes5 para georreferenciar o mapa participativo gerado 

manualmente pela comunidade (figura 09), sendo o processo de vetorização realizado com o 

software ArcView 8.26, adotando o sistema de projeção UTM – Universal Transversa de 

Mercator, zona 19S e o Datum Horizontal South American Datum 1969 – SAD69. 

Salientamos que o fundo de mapa entregue à comunidade já explicitava os limites 

municipais, rios principais e estradas, elementos estes considerados balizadores de referência. 

Cabe ressaltar que a importância do mapeamento participativo não se encontra em 

sua precisão cartográfica, mas sim na informação qualitativa que o mesmo apresenta, 

revelando impressões da dinâmica do município percebidas pela própria comunidade. 

                                                 
5 MicroStation Descartes Version 7 – Copyright HMR Inc.  
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6 ArcView Version 8.2 – Copyright ESRI, Inc.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Mapa de uso do solo do município de Brasiléia/AC gerado no mapeamento participativo 
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Logo após o mapa de uso do solo ter sido georreferenciado e vetorizado, o mesmo 

passou por um processo de reclassificação, utilizando-se o software ER Mapper 6.07, com o 

objetivo de aproximá-lo da realidade com maior precisão. Tal procedimento é justificado pelo 

fato do mapeamento participativo ter um caráter acentuadamente qualitativo, além do objetivo 

de diminuição da complexidade das transições possíveis das classes de uso do solo.  

Neste processo de reclassificação do mapa original do mapeamento participativo, 

considerou-se o mapa de área desmatada do ZEE/AC como referencial balizador (figura 10).  

 

 

Figura 10: Mapa de desmatamento 
 

 

A figura 11 descreve os passos realizados no processo de reclassificação.  
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7 ER Mapper Version 6 – Copyright Earth Resource PTY. LTD. 



 

 

Figura 11: Processo de reclassificação utilizado no mapa participativo de uso do solo 
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Ao término deste processo, foi gerado um novo mapa de uso do solo, conforme 

mostra a figura 12. 
 

 

Figura 12: Mapa participativo de uso do solo reclassificado 
 

De acordo com o mapeamento participativo, qualquer tipo de exploração exercida 

em uma mata, caracteriza a mesma como mata explorada, revelando, de certa forma, um 

conceito amplo e vago a respeito da caracterização desta classe de uso.  

Ao compararmos os mapas participativos que tratam do uso do solo e do 

extrativismo, percebemos que as áreas extrativistas (castanhais e seringais) encontram-se 

predominantemente nas áreas de mata virgem. Em função desta constatação, é que no 

processo de reclassificação (figura 11) as áreas de mata virgem (mapeamento participativo) 

que não coincidem com as áreas desmatadas (base de dados do ZEE/AC) passam a receber o 

nome de mata com extrativismo.  
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3.3.2 – Utilização da base de dados do ZEE/AC e mapeamento participativo 

Partindo do  fato de que a paisagem é o produto da organização espacial de um 

conjunto ambiental, Soares-Filho et al. (no prelo) ressalta que uma maneira conveniente de se 

pensar um modelo espacial consiste em imaginar uma paisagem (arranjo de elementos que 

representam ecossistemas ou classes de cobertura e uso do solo) representada em uma matriz, 

sistema de representação 2D conhecido como raster ou matricial. A utilização da estrutura 

matricial ou raster é justificada em função da mesma possibilitar uma melhor flexibilidade na 

representação e tratamento do contínuo espacial. Neste processo de abstração da paisagem, 

seu caráter dinâmico advém de uma sucessão de estados em uma escala temporal. Desta 

forma, o ambiente real atual seria formado por uma sucessão temporal de ambientes 

representados. 

A base de dados utilizada nesta pesquisa teve por finalidade gerar os mapas a 

serem usados no processo de simulação no software DINAMICA8. Ressalta-se que em todos 

os mapas utilizados neste processo, definiu-se 200m por tamanho do pixel, utilizando nesta 

etapa os softwares Arc View 8.2 e ER Mapper 6.0.  

Foram gerados, por intermédio do software Arc View 8.2,  utilizando a base de 

dados do ZEE/AC, os mapas de distância à unidade habitacional (figura 13),  distância à 

mancha urbana (figura 14), distância à estrada pavimentada (figura 15) e distância ao rio 

permanente (figura 16), não se tratando de uma zona de buffer e sim um mapa de distância 

contínua (cada pixel guarda uma distância específica do objeto de referência). Um outro mapa 

de distância utilizado – distância ao extrativismo (figura 17) - foi extraído do mapa de 

extrativismo gerado no  mapeamento participativo.  
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8 DINAMICA – Landscape Dynamics System 2.4 – Centro de Sensoriamento Remoto – Instituto de Geociências 
– Universidade Federal de Minas Gerais.  Todos os direitos reservados. 



 

 

Figura 13: Mapa de distância à unidade habitacional 
 

 

Figura 14: Mapa de distância à mancha urbana 
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Figura 15: Mapa de distância à estrada pavimentada 
 

 

Figura 16: Mapa de distância ao rio permanente 
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Figura 17: Mapa de distância ao extrativismo 
 

Dando continuidade à confecção dos mapas estáticos, foram gerados,  utilizando a 

base de dados do ZEE/AC, os mapas de altitude (figura 18), declividade (figura 19), 

pedologia (figura 20), projetos de assentamento e colonização INCRA (figura 21), vegetação 

(figura 22), unidades de conservação, terras indígenas e áreas especiais (figura 23) e 

indicação de uso da terra (figura 24).  
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Figura 18: Mapa de altitude 
 

 

Figura 19: Mapa de declividade 
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Figura 20: Mapa de pedologia 
 

 

Figura 21: Mapa de projetos de assentamento e colonização INCRA 
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Figura 22: Mapa de vegetação9

 

                                                 
9 Significado dos itens de legenda: FABD: Floresta Aberta com Bambu Dominante, FAB – Aluvial: Floresta 
com Bambu em Área Aluvial, FAP: Floresta Aberta com Palmeira, FD: Floresta Densa e FAP – Aluvial: 
Floresta Aberta com Palmeira em Área Aluvial. 
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Figura 23: Mapa de unidades de conservação, áreas especiais e terras indígenas10

 

 

Figura 24: Mapa de indicação de uso da terra 
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10 Cabe ressaltar que a área compreendida pela classe mata com extrativismo (do mapa de uso do solo do 
mapeamento participativo) coincide em grande parte com a área da Reserva Extrativista Chico Mendes (classe 
áreas especiais do mapa Unidades de Conservação, Áreas Especiais e Terras Indígenas). 



 

3.3.3 - Calibração dos modelos 

Por intermédio do processo de modelagem de dados espaciais pretende-se retratar 

realidades ambientais diferenciadas e simular tendências futuras do uso da terra. Para tal, 

foram trabalhadas três situações distintas.  

O primeiro modelo, denominado cenário tendencial, procura reproduzir o modelo 

clássico de evolução da fronteira amazônica, segundo Venturieri (2003). Este modelo retrata o 

desenvolvimento “tradicional” da paisagem de uma frente pioneira, onde se verifica que o 

tempo inicial  corresponde à chegada do agricultor na região ainda coberta pela floresta 

primária. A agricultura vem a ser a primeira atividade econômica a ser implantada. Com o 

passar do tempo, devido ao crescimento familiar, verifica-se um maior êxodo dos filhos para 

os centros urbanos. Posteriormente, em função da exaustão do solo, causada por técnicas 

agregadas à baixa tecnologia, observa-se uma transição da paisagem para uma pecuária 

profissional detentora de grandes áreas e de uma maior concentração fundiária. 

O segundo e o terceiro modelos, denominados cenário alternativo I e cenário 

alternativo II, incorporam indicações de uso da terra do ZEE/AC. Nestes cenários 

alternativos objetiva-se preservar de forma quantitativa (quantidade de pixels) e qualitativa 

(manchas maiores) as áreas de mata com extrativismo, diminuindo consideravelmente o efeito 

borda11 das áreas com fisionomia florestal, visto que o processo de fragmentação das florestas 

tropicais no mundo constitui uma das principais ameaças à integridade ecológica do globo 

(Berg, 2000). Paralelamente, o cenário alternativo I procura se adequar ao Código Florestal 

Brasileiro ao seguir às determinações relacionadas à manutenção de áreas de reserva legal.  

Ressaltamos que tais modelos não retratam, necessariamente, o pior e o melhor 

caso possíveis, e sim três casos entre muitos que possam ser modelados, representando faces 

ou frações do mundo real e que guardam todas as características intrínsecas de um modelo, 

conforme apresentado anteriormente.  

No processo de simulação de cenários, utilizou-se o software DINAMICA, 

utilizando arquivos no formato do software ER Mapper, com pixel de 200m.  Os itens a 

seguir procuram retratar as características de cada cenário trabalhado.   
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11 Efeito borda: em função da fragmentação, uma área anteriormente localizada no interior da floresta, agora está 
na sua borda, sendo exposta a intensidades de luz e vento, nunca anteriormente experimentados, afetando 
inclusive outros fatores como a umidade e temperatura do ar e do solo (Berg, 2000). Segundo o mesmo, o efeito 
borda pode alcançar mais de 100 m para o interior do fragmento. 



 

3.3.3.1 – Matriz de Transição 

Segundo Soares-Filho et al. (no prelo), utiliza-se a matriz de transição para definir 

um modelo conceitual, no qual são apresentados os elementos ou estados de uma paisagem e 

suas transições possíveis, não representando um modelo espacial, mas a distribuição da 

quantidade de mudanças por toda a paisagem, mudanças entendidas por conversão de uma 

dada classe do solo para outra, isto é, mata para pastagem, por exemplo.  

É desejável que tenhamos duas imagens, em tempos distintos, da mesma área de 

trabalho para que possamos determinar a taxa de desmatamento no referido período de tempo. 

Contudo, o mapa de uso do solo gerado no mapeamento participativo, utilizado como  mapa 

inicial do processo de simulação, é unitemporal. Então, qual seria uma taxa de referência de 

desmatamento aceitável de calibração anual do sistema? Por intermédio dos mapas de 

Desmatamento 2000 e Desmatamento 2001, do Projeto PRODES/INPE, obtivemos a taxa de 

desmatamento (conversão de mata para não-mata) de 0,49% da área de estudo para  o referido 

período. Desta forma, esta taxa serviu como referencial para a calibração da matriz de 

transição dos modelos.  

A tabelas 07 e 08 retratam a matriz de transição dos cenários tendencial e 

alternativo, respectivamente. Podemos verificar a existência de quatro tipos de conversão 

diferentes de uso do solo. As conversões antrópicas estão em ordem crescente quanto à 

interferência ambiental causada, enquanto a conversão ambiental vem a ser aquela com maior 

benefício ambiental gerado.   

Ao compararmos os dois cenários gerados (conforme tabela 09), o cenário 

alternativo objetivou diminuir o percentual de conversões antrópicas 3 e gerar uma maior 

diversidade da paisagem das conversões antrópicas 2 e ao mesmo tempo, diminuir o 

percentual da conversão antrópica 1.  
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Em relação à conversão ambiental, objetivou-se a diminuição da conversão das 

áreas de pastagem e cultivo anual em capoeira, pelo aumento da área de conversão de 

capoeira para mata explorada e da mata explorada para mata com extrativismo, retratando um 

cenário de melhoria da qualidade ambiental (conforme tabela 09). 



 

Tabela 07: Matriz de Transição do cenário tendencial (%)12

Situação inicial Situação final 

TEND 1 - pastagem 2 - cult_ano 3 - cult_perm 4 - capoeira 5 - mata_exp 6 - mata_extr 

1 - pastagem - 0,05 0,10 2,50 - - 

2 - cult_ano 3,00 - 0,50 1,00 - - 

3 - cult_perm 0,00 0,00 - 0,25 - - 

4 - capoeira 3,00 1,50 0,25 - 0,00 - 

5 - mata_exp 1,00 0,60 0,00 - - 0,00 

6 - mata_extr 0,45 0,65 0,00 - 4,00 - 

 

 Conversão antrópica 3  Conversão antrópica 2  Conversão antrópica 1  Conversão ambiental 

Σ conversão antrópica 3 =  2,70%  Σ restante das conversões = 16,15%   Σ não-conversões (diag. principal) = 81,15% 

 

Tabela 08: Matriz de Transição do cenário alternativo13 (%) 

Situação inicial Situação final 

ALT_II 1 - pastagem 2 - cult_ano 3 - cult_perm 4 - capoeira 5 - mata_exp 6 - mata_extr 

1 - pastagem - 0,10 0,30 0,20 - - 

2 - cult_ano 0,50 - 0,50 0,50 - - 

3 - cult_perm 0,00 0,00 - 0,25 - - 

4 - capoeira 2,00 1,00 0,25 - 2,00 - 

5 - mata_exp 0,50 0,50 0,00 - - 1,50 

6 - mata_extr 0,20 0,35 0,00 - 1,20 - 

 
 Conversão antrópica 3  Conversão antrópica 2  Conversão antrópica 1  Conversão ambiental 

Σ conversão antrópica 3 =  1,55%   Σ restante das conversões = 10,3%   Σ não-conversões (diag. principal) = 88,15% 

 

Tabela 09: Situação do cenário alternativo em relação ao cenário tendencial 

Situação inicial Situação final 

  1 - pastagem 2 - cult_ano 3 - cult_perm 4 - capoeira 5 - mata_exp 6 - mata_extr 

1 - pastagem - 
aumento de 

100,00% 
aumento de 

200,00% 
diminuição de 

92,00% - - 

2 - cult_ano diminuição de 
83,33% - manteve 

diminuição de 
50,00% - - 

3 - cult_perm manteve manteve - manteve - - 

4 - capoeira diminuição de 
33,33% 

diminuição de 
33,33% manteve - 

aumento de  
200,00% - 

5 - mata_exp diminuição de 
50,00% 

diminuição de 
16,67% manteve - - 

aumento de 
150,00% 

6 - mata_extr diminuição de 
55,55% 

diminuição de 
46,15% manteve - 

diminuição de 
70,00% - 

 
 Conversão antrópica 3  Conversão antrópica 2  Conversão antrópica 1  Conversão ambiental 

  

 
                                                 
12 Cult_ano = Cultivo anual; Cult_perm = Cultivo permanente; Mata_exp = Mata explorada; Mata_extr = Mata 
com extrativismo. 
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13 Os cenários alternativos I e II possuem a mesma matriz de transição. 



 

 

As taxas de conversão antrópica 3 assumidas nos três modelos foram baseadas na 

taxa de desmatamento de 0,49% (conversão de mata para não-mata) citada anteriormente. 

Cabe ressaltar que tais taxas de conversão antrópica 3 dos modelos foram tomadas como 

média para ser aplicada anualmente durante 40 passos anuais. Os valores apresentados nos 

modelos são sensivelmente mais elevados que 0,49% (tabela 10), fato este que nos obriga a 

pensar em possíveis cenários futuros que levem em conta o impacto que a Rodovia 

Transoceânica gerará na região de estudo.  

 
Tabela 10: Taxas de conversão antrópica 3 anual assumidas nos cenários 

Cenário Taxa de conversão antrópica anual 

Tendencial 2,70% 

Alternativo I 1,55% 

Alternativo II 1,55% 

 

 

3.3.3.2 – Peso de Evidência 

Para os mapas de entrada (tabela 11) foram definidos os valores de Pesos  de 

Evidência para cada transição definida pela matriz de transição. Este vem a ser um momento 

crucial do processo de modelagem, pois define critérios de restrição ou favorecimento à 

transição avaliada.  

Utiliza-se o método de Peso de Evidência na geração dos mapas de favorabilidade, 

o qual representa a influência de cada categoria de certa variável nas probabilidades espaciais 

de uma transição i → j. O peso de evidência, de acordo com Soares-Filho (no prelo),  

representa a influência de cada variável na probabilidade espacial de uma dada transição i ⇒ 

j, de acordo com as equações a seguir. 

    (1) 

    (2) 
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onde, O{D} e O{D/B} são as razões de chances, respectivamente, de ocorrer o 

evento D dado um padrão espacial B (como por exemplo, um determinado tipo de solo ou 



 

faixa de distância à estrada). W+ é o peso de evidência de ocorrer o evento D, dado um padrão 

espacial B.  
Tabela 11: Mapas de entrada nos modelos tendencial e alternativo 

Mapas  de entrada Conteúdo 

Uso do solo  Mapeamento participativo já reclassificado 

Variáveis estáticas 
(multi-layer) 

Distância à unidade habitacional 

Distância ao extrativismo (mapa de extrativismo do mapeamento 
participativo) 

Distância à mancha urbana 

Distância à estrada pavimentada 

Distância ao rio permanente 

Altitude 

Declividade (slope) 

Pedologia 

Projetos de assentamento e colonização 

Vegetação 

Unidades de Conservação, Áreas Especiais e Terras Indígenas 

Indicação de uso da terra  

 

Uma diferença marcante entre os modelos simulados, se caracteriza pela presença, 

nos cenários alternativos, do mapa de indicação de uso da terra, apresentado como produto 

final da Fase 1 do ZEE/AC, traçando maior favorabilidade ou restrição às mudanças de 

acordo com a orientação do Zoneamento Ecológico-Econômico.  

 60

Para termos uma noção geral dos pesos aplicados nas transições de cada mapa, nos 

gráficos da tabela 12, o eixo y representa os valores definidos do peso de evidência, enquanto 

que o eixo x representa a classe do referido mapa. 



 

 

Tabela 12: Pesos de Evidência aplicados aos cenários tendencial, alternativo I e alternativo II 
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Mapa Transições Peso de Evidência 

Distância à 

unidade 

habitacional 

pastagem/cult_ano 

pastagem/cult_perm 

cult_ano/cult_perm 

capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

mata_exp/pastagem 

mata_exp/cult_ano 

mata_extr/pastagem 

mata_extr/cult_ano 

mata_extr/mata_exp 

 
(hectômetro) 

Distância à 

mancha urbana 

pastagem/cult_ano 

pastagem/cult_perm 

cult_ano/cult_perm 

capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/pastagem 

mata_exp/cult_ano 

mata_extr/pastagem 

mata_extr/cult_ano 

mata_extr/mata_exp 

 
(hectômetro) 

pastagem/cult_ano 

pastagem/cult_perm 

cult_ano/cult_perm 

capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/pastagem 

mata_exp/cult_ano 

mata_extr/pastagem 

mata_extr/cult_ano 

mata_ extr/mata_exp 

 
(hectômetro) 

Distância à 

estrada 

pavimentada 

pastagem/capoeira 

cult_ano/capoeira 

cult_perm/capoeira 

 

 

 
(hectômetro) 

Distância ao rio 

permanente 

pastagem/capoeira 

cult_ano/capoeira 

cult_perm/capoeira 

 

 

 
(hectômetro) 



 

 capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/pastagem 

mata_exp/cult_ano 

mata_ extr/pastagem 

mata_ extr/cult_ano 

mata_ extr/mata_exp 

 
(hectômetro) 

Altitude capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/pastagem 

mata_exp/cult_ano 

mata_ extr/pastagem 

mata_ extr/cult_ano 

mata_ extr/mata_exp 

 
(metro) 

pastagem/capoeira 

cult_ano/capoeira 

cult_perm/capoeira 

 

 

 
(graus) 

Declividade 

capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/pastagem 

mata_exp/cult_ano 

mata_ extr/pastagem 

mata_ extr/cult_ano 

mata_ extr/mata_exp 

 
(graus) 

Áreas Especiais, 

terras Indígenas e 

Unidades de 

Conservação14

(Cenário 

Tendencial) 

capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/pastagem 

mata_ extr/pastagem 

mata_ extr/mata_exp 

 

 

                                                 

 62

14 Localização das classes da esquerda para a direita: Unidade de Conservação (2º ponto), Áreas Especiais  (3º 
ponto) e Terra Indígena (4º ponto). 
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cult_ano/capoeira 

cult_perm/capoeira 

 

 

 

 
capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/cult_ano 

mata_extr/cult_ano 

mata_extr/mata_exp 

 

 

 

Áreas Especiais, 

terras Indígenas e 

Unidades de 

Conservação 

(Cenários 

Alternativo I e II) 

mata_exp/pastagem 

mata_extr/pastagem 

 

 
capoeira/pastagem 

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/pastagem 

mata_ extr/mata_exp 

 

 

 
(metro) 

Distância à 

pastagem 

mata_exp/cult-ano 

mata_ extr/pastagem 

mata_ extr/cult_ano 

 

 
(metro) 



 

Distância à mata 

explorada 

pastagem/capoeira 

cult_ano/capoeira 

cult_perm/capoeira 

 

 

 
(metro) 

Distância à mata 

com extrativismo 

pastagem/capoeira 

cult_ano/capoeira 

cult_perm/capoeira 

 

 
(metro) 

pastagem/cult_ano 

pastagem/cult_perm 

 

 

 

Indicativo de Uso 

da Terra15

(Cenários 

Alternativo I e II) 

cult_ano/pastagem 

cult_ano/cult_perm 
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15 Localização das classes da esquerda para a direita: Agricultura familiar de terra firme e plantios agroflorestais em médios e grandes empreendimentos (2º ponto), 

Agricultura familiar e grandes empreendimentos pecuários  (3º ponto), Agricultura familiar e manejo florestal não-madeireiro (4º ponto), Agricultura familiar e médios e 

grandes empreendimentos agropecuários (5º ponto), Agricultura familiar ribeirinha (6º ponto), Agricultura familiar, médios e grandes empreendimentos agropecuários (7º 

ponto),  Manejo florestal e agricultura familiar (8ºponto), Manejo florestal não-madeireiro e madeireiro por pequenos produtores (9º ponto), Manejo florestal não-madeireiro 

(10º ponto), Médios e grandes empreendimentos agropecuários e manejo florestal não-madeireiro (11º ponto), Preservação da flora e fauna (12º ponto), Projetos INCRA - PA 

e PC (13º ponto), Área com uso definido (14º ponto),  Agricultura familiar (15º ponto), Agricultura mecanizada em larga escala (16º ponto) e Médios e grandes 

empreendimentos agropecuários (17º ponto).  



 

capoeira/pastagem 

mata_exp/pastagem 

mata_virgem/pastagem 

 

  

capoeira/cult_ano 

capoeira/cult_perm 

mata_exp/cult_ano 

mata_extr/cult_ano 

mata_extr/mata_exp 

 

 

 

 

3.3.3.3 – Tempo de permanência 

Nesta etapa é definido o tempo de permanência para cada transição da matriz. A 

tabela  13 representa o tempo de permanência, em anos, utilizado nos três cenários 

trabalhados.   
Tabela 13: Tempo de permanência, em anos, para cada transição 

 1 - pastagem 2 - cult_ano 3 - cult_perm 4 - capoeira 5 - mata_exp 6 - mata_extr 

1 - pastagem - 0 0 7 - - 

2 - cult_ano 0 - 0 3 - - 

3 - cult_perm - - - 10 - - 

4 - capoeira 0 0 0 - 30 - 

5 - mata_exp 0 0 - - - 30 

6 - mata_extr 0 0 - - 0 - 

 

3.3.3.4 – Saturação 
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A saturação cria um espalhamento das classes através da proibição de ocorrência 

de transições. Neste contexto, foi utilizado o recurso de saturação somente no cenário 

alternativo I. Para tal, foi configurado um grid formado por células de 100ha e definiu-se que 

a ocorrência de transições que resultam em mata explorada ou mata com extrativismo será 

limitada  quando o total de mata explorada ou mata com extrativismo ultrapassar 50% da área 

da célula. Tal ação vai ao encontro da determinação do Código Florestal Brasileiro, que por 



 

indicação do Zoneamento Ecológico Econômico - ZEE, ouvidos o CONAMA, o Ministério 

do Meio Ambiente e o Ministério da Agricultura e do Abastecimento, poderá, de acordo com 

Brasil (1981):  

Reduzir, para fins de recomposição, a reserva legal, na Amazônia Legal, 
para até cinqüenta por cento da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as 
Áreas de Preservação Permanente, os ecótonos, os sítios e ecossistemas 
especialmente protegidos, os locais de expressiva biodiversidade.   

 

Cabe ressaltar que o cenário alternativo I, dentro de suas limitações, inclusive 

limitações oriundas pelo nível de detalhamento do Código Florestal não atendido pelo 

tamanho do pixel utilizado, não busca abarcar totalmente as orientações do Código Florestal 

Brasileiro, e sim o aspecto citado anteriormente.  

 

3.3.3.5 – Funções de transição 

Como regras locais, o DINAMICA utiliza processos de transição denominados 

Expander (função expansora) e Patcher (função formadora de manchas). A função expander 

se dedica à expansão ou contração de manchas prévias de uma determinada classe, enquanto a 

função patcher é responsável por formar novas manchas.  

Como tamanho médio da mancha, em hectares, a ser aplicado as funções de 

transição expander e patcher, nos três modelos, definiu-se:  
 

Tabela 14: Tamanho médio, em ha, da mancha a ser aplicado as funções de transição expander e patcher 

 1 - pastagem 2 - cult_ano 3 - cult_perm 4 - capoeira 5 - mata_exp 6 - mata_extr

1 - pastagem - 8 32 1 - - 

2 - cult_ano 16 - 32 1 - - 

3 - cult_perm - - - 1 - - 

4 - capoeira 16 8 8 - 1 - 

5 - mata_exp 16 8 - - - 1 

6 - mata_extr 16 8 - - 1 - 

 

 

3.3.3.6 – Módulo construtor de estradas 
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O DINAMICA possui um módulo construtor de estradas, no qual foi definido o 

mapa de estradas  como entrada. Apesar da figura 25 trazer uma diferenciação entre estradas 



 

pavimentadas e não-pavimentadas, o mapa inicial de estradas para o DINAMICA não 

necessitou de tal diferenciação.  

Neste módulo, definiu-se um mapa de atratividade como uma superfície 

facilitadora à construção de estradas. Em relação ao modelo tendencial há uma atratividade 

espacializada em todo o mapa, enquanto que nos modelos alternativos há uma menor 

atratividade nas áreas de mata virgem.  

 

Figura 25: Mapa de Estradas 
  

Neste módulo também foi definido a distância máxima e mínima de estradas 

construídas (tabela 15) e determinou-se que as mesmas poderiam se estabelecer sobre 

qualquer classe de uso do solo definido no mapa participativo. 
 

Tabela 15: Distância máxima e mínima, em passo anual, de construção de estradas nos cenários  tendencial e 

alternativo I e II 

  CenárioTendencial Cenários Alternativo I e II 

Distância máxima (m) 6000 3000 

Distância mínima (m) 1000 1000 
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Com efeito inverso ao do mapa de atratividade, a superfície de custo cumpre o 

papel de dificultar o processo de construção de estradas e, indiretamente a conversões futuras 

da terra. Nos três modelos trabalhados, foi usada a mesma superfície de fricção, gerada pela 
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união dos mapas de declividade, hidrografia, unidades de conservação e terra indígena. Cabe 

ressaltar que a região da Reserva Extrativista Chico Mendes não foi considerada como 

superfície de custo, pois objetivamos medir justamente quais áreas desta Reserva são mais 

vulneráveis à mudança de uso do solo.  As etapas finais seguintes do processo metodológico 

referem-se à rodada de simulações para vários cenários e à análise dos mesmos, os quais serão 

detalhados no próximo capítulo. 



 

Capítulo 4: Resultados e análises  

 

4.1 – Rodada de simulações e aspectos quantitativos dos cenários 

De acordo com a proposta de trabalho apresentada anteriormente, esta pesquisa 

objetivou gerar três cenários de análise, todos com um universo de tempo de quarenta passos 

anuais. Como resultado, foram simulados, por intermédio do software DINAMICA, para cada 

modelo, quarenta mapas de uso do solo e quarenta mapas de estradas. Desta forma, a figura 

26 nos revela a tendência de comportamento das classes de uso do solo (percentual de área), 

de cinco em cinco anos, para cada cenário.  

 

 

Figura 26: Evolução das classes de uso do solo dos cenários gerados (% de área ocupada) 
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De acordo com os gráficos anteriores, observamos que a evolução das classes de 

uso do solo dos cenários alternativo I e II seguem a mesma tendência; fato este previsível pois 

os dois modelos utilizam a mesma matriz de transição. Contudo, observa-se uma alteração de 

comportamento quanto à classe capoeira, que no cenário alternativo I, ao final do processo, 

passa a ter um maior percentual de área em relação ao alternativo II. Tal fato pode ser 

justificado pela presença, no modelo alternativo I, da função de saturação.   

Ao observarmos os gráficos da figura 26, constatamos que a classe pastagem no 

cenário tendencial, ao final do processo, assume quase 25% da área estudada, expressando 

uma hegemonia da pecuária na região. Neste caso, os cenários alternativos apresentaram uma 

expansão pecuária de menor intensidade, privilegiando um uso mais diversificado da terra, 

como observado.  Ao privilegiar o uso diversificado, os cultivos anuais e permanentes nos 

cenários alternativos assumiram uma tendência de maior expansão em relação ao modelo 

tendencial, fato este já previsto também em função da calibração das matrizes de transição. 

Quanto aos dois tipos de cultivo, observa-se uma maior expansão dos cultivos 

anuais em relação aos cultivos permanentes. Nos três cenários, a área ocupada, ao final dos 

quarenta anos, pelos cultivos anuais chega a ser, aproximadamente, três vezes maior que a  

ocupada pelos cultivos permanentes. Justifica-se este fato pelo grande apelo que a soja vem 

tendo no mercado internacional.  
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Quanto ao comportamento das classes de uso do solo restantes, constatamos que 

nos dois cenários alternativos, em relação ao tendencial, houve uma diminuição das áreas de 

capoeira e mata explorada. Contudo, nestes cenários alternativos, ressaltamos uma diminuição 

da exploração da mata virgem (extrativista), em relação ao cenário tendencial. A pressão 

sobre a mata virgem (extrativista) continua, porém o avanço do desmatamento diminui; fato 

este que podemos considerar positivo, diante de um quadro de forte pressão que os recursos 

naturais estão sofrendo na Amazônia atualmente. A diminuição em, aproximadamente 40% da 

extensão de estradas nos cenários alternativos também contribui positivamente para este 

contexto. De acordo com estas estratégias de ação,  podemos concluir que, apesar da 

indefinição que o termo “mata explorada” traz consigo, nos cenários alternativos haverá uma 

maior probabilidade de preservação das espécies vegetais castanheira e seringueira, do que em 



 

relação ao cenário tendencial. Assim, os cenários alternativos voltam-se para uma linha de 

conservação16 ambiental, preconizando o manejo da Reserva Extrativista Chico Mendes.  

 
 

4.2 – Rodada de simulações e aspectos qualitativos dos cenários 

Ao analisarmos o cenário tendencial, de acordo com a figura 27, podemos observar 

a ampla supressão da mata com extrativismo, bem como a sua fragmentação. A região torna-

se praticamente toda coberta por uma malha de estradas e ao mesmo tempo, o eixo da rodovia 

BR-317 consolida-se como um grande corredor de pastagem para a pecuária de corte.  

Vimos que o cenário tendencial buscou reproduzir o modelo clássico de evolução 

da fronteira amazônica, como já visto no item 3.3.3. Ao analisarmos ano-a-ano, percebemos 

que a pecuária se consolida na região, tendo seu vetor de expansão as áreas que margeiam a 

rodovia BR-317 e seus ramais. Observa-se também, que de acordo com Venturieri (2003), as 

áreas de pastagem, com o passar do tempo, vão absorvendo as áreas voltadas à agricultura, 

num processo de consolidação da pecuária na região.  
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16 Neste sentido, torna-se clara a necessidade de definirmos o que a legislação brasileira entende por conservação 
e  preservação. “Conservar” implica manejar, manter; enquanto “preservar” assume um caráter mais restritivo 
(significa não usar ou não permitir qualquer intervenção humana significativa). 



 

 

Figura 27: Cenário tendencial - Simulação uso do solo –  região de Brasiléia/AC, Brasil 
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Qualitativamente, os cenários alternativos se diferem substancialmente entre si, 

bem como em relação ao cenário tendencial. Analisando as figuras 28 e 29, observamos que a 

mata explorada no cenário alternativo I encontra-se conjugada com a pastagem e os cultivos. 

Tal fato é resultante da inserção da função de saturação, presente neste modelo. Como 

resultado, a mata com extrativismo sofreu uma maior fragmentação ao ser comparado ao 

cenário alternativo II. Contudo, não observamos mais nos cenários alternativos uma grande 

área somente de pastagens, e sim, áreas de mata explorada, consorciadas com pastagens, 

cultivos anuais, cultivos permanentes e capoeiras.   

Em relação ao cenário tendencial, os modelos alternativos conseguem preservar de 

forma quantitativa (quantidade de pixels) e qualitativa (manchas maiores) as áreas de mata 

com extrativismo, diminuindo consideravelmente o efeito borda. Nos modelos alternativos 

também há um menor número de ramais de estradas; ramais estes que funcionam como 

vetores do processo de desmatamento.  Tal fato também contribui para a 

preservação/conservação da mata com extrativismo.  
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É interessante percebermos que o cumprimento das indicações de uso da terra do 

ZEE/AC, presentes nos cenários alternativos, orientam a conversão do uso do solo e, ao 

mesmo tempo, propiciam uma maior diversidade de usos e o uso mais intensivo da terra. 

Nestes dois cenários não observamos mais uma mancha contínua de pastagem ao redor da 

BR-317, e sim uma maior presença, nesta área, da mata explorada. Contudo, a conversão é 

espacialmente diferenciada. Por intermédio da função de saturação presente no cenário 

alternativo I, o uso da terra neste apresenta-se de forma menos intensiva se comparado ao 

alternativo II.  



 

 

 

Figura 28: Cenário alternativo I - Simulação uso do solo – região de Brasiléia/AC, Brasil 
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Figura 29: Cenário alternativo II - Simulação uso do solo – região de Brasiléia/AC, Brasil 
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Por fim, objetivamos salientar as áreas mais vulneráveis17, com o passar do tempo, 

à conversão mata/não-mata na região da Reserva  Extrativista Chico Mendes. Realizando um 

paralelo com o cenário tendencial, comprova-se a identificação das mesmas áreas vulneráveis. 

Contudo, em função da supressão da mata com extrativismo no cenário tendencial, 

observamos a indicação de tais áreas vulneráveis já no ano de 2021, não sendo possível 

identificá-las visualmente para o ano de 2041, pois neste ano a mata com extrativismo já está 

praticamente dizimada, restando apenas algumas manchas. Nos cenários trabalhados foram 

identificadas visualmente, por análise dos mapas gerados pelo processo de simulação, quatro 

áreas vulneráveis da Reserva Extrativista Chico Mendes, conforme figura  30. Esta figura nos 

traz uma comparação destas áreas vulneráveis com os limites dos indicativos de uso da terra 

definidos no ZEE/AC, bem como com os limites da própria reserva extrativista. Contudo, o 

mapa de uso da terra  do ZEE/AC é, de certa forma, vago ao não explicitar o item de legenda 

identificado por área com uso definido, região esta com maior parte da área ocupada pela 

Reserva Extrativista Chico Mendes e áreas atualmente ocupadas por projetos de assentamento 

agro-extrativista.   

A região vulnerável 1 (figura 30) localiza-se ao norte da área destinada pelo 

ZEE/AC à agricultura familiar e manejo florestal não-madeireiro; ressalta-se a influência das 

estradas já presentes desde o início do processo de simulação dos cenários.  

A região vulnerável 2 (figura 30) encontra-se na zona periférica da área destinada  

pelo ZEE/AC à agricultura familiar e médios e grandes empreendimentos agropecuários. 

Cabe ressaltar que, por falta de um esclarecimento detalhado da metodologia implementada 

pelo ZEE/AC, é desconhecido o motivo pelo qual em uma mesma área o Zoneamento tende a 

conjugar agricultura familiar e empreendimentos agropecuários de médio e grande porte, visto 

a disparidade existente entre estes atores. 

A região vulnerável 3 (Figura 30) encontra-se à noroeste também da área destinada  

pelo ZEE/AC à agricultura familiar e médios e grandes empreendimentos agropecuários. 

Contudo, qual o peso ponderado destes agentes (agricultores familiares e médios e grandes 

agropecuaristas) neste processo de conversão florestal? Os modelos não puderam captar tal 

informação, pois, novamente, o ZEE não especificou explicitamente as áreas destinadas  a 

cada um destes agentes. Contudo, historicamente, percebe-se que o impacto gerado pelos 

agentes de grande porte são,  indiscutivelmente, altamente agressivos ao meio ambiente. O 

que foi percebido é a diferença, nesta área, do comportamento espacial da mata com 
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17 Ressalta-se que a avaliação da vulnerabilidade, neste trabalho, reveste-se de um caráter puramente qualitativo. 



 

extrativismo entre os dois cenários alternativos, apresentando-se mais fragmentada no cenário 

alternativo I.  

Por fim, a região vulnerável 4 (Figura 30) localiza-se ao norte da área destinada  

pelo ZEE/AC à agricultura familiar.  

Quanto ao novo uso da terra dado a estas áreas vulneráveis citadas anteriormente, 

observamos que, excetuando a região 1, transformada em mata explorada conjugada com 

pastagem (alternativo I) e cultivo anual (alternativo II), todas as demais transformam-se, 

predominantemente, em mata explorada. Contudo, poderíamos afirmar que tal conversão 

estaria ligada ao início de um processo de avanço do desmatamento, agora focalizado sobre as 

áreas de mata explorada visando a implantação de pastagens e cultivos futuros? Apenas a 

análise da continuação destes cenários poderiam nos indicar o comportamento de sucessão da 

paisagem nestes locais.  
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Apesar dos cenários alternativos não representarem configurações ideais que se 

almejam para o uso da terra, podemos constatar que, indiscutivelmente, tratam o uso da terra 

com uma racionalidade com maior qualidade ambiental em relação ao cenário tendencial, que, 

como podemos observar na figura 30, apresenta-se espacializado sem nenhuma orientação de 

governança.  



 

 

 

Figura 30: Áreas vulneráveis da Reserva Extrativista Chico Mendes, segundo cenário alternativo 
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Neste momento, porém, cabe fazermos uma crítica quanto à falta de detalhamento 

metodológico nos relatórios da 1ª Fase do Zoneamento Ecológico-Econômico do Acre, fato 

este que limita a compreensão das etapas e dos processos  utilizados na geração do mapa de 

indicativo de uso da terra do ZEE.  

Nitsch (1998), no relatório intitulado Planejamento sem  rumo -  Avaliação Crítica 

da Metodologia do Zoneamento Ecológico-Econômico nos Estados da Amazônia Brasileira 

aborda o desafio presente nos Estados amazônicos. Em relação ao geodeterminismo presente 

atualmente, o autor ressalta a necessidade de apresentarmos diversos cenários alternativos:  

Ninguém nega que as conseqüências das estratégias seguidas na Amazônia 
são altamente inseguras, tanto com respeito ao clima global e local, como ao 
valor da biodiversidade e das muitas espécies ainda não estudadas ou até 
descobertas. Tampouco são previsíveis as estruturas sociais do futuro, nem 
os avanços da ciência e tecnologia e da globalização. Uma metodologia apta 
para guiar o planejamento na região amazonense, então, tem que enfrentar 
riscos e incertezas, iluminando diversos cenários, abrir opções e alternativas. 
O desafio metodológico é: como viver com a insegurança sem deixar de 
agir? 

Nitsch (1998) conclui que a metodologia da Secretaria de Assuntos Estratégicos 

(SAE) é reducionista, na medida em que procura reduzir as opções sobre a gestão do 

território, induzindo decisões conforme a referida matriz (figura 31). Segundo ele, tal 

metodologia deveria apresentar um amplo leque de estratégias possíveis à sociedade.  

 

 

Figura 31: Matriz da Secretaria de Assuntos Estratégicos (SAE) para elaboração de “Carta Síntese de Subsídios à 
Gestão do Território” 
Fonte: Nitsch (1998) 
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Nitsch (1998) questiona a legitimidade da tentativa de definir a "vocação natural" 

de unidades territoriais, argumentando que constitui uma abordagem "geodeterminista", que 



 

guarda vícios de um planejamento centralizado e autoritário.  Segundo o mesmo autor, os 

riscos/perigos e as oportunidades é que vão determinar as prioridades. Contudo, é preciso 

estarmos cientes destes elementos para que possamos tomar as melhores decisões que visam 

minimizar as incertezas e gerar externalidades positivas no campo socioambiental.  
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Considerações Finais 

  

O desenvolvimento desta pesquisa, além de cumprir com seus objetivos 

iniciais, a todo momento procurou traçar um elo de ligação entre os estudos teóricos 

cientificamente estruturados e o desejo de transformá-los em resultados aplicados. Neste 

sentido, o mapeamento participativo veio contribuir de forma decisiva para esta união, 

pois ao mesmo tempo que ele exprime a visão e percepção de mundo de seus 

interlocutores, inseri-se no processo científico como representante desta nova visão 

popular-participativa.  Este trabalho revelou, seguindo uma metodologia apta a englobar 

o mapeamento participativo, que partindo de um ponto inicial comum, este representado 

pelo referido mapeamento, pode-se traçar as tendências futuras de uso do solo, porém 

agora estruturadas sob condições previamente determinadas na simulação.  

O cenário tendencial que trabalhamos revelou  ser socioambientalmente 

negativo, pois nele presenciamos a diminuição drástica da mata virgem (extrativista) 

como importante área de biodiversidade  e de sustento econômico para os seringueiros e 

suas famílias, que sem renda, passam a migrar para os centros urbanos e aumentar as 

estatísticas da pobreza. Revela também a primazia e o avanço da pecuária de corte, 

reforçando a “sucessão antrópica” mata-desmatado-cultivo-pastagem, consolidando, 

desta forma, a tendência de seu uso final.  

Contudo, apesar de respeitarem os indicativos de uso da terra do Zoneamento 

Ecológico-Econômico, os dois cenários alternativos apresentados atuam sob 

perspectivas qualitativamente diferentes. Apesar dos dois modelos alternativos 

priorizarem o uso mais intensivo da terra, percebe-se o uso ainda mais intensivo no 

cenário II, fato este derivado da indicação do Código Florestal utilizado no cenário 

alternativo I.  

Os três cenários também trataram as estradas de forma diferenciada, estas no 

cenário alternativo com restrições maiores ao crescimento excessivo de ramais. 
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Os resultados obtidos, além de indicar caminhos que nos permitam responder 

às questões sempre presentes (O que? Onde? Com base em quais características? 

Associado a que? Beneficiando quem? Prejudicando quem?), com o processo de 

modelagem, nos permite também responder, sob condições previamente levantadas 

questões como Quando? (presença da variável tempo), revelando ser uma ferramenta 

fundamental de apoio à tomada de decisão dos planejadores/gestores atuais.  



 

Segundo Ross (2000), o ZEE não é auto-suficiente para estabelecer uma 

política de conservação, pois há a necessidade de promover medidas complementares, 

de caráter institucional ou até mesmo de intervenção, afim de corroborar as diretrizes 

sugeridas para disciplinar o uso e ocupação das terras da  Amazônia. Segundo o mesmo, 

tais diretrizes poderão ser consolidadas tanto na forma de legislação ambiental 

específica, quanto de orientações alternativas dos novos processos desejáveis. Contudo, 
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Oficina de Ordenamento Territorial Local (OTL), promovida pela Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Recursos Naturais/SEMA e apoio da Agência de Cooperação 

Técnica Alemã/GTZ e do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia/IPAM (figura 

32).  
 

 
 

 

 

 

 
Figura 32: Oficina de Ordenamento Territorial Local – março  2005 
Fonte: Castro (2005) 

 

Tal reunião contou com a presença de prefeitos, associações, vereadores e 

ongs, além de diversas pessoas que ajudaram a confeccionar os mapas participativos, e 

objetivava explicitar as intenções da 2ª Fase do ZEE/AC. A apresentação, durante a 

oficina, dos  cenários que o presente trabalho abordou, veio corroborar para a indicação 

de áreas do município de Brasiléia para ser a primeira a receber os olhares desta 2ª Fase 

do ZEE/AC como área piloto.  

Percebemos, desta forma, como esta pesquisa contribuiu sensivelmente no 

processo de empoderamento da comunidade, pois na referida oficina os próprios 

representantes da comunidade tiveram a oportunidade de ver que seu esforço não foi em 

vão, e sim, valorizado e continuado pela academia, muitas vezes distante e não 

perceptiva à geração de tais resultados. Este processo é de vital importância, ainda mais 

agora em que recentemente foi divulgado o índice de desmatamento do período 

ago/2003 a ago/2004 na floresta amazônica. Tais números indicam que a floresta foi 

desmatada em mais 26.130 quilômetros quadrados, área correspondente a mais de uma 

vez e meia o tamanho do território acreano. Esse índice de desmatamento significou um 

aumento de 6% em relação ao que foi desmatado no período de 2002 e 2003; hoje, a 

maior floresta tropical do planeta já acumula uma destruição global em torno de 17,3% 

de toda a sua área. Calculado com base em 103 imagens de satélites, com margem de 

erro de 4%, o índice do período 2003/2004 é o segundo maior desde 1995, quando foi 

registrado um recorde de 29 mil quilômetros quadrados devastados. Apesar do aumento 
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da devastação, os números divulgados pelos ministérios com base nos dados de satélites 

trouxeram indicações positivas, como a redução em 18% do desmatamento do Acre, no 

qual as imagens de satélites demonstram que a participação do Estado no desmatamento 

global da Amazônia no período 2003/2004 foi de 3,1%; índice bem menor do que os 4% 

registrado no período 2002/2003 e um pouco menor do que os 3,2% registrados entre os 

anos de 2001 a 2002. Contudo, ainda não sabemos qual o peso de influência do 

Zoneamento Ecológico-Econômico neste processo; fato este passível da análise de 

futuros trabalhos.  

Neste sentido, cabe ressaltar que esta pesquisa caracteriza-se como ponto de 

partida para análises socioeconômicas futuras, incorporando tais análises a estes 

modelos, objetivando a geração de cenários mais complexos.   
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Enfim, ao contribuir para a tomada de decisão de políticas públicas, esta 

pesquisa também tem a capacidade de nos instigar sobre qual a terra que almejamos 

para nossos descendentes, despertando a necessidade de definirmos uma visão conjunta 

do futuro sobre o uso dos recursos naturais. Finalmente, a busca de cenários alternativos  

vem confirmar a perspectiva viável de outras propostas que visam um desenvolvimento 

socioambiental mais equilibrado. Social, pois inclui o homem neste planejamento, 

respeitando etnias, priorizando os diversos usos da terra, seja para a 

conservação/preservação, o extrativismo ou uso comercial. Ambiental, pois respeita os 

fatores físicos não como recursos inesgotáveis, mas escassos, importantíssimos e vitais 

para a manutenção do bioma e do próprio ser humano.  
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Fonte: SECRETARIA DE TURISMO. Brasil - Acre. Rio Branco: 2005. 

 

Gado de corte ao redor da rodovia BR-317 

Fonte: CASTRO, Frederico do Valle Ferreira de Castro. Trabalho de campo – Acre/Brasil e Bolívia. 
fotografia, color., 15 cm x 10 cm. 2005 

 

Rodovia BR-317 

Fonte: CASTRO, Frederico do Valle Ferreira de Castro. Trabalho de campo – Acre/Brasil e Bolívia. 
fotografia, color., 15 cm x 10 cm. 2005 

 

Imagem de satélite de Brasiléia 

Fonte: MENDOZA, Elsa. As mudanças sócio-ambientais na Amazônia Sul-Ocidental: avaliações pelas 
populações ao longo da Estrada Interoceânica no Estado do Acre, Brasil e no Departamento de Madre de 
Dios, Peru.  Trabalho apresentado em Cuzco, Peru, out 2004. 
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Fonte: SECRETARIA DE TURISMO. Acre – Estado da Florestania. Rio Branco: 2005, 15 p.  

 

A agonia das castanheiras 

Fonte: CASTRO, Frederico do Valle Ferreira de Castro. Trabalho de campo – Acre/Brasil e Bolívia. 
fotografia, color., 15 cm x 10 cm. 2005. 

 

Casa típica rural 

Fonte: CASTRO, Frederico do Valle Ferreira de Castro. Trabalho de campo – Acre/Brasil e Bolívia. 
fotografia, color., 15 cm x 10 cm. 2005. 
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