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CAPÍTULO II

A ÁREA DE ESTUDO E O MODELO CONCEITUAL DA DINÂMICA DE
PAISAGEM

2.1 INTRODUÇÃO

Como observado no capítulo anterior, a compreensão das relações de um meio-

ambiente e sua dinâmica requer uma visão integrada dos aspectos físicos e biológicos de

sistemas naturais em relação às suas interações com os fatores sócio-econômicos e

políticos; por conseguinte, modelos de paisagem devem considerar o papel do Homem

como a força principal de organização e mudanças do espaço geográfico.

É com este propósito que este capítulo se dedica a uma descrição da área de

estudo. Seus modelos de ocupação são revistos e contextualizados frente ao quadro de

colonização amazônica, em relação aos seus aspectos ecológicos e à sua dinâmica

ambiental - descrita pelos processos de desmatamento, de uso do solo e de recuperação

florestal em eventuais áreas abandonadas. Sob esta ótica, a área de estudo servirá como

um rico material para se identificar as principais variáveis espaciais que irão substanciar

a concepção do modelo conceitual de mudanças dessa paisagem de fronteira de

colonização amazônica.

2.2 A ÁREA DE ESTUDO

A região selecionada para o desenvolvimento desta tese corresponde a uma

porção do norte do Estado do Mato Grosso, dentro da região conhecida como Nortão.

Situada imediatamente ao sul da divisa do Estado do Pará com o Mato Grosso, ela

ocupa uma parte da borda sul da Amazônia Legal brasileira, que abrange parte dos

municípios de Terra Nova, Nova Guarita, Peixoto de Azevedo, Matupá, Guarantã do
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Norte e Novo Mundo. Assim, a área de estudo estende-se entre os paralelos 9o30’ e

10o45’ Sul e  meridianos 54o00’ e 55o30’ Oeste, onde ocupa uma extensão de 19 289

km2. São seus limites, além dos meridianos acima citados, as divisas dos municípios de

Nova Guarita e Terra Nova ao sul, e a divisa do Mato Grosso com o Pará ao norte.

Como mostrado pela Fig. 2.1, a interseção da BR-080 com a BR-163 - que liga Cuiabá a

Santarém no Pará - pode  ser considerada como seu ponto central.

Região de Estudo

MATO GROSSO

Sinop

São Felix
do Aracuaia

Aripuanã

CUIABÁPontes de
Lacerda

Cáceres
Rondonópolis

3

Fig. 2.1 - Área de Estudo
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2.3 A PAISAGEM ORIGINAL

A paisagem natural dessa região corresponde a uma área de transição ecológica,

típica da borda da bacia amazônica. Isto se explica pela influência marcante do seu

clima úmido e quente (Fig. 2.2) e pela compartimentação do relevo, que fizeram com

que essa região desenvolvesse uma paisagem heterogênea, similar às áreas de tensão

ecológica, onde diversas fisionomias vegetais ocorrem lado a lado, quer seja em forma

de enclaves ou de ecótonos.
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Fig. 2.2 - Precipitação média mensal medida pela estação de Matupá. As médias anuais
situam-se em torno de 24oC , ficando a amplitude térmica das médias mensais menor do
que 5oC. A precipitação é elevada, situando acima de 2200 mm anuais, mas com uma
estação seca de cerca de 3 meses.

Correspondendo a grande parte da bacia hidrográfica do Rio Peixoto de

Azevedo, o seu arranjo fisiográfico se assemelha a forma de uma ferradura, atravessada

ao centro por esse rio e seus principais tributários. Assim, ela é limitada ao norte por um

relevo maciço contínuo em forma de rampa dissimétrica com inclinação para sudoeste,

denominado Chapada do Cachimbo e pela serra homônima, formada por um bloco mais

movimentado e retalhado, que descreve um arco em direção a Serra Formosa a sudeste,

para assim formar o divisor das bacias do Xingu, a nordeste, e Teles Pires/Tapajós a

oeste. Os trechos mais elevados nessa porção norte alcançam de 500 a 600 metros de



109

altitude. Já na borda sul encontram-se as elevações da Serra Formosa, a qual

corresponde ao rebordo setentrional da Chapada dos Parecis - extensa superfície

planáltica de formas tabulares com altitudes de 350 a 400 metros, desenvolvida sobre o

divisor de águas da Bacia do Amazonas com o Paraguai (MME, 1980) -. Circunscrita a

esses relevos, encontra-se uma superfície rebaixada que se prolonga para noroeste, onde

se integra à depressão interplanáltica da Amazônia Meridional. Essa se apresenta com

formas convexas suaves com a altimetria média de 200 a 300 metros, entremeadas a

largos vales planos e a formas de relevos residuais tabuliformes. Por fim, uma depressão

similar a essa também ocorre ao longo do Rio Iriri em direção ao sul do Pará (Fig. 2.3).

245 598 m

CHAPADA DO CAHIMBO

SERRA FORMOSA

SERRA DO CACHIMBO

BACIA DO RIO IRIRI

BACIA DO RIO PEIXOTO

3

Fig. 2.3 -  Mapa de relevo sombreado da região de estudo. Observam-se aí os blocos
elevados constituídos pela Chapada e Serra do Cachimbo ao norte e  a sua ligação em
forma de arco em direção a Serra Formosa ao sul.
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Como resultado dessa distribuição fisiográfica, encontram-se diversas unidades

de paisagem, função da forte correlação das formações vegetais com as formas descritas

de relevo e seus solos associados (Fig 2.4 e 2.5). São, portanto, encontrados na região,

de acordo com a classificação de VELOSO; GOES-FILHO (1982), desde manchas de

cerrado, cerradões, florestas aluviais, floresta estacional semi-decidual, floresta

ombrófila aberta a até mesmo floresta ombrófila densa (Fig. 2.6).

Nesse âmbito, ocorrências de formações de cerrado e cerradões se encontram

associadas aos topos planos da Chapada e Serra do Cachimbo, à parte da Serra Formosa

e aos relevos residuais da superfície rebaixada. O cerradão tem uma distribuição

acentuada nessas regiões, desenvolvendo-se principalmente sobre solos podzólicos

vermelho-amarelos distróficos, e deixando para o cerrado as áreas de solos

depauperados, como as coberturas arenosas e os solos concrecionários ou extremamente

litólicos (MME, 1980). O cerradão encontra-se também presente nas encostas, onde

passa a ser sucedido por uma vegetação florestal cuja a decidualidade cresce à medida

que as elevações se tornam mais íngremes. Nestes locais desenvolve-se

preferencialmente a floresta estacional semi-decidual tropical, a qual ainda aparece

formando grandes tratos ao sul da região, em áreas de latossolos profundos sobre o

relevo preservado do Planalto dos Parecis. Já a floresta aluvial ocupa as planícies e

terraços alagáveis do Rio Peixoto de Azevedo e de seus principais tributários. Por sua

vez, a floresta ombrófila aberta ocorre sobre os terrenos dissecados da superfície

rebaixada, os quais possuem solos podzólicos vermelhos, em geral mais profundos. Na

porção leste da região, a floresta ombrófila aberta se intercala com a floresta estacional

semi-decidual, se concentrando a primeira nas áreas mais úmidas próximas às

drenagens, enquanto a floresta ombrófila densa ocupa a porção ocidental em direção ao

centro da Bacia Amazônica, podendo ainda ocorrer em manchas de solos mais férteis,
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do tipo terra roxa, originados principalmente de rochas vulcânicas. Finalmente, devem

ser citadas as extensas áreas de ecótonos ou contatos ecológicos entre as diversas

fisionomias vegetais.

Esta paisagem ou cenário natural, como descrito acima, foi palco então de uma

das mais rápidas e profundas transformações ambientais já presenciadas no Planeta. A

seguir será descrito um pouco dessa fascinante história.

1 2 3 4 5 6 7 8

3

LEGENDA:

1- FLORESTA OMBRÓFILA DENSA, 2 - FLORESTA OMBRÓFILA ABERTA, 3 - ECÓTONO 4 -
FLORESTA ESTACIONAL SEMI-DECIDUAL, 5 - FLORESTA ALUVIONAR, 6 - CERRADÃO, 7 -
CERRADO, 8 - CAMPO RUPESTRE.

Fig. 2.4 -  Mapa de vegetação elaborado por este trabalho.
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HPGD -
LVd1 -

LVd3 -

LVd5 -
LVd6 -
PVd1 -
PVd3 -
PVd7 -
PVd8 -

PVd15 -
Scd2 -
Scd4 -
AQa7 -
Rd4 -

Rd6 -
PVd17 -
AR -
Rd3 -
LED -

LEGENDA

Gley pouco húmico distrófico

Latossolos vermelho-amarelos distróficos

Podzólicos vermelho-amarelos distróficos

Podzólicos vermelho-amarelos distróficos

Latossolos vermelho-escuros distróficos

Podzólicos vermelho-amarelos distróficos

Solos concrecionários distróficos

Solos litólicos distróficos

Solos litólicos distróficos
Afloramento rochoso

Areias quartzosas distróficas

Fig. 2.5 -  Mapa de solos.
Fonte: Adaptado e reinterpretado por este trabalho a partir do MNE (1980)
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Fig. 2.6 - Painel dos tipos de vegetação

F.Ombrófila Densa

F. Ombrófila Aberta

F. Aluvionar

Cerrradão

Cerrado

F. Estacional Semidecidual
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2.4 HISTÓRICO DA OCUPAÇÃO DA REGIÃO

A partir de uma visão histórica, pode-se dizer que os projetos de colonização e

ocupação dessa região do norte do Mato Grosso resultaram do PIN - Programa de

Integração Nacional criado pelo regime militar (1964-1985). Lançado em 16 de junho

de 1970 (SCHAEFER, 1985), após uma maciça campanha publicitária promovida pelo

governo do Presidente Emílio Garrastazu Médici (1969 -1974), o PIN tinha como

objetivo assentar milhares de colonos nas terras situadas ao longo das rodovias a serem

abertas na Amazônia (MORAN, 1993). Com isso pretendia-se garantir, de acordo com a

visão do governo militar da época, a ocupação dessas fronteiras nacionais e assim

assegurar o domínio sobre este vasto território, sabidamente rico em recursos naturais

(MALAVOLTA , 1995).

Com o lançamento do PIN, o governo militar deu início a construção das

rodovias  Transamazônica e Cuiabá-Santarém e criou o INCRA - o Instituto Nacional

de Colonização e Reforma Agrária -, com as finalidades de promover, coordenar,

controlar e executar a colonização e a reforma agrária e ainda o cooperativismo, o

associativismo e a eletrificação rural (SCHAEFER, 1985). Já em 1973, a crise do petróleo

fez diminuir o ímpeto de construção de estradas pela Amazônia, possibilitando apenas a

abertura do acesso principal dessas rodovias (MORAN, 1993), e partir de 1974, o custo

de colonização com pequenos colonos e mudanças na presidência do país fez com que a

colonização oficial passasse a um segundo plano em favorecimento da colonização

particular - modalidade definida como pessoa física ou jurídica de direito privado, que

tenha por finalidade promover acesso à terra e o seu aproveitamento econômico por

meio da divisão em propriedades adequadas à região considerada (SCHAEFER, 1985). O

INCRA passou então em 1976 a licitar imensas áreas na Amazônia para as firmas



115

colonizadoras - as quais seriam desmembradas em lotes de 100 a 200 hectares cada um -

e outras grandes parcelas de terra para indivíduos e corporação, sobretudo para o

desenvolvimento de pecuária extensiva (MORAN, 1993).

De acordo com SCHAEFER (1985), essa concessão de grandes parcelas de terra

financiáveis a longo prazo, mais a disponibilidade de recursos para as obras de infra-

estrutura e para a promoção de seus projetos, atraíram dezenas de empresas para atuar

neste tipo de colonização, sobretudo no norte do Estado do Mato Grosso. Ao lado da

colonização oficial e particular, a vasta oferta de terras nessa região promoveu também

um fenômeno conhecido como colonização espontânea, forma livre e desordenada de

ocupação, a qual segundo as palavras deste último autor “trata-se na prática de uma

verdadeira reforma agrária feita pelos próprios camponeses, agricultores ou posseiros

em épocas de migrações mais ou menos intensa”.

Dentro desse contexto, a ocupação da região em apreço aconteceu sob diversas

formas, quer seja pela aquisição de terras por grandes companhias agropecuárias ou por

uma série de projetos de colonização, formados sobretudo por cooperativas de pequenos

colonos do sul do Brasil, através da interveniência do INCRA ou diretamente deste, e

ainda pela ocupação espontânea das terras públicas e privadas, como no exemplo das

invasões das reservas florestais coletivas. Concorrentemente, essa região foi também

invadida por levas de garimpeiros vindos principalmente do sul do Pará em busca do

ouro encontrado em farta quantidade nos depósitos coluvionares e aluvionares do rio

Peixoto de Azevedo e de seus tributários (SOUZA, 1996).

Após mais de duas décadas e meia do início do fluxo de imigrantes para essa

região, os resultados acumulados de sua ocupação produziram um impacto devastador

no seu meio ambiente original, fazendo surgir uma paisagem modificada, na qual se

destaca uma miríade de manchas agrícolas e de pastagens, distribuídas através de
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diversas colônias agrícolas, formadas por lotes de tamanho médio de 100 a 50 ha, que se

dispõem ao redor das grandes propriedades das companhias agropecuárias e ao meio de

áreas de remanescentes florestais de suas últimas fronteiras virgens e de supostas

reservas de propriedades privadas, coletivas e arrecadadas pela União (Figs. 2.7 e 2.8).

Ainda como resultado deste quadro, houve o surgimento na região, em um

período de menos de quinze anos, de cinco municipalidades - Nova Guarita, Terra

Nova, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã, e mais recentemente Novo Mundo -, as

quais continham no censo de 1991 uma população residente de mais de 100 000

habitantes (SAWYER; SINGER, 1996).

Devido a este intricado quadro de ocupação, este trabalho baseou suas análises e

concepção do modelo de dinâmica de paisagem a partir da descrição de três subáreas

distintas (Fig. 2.8). As duas primeiras correspondem a subáreas de projetos de

colonização por pequenos colonos, a saber o de Terra Nova e o de Guarantã, sendo que

suas diferenças, basicamente, advêm do tempo de colonização, haja vista que a

ocupação da primeira iniciou-se cerca de 4 a 5 anos antes da segunda. Nesse aspecto,

suas análises de mudanças possibilitarão obter diferentes instantâneos da evolução

dessas paisagens de fronteira amazônica ao longo do tempo. Por último, selecionou-se

uma subárea característica da ocupação por grandes projetos de pecuária extensiva,

como representada pela região do município de Matupá, ocupada pelas fazendas da

Agropecuária Cachimbo2.1. Portanto, serão revistos a seguir os seus históricos e

modelos de colonização, em função dos diversos agentes, tipos de uso do solo e

conseqüentes processos ambientais, tendo em vista o propósito deste capítulo de

subsidiar a modelagem de dinâmica de paisagem.

                                                

2.1 Pode-se postular aqui uma outra hipótese de trabalho: Serão estas áreas substancialmente diferentes em
relação aos seus modelos de mudanças e às principais variáveis envolvidas?
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Fig.2. 7 -  Primeiros desmatamentos da região interpretados de imagem MSS de 1977

MATUPÁ

TERRA
NOVA

GUARANTÃ

J-1

Fig.2. 8 - Composição colorida TM 4R5G3B  georreferenciada da região de estudo -
maio/1994. Observa-se o padrão de difusão dos desmatamentos radiados a partir do eixo
da BR 163 com a BR 80. As subáreas selecionadas estão delimitadas em branco.
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2.4.1 A SUBÁREA DE TERRA NOVA

Região originalmente pertencente aos famosos índios gigantes Kreen-Aka-Rore,

a porção sul do rio Peixoto de Azevedo começou a ser ocupada por volta de 1973 com a

abertura da BR-163 . Segundo SCHAEFER (1985), já nesta época, somente um ano após

esses índios terem sido contactados e sua reserva criada na beira dessa rodovia, sua

população original de 300 indivíduos tinha se reduzido a 135, muito dos quais viviam

de mendigar comida e cachaça. Em 1974, o restante dos sobreviventes acabaram então

sendo removidos para a reserva do Xingu .

Em menos de 5 anos da chegada da BR-163 na região, suas margens já estavam

quase que por completo ocupadas e desmatadas. No entanto, é a partir de 1978 que se

acelera a ocupação dessas terras com a implantação do Projeto Terra Nova. Criado pela

COOPERCANA - Cooperativa Agropecuária Mista Canarana Ltda - do ex-pastor

luterano Noberto Schwantes, o projeto Terra Nova tinha como objetivo assentar as

inúmeras famílias de colonos que foram expulsas das terras dos índios Nonoai no Rio

Grande do Sul. Com o apoio do Presidente Géisel, também de formação luterana, o

projeto Terra Nova, contava com fartos créditos do governo para financiar a compra de

terra pelos colonos e o desenvolvimento do assentamento, o qual abrangia uma  área de

mais de 300 000 hectares (SCHWANTES, 1989). De acordo com este autor, as primeiras

famílias foram assentadas no lugar da atual cidade de Terra Nova, naquela época,

apenas um entroncamento da rodovia BR-163 com a  J-1 que conduz a Alta Floresta.

Tendo sido idealizado pelo ex-pastor a partir de sua vivência na Alemanha, o

projeto seguia, em linhas gerais, um antigo modelo de colonização da região da Floresta

Negra ao sul da Alemanha, que de certa forma teria sido adaptado ao tradicional modelo
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do INCRA2.2 (Fig. 2.9). Por assim dizer, ele era baseado na idéia de comunidades rurais,

organizadas em torno de agro-vilas. Uma família de colonos possuía um pequeno lote

urbano na agrovila,  representado por uma chácara de 2 hectares, e uma gleba de terras

de 100 hectares, situada no máximo a uma distância de alguns quilômetros de sua

residência. Cada agrovila, abrigando em média 80 a 100 famílias, deveria possuir posto

médico, armazéns, centro administrativo e escolas. Sua localização estaria também

idealizada para que cada uma estivesse separada da outra por cerca de 10 quilômetros.

O pensamento corrente de então era que cada agrovila viesse a constituir uma

cidade e consequentemente formar um município. No entanto, somente a agrovila de

Nova Guarita e o núcleo do projeto Terra Nova chegaram a constituir municípios, sendo

que das outras originais, em exemplo: Vila Planalto, Nonoai, Xanxerê e Miraguaí,

muitas não passam hoje de um aglomerado de sítios, servidos apenas por um centro

comunitário e uma pequena igreja local (Fig. 2.10). Como explica KOHLHEPP (1984),

essa rara ocupação das agrovilas amazônicas decorreu da não implantação das

facilidades planejadas e principalmente devido à distância de comutação diária do

colono entre a sua residência a ser fixada na agrovila e seu trabalho no campo, fazendo

com que ele acabasse por morar no seu lote rural.

                                                

2.2 Arquitetura baseada na hierarquia de lugares centrais (Cf. seção 1.3.2), cuja a unidade básica era a
comunidade, constituída por um conjunto de casas organizadas em torno de um campo de futebol, igreja
ou centro social e localizadas a cerca de 10 km uma da outra. A segunda unidade seria a agrovila, um
lugar para mais de 600 famílias, construídas a cada 20 km uma da outra e projetada para dispor de centros
administrativos, pequenos hospitais e lojas. Já a unidade de funcionalidade superior seria a rurópolis, um
centro administrativo com um raio de influência de cerca de 140 km e projetada para abrigar uma
população de 20 000 habitantes.  (KOHLHEPP, 1984; JORDAN, 1987).
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Fig. 2.9 - Arquitetura tradicional dos projetos de assentamento do INCRA.
Fonte: Jordan (1987)

TERRA NOVA

8  AGROVILA
7  AGROVILA

VILA ESTEIO

VILA XANXERÊ

VILA MIRAGUAÍ

VILA PLANALTO

VILA NONOAI

VILA
GUARITA

o

o

Fig. 2.10 - Modelo arquitetônico do Projeto Terra Nova, baseado na hierarquia
de lugares centrais e otimização de construção de estradas.
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Seguindo essa arquitetura, a região era então dividida em lotes rurais, a princípio

de 100 e depois 50 hectares, os quais eram demarcados a partir de travessões segundo

uma estrutura retangular. Esta estrutura tinha como objetivo principal a construção de

estradas mais curtas e assim facilitar a comunicação e escoamento dos produtos

agrícolas (Fig. 2.10).

Como o código florestal estabelece que qualquer propriedade na Amazônia legal

deve preservar o mínimo de 50% da cobertura arbórea (art. 44 do código florestal, lei n.

4 771, 15 de setembro de 1965), foram criados blocos de reservas florestais coletivas2.3,

consequentemente liberando o colono para o desmate completo do seu lote, o qual, em

geral, possuía, em função de se permitir sempre uma frente de acesso às estradas

vicinais, dimensão de 200 m de frente por 5000 m de fundo.

Todavia, esse sistema de reservas coletivas mostrou-se ineficaz, pois como o

sistema de posse do solo amazônico é baseado quase inteiramente na possessão física da

terra, sendo que documentações formais de títulos normalmente só ocorrem após o

desmatamento e ocupação da mesma (FEARNSIDE, 1985), a caracterização dessas

reservas florestais como área pública permitiu que elas fossem invadidas por levas dos

próprios colonos, novos aventureiros e grileiros profissionais. Ainda, a geometria

extremamente retangular da arquitetura escolhida, favoreceu uma extrema fragmentação

e aumento de margens dos remanescentes florestais, fazendo, por exemplo, que esses

estejam bastante sujeitos aos fogos oriundos das queimadas das pastagens vizinhas.

A situação idealizada do projeto de Terra Nova logo se confrontou com os

problemas advindos do mal planejamento, aliados à ineficiência, corrupção e

                                                

2.3 O modelo de reservas coletivas foi, no caso do projeto de Terra Nova, inspirado no modelo de
colonização  do sul da Alemanha. Hoje, a Floresta Negra é tida, em parte, como conseqüência das
concebidas reservas coletivas.
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desorganização da cooperativa, problemas estes que foram sobretudo acentuados pela

difícil realidade da selva amazônica. Assim, pelo projeto original, os colonos recebiam a

terra para ser paga em 12 anos, após 4 anos de carência, sendo que nos primeiros anos

eles também recebiam ajuda em víveres e implementos agrícolas da cooperativa. O

ressarcimento da dívida só se iniciaria depois do quinto ano, quando, segundo a

previsão da cooperativa, os colonos já deveriam ter pelo menos 10 alqueires de terra em

produção (SCHAEFFER, 1985). Contudo, como narra este autor: “os colonos foram

ficando mal  acostumados com a doação de alimentos e remédios e assim viviam

caçando na mata, deixando abandonados sua roça”. A falta de perspectiva econômica,

tendo em vista que os colonos nos primeiros anos só conseguiam comercializar arroz a

um baixo preço, fez também com que muitos abandonassem seus lotes, retornando a

região de origem ou mesmo indo tentar a sorte no garimpo. Ainda de acordo com

SCHAEFFER (1985), a cooperativa foi acusada de desviar os recursos para outros

propósitos, tendo finalmente seus diretores se demitido para instalar serrarias na região.

Consequentemente, a sorte do projeto foi selada, com a decretação de falência da

cooperativa.

Apesar do quadro descrito acima, centenas de outras famílias invadiram a

região, ocupando os lotes previamente abandonados e as idealizadas reservas florestais

na esperança que o INCRA viesse a regularizar sua posse. No entanto, o resultado maior

desta dinâmica pode ser sintetizado pelos depoimentos de alguns colonos locais2.4: “Dos

que chegaram a maioria vendeu, sendo que hoje restam mais fazendas de gado”.

Portanto, dos lotes originais de 50 e 100 hectares, alguns são repartidos em pequenas

propriedades familiares e muitos outros são incorporados a grandes propriedades, que se

                                                

2.4 Relatos de entrevistas de campo.
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formaram a partir da grilagem ou da aquisição dos lotes vizinhos. Compare, assim, a

dinâmica fundiária nas áreas de Terra Nova e Guarantã através do gráfico da Fig. 2.11.

Fig. 2.11 - Dispersão fundiária a partir da divisão original dos projetos de
assentamento nas subáreas de Terra Nova, Guarantã.
Fonte dos dados: Censo rural do INDEA - Instituto de Defesa Animal do Mato
Grosso - anos de 1993 e 1994.

2.4.2 A SUBÁREA DE GUARANTÃ

Logo após a abertura da BR-163, alguns colonos já começam a penetrar na

porção norte da região de estudo, onde hoje se encontra a cidade e município de

Guarantã do Norte. Em 1980 o INCRA chegou à região com objetivo de organizar a

ocupação já em curso. Além disso, o INCRA promove o assentamento em terras

arrecadas pela União de um grupo formado por uma população deslocada devido à

construção da represa de Machadinho, em conjunto com outros descendentes de

pequenos fazendeiros do sul do País, e mais um outro grupo, constituído por brasiguaios

- o povo sem terra expulso do Paraguai (SAWYER; SINGER,1996).
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O primeiro grupo de colonos foi assentado num projeto executado por uma

importante cooperativa do sul, a COTREL (Cooperativa  Tritícola de Erechim) através

do apoio do INCRA. Neste projeto, as famílias de colonos recebiam uma área de 45

hectares em conjunto com um lote para-rural de 3 hectares, os quais teriam que ser

pagos em 10 anos, após 3 anos de carência (MOTTA, 1990). Segundo este autor, as

reservas florestais, conforme artigo 44 do código florestal, estariam constituídas por um

bloco coletivo na Serra do Cachimbo (Fig. 2.12).

Hoje, a cooperativa de Guarantã substituiu a COTREL, sendo que ela agora

trabalha com o apoio da EMPAER - organização estadual para extensão agrícola. Seu

papel atual consiste em organizar fazendeiros locais em associações para diversificar a

produção e investir em novos produtos como algodão e frutas. Esta última cultura tem

sido vista por muitos na região como uma boa alternativa econômica e ecológica para

região, sendo que esforços têm sido feitos visando a instalação de facilidades na região

para a produção de polpa de fruta2.5. No entanto, projetos como esse são ainda vistos

como  pioneiros, não passando de 5% das áreas ocupadas, ficando o restante da região

tomado por pastagens em vários estágios de uso e abandono2.6.

Segundo SAWYER; SINGER (1996), o segundo grupo de colonos foi trazido para a

região através de um acordo entre o INCRA e freiras dominicanas que viviam em

Mundo Novo, uma municipalidade do sul do Paraná, próxima com a borda do Paraguai.

Este programa de transferência trouxe para a região 550 famílias em 1981 e 300

famílias em 1982 (MOTTA, 1990). O INCRA organizou a cooperativa CIRA que

trabalhou em associação com a EMPAER. O governo federal  também investiu em

armazenamento de grãos e maquinário. Contudo, a corrupção e má administração

                                                

2.5 Relato de entrevista de campo.
2.6 Estimativa a partir das observações de campo.
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acabaram levando essa cooperativa à falência. Hoje, novos esforços têm sido dedicados

à reestruturação da sua sucessora, a Cooperativa do Braço Sul2.7.

Neste projeto do INCRA foram delimitados lotes de 50 hectares, os quais

possuíam reservas coletivas em bloco, e outros de 100 ha, já incluída a reserva florestal

no lote. Esses últimos situam-se preferencialmente ao longo da BR-163, tendo em vista

que, na verdade, tratam-se de regularizações de posse, pois essa região já estava

praticamente ocupada quando da chegada do INCRA. Semelhante ao acontecido no

projeto Terra Nova, muitos outros posseiros e grileiros profissionais também invadiram

a região. Estes chegaram para ocupar os seus vazios. Entendam-se aí as áreas com

ausência de possessão física, principalmente as reservas florestais coletivas e os

extremos periféricos das glebas de assentamento, ainda não ocupados ou abandonados.

Segundo MOTTA (1990), das 2000 famílias que já tinham entrado nas áreas de reserva

florestal, muitas delas são de filhos de agricultores assentados (Fig. 2.12). Como

resultado deste movimento, geraram-se conflitos de terra com a formação de grupos

armados.

Assim, através dos diversos processos de ocupação, essa região recebeu colonos

de várias origens sociais e geográficas, que possuíam diferentes histórias de expulsão ou

emigração da área de origem. Em 1986, o  município de Guarantã do Norte emancipou-

se de Colider. Hoje, pode-se dizer que os colonos estabelecidos nessa região se

diferenciam basicamente pela sua história passada. Desse modo, como ressalta MOTTA

(1990), os agricultores da COTREL levaram vantagem em relação aos agricultores

assentados pelo INCRA, os quais, contando apenas com apoio das freiras dominicanas,

chegaram a Guarantã completamente despossuídos.

                                                

2.7 Relato de  entrevista de campo.



126

Fig. 2.12 - Projeto Original do INCRA de partição dos lotes rurais para a região de
Guarantã.

2.4.3 OS PROCESSOS  DE USO DO SOLO POR PEQUENOS COLONOS DO
PONTO DE VISTA DO MODELO DE DINÂMICA DE PAISAGEM

De modo semelhante ao acontecido em outras partes da Amazônia, os inúmeros

pioneiros que migraram para os diversos projetos de colonização encontraram uma série

de dificuldades para se adaptar a essa nova região ecológica. Segundo MORAN (1981) e

FEARNSIDE (1985), os colonos amazônicos com mais sucesso são aqueles com mais

tempo na região, os quais são mais hábeis em selecionar as melhores áreas de cultura,

baseados em observação da flora e outros indicadores, e sabem melhor lidar com as
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derrubadas e queimadas. A tradição agrícola do colono também é um fator importante.

Assim é mais provável que um tradicional agricultor na sua região de origem tenha mais

sucesso com a terra do que um migrante vindo de áreas urbanas. Sobressai-se a esse fato

a clara preferência do INCRA e das empresas de colonização da região dada aos

colonos do sul, mais acostumados às técnicas modernas no trato da lavoura e que após

venderem suas pequenas propriedades, migram dispostos a vencer a qualquer custo

(SCHAEFER, 1985).

MORAN (1981) e JORDAN (1987) descrevem em detalhe o processo de ocupação

e uso do solo pelos pioneiros. O trabalho do desmatamento começa cedo na curta

estação seca, derrubando a vegetação do sobosque com machados e motoserras e em

seguida algumas árvores maiores. A vegetação tem que então secar o máximo possível

em ordem de fornecer uma boa queimada. Em relação à quantidade de desmatamento,

inventários de campo indicam uma taxa média de 4-5 hectares.ano-1 para uma típica

família de colonos da região de estudo.

Segundo MORAN (1981), a produtividade agrícola está, pelo menos, no primeiro

ano correlacionada à amplitude da queimada e quantidade de cinzas obtidas. As áreas de

face para a estrada são desmatadas em primeiro lugar e a cada ano consecutivo novos

campos são acrescidos em direção ao fundo do lote (Fig. 2.13).  A decisão sobre o que

plantar é baseada na experiência passada, colheita dos vizinhos, informações sobre

preços de produtos e consulta aos serviços de extensão e cooperativas.

De modo semelhante ao resto da Amazônia, o ciclo de culturas dos pequenos

colonos locais - considerados como proprietários rurais com 100 ou menos hectares

(FEARNSIDE, 1996) - inicia-se com culturas anuais, principalmente o arroz e milho.

Como observa FEARNSIDE (1985), de modo diferente dos tradicionais caboclos da

Amazônia, acostumados à agricultura itinerante, caracterizada pela derrubada, queima,
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plantio por 2 ou 3 anos, abandono e deslocamento para novas áreas, os novos colonos

em geral utilizam campos maiores e mais homogêneos, removendo a regeneração

secundária com uma freqüência de um ou dois anos de pousio.

Segundo este autor, as culturas plantadas nos anos iniciais são consideradas

como uma solução temporária para a sua necessidade imediata de dinheiro, enquanto

esperam uma mudança para outras fontes de renda, como pastagem para gado, culturas

perenes ou venda da terra a um bom preço.

0 5 km

ESTRADAS

LIMITE DE LOTES

Localização

DESMATAMENTO DE 91-94

DESMATAMENTO PRÉ 86

DESMATAMENTO DE 86-91

MATAS REMANESCENTES

Fig. 2.13 - Detalhe de mapa multitemporal do desmatamento, mostrando o avanço deste
a partir da frente do lote rural.
Fonte: Imagens TM/Landsat-5, julho/86, julho/91 e maio/94.

Nesse contexto, um típico comportamento dos colonos amazônicos é

apresentado por FEARNSIDE (1996), o qual mostra que das áreas limpas de floresta,
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cerca de 80% é diretamente transformado em pastagens e 20% plantados com culturas

anuais, o ciclo de culturas anuais  ocorre em geral por um período de cerca de dois anos,

após o qual,  20% é permitido reverter em áreas de regeneração secundária e o restante é

transformado em pastagem.

Este típico comportamento se justifica em parte devido às baixas colheitas,  em

função da fraqueza dos solo, rapidez de decomposição do húmus, problemas de

infestação de ervas daninhas e ataque de doenças (principalmente fungos) contra as

culturas permanentes (KOHLHEPP, 1984 e FEARNSIDE, 1985). Nesse sentido, os projetos

de colonização das décadas de 70 e 80 nunca levaram em conta a fragilidade dos

ambientes da Amazônia. Depois que a floresta foi cortada, logo se descobriu que os

solos com algumas exceções, eram extremamente ácidos e fracos para lavouras

(FEARNSIDE, 1985; UHL, 1987; HECHT; COCKBURN, 1990). Segundo FEARNSIDE (1985),

quando a floresta primária ou secundária é cortada e queimada, nutrientes são liberados

no solo, especialmente o fósforo,  e de particular importância aumenta-se o pH. Durante

o período de cultura, ocorre um declínio de sua produtividade como resultado

combinado da rápida exaustão das fertilidade dos solos e aumento de ervas daninhas e

pestes. A importância relativa desses fatores depende da fertilidade inicial dos solos.

Onde os solos são extremamente inférteis, o declínio do suprimento de nutriente é

considerado crucial, já em solos mais ricos a invasão de ervas daninhas é creditada

como tendo um  impacto equivalente ao declínio da produtividade das culturas.

Outras causas do fracasso das culturas podem ser creditadas à falta de

biotecnologia e modelos inadequados de aptidão agrícola desenvolvidos para região,

como utilização imprópria de variedades de espécies (JORDAN, 1987); falta de

orientação e inexperiência dos colonos (neste aspecto, MOTTA (1990) cita o exemplo da

perda total das primeiras safras de arroz no projeto de assentamento da COTREL em
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Guarantã, por ela ter sido plantada fora de época, devido à má orientação da

cooperativa); superestimativas iniciais de retorno de capital, falta de organização e má

administração das cooperativas, resultando na falência de várias delas, em exemplo a

COOPERCANA e CIRA; problemas de saúde devido às doenças tropicais, em especial

a malária (KOHLHEPP, 1984 e SAWYER; SINGER, 1996) e ausência de infra-estrutura e

condições inadequadas de mercado para comercialização, armazenamento e escoamento

da produção (JORDAN, 1987). Neste último aspecto, reporta-se que muito embora o

projeto do INCRA na região indicasse a aptidão agrícola para culturas como café,

milho, feijão, arroz e mandioca, a ausência de mercado consumidor e inexistência de

infra-estrutura inviabilizou o seu desenvolvimento, a não ser simplesmente como área

de agricultura de subsistência. Em resumo, como JORDAN (1987) afirma, “foram feitos

muitos investimentos para prover o colono de terra, mas uma outra quantidade de

recursos necessários à construção de uma infra-estrutura que permitisse tornar os seus

esforços lucrativos não foi investida”.

De modo semelhante ao acontecido em outras partes da Amazônia, a história de

insucessos dos projetos de assentamento se repete na região de Terra Nova e Guarantã

do Norte. Muito embora tenha que se considerar que o fracasso não foi generalizado,

pois muitas famílias permaneceram na região. Enquanto algumas se tornaram

fazendeiros de porte médio que se dedicam à criação exclusiva de gado, muitas outras

sobrevivem da agricultura de subsistência e da criação de algumas poucas cabeças de

gado, já uma outra terceira quantidade vendeu ou perdeu a posse da terra, acabando por

se juntar à população marginalizada dessas crescentes urbes amazônicas.

Em conseqüência, os maiores resultados desse processo de ocupação foi a

implantação generalizada de pastagens nas áreas dos projetos de colonização

(ressaltando-se as raras exceções dadas pelas culturas alternativas de frutas e madeiras
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amazônicas e uma incipiente suinocultura, como promovida pela cooperativa de

Guarantã) com a conseqüente concentração fundiária e de renda (Fig. 2.11).

Nesse aspecto, a transformação da floresta amazônica em pastagens tem sido

bastante criticado - (Cf. HECHT, 1983, FEARNSIDE, 1985; HECHT et al., 1988, HECHT;

COCKBURN, 1990),  considerando que elas requerem grandes extensões para produzir

carne, empregar pouca gente - um vaqueiro por 300 hectares (MORAN et al., 1994) - e

produzir pouco ou nenhum desenvolvimento. Por exemplo, o Instituto Imazon de Belém

calcula que um hectare de mata transformado em pasto dá um lucro médio anual de US$

25, o que significa que para se obter um renda mensal de US$ 100 são necessários cerca

de 48 hectares de pasto com o mínimo de 17 cabeças de gado (INFERNO NA FRONTEIRA

VERDE,1995).

Nessas condições, FEARNSIDE (1985) observa que a criação de pastagens parece

bastante singular, a não ser que haja outros motivos. Segundo este autor, essa atividade

passa a ser atrativa aos proprietários, ocupantes e grileiros de terra por uma série de

razões, sendo a produção de carne considerada um bem menor. Um desses fatores

refere-se à capacidade das pastagens em ocupar de modo rápido grandes áreas, com um

mínimo de labor e despesa de capital, possibilitando desse modo assegurar a posse da

terra - como visto anteriormente, um sistema baseado mais na posse física do que

documentação formal. O desmatamento da terra e transformação em pastagem é

considerado também como “benfeitoria”, aumentando o valor agregado da propriedade

e conferindo-lhe um certo ar de “produtividade” para fins inclusive de defesa contra a

desapropriação pelo INCRA e invasão dos Sem-Terra. A terra limpa teve também nos

anos passados um tremendo valor como instrumento de especulação. Note-se que, a

tendência hoje, após o Plano Real, parece ter se invertido, devido principalmente aos

altos juros reais promovidos pelo Governo e defasagem da taxa de câmbio. No entanto,
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tratando-se regiões de fronteira, o pequeno valor inicial da terra tende sempre a crescer,

principalmente diante da perspectiva da chegada do “desenvolvimento”, como o asfalto

em frente da porteira, eletrificação, aberturas de estradas e novos fluxos de migrantes.

Portanto, as fazendas de gado parecem ser o modo mais fácil e barato de ocupação para

obtenção do título da terra, principalmente quando comparado com as outras opções de

cultura (HECHT, 1983; NEPSTAD et al., 1991).

Apesar desse quadro histórico, pode-se dizer que houve um relativo

desenvolvimento da região, talvez mesmo em função do dinheiro gerado pelo garimpo,

pois a proximidade com as áreas mineradoras fez com que muitos colonos

abandonassem as suas roças e passassem a dedicar quase que exclusivamente à extração

de ouro, o qual fornecia um retorno muitas vezes superior ao que suas colheitas lhes

poderiam suprir. Essa situação acabou levando o INCRA a permitir que os novos

residentes passassem a explorar ouro em suas terras, gerando uma situação nunca antes

vista na Amazônia, a qual liga a atividade agrícola de um colono com a extração de

ouro (SAWYER; SINGER 1996).

De toda esta narrativa anterior, podem-se deduzir as principais observações

pertinentes ao desenvolvimento de um modelo conceitual de mudanças de paisagem

dessa típica região de fronteira de colonização amazônica.

Assim, o primeiro aspecto que ressalta deste histórico refere-se a prevalência do

uso do solo por pastagens nas áreas desmatadas pelos colonos. Isto, de certo modo,

tende a simplificar o modelo em questão, pois o número de Pijs  da matriz de transição,

como mostrado no capítulo anterior, é equivalente  ao quadrado do número de classes

ou elementos de paisagem presentes. Como será mostrado adiante, esta simplificação

facilitará em muito a análise multitemporal e quantificação das transições da paisagem

em questão, usando-se de técnicas de sensoriamento remoto orbital.
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Do comportamento e processos utilizados pelos colonos, podem-se extrair

também os principais padrões que serão úteis para selecionar as variáveis para utilização

no modelo de simulação de paisagem. Por exemplo, como já empregado no modelo

DELTA por SOUTHWORTH et al. (1991) e  DALE et. al. (1993), o perfil original do

colono pode ser usado para se estimar a probabilidade de sucesso e consequentemente a

sua permanência no lote rural. Contudo, no presente estudo, esta variável não será

adotada, pois para tanto seria necessária uma intensa pesquisa com entrevistas de

campo, objeto que não constitui proposta deste trabalho.

Assim, como mostrado pela Fig. 2.13, o avanço do desmatamento está

nitidamente relacionado com a distância da frente do lote às margens das estradas

secundárias. Nesse sentido, um mapa de distância às estradas secundárias será usado

para se estimar as próximas áreas a serem desmatadas. Ainda, como mostrado pela Fig.

2.13, existe um efeito de contágio a partir da distância às áreas previamente

desmatadas. Isto ocorre devido à forma de avanço do desmatamento através do lote ou

mesmo pelo efeito de interação com os lotes vizinhos.

Para completar a seleção dessas variáveis locacionais ou de interação, remete-se

novamente à arquitetura utilizada pelos projetos de colonização. Seguindo a idéia de

hierarquia de lugares centrais, observa-se a atração dos centros urbanos regionais e das

estradas principais à seleção dos lotes rurais. Nesses termos, pode-se dizer que a

geometria da arquitetura dos projetos de colonização exerce uma marcante influência

tanto na seleção de áreas a serem ocupadas quanto também no sucesso do

empreendimento agrícola, haja vista que ela determina o custo do escoamento da

produção agrícola. Esta influência será traduzida pela utilização de um modelo de
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interação2.8 das áreas rurais aos centros urbanos regionais e pela medida de distância

às estradas principais.

Como discutido anteriormente, a baixa qualidade dos solos amazônicos consiste

em um dos maiores obstáculos ao sucesso da atividade agrícola dos colonos,

principalmente, se for considerada a não-disponilibidade de recursos e de bio-tecnologia

apropriada. Nesse sentido, uma variável de aptidão agrícola, baseada no tipo de solo,

será usada para avaliar o critério de seleção de sítios pelos colonos e seu consequente

sucesso. Ainda, poder-se-á testar se há ou não influência do tipo de vegetação florestal

na seleção de áreas agrícolas. Neste aspecto, MOTTA (1990) lembra que a madeira

obtida durante a derrubada foi tida inicialmente como um bem econômico, muito

embora ela nem tenha sido retirada, devido à falta de comprador, preço justo e

necessidade de queima imediata para o plantio.

Por fim, como observam SCHMINK; WOOD (1992), a necessidade de um rápido

desmatamento para ocupação da área, aliada a um baixo conhecimento da região,

ausência de um mínimo de consciência ecológica e a falta de orientação forneceram

poucos incentivos para que os fazendeiros e colonos amazônicos praticassem estratégias

de desenvolvimento sustentável, tais como o desmatamento seletivo de acordo com a

topografia e fertilidade do solo e a preservação de corredores de floresta ao longo dos

cursos d'água. Estes comportamentos poderão ser então testados, avaliando-se a

influência ou não de variáveis ambientais, tais como altimetria , declividade e

distância aos rios, no processo de seleção de sítios pelos colonos da região de estudo e

na determinação do sucesso em manter o local desmatado fora dos processos de

sucessão vegetal.

                                                

2.8 A abstração desse modelo, usando-se algoritmos de processamento de mapas, será tema de discussão
do próximo capítulo.
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Em relação ainda ao modelo de mudança a ser postulado por esta tese, deverão

ser especificadas as escalas espacial e temporal das transições. Para tanto, buscar-se-á

reproduzir a estrutura da paisagem, primeiro usando-se de passos de tempo de um ano,

dado que o processo de desmatamento depende da periodicidade das estações e

segundo, estruturando as mudanças em manchas que reproduzam a taxa média de

desmatamento anual para uma típica família de colono, como já dito, algo em torno de 4

a 5 hectares.

Estas variáveis selecionadas a partir do processo de uso do solo pelos colonos e

mais algumas outras serão novamente abordadas em um tópico próximo, agora sob a luz

dos processos de sucessão vegetal e recuperação da paisagem florestal. Por último,

pode-se dizer que esta seleção teve como abordagem a utilização preferencial de

variáveis espaciais identificadas em produtos de sensoriamento remoto e outros mapas

auxiliares. No entanto, nada impede que no futuro, venham se acoplar ao modelo outras

variáveis, como por exemplo, o risco ambiental de malária2.9, e até mesmo variáveis

exógenas relativas  a contextos sócio-econômicos regionais.

2.4.4 A SUBÁREA DE MATUPÁ

Se, por um lado, os pequenos colonos recebiam nos primeiros anos incentivos

fiscais e empréstimos a taxas de juros favoráveis para desenvolver suas culturas, por sua

vez, grandes pecuaristas podiam receber até 50% de dedução de seus impostos

incorporados de ganhos de outras partes do Brasil para investir em projetos aprovados

em vastas áreas da Amazônia (MORAN, 1993). Pela criação desses projetos, eles podiam

                                                

2.9 SOARES FILHO; SWAYER (1996) descrevem um modelo de risco ambiental de malária para a região em
questão. Nesse âmbito, ambos os modelos de malária e dinâmica de paisagem poderão ser acoplados em
um ambiente integrado.
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receber 3 dólares de desconto para cada dólar investido na região, ficando ainda seu

ganho de capital livre de impostos (FEARNSIDE, 1985, MORAN, 1993, MORAN et al.

1994). Em adição, um projeto aprovado permitia a tomada de empréstimo do BASA -

Banco da Amazônia - a baixo ou nenhum juros. Além do mais, a falta de inspeção

permitia o desvio do financiamento para outras áreas de maior retorno (FEARNSIDE,

1985). Como observa MORAN (1993), este tipo de incentivo era por demais favorável

para ser desconsiderado, atraindo assim para a região a atenção de grandes capitalistas.

Como resultado, foram implantados diversos projetos aprovados oficialmente, sendo em

sua grande maioria de criação de gado em propriedades médias de 24 000 hectares a até

algumas áreas de 560 000 hectares.

É nesse contexto que ocorre a ocupação da parte central da região de estudo,

abrangida pelo município de Matupá. Por conseguinte, a sua história está intimamente

ligada ao desenvolvimento do Projeto Agropecuário Cachimbo, o qual inicia-se em

meados da década de 70 decorrente de um empreendimento promovido pelo grupo

econômico OMETO. Proprietário de várias empresas, incluindo o Açúcar União, este

grupo de Araras em São Paulo, obteve incentivos fiscais da SUDAM para iniciar o

projeto Agropecuário Cachimbo numa área de 300 000 hectares em terras apropriadas

pelo Governo Brasileiro, mais precisamente o exército (SAWYER; SINGER, 1996). O

projeto Cahimbo foi estrategicamente localizado na interseção da BR - 163 com a BR -

80, a qual, embora incompleta, visa conectar a primeira com a rodovia Belém- Brasília

(Figs. 2.7 e 2.8). Segundo estes últimos autores, a seleção dessa região baseou-se na

expectativa de utilização do porto de Santarém para o escoamento da produção da

região.

Associado às suas grandes fazendas de criação de gado, o empreendimento

Cachimbo contava também com um projeto de colonização, que incluía além de um
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centro urbano projetado para abrigar cerca de 300 000 habitantes, um cinturão de

chácaras, voltadas à produção de frutas e verduras, e outras fazendas maiores para

produção de culturas, tais como arroz, feijão e mandioca. De concepção arrojada, o

projeto urbano da cidade de Matupá, desenhado na forma de pétalas de uma flor,

ganhou inclusive um prêmio de planejamento urbano numa competição internacional na

França. Os lotes rurais e urbanos foram vendidos no sul do País, consequentemente a

colonização inicial da área foi dominada por imigrantes do Paraná, Santa Catarina e Rio

Grande do Sul (SAWYER; SINGER, 1996).

Em 1988,  os territórios dos projetos agrícolas e pecuários passaram a integrar   a

municipalidade de Matupá, a qual passou a prover a infra-estrutura. Segundo SAWYER;

SINGER (1996), a população da região, medida pelo último censo, de 30 000 residentes é

bem menor do que a planejada, sendo que a sua economia está estagnada, muito embora

a companhia Cachimbo ainda permaneça na região, promovendo suas atividades

pecuárias e vendendo seus lotes (Fig. 2. 14).

Do projeto urbano original, muito já foi desvirtuado. As reservas florestais

urbanas foram desmatadas, tendo  inclusive o próprio garimpo depredado parte da área

urbana. Ao contrário dos projetos de colonização de Terra Nova e Guarantã, a

colonizadora Cachimbo privilegia a venda de glebas maiores de terra, em geral, para

pecuaristas de porte médio2.10. Ainda hoje, a Agropecuária Cachimbo mantém grandes

áreas sob sua propriedade, identificadas pelas fazendas São Luiz, Matupá e São José, as

quais são formadas por grandes parcelas de pastagens entre extensas reservas florestais

                                                

2.10 Informações fornecidas pelo gerente da Cachimbo.
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Fig. 2.14 - Painel sobre os diferentes tipos de ocupação.
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Entretanto, estas reservas passaram a constituir um problema, devido às

inúmeras invasões por pequenos grileiros, como as ocorridas na região oeste na Serra

Formosa em 1993 (Fig. 2.14). Essas invasões foram empreendidas por uma leva de ex-

garimpeiros, que informalmente contaram com o apoio do então prefeito de Peixoto de

Azevedo2.11.  Eles ocuparam as áreas de reservas tituladas da Cachimbo, as quais tinham

sido selecionadas para tanto, devido principalmente a suas depauperadas condições

edáficas2.12. Desse modo, encontra-se nessa invasão uma legião de posseiros, que se

ocupam em desmatar e tentar aproveitar terras da pior qualidade possível, enquanto

aguardam uma decisão da justiça, que poderá também beneficiar a Cachimbo no caso de

uma desapropriação com indenização, tendo em vista a baixa qualidade da terra. Mas se

isso acontecer, uma importante reserva florestal, que serve inclusive como principal

manancial do Rio Peixoto, poderá desaparecer.

2.4.5 A PROBLEMÁTICA SOBRE OS PRINCIPAIS AGENTES DO
DESMATAMENTO AMAZÔNICO

Da comparação dos processos de ocupação dessa última subárea com as duas

primeiras emerge um questão principal. Terão as variáveis selecionadas anteriormente a

mesma influência no seu modelo de mudança? Bem, isso será respondido pelas análises

espaciais. Por ora, pode-se adiantar que uma diferença substancial entre esta área para

as duas primeiras consiste na sua estrutura fundiária e na escala das suas mudanças de

desmatamento, fato que resulta numa distinta estrutura de paisagem2.13 (Compare Fig.

2.15 com Fig. 2.11).

Nesses termos,  pode-se dizer que enquanto a taxa média de desmatamento de

                                                

2.11 Relatos informais de pessoas locais.
2.12 Informações providas pelo gerente da Agropecuária Cachimbo.
2.13 Isto será demonstrado da comparação da evolução da estrutura das paisagens das diferentes subáreas.
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uma família de pequeno colono chega a 4-5 hectares ano-1, um único grande fazendeiro

de gado pode desmatar a cada ano áreas maiores do que 600 hectares (INFERNO NA

FRONTEIRA VERDE, 1995). Para ressaltar esta observação, HOLLANDA  (1996) mostra o

exemplo da Sociedade Comercial Triângulo Ltda., a qual possuía uma autorização para

desmatar 3,9 mil hectares no norte do município de Guarantã - MT, mas que se excedeu

em mais de 2,7 mil hectares além do permitido. Dados comparados com as imagens

obtidas com o sobrevôo da NASA em 1996 e imagens TM/Landsat-5 de maio de 1994,

analisadas por este trabalho, mostram que este desmatamento a mais do permitido

ocorreu no máximo em um período de dois anos, resultando numa incrível taxa de cerca

1,35 mil hectares ano-1 .

Freqüência de propriedades por classe fundiária da 
subárea de Matupá
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Fig. 2.15 - Distribuição fundiária na subárea de Matupá.

Da comparação acima, reaparece também uma grande polêmica suscitada por

estudiosos da Amazônia. Quem desmata mais, pequenos colonos ou grandes

proprietários de terra? Em termos absolutos, de única propriedade rural, é óbvio que são

os últimos, mas em termos regionais como que fica esta questão?

Segundo MORAN (1993), grande parte do desmatamento na Amazônia no

passado pôde ser explicada pela política de incentivo fiscal ofertado aos grandes

empreendimentos rurais, como evidenciado pelo declínio da taxa de desmatamento no

término da década de 80 após a retirada desses incentivos, devido à pressão
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internacional sobre o Brasil. Para se compreender a extensão das fazendas de gado da

Amazônia, cita-se também FEARNSIDE (1996), que mostra que de um total de áreas em

ocupação na Amazônia legal por volta de 1990, os colonos, com propriedades de 100 ou

menos hectares, respondiam por cerca de 30,5%, enquanto os grandes pecuaristas por

69.5%. Ainda, de acordo com o depoimento de HECHT; COCKBURN (1990), os colonos

tendem a desmatar menos, pois cultivam a terra de modo mais intensivo e também

carecem de recursos humanos e materiais para causar grandes danos à floresta.

Entretanto, esta questão não é assim tão simples, como colocada pela assertiva

acima. Neste escopo, os dados analisados por este trabalho para toda a região

demostram que, ao nível das áreas individuais, há uma tendência de uma maior

porcentagem de desmatamento para as propriedades inferiores a 500 hectares em

relação aos grandes latifúndios que superam 1000 hectares (Fig. 2.16). Esses dados

mostram ainda que, em termos absolutos, a extensão desmatada por pequenos colonos -

propriedades menores que 100 hectares - totaliza 57 399 hectares, distribuídos em 2064

propriedades, enquanto que as propriedades maiores que 100 hectares, em número de

540, somam 81 949 hectares, resultando numa relação de 0,4119 para os pequenos

colonos e 0,5881 para as propriedades maiores.

Portanto, estas constatações vêm corroborar a afirmativa de que, enquanto na

década de 70 e início da de 80, grande parte do desmatamento amazônico pôde ser

creditado às grandes conversões financiadas por incentivos fiscais, nos anos 90, esse

quadro se apresenta com um novo perfil, caracterizado por conversões menores e mais

difusas (MCT, 1998).

Contudo, independente de quem quer seja o maior agente do desmatamento

dessa região da Amazônia, os sítios desmatados serão dominados pelas pastagens de

gado. Nesse sentido, FEARNSIDE (1985) já ressaltava há mais de uma década atrás que
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“as pastagens de gado tenderão a dominar a paisagem amazônica, pelo menos dentro de

um futuro previsível”.
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2.4.6 O GARIMPO

Embora, a atividade do garimpo não faça parte diretamente da modelagem da

dinâmica de paisagem a ser proposta por esta tese, deve-se aqui abrir um parêntese para

narrar um pouco desse episódio, haja vista a sua marcante influência na dinâmica de

ocupação e uso do solo da região de estudo.

Assim, essa atividade surgiu na região em 1979, quando garimpeiros vindos, em

sua maioria, do sul do Pará (garimpos de Crepori, Itaituba, Redenção e Serra Pelada,

dentre outros) desceram a BR-163 para ocupar uma área às margens do Rio Peixoto de

Azevedo, onde seria instalada a 9o agrovila do projeto de assentamento da Coopercana

(SOUZA, 1996). A partir daí, a euforia de oportunidades garimpeiras foram tantas que
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atraíram milhares de pessoas, fazendo com que esta atividade se desenvolvesse de modo

desordenado através de toda a região (Fig.  2.17 e 2.18).

Do agrupamento de garimpeiros, popularmente chamado de corrutela (Fig. 2.17)

existente no entroncamento do Rio Peixoto com a BR-163, surgiu o núcleo

populacional, que resultaria na formação da cidade de Peixoto de Azevedo e sua

municipalidade em 1986, além da constituição de uma grande região garimpeira,

definida pela portaria ministerial (MME) no 551 em 1983 como reserva garimpeira de

Peixoto de Azevedo (SOUZA, 1996).

Segundo SAWYER; SINGER (1996), o boom do garimpo alavancou a economia da

região, posto que a consolidação dessa atividade se fez a partir de 1980 dentro de um

cenário de alta internacional do preço do ouro e de crise econômica. No entanto, a partir

do início da década de 90 (TABELA 2.1), o declínio da produção aurífera, em função

do esgotamento das melhores jazidas aluvionares, e a brutal queda do preço do ouro

após o plano Collor, levou ao enfraquecimento da base econômica regional.

Os resultados desse quadro de ocupação, dado pela atividade garimpeira

combinada aos projetos de colonização, e pelas características ambientais favoráveis ao

desenvolvimento dos vetores, resultou numa endemia de malária, que se alastrou desde

os garimpos, através das áreas peri-urbanas até os frontes de desmatamento e

colonização. De acordo com SAWYER; SINGER (1996), este conjunto de municípios

apresentou, no final da década de 80 e início dos anos 90, talvez a maior taxa de

incidência de malária no Brasil, superando até mesmo Rondônia e o sul do Pará2.14.

                                                

2.14 Esta é uma das razões do interesse em acoplar bidirecioinalmente o presente modelo de dinâmica de
paisagem a um modelo de risco de malária .
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TABELA 2.1

PRODUÇÃO GARIMPEIRA DE OURO 1982/1995 DA REGIÃO DE
ESTUDO – KG

 Fonte: MIRANDA (1997)

Em resumo, a recente história de desenvolvimento do norte do Mato Grosso tem

como papéis principais as empresas colonizadoras públicas e privadas, projetos

agropecuários e o boom do garimpo. Como afirmam SAWYER; SINGER (1996), o ouro

foi de fato a alavanca de desenvolvimento da região. Assim, a partir de 1992, inicia-se

um novo ciclo de dinâmica na região, com arrefecimento do garimpo e conseqüente

retorno de muitos colonos às atividades agro-pastoris. Como resultado, novas pressões

começam surgir no sentido de ocupação de novas áreas de florestas virgens. O próprio

INCRA, de acordo com o depoimento de seu gerente local, encara com naturalidade e

fatalidade a ocupação das outroras reservas coletivas, que segundo o mesmo seriam

“reservas para novos projetos de assentamento”. Nesse âmbito, os olhos da população

da região e outros aventureiros de fora se voltam em direção às grandes reservas de

terras públicas da região da Bacia do Iriri, uma gleba com mais de 500 mil hectares que

faz divisa com a reserva do Xingu. Enquanto líderes comunitários e outros políticos

Oficial Estimada Oficial EstimadaOficial Estimada Oficial EstimadaOficial Estimada
1982 621 1186 621 1186
1983 1618 2168 1618 2168
1984 2687 4730 2687 4730
1985 2587 7653 2587 7653
1986 950 4617 950 4617
1987 1688 5804 1688 5804
1988 2073 5451 2073 5451
1989 1828 4926 1828 4926
1990 7266 5565 240 184 608 465 1628 12479742 7461
1991 5708 4281 1329 997 1249 937 1209 9079495 7122
1992 5858 4629 449 355 648 512 734 5807689 6076
1993 4295 3753 330 288 475 415 538 4705638 4926
1994 2106 2106 780 780 176 176 338 3383400 3400
1995 904 904 120 120 33 33 318 318 1375 1375

TOTAL 40189 57773 3248 2724 3189 2538 4765 3860 51391 66895

Anos
Municípios

GeralP. de Azevedo Matupá Terra Nova Guarantã
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locais buscam promover nessa nova região projetos de assentamento em acordo com o

INCRA, grileiros e outros aventureiros a penetram derrubando suas matas. Desse modo,

com o desmatamento e plantio de uma cultura qualquer, como no exemplo da banana,

um posseiro passa, após um ano e um dia de ocupação, a ter direito de reivindicar uma

quantidade de terra equivalente ao dobro do desmatado. Essa nova dinâmica poderá

ganhar ainda um novo impulso em função das recentes propostas de asfaltamento de

trechos da BR-163 e de aberturas de hidrovias, em conjunto com a instalação de

facilidades portuárias para exportação da soja do centro-oeste através do sul da

Amazônia.

Finalmente, reportando-se ao modelo de dinâmica, essas fases do boom e

arrefecimento do  garimpo servirão para delimitar os distintos períodos da dinâmica da

paisagem da região de estudo. Neste propósito, serão selecionados para as análises de

mudanças os períodos compreendidos entre 1986-1991 e 1991-1994, correspondendo a

data de 1986 às primeiras imagens obtidas pelo satélite Landsat-5 dessa região, 1991 à

fase áurea do garimpo e 1994 à data dos início dos trabalhos de campo.

Quanto ao uso apenas destes três pontos de observação no tempo, será mostrado

adiante, no desenvolver da tese, que este número será suficiente para caracterizar a

dinâmica de paisagem da região de estudo, posto que não é a prognose do sistema de

paisagem que se busca, mas sim reconhecer que, qualquer que seja a tendência da

dinâmica, existirão padrões espaciais que poderão ser previstos usando-se do

desenvolvimento proposto por este trabalho. Por isso, para a operação do modelo de

simulação, serão usadas taxas anuais derivadas das obtidas para os dois períodos em

questão.
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Fig. 2.17 - Painel sobre o garimpo.
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Fig. 2.18 - Extensão das áreas degradadas pelo garimpo, como interpretadas da imagem
TM/Landsat-5, maio de 1994.

2.5 OS PROCESSOS DE DEGRADAÇÃO, ABANDONO DE ÁREAS
DESMATADAS  E  RECUPERAÇÃO DA  PAISAGEM  FLORESTAL SOB A
LUZ DO MODELO DE DINÂMICA DE PAISAGEM

Como reportado anteriormente, tanto na área de estudo quanto no restante da

Amazônia, extensas regiões têm sido desmatadas e convertidas em pastagens durante

essas duas últimas décadas e meia. Contudo, como lembram MORAN et al. (1994), “a

atenção às taxas de desmatamento no passado muitas vezes se sobrepôs ao fato que em

muitas áreas, tão logo são convertidas em pastagens, ocorre uma rápida regeneração e

crescimento da vegetação secundária”.
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Neste contexto, a Amazônia sempre despertou muitas ilusões, tanto de ser uma

terra infinita como de possuir inesgotável potencial agrícola (FEARNSIDE, 1985), Esta

opinião é bem ilustrada por NOGUEIRA; FIGUEIREDO (1996) que dizem que:

“Quando o explorador alemão Alexander von Humbolt visitou a Amazônia
no século passado ficou impressionado com a ‘fertilidade’ da floresta,
convencendo-se que a região tornaria facilmente o celeiro do mundo - o
motivo era óbvio, as árvores só levam aqui um ano ou dois para atingir
vários metros de altura” (NOGUEIRA; FIGUEIREDO, 1996).

Pelo visto, as aparências enganam e erros são por vezes repetidos. Nestes

termos, FEARNSIDE (1985) discorre que, apesar da formação de pastagens em latossolos

e podzólicos de baixa fertilidade ter sida no passado considerada uma maneira racional

e econômica de ocupar extensivas áreas da Amazônia (em exemplo, FALESI, 1974 apud

FEARNSIDE, 1985), dados mais recentes mostraram o contrário, indicando  que o solo na

verdade se degrada com o tempo, porquanto o enriquecimento de nutrientes inicial do

solo vem do corte e queima da floresta, portanto às custas dos estoques totais do

ecossistema (Cf. UHL et al., 1988b).

Devido a essa liberação inicial de nutrientes ao solo, a produtividade da

pastagem é alta nos primeiros dois a três anos (NEPSTAD et al., 1991). Mas geralmente

com 3 a 4 anos de estabelecimento de pastagens (Panicun maximum ou Brachiara spp.),

elas começam a perder o vigor devido ao rápido declínio da fertilidade dos solos,

permitindo assim uma invasão de inúmeras ervas daninhas, melhor adaptadas às

depauperadas condições edáficas e até mesmo o ataque de insetos - como no exemplo

da Brachiara Decumbes, particularmente suscetível à cigarrinha. Em resultado, ocorre o

abandono da área decorridos de 4 a 12 anos após a implantação das pastagens (UHL  et

al., 1988a,b). Desse modo, as dificuldades de ocupação e manutenção desses sítios

naturalmente impróprios, a princípio subestimadas ou mesmo ignoradas, fazem com que

extensas áreas de pastagens sejam abandonadas após um período médio de utilização de



149

aproximadamente de 8.8 anos - como no exemplo citado por Guimarães (1993 apud

FEARNSIDE, 1996) de sítios ao longo da rodovia transamazônica. Em parte, esta prática

pode ser explicada também pela preferência dos pecuaristas em se engajarem na

limpeza de novas áreas ao invés da recuperação das pastagens já estabelecidas, devido

aos maiores custos de utilização de fertilizantes, herbicida e maquinários agrícolas

necessários a manutenção da cultura de forrageiras.

Em efeito, uma vez abandonado, o local de pastagem passa por um processo de

regeneração, o qual pode levar à dominância de espécies características da vegetação

secundária. Neste âmbito, vários autores mostram que vastas áreas na Amazônia, uma

vez dedicadas a criação de gado estão sendo abandonadas, consequentemente,

resultando no aparecimento de uma paisagem dominada pela vegetação secundária,

conhecida vulgarmente como capoeira, juquira ou capoeirão (FEARNSIDE, 1985,

FEARNSIDE, 1986, UHL  et al., 1988a, NEPSTAD et al., 1991, SHMINK ; WOOD, 1992,

SKOLE e al., 1994, FEARNSIDE, 1996 e ALVES; SKOLE, 1996).

A estimativa da extensão de florestas secundárias e de áreas em processo de

sucessão na Amazônia varia muito, tanto de autor como de região estudada. Para

estimativas regionais, SKOLE et al. (1994) indicam que de um total de terras limpadas

para agricultura entre 1988 e 1989, cerca de 42% provêm de florestas secundárias. Estes

autores estimaram também que cerca de 33% de áreas desmatadas estariam em processo

de sucessão vegetal em 1989, contra 25% em 1986.

Já FEARNSIDE (1996)  traz uma estimativa da composição da paisagem para o

ano de 1990 baseada em dados de várias porções desmatadas da Amazônia, na qual

áreas de culturas respondem por 5,4%, pastagens produtivas por 44,8%, pastagens

degradadas por 2,2%, estágios iniciais de sucessão vegetal originados da agricultura por

2,1%, em relação a 28,1% originados de pastagens e 17,4 % de florestas primárias.
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Através do uso da Cadeia de Markov, o mesmo autor faz uma projeção, considerando

um cenário fixo e ponderado para as atividades de colonos e criadores de gado, na qual

a paisagem atingiria uma composição num equilíbrio hipotético com 4,0% de áreas de

culturas, 43,8% de pastagens produtivas, 5,2% de pastagens degradadas, 2,0% de

florestas secundárias originadas da agricultura, 44,9% de florestas secundárias

originadas de pastagens e somente 0,1% de florestas com mais de 100 anos de idade.

Portanto, quer para atual ou para a futura composição da paisagem em áreas

ocupadas da Amazônia, resta a certeza da importância das áreas em processo de

regeneração e formação de florestas secundárias. De acordo com BROWN; LUGO (1990),

as florestas secundárias são resultantes dos impactos humanos em áreas previamente

florestadas. São consideradas com idades inferiores a 60 - 80 anos, tendo em vista que a

partir daí  passam a ser confundidas com florestas primárias devido à sua estrutura e

diversidade de espécies; muito embora FEARNSIDE (1996) apresente um exemplo de

uma floresta secundária com mais de 200 anos, que ainda se destingue das primárias em

termo de seu conteúdo de biomassa. Segundo BROWN; LUGO (1990), as florestas

secundárias já são tão extensivas, que a maioria dos países tropicais, com algumas

exceções, possuem mais áreas de florestas secundárias do que primárias. Neste âmbito,

Gómez-Pompa; Vásques-Yanes (1974) apud  BROWN; LUGO (1990) referem-se ao

presente tempo como “a era da vegetação secundária”.

Neste contexto, a importância das florestas secundárias não só advém de sua

capacidade de produzir bens, mas também por ela restaurar o meio-ambiente e os

hábitats originais. Assim, durante o período que a terra é deixada em pousio, a

vegetação da capoeira ou juquira promove um acúmulo de nutrientes e biomassa, como

também melhora a porosidade do solo e diminui a sua temperatura. Com isso, há um

restabelecimento da microfauna em conjunto com o acúmulo e decomposição da
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matéria orgânica, permitindo desse modo a retomada do ciclo de nutrientes do

ecossistema florestal (FEARNSIDE, 1985), como também a fixação do carbono perdido

para a atmosfera, principalmente durante os primeiros 20 anos do início do abandono

(BROWN; LUGO, 1990). Logo, a regeneração vegetal  tem um papel importante para o

cálculo do fluxo de carbono para atmosfera, posto que ele é liberado com a queima das

matas, mas novamente fixado pela vegetação em regeneração. Uma taxa líquida, do

ponto de vista do fluxo de carbono, corresponde então à taxa de desmatamento menos a

rebrota da vegetação secundária.

Segundo UHL et al. (1988a,b), um esquema geral de sucessão após o

desmatamento e desenvolvimento de pastagens é complexo, podendo ocorrer a diversas

taxas, através de diferentes caminhos e estados, em função da intensidade prévia de uso

do solo, posteriores perturbações e barreiras ambientais (Fig. 2.19).

Neste contexto, vários estudos de sucessão da vegetação em pastagens

abandonadas têm demonstrado que a taxa de recuperação da floresta secundária é

inversamente proporcional à intensidade de uso prévio das pastagens (BUSCHBACHER  et

al., 1987; UHL 1987; UHL  et al. 1988a,b;  NEPSTAD et al., 1991), sendo que a época de

abandono pode ser definida como o evento da última queimada ou limpeza do pasto, de

preferência, do que a data de remoção da última cabeça de gado (FEARNSIDE, 1996).

 A este respeito, esses trabalhos são unânimes em apontar a extraordinária

capacidade de recuperação da floresta amazônica,  a qual pode se regenerar mesmo após

alguns anos em uso por pastagens. De acordo com UHL et al. (1988a,b), somente em

casos onde a terra foi muito abusada por repetidas queimadas, herbicidas e pelo uso de

máquinas agrícolas pesadas para destocar e gradear o solo, a regeneração florestal pode

ser ainda incerta.
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Nesse linha de pesquisa, Moran (1993) discorre que mesmo em áreas

oligotróficas, a floresta retorna devido a muito de suas espécies serem tolerantes aos

baixos estoques de nutrientes e acidez dos solos, como também pela capacidade de

algumas espécies em refazer os estoques originais de nutrientes, como no exemplo da

fixação do nitrogênio no solo por leguminosas, plantas comuns na Amazônia.

FLORESTA MATURA
RICA EM ESPÉCIES

FLORESTA
PASTAGEM

ALTERADA

FLORESTA
ALTERADA

DEGRADADA

CAMPOS 
ABANDONADOS 

PASTAGENS 

RESTAURADAS 

FLORESTAS 
SECUNDÁRIAS

JOVENS 

extração  

seletiva  

formação de  
 pastagens  

uso pesado  
uso leve 

e moderado  

restauração 
de pastagens

recuperação 
florestal 

recuperação 
florestal 

queimada 
periódica

queimada 
periódica periódica

queimada 

degradação

estabelecimento
de árvores

Fig. 2.19 - Caminhos e estados sugeridos da degradação e recuperação do
ecossistema florestal em uma paisagem amazônica dominada pelo uso de
pastagens.
Fonte: NEPSTAD et al. (1991).

Concluindo, a restauração florestal depende menos da degradação do solo, sendo

por outro lado mais influenciada pelo uso prévio do sítio, tempo de pousio, por fatores e

barreiras biológicas tais como: capacidade de rebrota das plantas cortadas e queimadas,

disponibilidade de bancos de sementes no solo, dispersão de sementes de fontes

proximais, eliminação de sementes e brotos por predadores e competição com as ervas

dos campos sujos (UHL et al., 1988a);  e por outros fatores físicos, a citar: seca sazonal,

microclima, umidade e compactação do solo (Uhl et al., 1988b).
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Nesse contexto, a dispersão de sementes é um mecanismo crucial ao processo de

regeneração vegetal das pastagens abandonadas, sobretudo naquelas áreas sujeitas a

uma série de perturbações crônicas, onde os processos de rebrota e bancos de sementes

locais foram severamente afetados. Nesse sentido, UHL et al. (1988a) chamam a atenção

para o fato que a maioria das espécies de árvores das florestas (90% ou mais) terem

frutas que são dispersas por uma combinação de pássaros, morcegos e outros pequenos

mamíferos. Em efeito, a distância para uma fonte proximal se torna então um aspecto

importante para o processo de regeneração, tendo em vista que a maioria desses vetores

não são capazes de espalhar sementes entre as áreas fontes das florestas e os grandes

tratos abertos (UHL et al., 1988a). Por conseguinte, a distância às matas representa uma

importante variável a ser incluída no modelo de dinâmica, visando estimar a

probabilidade de um determinado local entrar em processo de sucessão vegetal.

A regeneração da floresta, a partir de campos abandonados, pode então ser

equacionada pelo conhecimento integrado das barreiras ecológicas, sobrevivência e

crescimento de espécies florestais, sobretudo daquelas disseminadas de florestas

próximas (NEPSTAD et al., 1991). Todavia, como evidenciado pela Fig. 2.19, o processo

de formação das florestas secundárias pode ainda seguir um variado número de

caminhos possíveis, sendo em adição, sujeitas às seguidas perturbações, como desmate

subseqüente, nova reforma das pastagens e fogos florestais.

Em relação ao fogo florestal, NEPSTAD et al. (1991) afirmam que,  em contraste

com a densa, sombreada e úmida floresta primária, a qual somente pode ser afetada pelo

fogo em suas bordas, o novo ecossistema surgido da regeneração das pastagens é muito

mais inflamável, principalmente na curta estação de seca. O fogo começa então nessa

época nos campos abandonados ou sujos e corre em direção às áreas próximas de

florestas secundárias. Desse modo, diversos trabalhos, como BUSCHBACHER et al.
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(1987); ULH et al., (1988a) e NEPSTAD et al. (1991), são unânimes em apontar o fogo

como o principal agente contrário à sucessão vegetal em escala regional. ULH et al.

(1988a) ilustram este fato, narrando que “são raras as pastagens que nunca foram

afetadas pelo fogo, sendo comum encontrar na região de Paragominas extensos tratos de

florestas secundárias mortas”.

As observações acima são pertinentes ao modelo de dinâmica de paisagem em

relação a dois aspectos. O primeiro refere-se a influência da distância das áreas

desmatadas na ocorrência de perturbações em áreas de regeneração florestal. Em

segundo, como essas perturbações, por exemplo devido ao fogo, desenvolvem-se nas

bordas das manchas de regeneração, será interessante incorporar ao modelo de

simulação espacial uma estrutura de contração e dilatação de manchas, para assim

forçar a preferência dos novos desmatamentos pelas margens das manchas de

regeneração.

Na ausência do fogo ou novo desmatamento, a regeneração procede em campos

abandonados, primeiro dominada por espécies pioneiras - mais adaptadas às escassas

condições de nutrientes -, as quais são posteriormente substituídas por espécies

florestais, que passam a dominar o sobosque à medida que esse se torna mais

sombreado (ULH, 1987). Assim, surgem novas áreas de vegetação que tendem a se

expandir e coalescer, formando as manchas de florestas secundárias. Por conseguinte, as

novas áreas de regeneração dependerão também da distância às manchas prévias de

regeneração, mais uma outra variável a ser incluída no modelo de simulação.

Neste capítulo foi apresentado um simples modelo de dinâmica distribuicional

da paisagem amazônica desenvolvido por FEARNSIDE (1996). Quanto à distribuição

espacial das manchas de floresta secundária, UHL et al. (1988a) e ALENCAR et al. (1996)

observam que abandono em geral é mais freqüente nas encostas do que nos vales, posto
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que a agricultura e pastagens tendem a se concentrar nos melhores lugares. Assim, essas

e outras observações poderão ser testadas através da inclusão das variáveis altimetria ,

declividade e distância aos rios na determinação das probabilidades de um

determinado sítio previamente desmatado ser abandonado e entrar em processo de

sucessão vegetal.

Ainda, como relatado por ALENCAR et al. (1996), contrariando as práticas da

cultura itinerante, as florestas secundárias em estágios de sucessão avançada (mais do

que 15 anos) são pouco utilizadas, deixando para a floresta secundária mais jovem a

tarefa de servir como reserva de uso para a pastagem e agricultura. Esta assertiva e mais

a lembrança que a velocidade de regeneração florestal depende do tempo e intensidade

de uso prévio do sítio são usadas para justificar a inclusão da variável tempo de

permanência em cada estado no modelo de simulação. Nesses termos, ela será

importante tanto para estabelecer um tempo mínimo de desmatamento que um sítio deve

permanecer antes de ser eventualmente abandonado como também para identificar o

grau de evolução dos estados da floresta secundária de uma mancha de regeneração.

Por fim, serão testadas a dependência ou não do tipo de solo no processo de

abandono e recuperação florestal e, de modo contrário, a seleção de áreas de

desmatamento, a influência das variáveis locacionais ou geométricas, tais como

distância às estradas secundárias, fator de atração urbano e distâncias às estradas

principais, nas probabilidades de abandono de um sítio rural e mesmo de um novo

desmatamento de uma área em regeneração.

Em síntese, será através destas variáveis e de outras citadas anteriormente que o

modelo de simulação de mudanças buscará incorporar tanto os processos de decisão de

seleção de áreas pelos colonos, quanto os processos de degradação, abandono de áreas

desmatadas e de barreiras ecológicas ao restabelecimento da paisagem florestal.
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2.6 CONCLUSÃO DO CAPÍTULO: O MODELO DE DINÂMICA DA
PAISAGEM

Neste capítulo foi descrita a paisagem natural da área de estudo e mostrado um

pouco da sua história de ocupação. Este quadro foi contextualizado diante da história

recente de ocupação da Amazônia, quer seja por pequenos colonos ou por grandes

pecuaristas, através da comparação da resultante dinâmica fundiária e das taxas e

extensão de desmatamento provocadas por ambas atividades. Dessa análise, foi

mostrado que, embora a maior extensão de desmatamento regional continue sendo

provocada pelas grandes fazenda de gado, há uma forte e crescente participação das

conversões menores e mais difusas. Também, foi destacada a influência do garimpo na

dinâmica da paisagem rural, principalmente no que se refere a identificação de duas

fases distintas em função da intensidade dessa atividade. Ainda, foram discutidos os

processos de seleção e de uso do solo pelos colonos amazônicos e as conseqüências da

decorrente dinâmica ambiental, que resultou numa paisagem dominada por pastagens

em meio a remanescentes florestais e de áreas abandonadas, em diversos estágios de

sucessão vegetal. Por fim, foram descritos as causas e os processos de abandono de

áreas previamente desmatadas em conjunto com os mecanismos de sucessão vegetal e

de barreiras ecológicas ao restabelecimento da paisagem florestal. Desta discussão,

foram assinalados as principais variáveis e os parâmetros a serem empregados no

modelo de simulação de mudanças ou de dinâmica de paisagem. Mas afinal, qual será o

modelo adotado por esta tese?

A resposta a esta questão pode ser equacionada pela análise dos esquemas das

Figs. 2.19, 2.20 e 2.21. De todas essas observações, pode-se deduzir que os muitos

caminhos e estados presentes em modelos de mudanças de paisagens amazônicas

podem ser simplificados para o caso da região de estudo pelo diagrama da Fig. 2.22.
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Isto se justifica devido à prevalência das pastagens na paisagem rural da área em apreço,

onde chegam a ocupar mais de 90% da região desmatada, quer seja em projetos de

colonização ou nas grandes fazendas de gado. Ainda neste caso, convém lembrar que,

com raras exceções, as culturas anuais são vistas como uma solução intermediária entre

o desmatamento e a transformação definitiva do sítio em pastagem. Também, torna-se

necessário dizer que, muito embora as transições entre os outros usos do solo e

elementos de paisagem não sejam analisados pelo presente modelo de mudanças, isto

não implica que sejam ignorados, pois eles entram no modelo na forma de variáveis

independentes, como no exemplo das distâncias às estradas e do fator atração às áreas

urbanas. Uma única exceção é feita às áreas de garimpo, as quais foram propositalmente

excluídas durante o processo de seleção das três subáreas, devido esta atividade não ser

considerada como uma prática agrícola.

De fato, a simplificação taxionômica proposta não compromete o detalhamento

e o resultado do modelo em questão, pois o mesmo não foi projetado com o objetivo de

descrever as mudanças entre os correntes usos do solo, mas sim visando a determinação

das possíveis configurações da estrutura da paisagem em função das áreas de

remanescentes e de regeneração florestal. Nesses termos, o modelo focaliza o efeito do

desmatamento e dos processos de regeneração vegetal sob a luz da importância

ambiental da preservação da extensão e continuidade dos hábitats originais e da

recuperação do ecossistema regional, em conseqüência da restauração da paisagem

florestal. Neste contexto, algumas questões a serem investigadas pelo presente modelo

podem ser traduzidas pelas seguintes perguntas: Quais áreas desmatadas vão chegar a

formar florestas secundárias? Qual será a configuração espacial e a estrutura da

paisagem em um tempo t qualquer? E sendo assim, quais seriam as suas implicações

ecológicas? Onde restarão as manchas de florestas primárias?
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Fig. 2.20 - Estados e transições da dinâmica de uma paisagem amazônica de fronteira de
colonização. As linhas tracejadas representam o modelo adotado por este trabalho.
Fonte: FEARNSIDE (1996)
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Fig. 2.21 - Modelo de transições  e estados sugeridos da degradação e recuperação do
ecossistema florestal em uma paisagem amazônica. As linhas tracejadas representam o
modelo adotado por este trabalho.
Fonte: ALENCAR et al. (1996)
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capoeirão e florestas
secundárias jovens

Fig. 2.22 - Modelo simplificado da trajetória da paisagem da região de estudo. A linha
tracejada significa que se o processo de sucessão vegetal obtiver sucesso, poderá se
chegar após dezenas de anos a uma floresta secundária com características biológicas
próximas à floresta original.

Por último, deve-se destacar que esta simplificação se faz também necessária

para permitir a calibração do modelo a partir de dados de sensoriamento remoto orbital

e ainda reduzir a complexidade de sua operacionalização, uma preocupante questão,

posto que a principal hipótese desta tese refere-se à habilidade de abstração de modelos

de mudanças de paisagem, usando-se do ambiente computacional do SIG. Nesse

propósito, foi mostrado no capítulo anterior a necessidade de aprimoramento da arte de

construção de modelos de simulação de dinâmica de paisagem. É nesses termos, que a

presente tese tem a contribuir.
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Por conseguinte, o modelo de mudanças esquematizado acima pode ser

abstraído através da seguinte notação matemática:

Esta notação corresponde a um modelo distribuicional, usando-se um quadro

markoviano de segunda ordem, onde: tmd,, tdr, trd são as respectivas taxas ou freqüências

anuais de desmatamento, regeneração e redesmatamento, em cada uma das duas fases

86-91 e 91-94 e χ eqüivale a um vetor da proporção dos elementos de paisagem nos

tempos inicial e final:

Observe-se que este modelo não precisa contemplar as passagens da

regeneração para floresta secundária e desta para mata, pois as mesmas ocorrem de

modo determinístico, em função apenas do tempo de permanência no estado de

regeneração. Consequentemente, isto reduz a matriz de taxas de transição para 32

elementos, dos quais somente seis ocorrem na realidade.

As quantidades de mudanças determinadas por este modelo distribuicional em

cada passo de tempo têm ainda que serem alocadas através da paisagem por um modelo

espacial em mosaico, no qual cada célula possui um submodelo de mudanças do tipo
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Onde ∇∇∇∇xyt representa o estado, no tempo t, de uma célula com localização x,y, e

( )( )( )∫xy xyijp  corresponde a uma função estocástica, que interage de diversos modos com

uma vizinhança x± n e y± m. Para cada  célula, com localização x,y em um tempo t-1,

ocupando um dos estados ∇∇∇∇xy = i, que são: desmatado, regeneração ou mata, usar-se-á

uma das probabilidades Pijs tal que P seja:

Observe assim, que a matriz de transição em cada submodelo espacial pode ser

reduzida a um vetor de 3 posições, pois Pmm = 1 - Pmd, Prr = 1 - Prd e Pdd = 1 - Pdr. Para o

cálculo do Pij de cada célula da paisagem com localização x,y, este trabalho propõe o

uso da seguinte função.

( )( ) yxji

yxji

e

e
P yxji ,,

,,

.
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1 νγ

νγ

+
=                                                                    36)

Onde cada γγγγi,j é um vetor de coeficientes da forma tal:

E νxy um vetor:

No qual r, u, t representam os valores nas posições x,y das variáveis espaciais

selecionadas anteriormente neste capítulo, a saber: distância à mata prévia, distância à

regeneração prévia, distância aos desmatamento prévio, tipo de solo, tipo de vegetação,

altitude, declividade, fator de atração urbana, distância às estradas principais, distância

às estradas secundárias, tempo de desmatamento e distância aos rios.
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Para concluir este capítulo, deve-se lembrar que a solução de modelos espaciais

de dinâmica de paisagem requer a definição dos processos no tempo t que controlam o

desenvolvimento do padrão espacial para um tempo t+m. Foi com este objetivo que se

discutiram aqui os principais processos de uso do solo e mecanismos ecológicos

envolvidos na dinâmica da paisagem da área de estudo. Como já mencionado, o

resultado dessa discussão consistiu na seleção das variáveis espaciais a serem

empregadas no modelo de simulação. Nesses termos, pode-se dizer que a solução da

equação n°34  requer a obtenção de medidas de alguns aspectos do estado da paisagem

no tempo t-1, que possam dar indicações do seu potencial para se tornar algo diferente

diante de diversos conjuntos de condições. Neste propósito, será visto a seguir que a

equação n°36, selecionada para o cálculo das Pijs, é conhecida como função logística, a

qual é usada por uma importante técnica de estatística, também conhecida como

regressão logística. Consequentemente, essa técnica será aplicada no estudo de

mudanças, visando determinar, do conjunto de variáveis pré-selecionadas, aquelas que

serão mais significativas à cada tipo de mudança (Mata→Desmatado,

Desmatado→Regeneração e Regeneração→Desmatado) e com isso ainda quantificar

os coeficientes de cada um dos vetores γγγγi,j. Será mostrado também a seguir, que as taxas

empíricas de transição do modelo distribuicional (equação n°32) serão obtidas da

análise multitemporal das imagens de satélite. Portanto, após concluir o primeiro

objetivo específico desta tese, passemos agora a mais uma importante etapa na

construção do modelo de simulação, a qual consiste no desenvolvimento de

metodologias de mapeamento multitemporal e de análise espacial de mudanças da

paisagem, tema do próximo capítulo.
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