
CAPÍTULO 4 

Modelagem de mudanças de uso e cobertura do solo na Amazônia: 

Questões Gerais 

Ana Paula Dutra de Aguiar 

4.1 Introdução 

Os conceitos de Cobertura do Solo e Uso do Solo são similares, podendo se confundir 

em alguns casos, mas não equivalentes. De acordo com Turner et alii (1994, citado por 

Brassoulis, 1999)), Cobertura do Solo compreende a caracterização do estado físico, 

químico e biológico da superfície terrestre, por exemplo, floresta, gramínea, água, ou 

área construída; já Uso do Solo se refere aos propósitos humanos associados àquela 

cobertura, por exemplo, pecuária, recreação, conservação, área residencial, etc. De 

acordo com Turner e Meyer (1994, citado por Brassoulis, 1999), uma única classe de 

cobertura pode suportar múltiplos usos (e.g., extração madeireira, preservação de 

espécies, recreação em áreas de floresta), ao mesmo tempo que um único sistema de uso 

pode incluir diversas coberturas (e.g., certos sistemas agropecuários combinam áreas 

cultivadas, pastagem melhoradas, áreas de reserva e áreas construídas); mudanças no 

uso do solo normalmente acarretam mudanças na cobertura do solo, mas podem ocorrer 

modificações na cobertura sem que isto signifique alterações no seu uso. 

A questão de mudanças nos padrões de Uso e Cobertura do Solo tem despertado 

interesse, dentro e fora do meio científico, devido ao acelerado processo de mudança 

das últimas décadas e aos possíveis impactos ambientais e sócio-econômicos dessas 

mudanças, que causam preocupações desde o nível local até o global 

• Em termos globais, são questões de interesse o inter-relacionamento entre os 

padrões de uso/cobertura da terra e o aquecimento global, a diminuição na camada 

de ozônio e o aumento do nível do mar (como resultado do aquecimento global). Por 

outro lado, são preocupações a nível global os processos de desertificação, perda da 

biodiversidade e destruição de habitats.  Em termos sócio-econômicos, são questões 

de interesse: a disponibilidade de alimentos e de água para a crescente população 



mundial, as migrações humanas, e as questões de segurança humana frente a 

alterações/acidentes causadas por fenômenos naturais ou mudanças tecnológicas. 

• Em termos regionais, as questões ambientais relacionadas a mudanças no 

uso/cobertura do solo são  bem conhecidas: poluição do ar e da água, degradação do 

solo, desertificação, eutroficação de corpos d'água, acidificação, assim como as 

questões de perda de biodiversidade. Em nível local, podem ser citados os 

problemas de erosão, sedimentação, contaminação e extinção de espécies. Em 

termos sócio-econômicos, as mudanças de uso do solo afetam as estruturas de 

emprego, produtividade da terra, qualidade de vida, etc. Em áreas urbanas, causa 

preocupação, inclusive nos países desenvolvidos, a expansão dos subúrbios e áreas 

industriais nas periferias das grandes cidades, causando perda de áreas para 

agricultura e de vegetação natural; e, finalmente, nos países subdesenvolvidos, as 

precárias condições de vida e ambientais resultantes do rápido crescimento de 

centros urbanos. 

Um aspecto importante é que, embora sejam principalmente os impactos negativos que 

motivem o interesse pelo entendimento dos processos de mudança no uso e ocupação do 

solo, nem sempre as mudanças são negativas, especialmente se consideradas a escala 

temporal e espacial de observação do evento e suas conseqüências, e a possibilidade de 

adoção de medidas mitigadoras (Briassoulis, 1999). A questão mais importante que se 

coloca atualmente é a sustentabilidade do desenvolvimento, e o balanço adequado entre 

as questões sociais, econômicas e ambientais envolvidas. 

Devido a essas preocupações, inúmeras iniciativas tem ocorrido no  sentido de: (a) 

entender os processos de mudanças de uso e cobertura do solo e seus principais fatores 

determinantes; (b) diagnosticar regiões de maior incidência de mudanças e projetar 

áreas de risco em curto prazo; (c) prever a intensidade e/ou a localização das mudanças 

a médio e longo prazo; e (d) analisar os impactos de tais mudanças. O processo de 

mudança e seus impactos têm sido observados e analisados por diversas disciplinas 

(ecologia da paisagem, economia, etc.), em diferentes escalas (local, regional e global), 

mas, na maior parte das vezes, de modo não integrado. 



A complementaridade de tais estudos é claramente traduzida nos focos de atuação 

estabelecidos para o Projeto LUCC (Lambin et alii, 1999), que provê diretrizes para a 

realização de pesquisas nesta área, sugerindo focos/atividades com objetivos 

específicos, mas interligados. A estratégia adotada reflete o entendimento de que 

somente o conhecimento integrado dos processos de mudança de uso e dos fatores 

sócio-econômicos ambientais que afetam tais processos, incluindo o processo de 

decisão local (para áreas representativas), associado ao diagnóstico da situação atual, 

em níveis regional e global, possibilitará a elaboração de modelos preditivos confiáveis 

de médio e longo prazo, para as escalas regional e global.  

No caso do Brasil, a preocupação se volta, principalmente, ao processo de ocupação da 

Amazônia Legal, na qual cerca de 14% das áreas de floresta já foram desmatadas1, e 

todos os impactos ambientais e sócio-econômicos decorrentes deste processo. Diversos 

estudos relacionados à esta questão tem sido realizados, tanto em termos de 

entendimento dos processos de decisão, diagnóstico e previsão, alguns dos quais serão 

mencionados nas seções subseqüentes. 

Na categoria de previsões, cabe mencionar os modelos de Laurance et alii (2001), cujos 

resultados alarmistas ocuparam amplamente a mídia no Brasil e no exterior. No cenário 

“otimista”, previu-se que 25% da floresta estaria desflorestada em 2020, enquanto que o 

modelo “pessimista” previu 42% no mesmo período. De acordo com Becker (2001), 

estes modelos são apocalípticos e apresentam falhas em sua elaboração, baseada em 

uma concepção linear de processos passados, sem considerar possíveis alterações nesta 

trajetória devido a mudanças sócio-políticas e tecnológicas já em curso. Os modelos não 

consideram toda a diversidade da região e a organização da sociedade civil. Tais fatos 

reforçam a necessidade do entendimento dos processos de ocupação e da concepção de 

modelos consistentes de cenários futuros. 

O objetivo deste capítulo é analisar a questão de modelagem de mudanças  de uso do 

solo no contexto da Amazônia, sem pretender esgotar o tema ou apresentar uma revisão 

completa sobre o assunto, dada a abrangência e complexidade do mesmo. Este ensaio 

                                                

1 Esta porcentagem foi calculado com base nos valores de área publicados em Alves (2002). 



busca delinear os principais aspectos envolvidos na questão, focalizando no 

entendimento do processo de ocupação da Amazônia, seus condicionantes internos e 

externos, procurando capturar os aspectos que  deveriam ser  contempladas em 

estudos consistentes de modelagem de mudanças de uso e cobertura do solo na 

região.  Nesse sentido, o capítulo está organizado da seguinte maneira: 

• Inicialmente, a Seção 3 apresenta uma visão geral sobre o estágio atual de ocupação 

do território, assim como sobre as características biofísicas e sócio-econômicas da 

Amazônia Legal. 

• A seção 4 apresenta um breve histórico do processo de ocupação, analisa este 

processo em termos das diferentes tipos de uso encontrados na região, e apresenta os 

possíveis cenários para a região. 

• A  seção 5 apresenta um resumo dos tipos de modelos de mudanças de uso e 

cobertura do solo existentes e seus objetivos, especialmente em modelos integrados 

em escala regional, discutindo a aplicabilidade de tais modelos à questão 

Amazônica.  

• Finalmente, a seção 6 apresenta uma análise sobre a aplicabilidade de modelos 

quantitativos à Amazônia brasileira.  

4.2 A Amazônia Brasileira: Características e Situação Atual 

A bacia amazônica possui uma área de aproximadamente 7, 5 milhões de km2 

distribuídos no Brasil, Guianas, Equador, Bolívia, Colômbia e Venezuela, dos quais 

aproximadamente 5 milhões estão cobertos por floresta tropical úmida, correspondendo 

a 31% das florestas do planeta. 

A denominada Amazônia Legal brasileira, engloba os estados Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Maranhão, 

numa área de aproximadamente 5 milhões de km2, o equivalente a cerca de 60% do 

território brasileiro.  A região apresenta grande diversidade biofísica e sócio-econômica, 

riqueza de recursos naturais e graves questões sociais e ambientais, como descrito a 

seguir. 



Além das áreas cobertas por diferentes tipos de fisionomias florestais (e.g., floresta 

ombrófila densa, floresta estacional, etc.), que correspondem a cerca de 4 milhões de 

km2, a Amazônia Legal possui também outros tipos vegetação não florestais, como 

campos e cerrados. A região é considerada a mais rica do mundo em termos de 

biodiversidade e informações genéticas, possuindo também reservas minerais (bauxita, 

ferro, manganês, estanho, diamante, etc.), de petróleo e gás natural. Tudo isso, sem 

mencionar a riqueza em termos de água doce, um recurso que tende a se tornar cada vez 

mais valioso.  

A população atual da região está em torno de 20 milhões de habitantes, 61% dos quais 

vivendo em núcleos urbanos. Cabe notar que os núcleos urbanos tem apresentado um 

ritmo de crescimento superior aos das demais regiões do país a partir dos anos 70, não 

apenas nas maiores cidades, mas também nas cidades de menos de 100.0000 habitantes 

(Becker, 2001). A sociedade regional inclui caboclos, índios, pequenos produtores 

extrativistas, trabalhadores urbanos, grandes e pequenos produtores rurais, empresários 

tradicionais e modernos, num mosaico complexo e conflituoso. Muitos deste atores 

migraram para a região nas últimas décadas, de forma espontânea ou incentivados por 

projetos de assentamento, ajudando a compor a diversidade econômica e social da 

região. Atualmente, o fluxo migratório de outras regiões aparentemente diminuiu em 

relação às décadas anteriores, estando restrito a migrações intra-regionais (Becker, 

2000). Cabe notar, que, apesar de toda a riqueza natural da região, os indicadores sociais 

são baixos, mesmo em relação às médias nacionais (Théry, 1998), tanto na área rural, 

quanto nas áreas urbanas, dada a carência de serviços (Becker, 2001).  

Refletindo as atividades econômicas da região, os principais tipos de uso do solo 

encontrados atualmente são: pecuária, agricultura de subsistência, extrativismo vegetal, 

exploração madeireira, mineração, exploração de petróleo e gás natural, áreas urbanas, 

pólos industriais, áreas de conservação e terras indígenas, e, recentemente, agricultura 

capitalizada (principalmente a soja). 

O acelerado processo de ocupação do território das últimas décadas, ocasionou um 

aumento na área desflorestada da Amazônia Legal brasileira de 10 milhões de hectares 

em 1970 para aproximadamente 59 milhões de hectares (590 mil km2) em 2000 (Alves, 

2002), correspondendo a 14% da floresta original. A ocupação do território caracteriza-



se por um padrão linear, ao longo dos eixos de circulação fluvial e rodoviária, separadas 

por grandes massas florestais com população dispersa, terras indígenas e unidades de 

conservação (Becker, 2001). O alcance do desflorestamento, conforme diagnosticado 

por Alves (1999), se dá até cerca de 50 km a cada lado da rodovia. O desflorestamento 

se concentra no denominado Arco do Desflorestamento, na fronteira leste e sudeste da 

Amazônia Legal, onde se deu a expansão da fronteira agrícola e onde está a maior 

concentração de estradas. 

Diversos estudos foram realizados tentando explicar as causas do desflorestamento na 

Amazônia brasileira, que apontam entre as causas: as políticas governamentais de 

incentivos à implantação de projetos agropecuários, a abertura de estradas, a pressão 

populacional, a abundância de terras, a escassez de trabalho, a especulação de terras, a 

pouca valorização dos produtos da floresta, a constante expropriação/expulsão por 

grandes proprietários, etc. Para revisões sobre o assunto, ver Lambin (1997), Caldas 

(2001), Kaimowitz et al. (1998), Pfaff (1999). 

De modo mais abrangente, pode-se dizer que o complexo padrão histórico de 

desenvolvimento econômico é a própria causa do desflorestamento, inter-relacionado 

diversas das variáveis mencionadas acima. Como muito bem colocado em Caldas 

(2001), o desmatamento envolve um grande número de atividades humanas, com 

diferentes conseqüências, determinantes e agentes. A análise do desmatamento como 

uma simples medida dificulta o discernimento entre as várias razões e agentes 

responsáveis.  

Por outro lado, analisando o processo de ocupação da Amazônia, que será detalhado na 

próxima seção, percebe-se claramente o fator decisivo das políticas públicas voltadas à 

ocupação do território implantadas a partir dos anos 60. Deste modo, é importante 

mencionar que, de acordo com Becker (2001), convivem atualmente na Amazônia dois 

modelos de desenvolvimento distintos, um endógeno e outro exógeno, refletidos em 

duas linhas desarticuladas de ação governamental: 

• De um lado, o Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia 

Legal (MMA) procura ampliar sua influência rumo ao desenvolvimento sustentável, 

sobretudo através dos projetos do PP-G7 (Programa Piloto para Proteção das 



Florestas Tropicais Brasileiras). Esta linha de ação do governo se enquadra no 

modelo endógeno, que se baseia numa visão interna do território, no qual estão 

associados interesses internacionais, sejam geopolíticos ou ambientais legítimos, aos 

interesses das populações locais, em busca de melhores condições de vida e 

detentoras de valiosos conhecimentos sobre a floresta. Tais iniciativas são pautadas 

na descentralização, tanto federal, como estadual, e na participação da sociedade 

civil, buscando alternativas locais para atividades econômicas que causam o 

desmatamento. Nesta linha, destacam-se as áreas protegidas (UC, Terras Indígenas), 

os projetos comunitários alternativos e a proposta de implantação de Corredores 

Ecológicos. Como resultado destes projetos e iniciativas, instalou-se na Amazônia 

uma malha sócio-ambiental, que, no entanto, apresenta dificuldades de expansão 

devido à dificuldade de inserção nos mercados, em virtude de carências gerências, 

de acessibilidade ao mercado e competitividade, e a sua característica pontual, que 

não alcança escala significativa em tão vasta região.  

• Por outro lado, o governo retomou, em 1996, através do Ministério do Planejamento 

e Orçamento, o Planejamento do país com o Programa Brasil em Ação, pautado em 

corredores de desenvolvimento para acelerar a circulação no território. A efetivação 

do planejamento se dará com o Programa Avança Brasil, previsto para ser 

implantado até 2007. As motivações básicas são: a) estimular e assegurar as 

exportações nacionais, ampliando-as para o Hemisfério Norte; e b) estreitar as 

relações com os países Sul-americanos. Este programa representa a retomada de um 

modelo exógeno, baseado numa visão externa da região. A principal agenda do 

programa é a implantação dos ENID (Eixos Nacionais de Integração e 

Desenvolvimento) grandes corredores de exportação multi-modais integrando 

rodovias, hidrovias e ferrovias (Eixos do Norte: Arco-Norte e Madeira-Amazonas; 

Eixos do Centro-Oeste: Araguaia-Tocantins e Oeste)2. Este planejamento é crucial 

nos cenários de curto prazo para a Amazônia, e constitui a estratégia decisiva para o 

desenvolvimento regional (Becker, 2001).  

                                                

2 O projeto dos ENID foi alvo de várias críticas, devido aos seus possíveis impactos ambientais negativos, 

e está passando por um processo de avaliação e revisão. 



Os resultados do confronto entre os modelos exógeno e endógeno não serão 

homogêneos na região, em decorrência da diversidade das condições ecológicas, sócio-

econômicas, políticas e de acessibilidade (Becker, 2001), e serão decisivos para delinear 

o futuro da Amazônia, como será discutido na próxima seção. 

4.3 Processo de Ocupação e Perspectivas para a Amazônia 

Até a década de 50, a ocupação da Amazônia limitava-se à franja litorânea e às faixas 

de terras ribeirinhas dos principais rios navegáveis. Os diversos ciclos de exploração 

econômica, baseados em atividades extrativistas (borracha, castanha, etc.), pouco 

alteraram este quadro, com exceção do crescimento de Manaus e Belém; entre 1920 e 

1930  tiveram início as frentes pioneiras espontâneas oriundas do Nordeste (Escada, 

1999). Estas ondas migratórias se intensificaram na década de 1950, após a construção 

das rodovias Belém-Brasília e Brasília-Acre, no governo Juscelino Kubitcheck.  Entre 

1950 e 1960 a população passou de 1 para 5 milhões (Becker, 2001). 

Até então, a ocupação do território havia trazido poucas alterações a região, e se 

caracterizava pelas atividades de subsistência, um fraco comércio intra-regional 

ribeirinho, atividades exportadoras em  Belém e Manaus, alguma pecuária no vale 

amazônico e em Marajó, agricultura de várzea e na Zona Bragantina, no Pará (Escada, 

1999).  

As maiores mudanças se dão no período de 1965 a 19853, durante o governo militar, no 

qual ocorre o planejamento regional efetivo da região. Neste período, por razões 

diversas (tensão social causada por expulsão de pequenos produtores no Sul e Sudeste, 

possibilidade de estabelecimento de focos revolucionários na região, soberania nacional 

sobre o território e seus recursos naturais, etc.), a ocupação da Amazônia tornou-se 

prioridade. 

Já na década de 1960 é criada a Zona Franca de Manaus, um enclave industrial em meio 

à economia extrativista; a SPVEA (Superintendência de Valorização Econômica da 

                                                

3 As informações abaixo foram adaptadas de Becker, 2001. 



Amazônia) é transformada em SUDAM (Superintendência do Desenvolvimento da 

Amazônia) e o antigo Banco de Crédito da Borracha é transformado em BASA (Banco 

da Amazônia). Mas o projeto geopolítico desta fase se apoiou, principalmente, em 

estratégias territoriais que implementaram a ocupação do território: 

• Implantação de redes de integração espacial: rede rodoviária (por exemplo, a 

Transamazônica, a Perimetral  Norte, a Cuiabá-Santarém e a Porto-Velho Manaus); 

rede de telecomunicações; rede urbana; e rede hidroelétrica. 

• Subsídios ao fluxo de capital e fluxo migratórios: a partir de 1968, mecanismos 

fiscais e creditícios subsidiaram o fluxo de capitais do Sudeste e do exterior para a 

região, através de bancos oficiais, particularmente o BASA.  Por outro lado, induziu-

se a migração através de múltiplos mecanismos, inclusive processos de colonização, 

visando o povoamento e a formação de um mercado de mão de obra local; 

• Superposição de territórios federais sobre estaduais, sobre os quais o governo 

federal exercia jurisdição absoluta ou direito de propriedade. Destacam-se a criação 

da Amazônia Legal, em 1966, e a determinação, em 1970-71, de que uma faixa de 

100 km de ambos os lados de toda a estrada federal pertenceriam à esfera pública, 

sob a justificativa de distribuição para camponeses em projetos de colonização. 

De acordo com Becker (2001), após a crise do petróleo, em 1974, uma estratégia 

seletiva se implantou: a Poloamazônia. Quinze polos de desenvolvimento canalizaram 

os investimentos, cada polo especializado em determinadas atividades de produção. O 

governo considerou a colonização lenta, e estimulou imigrantes dotados de maior poder 

econômico,  resultando na expansão de empresas agropecuárias e de mineração.  

A seletividade aumentou com o segundo choque do petróleo e a súbita elevação nos 

juros no mercado internacional, levando à escalada da dívida externam que finalmente 

esgotou o modelo. Após esta fase, o planejamento passou a se concentrar em poucas 

áreas selecionadas, a valorizar a mineração e a presença militar, com o Projeto Grande 

Carajás (1980) e o Projeto Calha Norte (1985), o último grande projeto desta fase. As 

causas destas mudanças pode-se citar a necessidade de gerar divisas e a frustração com 



os projetos agropecuários4 e de colonização (Escada, 1999). Pode-se dizer, que, ao fim 

desta fase, os principais tipos de uso do solo eram: agricultura de subsistência, pecuária 

extensiva, indústria madeireira e mineração. 

O ano de 1985 marca o fim do nacional-desenvolvimentismo e da intervenção do 

Estado na economia do Território. Após este período, a ocupação passa a se reger, 

fundamentalmente, pela lógica de mercado, abrindo-se um vácuo no processo de 

desenvolvimento regional (Moura et alii, 2001).   

Na década de 90, ocorre a expansão da agricultura capitalizada na região 

(especialmente a soja, acompanhada pelo arroz e milho), questão que tem causado 

preocupação porque, embora introduzida inicialmente nas áreas de cerrado, a cultura 

começa a expandir-se em áreas de mata. Outra atividade altamente capitalizada que 

ameaça a região é o narcotráfico, que ameaça não os ecossistemas, mas a sociedade; a 

Amazônia participa das grandes organizações do narcotráfico principalmente através do 

tráfico e lavagem de dinheiro. Outra questão relevante é a expansão da denominada 

“mineração de madeira”, exploração seletiva e predatória de espécies valorizadas, com 

grande importância econômica para a região (Becker, 2000). 

Como mencionado anteriormente, em 1996 o governo retoma o planejamento regional 

através do Programa Brasil em Ação, que será implementado através do Programa 

Avança Brasil, cujos projetos privilegiam a criação de corredores multi-modais de 

exportação, previstos para serem concluídos em 2007. Por outro lado, começaram a 

surgir, ainda nos anos 80, iniciativas endógenas de desenvolvimento sustentável, que 

privilegiam a população local, o conhecimento e a conservação da floresta. Estas 

iniciativas tomaram força com a implantação dos projetos do PP-G7, que passou a ser 

operacionalizado a partir de 1994. Cabe também notar que entre 1995 e 1998, o governo 

reconheceu 58 Reservas Indígenas e demarcou 115. As Unidades de Conservação se 

                                                

4 Entre as razões do fracasso das tentativas de culturas anuais, podem ser citadas a pobreza dos solos, falta 

de locais apropriados de armazenamento e escoamento da produção; falta de assistência técnica. Alguns 

autores mencionam também o clima inapropriado para agricultura, muito úmido (Escada, 1999; 

Schneider, 2000). 



multiplicaram na região a partir dos anos 80, sendo, que hoje as Terras Indígenas e as 

Unidades de Conservação correspondem, respectivamente, 22% e 6% do território 

amazônico (Becker, 2001). 

A subseção seguinte apresenta um outro ângulo visão desse processo histórico, 

abordando o padrão espacial de ocupação, e procurando analisar as características 

específicas deste processo em relação aos diferentes tipos de uso. 

4.4 Processo de ocupação em relação aos diferentes tipos de uso 

Como mencionado anteriormente, o que se vê hoje na Amazônia é um padrão linear de 

desflorestamento, concentrado em geral nos 50 km de cada lado das rodovias. 

Constatações importantes sobre ao padrão espacial de ocupação são apresentadas por 

Alves (2001): 

• Uma concentração importante do desflorestamento está em áreas próximas aos eixos 

e pólos de desenvolvimento, e às áreas desflorestadas ainda nos anos 70. Isto é, o 

processo mais intenso parece ocorrer nas vizinhanças de áreas já abertas, 

alargando as áreas derrubadas, levando à redução contínua e, em alguns casos, ao 

esgotamento das reservas legais. 

• Os eixos que oferecem acesso mais fácil ao Sul e Centro-Oeste têm concentrado a 

maior parte do desflorestamento. Nota-se que menos de 11% do desflorestamento 

ocorreu na Transamazônica a oeste de Marabá, enquanto mais do que 85% das taxas 

foram observadas ao redor dos corredores ligando Belém ao Sul do Pará, Mato 

Grosso e Centro-Oeste; Cuiabá ao “Nortão” Mato Grossense e Santarém; e, Cuiabá a 

Porto Velho e Rio Branco.   

Logo, o autor conclui que o desflorestamento teve incentivo inicial importante com a 

implantação dos eixos e pólos de desenvolvimento, mas permaneceu elevado em regiões 

que estabeleceram sistemas produtivos encadeados ao Centro-Oeste, Sul e Nordeste, 

como é o caso dos flancos oriental, sul e sudeste da Amazônia, onde se concentra a 

maior parte do desflorestamento. O autor reforça a importância de se entender as 

diferentes regiões, levando em conta as particularidades dos sistemas de produção e 

dos grupos sociais nelas instalados, através de estudos integrados, que relacionem o 



padrão de desflorestamento e uso a processos econômicos, agro-fundiários e sociais. Tal 

entendimento, além de subsidiar a elaboração de políticas públicas, é importante para a 

concepção e parametrização de modelos mais detalhados, mais representativos dos 

contextos locais, que contribuam para a formulação de cenários mais refinados.  

Como mencionado anteriormente, os números de desflorestamento escondem uma 

diversidade de fatores sócio-econômicos (e políticos) relacionados aos diferentes tipos 

de uso, dificultando o entendimento da questão, que não pode ser reduzida a, por 

exemplo, os efeitos da construção de estradas. Para ilustrar as diferenças entre os 

diferentes processos associados aos diferentes tipos de uso que causam o 

desflorestamento, são apresentadas abaixo, de maneira sucinta, informações sobre 

processo de ocupação de algumas das atividades desenvolvidas na região: 

• Pecuária: A atividade pecuária é a mais expressiva em termos de área na região, 

representando 77% da área convertida em uso, gerando aproximadamente 118 mil 

empregos permanentes, mas apresentando baixo retorno financeiro (Schneider et 

alii, 2000). A pecuária extensiva instalou-se na região com base nos incentivos do 

governo, para criação de boi gordo e aquisição de terras como reserva de valor.  É 

importante mencionar que ocupação da Amazônia a partir dos anos 60 se 

caracterizou pelo ciclo desmatamento/extração de madeira/pecuária, no qual o 

desflorestamento é inicialmente realizado por posseiros, que abrem as matas, 

estimulados por madeireiras, seguido pela sua expropriação por fazendeiros de gado 

ou empresas agropecuárias; em meados da década de 70, as empresas suprimiram a 

necessidade dos posseiros, contratando mão de abra assalariada para desmatar e 

plantar pastos. As principais áreas de pasto plantado estão concentradas nas áreas 

nas quais existia originalmente cerrado e floresta decídua, mais fáceis de serem 

desmatados (Théry, 1998). Os estados que possuem os maiores rebanhos são Mato 

Grosso, Tocantins, Pará e Maranhão  (Brito, 1995). Segundo Becker (2000), o ciclo 

desmatamento/extração de madeira/pecuária perdeu um pouco a força atualmente 

devido à diminuição da imigração e do menor valor alcançado pelas terras e, 

portanto, pela pecuária. Por outro lado, o ciclo se reproduz em áreas de maior 

imigração: Mato Grosso, Amazônia Oriental e novos corredores de povoamento.  



• Exploração madeireira: Como mencionado acima, a maior parte da atividade 

madeireira tem ocorrido de forma complementar à agropecuária, através do ciclo 

desmatamento/exploração de madeira/pecuária, de modo que a fronteira de 

exploração de madeira tem acompanhado a expansão da fronteira agrícola. Apesar 

da aparente diminuição desse ciclo, mencionada acima, a atividade madeireira se 

encontra em plena expansão, especialmente a exploração seletiva e predatória de 

espécies valorizadas, mais tecnificada, que ocorre mesmo da chegada dos posseiros, 

empobrecendo a floresta e a tornando mais suscetível ao fogo (Nepstad et alii, 

1999). Além disso, as áreas de corte seletivo não são consideradas nas estatísticas de 

desflorestamento. Segundo Schneider (2000), o setor madeireiro é a principal 

atividade econômica de uso do solo da região, correspondendo a aproximadamente 

15% do PIB dos Estados do Pará, Mato Grosso e Rondônia, gerando cerca de 500 

mil empregos. Apenas 5% do volume extraído provêm de iniciativas que utilizam 

manejo adequado. Segundo Nepstad et alii (2000), 90% da extração é realizada 

ilegalmente. A  exploração predatória tem levado à exaustão os polos mais antigos, 

causando a migração das madeireiras, e ocasionando forte impacto sobre a economia 

dos municípios. Os polos tradicionais eram Paragominas (PA), Sinop (Mato 

Grosso), Vilhena, Ji Paraná e Arquimes (Rondônia); as empresas de Rondônia estão 

se deslocando em direção à Bolívia e ao Estado do Amazonas, enquanto as do Pará e 

Mato Grosso estão migrando para o oeste do Pará e sudeste do Amazonas, em geral, 

tomando  terras devolutas ou explorando de forma ilegal terras indígenas e áreas 

protegidas. Segundo Becker (2000), enquanto o processo de certificação se instala 

timidamente na Amazônia Oriental, existem hoje 8 empresas exportadoras (quatro 

européias e quatro asiáticas) avançando pelo vale do Amazonas. Finalmente, cabe 

lembrar que o mercado para a madeira não para de crescer, principalmente o 

mercado interno, responsável por 80% do consumo. O mercado externo importa 

apenas 14 % da produção (Becker, 2000). 

• Agricultura de subsistência: praticada por pequenos produtores (pequenos 

proprietários ou posseiros), atraídos pela possibilidade da posse da terra ou por 

programas de assentamento/colonização do governo. Historicamente, os pequenos 

produtores utilizam a prática de “derruba e queima”, muitas vezes incentivados pelas 

madeireiras. As informações apresentadas a seguir foram extraídas de Caldas 



(2001). Esta prática, além de limpar o solo para o plantio, incorpora, com cinzas e 

detritos em decomposição, os nutrientes necessários para o plantio; após a queima da 

floresta primária, o cultivo de culturas anuais é realizado por dois ou três anos, com 

conseqüente abandono da terra por vários anos. Após este período, a terra pode ser 

alternativamente ser aproveitadas para outros usos, principalmente pecuária e 

culturas permanentes, sendo comum o processo de expulsão ou apropriação das 

terras dos pequenos proprietários/posseiros por grandes proprietários. Esta técnica 

de “derruba e queima” é também utilizada dentro das propriedades (ou “lotes”), nas 

quais a derrubada é feita de forma gradativa, de acordo com a 

necessidade/capacidade do produtor. Em muitos casos, a terra não é realmente 

abandonada, principalmente quando existe a posse da mesma, mas deixada em 

pousio, quando a fertilidade diminui. Os pequenos produtores movem-se para novas 

áreas, iniciando novo processo de desflorestamento, numa agricultura “itinerante”, 

sendo responsáveis por 35% do desmatamento da região.  

• Agricultura capitalizada 5: A principal cultura deste modelo é a soja, acompanhada 

pelo milho e arroz. A região produziu, em 1999, 6,9 milhões de toneladas, 2 milhões 

dos quais no Mato Grosso. O Brasil é o segundo produtor mundial de soja, atrás dos 

EUA, sendo este o principal produto da balança comercial brasileira. Em 2001, as 

exportações do produto renderam cerca de US $ 5,2 bilhões (dados do site do 

Ministério da Agricultura), em um mercado consumidor interno e externo crescente. 

Daí a importância dada pelo governo aos corredores de exportação do Programa 

Avança Brasil, visando aumentar o mercado externo e diminuir os custos com 

transportes. A cultura iniciou a sua penetração na região pelas áreas de cerrado, onde 

é uma alternativa econômica viável, atualmente ocupando os estados de Mato 

Grosso, Tocantins, Maranhão e Rondônia, mas começa a instalar-se agora em áreas 

de mata nos estados do Pará (Santarém) e Amazonas (corredor de povoamento), o 

que causa preocupações.  Além disso, a soja é uma cultura tecnificada, com altos 

riscos financeiros, sendo cultivada por um tipo de empresário agrícola que em nada 

se compara aos fazendeiros e empresas agropecuárias das décadas passadas. Como 

                                                

5 A maior parte das informações sobre a soja foram obtidas em Becker (2000). 



conseqüência, exige estabelecimentos grandes ou médios (em torno de 1000 ha), 

podendo a sua expansão significar uma nova onda de expulsão de pequenos 

produtores, aos quais, sem alternativa econômica, só restaria o desbravamento de 

novas áreas de florestas. Finalmente, vale lembrar que há fatores limitantes à sua 

expansão em áreas de floresta, ente elas, o clima úmido, a necessidade de 

fertilização e correção do solo com calcário (a proximidade de minas de calcário é 

um fator importante), a necessidade de produção em grande escala e os riscos 

associados às oscilações de preço, a exigência de terrenos planos, e as condições 

internacionais (e.g., questão dos transgênicos, competição com os EUA6,  etc.).  

Outras atividades não discutidas aqui, mas relevantes para um futuro aprofundamento 

desta análise, são as áreas de proteção e terras indígenas, os projetos de uso sustentável, 

as atividades de extração vegetal e as atividades de mineração. 

De acordo com Brito (1995), quando se analisa a natureza físico-econômica do espaço-

agrário, percebe-se os profundos desequilíbrios que caracterizam a ocupação. Por 

exemplo, em 1985, os estabelecimentos com mais de 10.000 ha exibiram percentuais de 

0,1% e 27,5% do total de número e da área dos estabelecimentos, respectivamente, 

enquanto os de até 50 ha apresentavam 74,1% do número e 6,1% da área. De acordo 

com a autora, é no contexto da própria forma e rapidez com que se deu a ampliação da 

ocupação do território amazônico, calcado na grande propriedade modernizada ou 

especulativa, que foi gerada a situação de conflito e eterna expulsão da população do 

campo, envolvendo os diversos grupos locais de pequenos produtores, índios, 

seringueiros e castanheiros, que reivindicam seu direito à permanência e não 

expropriação. 

                                                

6 Cabe lembrar que os EUA acabam de aprovar a lei agrícola (“Farm Bill” ) que embute subsídios de mais 

de US$ 100 bilhões aos agricultores americanos nos próximos seis anos (Notícia da Gazeta Mercantil, de 

01/05/2002). 



4.5 Perspectivas futuras 

Resumindo o que foi exposto nas seções anteriores, de acordo com Becker (2001), entre 

os elementos da dinâmica atual da região destacam-se: 

• A urbanização galopante e descentralizada (61% da população total em 1996); 

• A migração para o extremo norte com novos corredores de povoamento em direção 

a Roraima e Amapá; 

• A reprodução do ciclo de exploração madeira/pecuária predominante no uso da 

terra; 

• A introdução da agricultura capitalizada (soja, milho e arroz); 

• Os projetos conservacionistas; e 

• O narcotráfico. 

Outro aspecto relevante é a desarticulação entre as duas linhas de atuação do governo: 

uma, baseada no planejamento e no favorecimento de novos investimentos para infra-

estrutura e abertura de mercados; e a outra, direcionada para as populações locais e a 

proteção ambiental.  

Um fator considerado decisivo para a otimização do uso do território e integração das 

políticas públicas é a realização efetiva do Zoneamento Ecológico Econômico (ZEE), 

compreendendo não apenas a finalização dos trabalhos iniciados pelos Estados na 

década de 90, mas também um macro-zoneamento ecológico-econômico para a região. 

O ZEE pode ser o instrumento de conciliação entre as linhas de atuação do governo, e 

ter um efeito decisivo no futuro da Amazônia.   

Diversos outros fatores que poderão influenciar os possíveis cenários para a 

Amazônia, entre eles:  



• A aceleração do ritmo de implantação de UC e dos corredores ecológicos, assim 

como de novos mecanismos de gestão dessas áreas que envolvam as populações dos 

entornos. 

• A implantação de sistemas eficazes de monitoramento, especialmente em áreas 

protegidas ou  críticas, e que estejam integrados ao sistemas de controle e 

fiscalização. Como exemplo de sucesso, vale lembrar o exemplo da Mato Grosso, 

que conseguiu reduzir o desmatamento utilizando criativamente e operacionalmente 

imagens de satélite, em um modelo que poderá ser implantado em outros estados.  

Em paralelo, será iniciada em 2002 a operação do SIPAM (Sistema de Proteção da 

Amazônia), inicialmente com base no aparato tecnológico desenvolvido no escopo 

do contrato SIVAM, através do qual foi implantada uma extensa rede de sensores, 

ampliada a rede telecomunicações da região, adquirido hardware, e desenvolvido 

software de aquisição e fusão de dados, no valor de 1,4 bilhões de dólares.  

• Os efeitos regionais mercantilização da natureza (Becker, 2002), que poderão 

incentivar para a recuperação de áreas degradadas para plantio de florestas como 

sumidouro de carbono (e.g., Protocolo de Kioto); 

E, mais a longo prazo: 

• A implantação de redes de pesquisa e desenvolvimento na Amazônia, em especial 

voltadas ao desenvolvimento de usos sustentáveis e à biotecnologia, criando 

alternativas econômicas para a população e o fortalecimento da indústria local. 

• Aumento da consciência global em relação às questões ambientais e sociais, 

aumentando o interesse pelos os denominados produtos “verdes”, e a atribuição de 

valor à natureza, incluindo o custo de degradação ambiental ao valor dos produtos 

de determinada atividade. Em conjunto, estes fatores podem aumentar a viabilidade 

econômica de projetos de uso sustentável. Por exemplo, a questão da certificação da 

madeira proveniente de áreas com manejo adequado; 

Logo, na elaboração de modelos/cenários sobre a evolução do uso e cobertura do solo 

na Amazônia, devem ser considerados os condicionantes acima mencionados, em 

adição aos fatores que influenciam diretamente o processo de tomada de decisão dos 



diferentes atores envolvidos nas atividades econômicas preponderantes na região (e aos 

fatores macroeconômicos associados), como colocado na seção anterior. 

 Finalmente, outro aspecto da maior relevância a ser considerado na elaboração de tais 

modelos é a constatação de que existem diferentes espaço-tempo na Amazônia, com 

velocidades de transformação distintas, podendo ser identificadas três sub-regiões 

(Becker, 2001 e 2000): 

• Amazônia Oriental e Meridional: correspondendo ao Arco povoado a leste e sul 

da floresta, isto é, às áreas desmatadas do sudoeste do Pará a agroindústria mato-

grossense, com expansão para Tocantins e Rondônia. Trata-se do grande cinturão da 

soja e das pastagens plantadas, onde a produção domina sobre a conservação. 

Segundo a autora, a rigor, esta área não deveria mais integrar a Amazônia Legal. A 

principal questão nesta área é a redução da instabilidade, a recuperação de áreas 

degradadas e evitar a expulsão de pequenos produtores pela expansão da soja. 

• Amazônia Central: área cortada pelos novos ENID, estendendo-se do centro do 

Pará à futura Porto-Velho Manaus pavimentada. Trata-se de uma extensa zona 

passível de expansão, em velocidade máxima nos eixos, de atividades valorizadas, 

como é o caso da soja. Possui também uma grande quantidade de áreas florestais, 

UC e terras indígenas, o que a torna extremamente vulnerável, e onde o foco de 

ação política deve procurar compatibilizar produção e conservação, como 

discutido anteriormente. Nessa sub-região,  a autora vê como essencial a realização 

do ZEE, acompanhado de mecanismos eficientes de monitoramento, fiscalização e 

controle. 

• Amazônia Ocidental: área que, permanecendo à margem dos ENID, é comandada 

ainda pelo ritmo da natureza. É imensa a sua potencialidade, não só em florestas, 

mas também em disponibilidade de água e recursos minerais. Além disso, a socio-

diversidade das populações indígenas e tradicionais é uma grande riqueza dessa sub-

região. Outras características da região são: a concentração econômica em Manaus; 

o peso do narcotráfico e de agentes externos de um lado, e de índios e militares de 

outro; a vulnerabilidade da fronteira; e relativa ausência de UC e terras indígenas na 

sua parte central. Tais características sugerem que  esta sub-região apresenta 



possibilidades de implantação de um padrão de desenvolvimento sustentável, 

baseado em circulação fluvial e produtos sofisticados, sendo no entanto necessária a 

criação de áreas de proteção e o fortalecimento da defesa das fronteiras. Nessa sub-

região, a autora vê como essencial a atuação do SIPAM, voltado tanto à questão 

ambiental, quanto à questão da expansão do narcotráfico. 

4.6 Modelagem de mudanças de uso e cobertura do solo na Amazônia 

Nesta seção é apresentada uma visão geral sobre os tipos de modelos de mudanças de 

uso e cobertura do solo encontrados na literatura. O objetivo não é apresentar uma 

revisão abrangente sobre o assunto7, mas sim um exercício de entendimento inicial 

sobre os objetivos e categorias de modelos existentes e sobre as tendências futuras, 

para situar melhor a discussão sobre a aplicação dos modelos à realidade amazônica. 

Nesse sentido, são apresentados exemplos de modelos anteriormente aplicados à 

Amazônia, mas não os resultados obtidos pela aplicação de tais modelos.  

Como discutido na introdução deste documento, a questão de mudanças de uso e 

cobertura do solo ganhou relevância devido aos possíveis impactos negativos associados 

a elas, a nível local, regional e, especialmente, global. Neste sentido, cientistas de 

diversos domínios, em especial ciências ambientais e economia, iniciaram o 

desenvolvimento de modelos quantitativos8 de mudanças de uso e cobertura do solo.  

Em linhas gerais, pode-se dizer que diferentes modelos foram desenvolvidos com o 

objetivo de responder uma ou mais das questões abaixo: 

                                                

7 Briassoulis (1999) apresenta uma abrangente revisão sobre as teorias e modelos de mudanças de uso e 

cobertura do solo. Lambin (1997) apresenta uma análise sobre os tipos de modelos de desflorestamento e 

seus objetivos.  Especificamente em relação a modelos econômicos de desflorestamento, Kaimowitz e 

Angelsen (1998) apresentam uma excelente revisão. A categorização apresentada nesta seção é baseada 

nestas três revisões, nas quais podem também ser encontradas referências a outras revisões e aos diversos 

modelos existentes. 

8 Outras atividades científicas, como análises qualitativas e formulação de teorias de uso e cobertura do 

solo não são abordados neste ensaio. 



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

causas/fatores determinantes da mudança (“drivers”); 

• Prever quais, quanto, onde e/ou quando mudanças deverão ocorrer (não 

necessariamente todas as questões respondidas pelo mesmo modelo); 

• Analisar como determinados eventos/medidas poderão influenciar mudanças, 

através da análise de cenários, sendo este objetivo complementar ao anterior. 

Normalmente, os modelos de mudanças de uso/cobertura do solo fazem parte de estudos 

mais abrangentes (por exemplo, análise dos impactos de mudanças previstas em 

determinado habitat, elaboração de planejamentos urbanos ou regionais adequados, 

análise de medidas mitigatórias, modelagem de mudanças globais, etc.) cujo foco, 

juntamente com as características da área de estudo e dados de interesse, determinam os 

objetivos específicos e as características dos modelos.  

De acordo com as suas características, os modelos podem  ser categorizados de 

diversas formas. Neste ensaio, apresenta-se uma visão geral das possíveis classificações 

de acordo com: (a) escala; (b) tratamento dado às causas das mudanças; (c) tipo de 

mudança analisadas; (d) tipo de formulação matemática, (e) espacialização; (f) 

proveniente de domínios específicos ou integrados; (g) tratamento dado à dimensão 

temporal. Estas categorias são detalhadas abaixo: 

a) Escala local, regional ou global: adota-se, neste ensaio, a definição de Kaimowitz 

e Angelsen (1998)  em  relação aos termos local (unidade mínima de análise é a 

propriedade rural ou empresa) e regional (unidade mínima de análise são regiões, 

correspondendo a células regulares ou irregulares, municípios ou outra divisão 

territorial); genericamente, considera-se como em escala global modelos macro que 

analisam todo o globo e/ou cujas unidades de análise são países. Nota-se que, nesta 

organização, a escala regional pode incluir estudos em áreas de interesse de 

dimensões bastante distintas, nas quais não se modela explicitamente o 

comportamento e as características dos proprietários/empresas individuais. Por outro 

lado, os modelos locais, são muito úteis para explicar o processo de decisão dos 



agentes. Dependendo da escala, diferentes variáveis endógenas e exógenas9 são 

consideradas. Idealmente, deveria ser possível associar modelos em diferentes 

escalas, tratando de forma adequada as transições/agregações de variáveis entre 

escalas. 

b) Tratamento dado às causas das mudanças, que deveriam, idealmente, ser 

separadas em três níveis: fontes de mudanças (variáveis relacionadas às possíveis 

decisões dos agentes, por exemplo, decisões gerenciais, alocação da terra, alocação 

de capital, etc.), causas imediatas (variáveis associadas aos parâmetros de decisão e 

características dos agentes, por exemplo, acessibilidade, preços dos produtos 

localmente, riscos, fatores ambientais, tecnologias disponíveis) e causas 

subjacentes (“underlying”, como políticas governamentais, preços dos mercados 

globais, tendências macroeconômicas, tecnologia).  Este é considerado por 

Kaimowitz e Angelsen (1999) um aspecto muito importante10, mas ignorado na 

maior parte dos modelos, que normalmente misturam as causas imediatas (micro)  e 

as causas subjacentes (macro),  dificultando a modelagem do processo de decisão 

dos agentes. Além disso, as causas imediatas são influenciadas pelas causas 

subjacentes o que pode ocasionar distorções nos modelos.  

c) Tipo de mudança analisadas, isto é, mudanças de uso em áreas urbanas, mudanças 

entre culturas agrícolas, processo de desflorestamento, desertificação, etc. O tipo de 

mudança analisada  influencia a escala de estudo, as transições e as variáveis 

endógenas e exógenas a serem consideradas. 

d) Formulação matemática. Esta categorização é subdivida de acordo os objetivos 

dos modelos: 

                                                

9 Variáveis endógenas são calculadas pelo próprio modelo; variáveis exógenas são parâmetros de entrada, 

calculadas externamente ao modelo. 

10 Embora os autores apresentem esta questão no contexto de modelos de desflorestamento, elas são 

extrapoláveis a estudos genéricos de mudanças de uso e ocupação.  



• Para fins de explanação,  são normalmente utilizados modelos de dois tipos: 

analíticos (equações algébricas que traduzem teorias formalmente, permitindo 

que cientistas testem as implicações de suas suposições) ou empíricos 

(normalmente baseados em técnicas estatísticas de regressão linear, associando 

dados sobre mudanças a variáveis causais, de forma espacializada ou não). Nesta 

última categoria, destacam-se os  modelos econométricos11. Vale ressaltar que 

os métodos de regressão linear estabelecem uma associação de significância 

estatística entre variáveis, mas não uma relação causal, isto é, modelos baseados 

em regressão são uma técnica útil para explorar a existência de possíveis ligações 

entre variáveis. Além disso, deve-se atentar para a auto-correlação espacial entre 

variáveis, que pode interferir análise, principalmente se o objetivo do estudo for 

analisar a influência de cada variável independente. 

• Para fins de previsão, os modelos podem ser classificados em modelos de 

processo (determinísticos) ou  estocásticos. Entre os modelos preditivos, 

destacam-se os modelos de simulação espaço-temporal, baseados, por exemplo, 

em cadeias de Markov (estocásticos, baseados em probabilidades de transição), 

autômatos celulares (cujas regras de transição podem ser estocásticas, 

determinísticos ou mistas) ou outras técnicas. Cabe ressaltar dois aspectos 

importantes em relação a modelos preditivos: (a) a previsão (“qual”, “onde”, 

“quando”, “quanto”) só pode ser realizada depois da questão “porque” ter sido 

respondida; alguns modelos de simulação são acoplados a modelos estatísticos 

espacializados que visam a identificação dos fatores explanatórios, normalmente 

com base em regressão linear (e.g., CLUE); (b) modelos de simulação que 

extrapolam condições atuais, com base em análises estatísticas, só são válidos 

para previsões de curto e médio prazo (e.g., 5 a 10 anos), pois mudanças em 

                                                

11 Modelos econométricos consistem da aplicação de técnicas de regressão múltipla à análise de 

problemas envolvendo demanda/oferta, para os quais um conjunto de técnicas especializadas foram 

desenvolvidas. Técnicas empregadas nestes modelos são Mínimos Quadrados Ordinários e/ou estimativa 

por  Máxima Verossimilhança, entre outras. 



condições políticas, institucionais ou econômicas podem causar rápidas 

mudanças nas taxas e direção de mudança.  

e) Espacializados ou não, podendo ser subdivididos em duas subcategorias: (a) os que 

utilizam como entrada dados espacializados (normalmente matriciais); e (b) 

provendo resultados espacializados (isto é, respondem o "onde"). Um aspecto desta 

categorização é a forma de integração dos modelos a Sistemas de Informação 

Geográfica (SIG), que pode variar de fracamente acoplados (a  maior parte dos 

casos), na qual os dados são transferidos entre os modelos e os SIG através de 

arquivos, até completamente integrados a ambientes SIG que suportem a construção 

de modelos. 

f) Integrados ou provenientes de domínios específicos. Historicamente, modelos de 

mudança de uso e cobertura do solo foram propostos em diferentes disciplinas com 

pouca integração. Por exemplo, modelos de uso do solo foram inicialmente 

propostos em geografia, economia regional e urbana, visando a aplicações em 

planejamento. Outros exemplos são modelos explanatórios econométricos para 

desflorestamento. Por outro lado, em disciplinas como ecologia da paisagem, 

ecologia, ciência florestal e ambiental, também foram desenvolvidos modelos, 

enfocando principalmente os aspectos biofísicos, dando pouca ênfase (ou mesmo 

ignorando) aos determinantes sócio-econômicos, institucionais, políticos, etc.  Os 

ecologistas da paisagem são os precursores na utilização de modelos espacializados, 

em especial modelos de simulação baseados em cadeias de Markov. A tendência 

atual são modelos integrados, que englobem as diversas disciplinas, combinando 

estes diversos aspectos. Modelos integrados são, normalmente, constituídos de 

diversos sub-sistemas (e.g., econômico, ambiental, alocação), que atuam em 

diferentes escalas, nas quais atuam as diferentes variáveis causais.  

g) Tratamento do tempo: finalmente, os modelos podem ser caracterizados em 

relação à sua capacidade de lidar com a heterogeneidade espaço-temporal, variando 

de modelos completamente estáticos, isto é, nos quais as condições iniciais são 

mantidas (e.g., modelos de Markov puros, nas quais as probabilidades de transição 

não são alteradas durante a simulação) com gradação até modelos dinâmicos, nos 

quais as variáveis e condições podem ser alteradas de acordo com sua própria 



temporalidade (por exemplo, por “triggers” para atualização de cada variável ou 

pela agregação de modelos com dimensões temporais distintas). Modelos baseados 

em processos são mais adequados do que modelos estocásticos para incorporar tais 

modificações no comportamento do sistema, sejam tais mudanças biofísicas ou 

sócio-econômicas. 

Em suma, modelos distintos atendem objetivos de pesquisa distintos. O Projeto LUCC é 

uma iniciativa no sentido de promover a sinergia entre os diversos grupos que pesquisa, 

como previsto nos focos de atuação e tarefas sugeridos pela estratégia de 

implementação do Projeto (Lambin et alii, 1999). 

Com base nas referências consultadas, pode ser identificada uma tendência geral no 

sentido da realização de estudos multi-escala, e da elaboração de modelos 

espacializados, integrados e dinâmicos, que forneçam, em conjunto com estudos de 

diagnóstico, o arcabouço necessário para o entendimento dos processos de mudanças, 

das suas causas nas diversas escalas, assim como a realização de previsões consistentes 

de curto (e.g., 1 a 2 anos), médio (e.g., 10 a 15 anos) ou longo prazo (e.g., 50 anos). 

Tais modelos devem, entre outros requisitos, incorporar o processo de decisão dos 

agentes envolvidos nas mudanças; tratar adequadamente as relações causais dentro e 

entre as diversas escalas; possibilitar o "feedback" entre os diversos sub-sistemas (e.g., 

ambiental, econômico, populacional e uso do solo); tratar adequadamente a questão da 

dinâmica temporal dos diferentes fatores/sub-sistemas envolvidos; lidar com mudanças 

tecnológicas; e incorporar o papel de políticas, tratados ou outros eventos que possam 

alterar rapidamente o rumo das mudanças.  



4.7 Exemplos de modelos 

Embora o objetivo deste capítulo não seja apresentar uma revisão completa dos modelos 

existentes e já aplicados à Amazônia, são mencionados abaixo exemplos12 para ilustrar 

os diferentes objetivos e características de modelos distintos: 

• Exemplos de modelos empíricos explanatórios, desenvolvidos para explicar as 

causas do desflorestamento na Amazônia brasileira: (a) os modelos econométricos 

de Eustáquio Reis do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), publicados 

em Reis e Margullis (1991), Reis e Guzmán, (1994) (citados por Kaimowitz (1999)) 

utilizando dados "cross section" de municípios, incluindo dados de desflorestamento 

obtidos de imagens de satélite; (b) o modelo econômico, desenvolvido por Pfaff 

(1999), que estima os determinantes do desmatamento na Amazônia brasileira 

utilizando os dados municipais previamente utilizados por Reis, integrados a 

informações sobre desflorestamento obtidos de imagens de satélite; (c)  

recentemente, Caldas (2001) desenvolveu um modelo econométrico para o 

entendimento das forças microeconômicas determinantes no processo de decisão dos 

produtores em áreas de colonização, ao longo da rodovia Transamazônica, com base 

em dados espacializados dos lotes, dados sócio-econômicos primários e imagens de 

Sensoriamento Remoto; 

• Exemplos de modelos de simulação: (a) DELTA ("Dynamic Ecological-Land 

Tenure Analysis"), que integra modelos sócio-econômicos e ecológicos, sendo 

constituído de três sub-modelos ligados que simulam respectivamente, a difusão da 

colonização, a mudança do uso da terra e a liberação de carbono. Delta é um modelo 

espacializado que simula estocasticamente o comportamento de proprietários (escala 

local), podendo também ser aplicado também a escalas regionais, estimando a 

magnitude do desflorestamento e sua localização. No entanto, é importante notar que  

modelo não visa simplesmente a predição, mas foi concebido como um instrumento 

de investigação do destino da paisagem, no caso de uma região amazônica, a partir 

                                                

12 Vários outros modelos são citados em Koimowitz e Angensen (1999), Lambin (1997). 



dos processos de decisão de uso do solo adotados por diferentes colonos com 

diferentes perfis. O modelo foi aplicado recentemente a áreas colonização em 

Rondônia, com base em levantamentos de campo, imagens de Sensoriamento 

Remoto, dados do cadastro fundiário, vegetação, adequação, rede viária, etc. (Frohn 

et alii, 1996); (b) DINÂMICA , um modelo de simulação baseado em um autômato 

celular modificado no qual as regras de transição são estocásticas, desenvolvido pelo 

Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG (Universidade Federal de Minas 

Gerais).  O modelo foi aplicado por Soares (1998) a uma área de colonização recente 

no Mato Grosso, para estudar os padrões espaciais gerados pela dinâmica da 

paisagem. 

Para finalizar esta seção, são apresentados como exemplos dois arcabouços de 

modelagem existentes atualmente, cujas características estão na direção das tendências 

apontadas na seção anterior13:  

• CLUE (Conversion of Land Use and its Effects), sendo desenvolvido na 

Wageningen Agricultural University, Holanda, é um modelo espacializado, 

integrado, multi-escala, dinâmico, permitindo "feedbacks" entre os vários 

subsistemas. A modelagem é realizada em duas etapas: inicialmente, um modelo de 

regressão linear é aplicado a dados passados e atuais, para determinar quais os 

fatores biofísicos e sócio-econômicos determinam as mudanças; numa segunda 

etapa, os resultados desta análise são utilizados para explorar possíveis futuros 

dentro de um arcabouço espacializado, usando cenários de futuros desenvolvimentos 

sócio-econômicos. Isto é realizado através de diferentes módulos: um módulo 

calcula a demanda e outro a capacidade de produção para cada tipo de uso em cada 

célula. A demanda é então alocada às diversas células por um terceiro módulo, de 

acordo com a capacidade de produção calculada para cada célula, usando um 

esquema de equações de regressão. O modelo foi aplicado para analisar mudanças 

                                                

13 O projeto do modelo CLUE é endossado pelo Projeto LUCC. Outros arcabouços endossados são: 

IMPEL e IISAA LUC. As informações sobre os arcabouços CLUE e Autômatos celulares foram extraídas 

da análise apresentada por Briassoulis (1999) e de referências dos desenvolvedores dos modelos, 

Verdburg et alii (2001) e White e Engelen (2002). 



em vários países, como Equador, Costa Rica, Java e China. Na China, 

especificamente, foram analisadas mudanças entre de culturas agrícolas (Verdburg e 

Veldkamp, 2001). Briassoulis (1999)  afirma que o modelo pode ser aplicado 

principalmente como ferramenta de análises preditivas regionais e nacionais, mas 

critica o modelo em termos da sua capacidade explanatória. A autora sugere que as 

análises exploratórias do primeiro passo deveriam ser complementadas com outros 

tipos de análises estatísticas mais qualitativas, para melhor identificação dos fatores. 

Também é criticada a falta de uma base teórica rigorosa. 

• Modelos Integrados baseados em Autômatos Celulares. Autômatos celulares são 

definidos por: um espaço celular; normalmente 2D; a definição da vizinhança da 

célula; um conjunto de estados possíveis para as células; e um conjunto de regras de 

transição. Um exemplo importante de arcabouço baseado em autômatos celulares é o 

modelo desenvolvido por White e Engelen (2001) para a ilha de Santa Lúcia, 

visando explorar  possíveis efeitos ambientais, sociais e econômicos  de mudanças 

climáticas hipotéticas. O modelo é composto de dois níveis: macro e micro. O nível 

macro é constituído pelos sub-sistemas Natural, Social e Econômico, ligados entre 

si, que calculam os parâmetros das regras de transição e as passam para o nível 

micro; o nível micro é constituído do autômato celular, no qual as mudanças de 

classes de uso são efetivamente simuladas. As regras de transição estabelecidas 

neste modelo específico consideram a atratividade da vizinhança, a adequabilidade 

de cada célula/região para determinado tipo de uso e a acessibilidade da célula. A 

adequabilidade pode mudar durante a execução do modelo, de acordo com 

mudanças estabelecidas no sub-sistema Natural. Segundo Briassoulis (1999), este 

tipo de modelo é interessante por permitir a integração de macro e micro fenômenos 

e processos de decisão;  pelo fato das regras de transição podem ser definidas de 

diversas maneiras, sendo possível testar diferentes teorias e integrar modelos macro 

dinamicamente; e, finalmente, por serem facilmente integráveis a sistemas SIG. 



 

4.8 Conclusão 

Esta seção apresenta uma discussão sobre a aplicabilidade de modelos quantitativos à 

realidade da Amazônia, considerando as tendências atuais no desenvolvimento de tais 

modelos e a dinâmica da região.  

Inicialmente, é importante reforçar, com as palavras de Bertha Becker, o que foi 

discutido na Seção 4:  “A História não se repete”. No caso da Amazônia, esta afirmação 

de efeito reflete bem a dificuldade envolvida na tentativa de prever o futuro, 

principalmente se considerados dois fatores: (a) a importância que tiveram as políticas 

públicas desenvolvimentistas no processo histórico de ocupação do território, e o fato 

que as políticas públicas de hoje serem uma combinação do modelo das décadas 

passadas (exógeno), com um novo modelo (endógeno), que visa o desenvolvimento 

sustentável; (b) os tipos de uso do solo em expansão atualmente (e, consequentemente, 

os atores envolvidos) são distintos dos preponderantes nas últimas décadas (por 

exemplo, projetos conservacionistas e ONG; agricultura capitalizada e empresários 

rurais; exploração madeireira tecnificada e empresas internacionais). 

Nesse sentido, a Amazônia passa hoje por um período de inflexão. Some-se a isto a 

heterogeneidade biofísica e sócio-econômica da região, idéia que é claramente 

expressa pelas três sub-regiões propostas por Bertha Becker, em termos dos diferentes 

espaço-tempo de transformação; e, finalmente, mas não menos, a diversidade de 

interesses econômicos, nacionais e internacionais, ambientais legítimos e geopolíticos, 

que exercem sua influência na região, e os interesses das populações locais, que lutam 

pela própria sobrevivência e permanência na região. 

Assim, voltamos ao tema central deste ensaio:  como modelos quantitativos de 

mudanças de uso e cobertura do solo podem ser elaborados de modo a contribuir 

positivamente para a construção deste futuro? Como um cenário tão complexo e 

diversificado pode ser incorporado a modelos quantitativos? Algumas sugestões são 

colocados abaixo no sentido de fomentar uma discussão sobre o assunto: 



• A situação é muito complexa para ser reduzida à questão da previsão da taxa ou 

localização do desflorestamento, que esconde em uma mesma medida todas as 

especificidades relativas às diversas atividades econômicas da região. 

• Do mesmo modo, as características do processo de decisão dos diversos atores da 

região, dentro de cada atividade produtiva e/ou conservacionistas precisam ser 

melhor entendidas, através de estudos e modelos locais, que subsidiem a elaboração 

de  modelos regionais adequados. 

• Ainda nesta linha, a questão da regionalização é muito importante, tanto as macro 

regiões definidas anteriormente, quanto o estudo das cadeias produtivas nas quais 

determinada região se insere. Isto é, os fatores determinantes podem ser específicos 

não somente da atividade produtiva, mas também das características da atividade 

produtiva em determinada região. 

• Em termos de objetivos, a elaboração de tais modelos não deveria visar apenas a 

previsão de taxas ou localização de mudanças (algo que se aproxima da 

"numerologia" em uma região tão complexa e diversa). Mas sim, propiciar um 

ambiente de investigação para o entendimento dos processos de mudança e 

para a construção de possíveis futuros, nos quais cenários pudessem ser 

construídos a partir de diferentes condicionantes políticos, institucionais e sócio-

econômicos. 

• Este ambiente deveria permitir, não apenas a integração de modelos em diferentes 

escalas, mas também a análise de como os diversos fatores determinantes 

influenciam os processos nas diversas escalas. 

• Uma questão que não pode ser minimizada é a dificuldade em relação à obtenção de 

dados espacializados históricos na Amazônia para calibração dos modelos, 

principalmente se o foco for classes de uso, e não de cobertura (e.g., 

desflorestamento).   

• Em relação à técnica de modelagem, uma primeira análise preliminar indica que 

modelos explanatórios baseados em regressão linear, com base em dados passados, 

podem não ser adequados para incorporar a toda a heterogeneidade espaço-temporal 



da região. Do mesmo modo, modelos completamente estocásticos de simulação 

poderão apresentar dificuldades com a dinâmica da região, assim como para capturar 

eventos externos como mudanças comportamentais ou mudanças políticas.  Numa 

opinião inicial, talvez apressada, que modelos de simulação baseados em autômatos 

celulares, com regras de transição mistas, com componentes estocásticos e 

determinísticos (para processos conhecidos), parecem ser os mais flexíveis. Mas este 

tópico precisa ser muito melhor estudado.  

Em suma, o que se sugere no caso da Amazônia é a realização de estudos integrados e 

multi-escala (como proposto no escopo do projeto LUCC), que possibilitem o 

entendimento dos processos de mudança decorrentes de atividades produtivas 

específicas, e então a agregação deste conhecimento em termos de mudanças 

regionais/globais.   

Para apoiar tais estudos, seria interessante o desenvolvimento de um arcabouço de 

modelagem, integrado a um ambiente SIG e a um Banco de Dados Geográfico, que 

permitisse: a construção de cenários (para a análise de futuros alternativos e 

incorporação de condicionantes exógenos, e.g., efetivação do Protocolo de Kioto); a 

regionalização da modelagem para áreas não homogêneas; a fácil 

modificação/integração de novos modelos (para testar diferentes teorias e métodos); e a 

integração de modelos inter-disciplinares (com interação entre eles), em diversas escalas 

e específicos para atividades econômicas distintas. 
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