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A presente tese propõe a integração de duas abordagens, a quantitativa e a qualitativa. 

Tal confluência está voltada para a construção e análise de cenários espacializados pretéritos, 

atual e futuros. Assim, os estudos estão focados na área do Planejamento Ambiental, tendo 

como tecnologias e instrumentos básicos a Cartografia Histórica, a Classificação Digital de 

Imagens e a Modelagem de Mudanças para simulação com base em Cadeias de Markov e 

Redes Neurais Artificiais. Fundamentalmente, o meio de organização e análise é representado 

por um SIGT. Alguns princípios de História Ambiental também são fundamentais para 

estabelecimento das narrativas. No Planejamento Ambiental, espaço e tempo, visíveis a partir 

de suas escalas, são responsáveis pela compreensão da dinâmica socioespacial e ambiental. 

Como bases teóricas e metodológicas estão os cenários futuros, que foram utilizados para o 

entendimento dos cenários pretéritos e atual. A referência empírica para a construção dos 

cenários é a bacia do Rio Acre, parte acreana. A problemática central nessa área refere-se aos 

desafios da sustentabilidade da Região Amazônica frente às suas mudanças de uso e cobertura 

da terra (UCT), com ênfase no processo de desmatamento. Por fim, o presente trabalho buscou 

contribuir efetivamente para o desenvolvimento de metodologias de construção de cenários de 

UCT, voltadas para o planejamento ambiental de bacias hidrográficas e/ou áreas regionais, a 

partir da integração de diferentes abordagens, tecnologias e instrumentos espaço-temporais.  
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 This thesis proposes the integration of the two approaches, the quantitative and 

qualitative. This confluence is focused for the construction and analysis of past, present and 

future from spatial scenarios. Thus, these studies are focused in the Environmental Planning 

sector, using as technologies and basic instruments the Historical Cartography, Digital Image 

Classification of Remote Sensing and the Modeling of Changes (for space-time simulation) 

based on Markov Chains and advanced heuristics methods like Artificial Neural Networks. The 

means of organization and fundamental analysis are represented by a T-GIS. Some principles of 

Environment History are also crucial to establish the narratives (and storylines for future) that 

tell the environment history. In the Environmental Planning, space and time, visible from their 

ranges are responsible for understanding the “socio-spatial” and environmental dynamics. The 

main challenge of this study is the integration of these approaches with the technologies and the 

instruments. As theoretical and methodological bases are the future scenarios that were used for 

the understanding of past and present. The empirical reference for the construction of past, 

current and future is the basin of the Rio Acre (Acre River), Brazilian State of Acre piece. The 

central issue in this area refers to the challenges of sustainability of the Amazon region, 

specially in the basin of the Rio Acre, compared to its land-use and land-cover change with 

emphasis in the process of deforestation. Finally, this study sought to contribute effectively to 

develop methodologies for building scenarios of land use and land cover, towards the 

environmental planning of river basins and/or regional areas, from the integration of different 

approaches, technologies and spatiotemporal instruments. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Espaço e tempo são elementos fundamentais para compreender a mudança dos 

fenômenos. Há várias aplicações e demandas de estudos que requisitam esses dois 

conceitos que, na realidade, estão integrados. No Planejamento Ambiental, por exemplo, 

espaço e tempo, visíveis a partir de suas escalas, são responsáveis pela compreensão da 

dinâmica socioespacial e ambiental. Desta forma, estudos, dentro desse viés espaço-

temporal (ET), são essenciais para consolidar o entendimento e materializar a integração 

tão evidente desses dois termos que frequentemente são tratados de maneira pouco 

integrada e muitas vezes disjunta.  

 

1.1. POSICIONAMENTO DO TRABALHO 

  

 Conforme evidenciado, alguns estudos necessitam do espaço e do tempo 

integrados para a realização de inferências sobre determinada problemática. Para apoiar 

tais estudos, seria interessante o desenvolvimento de uma metodologia que pudesse 

combinar diferentes visões. Desta forma, a presente tese propõe a junção de duas 

abordagens complementares, quantitativa e qualitativa, que irá orientar a construção de 

cenas (a partir de técnicas digitais e analógicas fornecidas pelo aparato das 

Geotecnologias) auxiliadas com princípios de História Ambiental que alicerça o 

estabelecimento de narrativas para formulação de cenários espacializados pretéritos, 

atual e futuros.  

 Portanto, assim, apresenta-se o posicionamento metodológico da presente tese 

para dar conta das demandas das questões levantadas. Por consequência, estabelece-se o 

principal desafio deste estudo: a integração dessas abordagens, tecnologias e 

instrumentos. 

 Ressalta-se que as bases teóricas e metodológicas referem-se aos cenários 

futuros e foram utilizadas para o entendimento dos cenários pretéritos e atual.  

 Especificamente, no quadro destas preocupações, o estudo a desenvolver está 

vinculado à área do Planejamento Ambiental, tendo como tecnologias e instrumentos 

básicos a Cartografia Histórica, a Classificação Digital de Imagens de Sensoriamento 

Remoto e a Modelagem de Mudanças (e/ou de simulação espaço-temporal) com base 

em Cadeias de Markov e em métodos heurísticos avançados, como Redes Neurais 

Artificiais. 
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 Fundamentalmente, o meio de organização e análise é representado por um 

Sistema de Informação Geográfica Temporal (SIGT), tecnologia de análise dinâmica do 

espaço geográfico e de sua configuração. Em softwares de SIG hoje, estão 

implementadas possibilidades de ferramentas computacionais de reconstituição do 

passado, análises espaciais do presente e funcionalidades para previsões futuras.  

 Para o estabelecimento das narrativas, a base utilizada foi aquela fornecida pela 

História Ambiental e intituladas aqui como história do ambiente (do passado, presente e 

futuro), envolvendo aspectos políticos e ambientais. 

 Busca-se, agora, definir alguns aspectos de aplicação da metodologia proposta 

como o tema, o espaço e o tempo de estudo, algumas questões problemáticas previstas, 

e finalmente, a hipótese da pesquisa e o objetivo principal. 

 

1.2. ESPECIFICAÇÃO DO TEMA 

 

 A questão de mudanças nos padrões de uso e cobertura da terra (UCT) tem 

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

mudança das últimas décadas e aos possíveis impactos ambientais e socioeconômicos 

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

principalmente quando associada a eventos extremos (produzindo-os ou incrementando 

sua magnitude e seus impactos).  

 Desta forma, propõe-se que a metodologia seja aplicada nos estudos sobre 

mudanças de uso e cobertura da terra. Assim, será possível a realização de análises 

espaço-temporais, já que essa problemática trata de questões de transformações de 

estado. Como se espera, as diferentes abordagens serão trabalhadas conjuntamente para 

enriquecer o estudo. Depois da integração proposta, será possível preencher algumas 

lacunas pretéritas e subsidiar a elaboração de modelos preditivos sobre variadas 

questões espaço-temporais, considerando o tempo e a história do espaço de estudo. 

 

1.3. O ESPAÇO DE ESTUDO 

 

 A bacia hidrográfica do Rio Acre
1
 (ou bacia do Rio Acre), parte acreana

2
, é o 

recorte para a construção e análise dos cenários pretéritos, atual e futuros. Esse recorte 

                                                
1 Considera o limite da bacia de Nível 4 segundo o método de codificação de Otto Pfafstetter. 
2 A mudança do adjetivo “acreano” para “acriano” foi determinada pelo Novo Acordo Ortográfico da 
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está inserido em outro maior, específico, que corresponde às áreas do departamento 

peruano de Madre de Dios, o estado brasileiro do Acre e o departamento boliviano de 

Pando – Região do MAP. O recorte geral escolhido para o estudo é o da Região 

Amazônica, utilizando como referência a América do Sul.  

A bacia do Rio Acre drena a área mais povoada do estado do Acre. Pode-se di-

zer que, em 2010, 59% da população do estado do Acre vivia na bacia.  Sua drenagem é 

composta por um denso sistema fluvial, formado por rios perenes e igarapés intermiten-

tes. O Rio Acre se constitui no principal canal desta bacia e possui como afluentes os 

rios Xapuri, Riozinho do Rola, Riozinho do Andirá e o Rio Antimarí, pela margem es-

querda; e, pela margem direita, uma série de pequenos igarapés, bem como o lago do 

Amapá que está localizado à sua margem direita (MAIA, 2009). 

Especificamente sobre o Rio Acre, este nasce a 300 ou 400 metros de altitude, 

em território peruano, segue fazendo fronteira com Brasil e Bolívia, atravessa o Acre no 

sentido Sul/Norte, e deságua no Rio Purus, no município de Boca do Acre, estado do 

Amazonas. Constitui-se em um rio típico de ambiente tropical (LATRUBESSE, 1992; 

REIS & DE LOS RIOS, 2005), divagando ao longo de sua contínua faixa de planície. 

Transporta abundante carga de sedimentos em suspensão, o que lhe confere a coloração 

turva, sendo classificado conforme SIOLI (1991) como “rios de águas brancas” (MAIA, 

2009). O rio ainda encontra-se em adaptação.  

A área compreendida pela bacia do Rio Acre, especialmente a parte acreana, é 

de aproximadamente 27.284 km
2
, sendo que 16.500 km

2
, segundo NASCIMENTO 

(2011) à montante de Rio Branco (capital do Estado), que se distribuem em várias sub-

bacias. 

De acordo com DUARTE (2009), a bacia do Rio Acre e suas microbacias não 

são apenas recursos naturais como cursos de água, solos e florestas. São rodovias, fa-

zendas e cidades, além de água, vida e movimento. As duas vias fundamentais que cor-

tam a bacia e representam os eixos dos fluxos desses espaços, estabelecidas a partir de 

uma visão externa (ver BECKER, 2001) ao território são: as rodovias BR-364 e a BR-

317 (Figura 1.1). 

                                                                                                                                          
Língua Portuguesa. Essa alteração tem provocado debates no estado, tendo como consequência a criação 

do “Forum de defesa da nossa acreanidade” (EUCLIDES DA SILVA, 2010). Aqui, o termo utilizado é 

“acreano” por conta do período de consulta bibliográfica e frequência do termo empregado nas 

referências utilizadas.  
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         Figura 1.1 – Localização da Área de Estudo. 
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Sendo assim, DUARTE (2009) ressalta que os rios, as ruas, as avenidas, as rodovias, 

os ramais e as trilhas são as vias de comunicação aquática e terrestre que movem a economia 

e a sociedade na bacia hidrográfica do Rio Acre. Por eles transitam personagens da história do 

Acre: colonos de assentamentos, ribeirinhos, indígenas, fazendeiros, entre outros, atores que 

são determinantes e resultantes da concretude produzida historicamente do espaço acreano. 

Por conta dessa diversidade, tornou-se um recorte de estudo ideal para a aplicação metodoló-

gica proposta. 

 Sobre aspectos regionais da bacia do Rio Acre, segundo o Zoneamento Ecológico-

Econômico do Acre (ZEE, 2000), pode-se dizer que a regionalização proposta, ao ser materia-

lizada territorialmente, tem uma correspondência entre o que se delimita por “regionais de 

desenvolvimento” com as “regiões geográficas” do IBGE. Apesar de representarem conteúdos 

territoriais idênticos, conceitualmente, são enfoques diferentes dos estudos regionais e, por-

tanto, há um uso equivocado
3
 dos conceitos (REBOUÇAS, ALMEIDA & SILVA, 2009).  

A seguir, estão as correspondências, pensando no recorte da bacia do Rio Acre: A Mi-

crorregião de “Rio Branco” corresponde a Regional de Desenvolvimento do Baixo Acre; A 

Microrregião de “Brasiléia” corresponde a Regional de Desenvolvimento do Alto Acre; A 

Microrregião de “Sena Madureira” corresponde a Regional de Desenvolvimento do Purus. 

Desta forma, a bacia do Rio Acre ocupa parte das regionais de Desenvolvimento do 

Alto Acre e Baixo Acre (ZEE) e parte das microrregiões de Rio Branco e Brasiléia (IBGE) 

(conforme é possível visualizar nas Figuras 1.2 e 1.3). Uma pequena porção da bacia ocupa a 

regional do Purus (microrregião de Sena Madureira). 

A bacia cobre 10 municípios do estado do Acre. São eles: Assis Brasil, Brasiléia, Epi-

taciolândia e Xapuri (Alto Acre); Capixaba, Senador Guiormad, Rio Branco, Porto Acre e 

Bujari (Baixo Acre); Sena Madureira (Purus). 

 

 

 

 

 

                                                
3 Silva (2005), em artigo, busca compreender os fundamentos das regionalizações mais recentes das terras acrea-

nas, os propósitos desses processos no contexto da Geografia e, com isto, os avanços e recuos na definição terr i-

torial das regiões. Partindo de críticas teóricas, o autor defende em tese “a necessidade de rever as regionaliza-

ções vigentes no estado”. Nisto, fixa pontos para a compreensão e superação das definições de regiões “naturais” 

ou “homogêneas” como parcialmente denota a divisão em “regionais de desenvolvimento”, apresentada no ZEE 

do Acre (SILVA, 2005).  
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                   Figura 1.2 – Regionais de Desenvolvimento (ZEE) da Área de Estudo. 
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                  Figura 1.3 – Microrregiões (IBGE) da Área de Estudo.
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1.4 O TEMPO DE ESTUDO 

 

Sobre o tempo a ser considerado, a priori, refere-se aos processos históricos de 

construção do território e de ocupação para fins econômicos da área em questão, 

integrados à disponibilidade de dados e informações. Assim, o marco inicial é 1904
4
 

(organização do território), passando pelos anos 70, quando a ocupação da Amazônia 

tornou-se prioridade nacional e o governo federal passou a viabilizar e subsidiar a 

ocupação de terras para expansão pioneira, chegando ao marco atual que é o ano de 

2010. Para os cenários futuros, o extremo temporal é 2030 (considerado cenário de 

longo prazo): limite de tempo do prognóstico baseado em testes e avaliação de cenários 

futuros realizados no modelo. 

O recorte temporal (com resolução temporal: anual) proposto para a construção 

dos cenários será generalizado em intervalos de tempo ou períodos de estudo (com o 

apoio de dados quantitativos e de narrativas históricas do ambiente). Essa 

compartimentação dos períodos de estudo é fundamental para o entendimento das 

dinâmicas de cada período e suas forças de mudança, definição do tempo presente e 

bases para compreensão dos futuros propostos. 

Finalmente, outro aspecto da maior relevância a ser considerado na aplicação da 

metodologia e na elaboração de modelos para o estudo do recorte no tempo é a 

constatação de que existem diferentes espaços-tempos na Amazônia, com velocidades 

de transformação distintas (BECKER, 2000; BECKER, 2001).  

As questões sobre as escalas espaço-temporais são relevantes na medida em que 

representarão formas de ver a Amazônia, sendo assim, são importantes para os 

processos de tomadas de decisões no planejamento regional e ambiental, evitando 

generalizações e considerando as especificidades locais de cada região.  

Portanto, espera-se, que sejam propostas regiões espaço-temporais na bacia a 

partir de suas velocidades de transformação. 

 

 

                                                
4 A partir de 1903, o Acre foi incorporado ao Brasil. Seria, contudo, no ano seguinte, 1904, que iniciaria 

para valer a organização política das terras acreanas, após disputas por definir quem comandaria o territó-

rio incorporado: os próprios acreanos, o Estado do Amazonas ou o Governo Federal. O resultado foi a 

imposição do poder centralizado pelo Governo Federal. Assim, o mesmo decreto que autorizava o gover-

no federal a organizar o território do Acre - Decreto 5.188 – 07/04/1904, regularizava os limites interna-

cionais e também fixava os limites entre o Acre e o estado do Amazonas a partir da linha oblíqua do Be-

ni-Javari – linha Cunha Gomes (SILVA, 2009). 
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1.5. PROBLEMÁTICA 

 

Busca-se neste item identificar as principais questões com quais se defronta a 

tese e as quais se pretende resolver.  

A problemática essencial refere-se aos desafios da sustentabilidade da Região 

Amazônica, especialmente na bacia do Rio Acre, frente às suas mudanças de uso e 

cobertura da terra.  

Pode-se dizer que os sistemas sociais e econômicos, relacionados ao uso e 

ocupação da terra, estão entre os mais complexos de se diagnosticar e prognosticar. 

Portanto, como estabelecer os desafios da região no âmbito desse tema?  

Desta forma, outra problemática surge em consequência da anterior, que se 

refere à capacidade de representar modelos matemáticos e prever a evolução espaço-

temporal desses fenômenos.  

Nesse ponto, envolvendo previsões e cenários, o desafio para as geotecnologias, 

conforme cita CÂMARA (2001) fica mais evidente: como capturar e representar 

computacionalmente a interação dinâmica entre tais espaços-tempos? (a relação entre 

aceleração e desaceleração, no tempo, e ampliação e redução, no espaço).  

Integrando-se a problemática temática levantada com a tecnológica, tem-se a 

seguinte pergunta: como construir cenários pretéritos, atual e futuros de UCT com 

alocação espacial? 

Assim, estabelece-se o maior desafio da “Ciência da Informação Geográfica” 

para as próximas décadas: a disponibilidade de modelos preditivos de fenômenos 

espaço-temporais.  

Normalmente, esses modelos de previsão não consideram toda a diversidade 

(complexa) da região. Tais fatos reforçam a necessidade do entendimento dos processos 

de ocupação pretéritos e da concepção integrada de modelos e narrativas consistentes de 

cenários futuros. Mais estudos metodológicos são necessários. 

Esse desafio não será fácil de ser vencido.  

Assim, voltamos ao tema central:  

 Como traduzir a complexidade do tema, combinando modelos e 

narrativas?  

 Seria plausível estabelecer, a partir deles, caminhos futuros (sustentáveis 

ou não) e entender suas respectivas dinâmicas, tendo como intenção 

fundamental o auxílio no processo de planejamento?  
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 Como capturar padrões e tendências de mudanças? Seria possível 

localizar áreas críticas de mudanças e/ou auxiliar na identificação da 

diversidade espaço-temporal de uma determinada área de interesse?  

 

Espera-se responder a esses questionamentos no decorrer do estudo.  

 

1.6 HIPÓTESE DA PESQUISA 

 

A integração do espaço e do tempo no Planejamento Ambiental realizada a partir 

dos princípios da História Ambiental integrada às Geotecnologias, na temática de 

Mudanças de Uso e Cobertura da Terra, permitirá a reconstituição de cenários pretéritos, 

estabelecimento de cenário atual e formulação de cenários futuros plausíveis. Os 

cenários de uso e cobertura da terra construídos irão gerar dados espaciais sobre 

desmatamento pretéritos, atuais e/ou futuros e poderão ser associados com outros temas 

de interesse do Planejamento Ambiental, resultando em respostas como identificação de 

períodos, cenários e áreas críticas, cenário mais provável, entendimento do 

comportamento (e forças) de diferentes tipologias de cenários e estabelecimento de 

diferentes regiões espaço-temporais. 

 

1.7 JUSTIFICATIVA 

 

Para o desenvolvimento do estudo proposto, podem-se citar cinco domínios, que 

contêm as razões teóricas e os motivos de ordem prática, que justificam o presente 

projeto: 

 

 um de domínio teórico, justificando-se o trabalho pretendido como uma reflexão 

teórica e metodológica e uma fonte de informações a ser incorporada aos projetos 

de sustentabilidade e de planejamento energético e ambiental da área em questão, 

reforçando também a cooperação científica e tecnológica entre os atores 

envolvidos.  

 

 um de domínio metodológico, pois as abordagens da História Ambiental e da 

Cartografia Histórica ainda são pouco cultivadas no Brasil. Há demanda, contudo 

faltam estudos teóricos e práticos voltados para tais áreas.  
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 um de domínio espacial, já que o ambiente natural da Região Amazônica está em 

perigo (descaracterização da floresta) e as consequências de tais mudanças têm 

provocado pressões significativas de diferentes atores e escalas (do local ao global). 

 

 um de domínio histórico, justificando-se especialmente com relação às fontes de 

pesquisas históricas, escassas em alguns períodos, como representações e 

interpretações; e à ausência de mapas de alguns períodos que poderão ter suas 

origens identificadas (já que podem ser encontrados em diversos países) ou 

reconstruídos computacionalmente; além disso, a história ambiental pode dar uma 

contribuição decisiva para entendermos o nosso passado e o nosso presente de 

região rica em recursos naturais e assolada por dívidas sociais. 

 

 e outro de domínio operacional, com relação aos problemas de inserção do tempo 

em SIG (ou em ambiente computacional), principalmente na implementação de 

modelos dinâmicos e/ou preditivos, onde se concentram aspectos impeditivos para 

a realização deste trabalho integrado às abordagens já mencionadas. Atualmente, 

ainda há várias dificuldades de se trabalhar fenômenos temporais neste tipo de 

sistema, especificamente quanto aos conceitos, à modelagem, ao armazenamento, 

às análises espaço-temporais e à representação dos dados geográficos. A 

importância do tratamento do “tempo” em SIG reflete-se na competência que este 

terá para orientar de forma antecipada a tomada de decisão ou proporcionar o 

entendimento da dinâmica espacial de determinado recorte estudado. Através de 

modelos espaço-temporais, conhecendo-se processos e fluxos, será possível o 

subsídio para o planejamento, gerenciamento e decisão sobre o território, 

permitindo diagnósticos, ou até mesmo, prognósticos, que só as análises espaço-

temporais permitem. Por exemplo, o conhecimento integrado de como ocorrem às 

funções e interações entre os sistemas naturais e antrópicos é uma condição prévia 

para definir estratégias de desenvolvimento. Complexas interações associadas ao 

uso e cobertura da terra devem ser integradas, monitoradas e analisadas, de forma 

que as forças que estimulam mudanças possam ser estabelecidos. Neste sentido, 

reforça-se a importância de se desenvolver e testar modelos geotecnológicos de 

mudanças de uso e cobertura da terra.  
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1.8. OBJETIVOS 

 

Propor metodologia de construção de cenários de uso e cobertura da terra para 

o planejamento ambiental de bacias hidrográficas e/ou áreas regionais a partir da 

integração de diferentes abordagens, tecnologias e instrumentos espaço-temporais.  

A metodologia proposta foi aplicada no estudo das mudanças de uso e cobertura 

da terra (tema), especialmente do desmatamento, na Região Amazônica, 

especificamente dentro da Região do MAP (ênfase: bacia do Rio Acre – espaço de 

estudo) durante o período de 1904 e 2010, agrupados em períodos de estudo, como base 

para a construção de cenários futuros para 2030 (tempo de estudo).   

Sendo assim, através dessa aplicação, tornou-se possível a realização de 

diagnóstico das criticidades e conflitos e até mesmo de prognóstico (cenários futuros), 

elucidando os desafios, frente ao desmatamento, para a sustentabilidade na bacia do Rio 

Acre. 
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2. ESPAÇO E TEMPO: BASES PARA A CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

2.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 Este capítulo tem o intuito de evidenciar os elementos centrais ao planejamento 

ambiental que são o espaço e o tempo.  

 Inicialmente, serão apresentados alguns aspectos gerais dessa área. Em seguida, 

buscar-se-á entender que o espaço é a concretude do planejamento e que sua construção 

se dá de maneira dinâmica. Sendo o espaço dinâmico e não estático, como a maior parte 

dos estudos ambientais considera, há tempo envolvido. Assim, assumindo essa noção de 

espaço indissociável da dimensão temporal, serão apresentadas com mais profundidade 

as bases conceituais, históricas e filosóficas do tempo. 

 A partir desse resgate histórico-científico-filosófico sobre a dimensão temporal, 

serão delimitadas, dentro do assunto em questão, as principais perspectivas temporais 

(passado, presente e futuro) que podem ser, ou têm sido, utilizadas no âmbito do 

planejamento ambiental.  

 Posteriormente, tendo-se estabelecido o funcionamento aplicado do fluxo 

temporal tradicional, será possível consolidar de que maneira o tempo é representado no 

planejamento ambiental, em suas diferentes perspectivas. Além disso, objetivando-se 

sintetizar as noções apresentadas, será proposto um esquema conceitual filosófico-

científico que leva em consideração diferentes visões sobre a dimensão temporal 

(absoluta, relativa, contínua e discreta). Essas visões serão aproveitadas para 

caracterização do tempo em planejamento ambiental, respeitando duas abordagens 

distintas: uma quantitativa (por exemplo, tomando como base os modelos matemáticos 

de previsão) e outra qualitativa (pensando-se nas narrativas subjetivas). Deve-se 

ressaltar que esse esquema não representa uma estrutura sólida e imutável, podendo ter 

suas afirmações confirmadas a partir de uma consulta às diferentes bases 

epistemológicas que o sustentam.  

Finalmente, o presente capítulo será encerrado com a discussão da integração 

dos elementos espaço e tempo, completando a tríade do planejamento ambiental, ao 

inserir o assunto das escalas, especialmente, das escalas espaço-temporais e seus 

principais desafios.  
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2.2 PLANEJAMENTO AMBIENTAL: ASPECTOS GERAIS 

 

A partir da década de 1980, as políticas ambientais basearam-se em um enfoque 

mais preventivo, introduzindo vários instrumentos
1
 de Gestão Ambiental Pública que 

incorporaram tal enfoque em seus procedimentos. Alguns exemplos podem ser 

mencionados como a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) como instrumento de 

prevenção e auxílio à decisão, ao zoneamento ambiental (posteriormente denominado 

zoneamento ecológico-econômico) (MAGRINI, 2001; ALMEIDA, 2008). Essa 

preocupação se deve ao fato de que, nas últimas três décadas, mais efetivamente, houve 

um aumento drástico da competição por terras, água, recursos energéticos e biológicos. 

De acordo com SANTOS (2004), gerou-se, portanto, a necessidade de organizar o uso 

da terra e compatibilizar esse uso com a proteção de ambientes ameaçados com o intuito 

de melhorar a qualidade de vida das populações, incluindo-se aqui a mitigação de 

ambientes já impactados. Ao se falar em caráter preventivo, é necessário citar o termo 

planejamento. 

Foram criadas várias definições para o termo planejamento. De uma forma 

bastante simples, entende-se que o processo de planejamento é um ‘meio sistemático de 

determinar o estágio em que você está, onde deseja chegar e qual o melhor caminho 

para chegar lá’ (SANTOS, 2004).  

Segundo CHRISTOFOLETTI (1999), o planejamento abrange ampla gama de 

atividades. Podem-se distinguir as categorias de planejamento estratégico e 

planejamento operacional e usar outros critérios de grandeza espacial (planejamento 

local, planejamento regional, planejamento nacional, etc.) ou de campos de atividades 

(planejamento urbano, planejamento rural, planejamento ambiental, planejamento 

econômico, etc.). OTTENS (1990) salienta que o planejamento estratégico relaciona-se 

com as tomadas de decisão, em médio e longo prazos, envolvendo geralmente um 

conjunto de pesquisas, discussões, assessorias e negociações.  

Especificamente sobre o planejamento ambiental e aplicando as noções acima, 

há o envolvimento com os programas de utilização dos sistemas ambientais, como 

elementos condicionantes de planos, por exemplo, nas escalas espaciais local, regional e 

nacional ou de atividades setorizadas como uso do solo urbano, uso do solo rural, 

                                                             
1 Mais informações conceituais sobre Planejamento/Gestão Ambiental e seus Instrumentos normativos 

poderão ser utilizadas e extraídas de CUNHA & GUERRA (2000), MAGRINI (2005; 2007) e ALMEIDA 

(2008), incluindo a legislação disponível. 
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execução de obras de engenharia e planejamento econômico (CHRISTOFOLETTI, 

1999; SANTOS, 2004). 

Assim, pode-se dizer que a presente tese está relacionada com o setor de 

atividade intitulado “Planejamento Ambiental”, no âmbito estratégico
2
, que pode ser 

entendido como: processo dinâmico, contínuo e permanente, com o intuito de identificar 

e organizar em programas coerentes o grupo de ações requeridas para a gestão 

ambiental (MOREIRA, 1992). Ou ainda como o conjunto de projetos que têm em vista 

a utilização racional de recursos e a boa qualidade de vida para as populações 

(ACIESP/CNPq, 1997). E aí, entram os estudos ambientais. Deve-se ressaltar que o 

planejamento ambiental objetiva ações de intervenção no espaço, através do poder 

público, com o intuito de equilibrar a luta por recursos naturais.  

SANTOS (2004) afirma que não existe uma definição precisa para o 

“planejamento ambiental”: o termo “ambiental” abarca diversas abordagens e 

definições; além disso, deparamos com a clássica confusão entre os conceitos de 

planejamento territorial ou de extensão em planejamentos setoriais.  

Mais ainda, há também conflitos entre as definições de gestão, gerenciamento e 

planejamento.  

Sobre essa última situação, algumas considerações são necessárias.  

Inicialmente, abordar-se-á a diferenciação entre os termos gestão e 

planejamento, situação considerada crítica e, em seguida, será inserido, na discussão, o 

termo gerenciamento.  

SOUZA (2004) cita que o conceito de gestão, há bastante tempo em vigência no 

ambiente profissional ligado à administração de empresas (gestão empresarial), vem 

adquirindo crescente popularidade em conexão com outros campos (incluindo também o 

estratégico). No Brasil, desde a segunda metade da década de 1980, intensificou-se o 

uso de expressão como gestão urbana, gestão territorial, gestão ambiental, gestão 

educacional, gestão e tecnologia e outras tantas:  

                                                             
2 A etimologia do termo ‘estratégia’ tem sua origem na palavra grega stratos, cujo significado é “o 

exército que acampa”. Stratos associado a agein, cuja acepção é “conduzir adiante, avançar” sugere que 

estratégia é a arte de movimentar os exércitos, o que permite inferir que a estratégia não é estática,  mas 

dinâmica, ligada ao movimento (COUTAU-BÉGARIE, 2006, p. 43, apud KILIAN, 2009). Sendo 

dinâmica, pressupõe tempo. Stratos associado à palavra ago (comandar) gera strategos que significa o 

general, aquele que comanda o exército que acampa ou, em uma interpretação mais holística, aquele que 

inspira. O conceito de estratégia não possui, na literatura gerencial e empresarial, nenhuma definição 

universalmente aceita. Logo, o termo pode ser considerado polissêmico. Para obter mais informações 

sobre o assunto, ver KILIAN (2009). 
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O enfraquecimento do planejamento se faz acompanhar pela 

popularização do termo gestão (nos países de língua inglesa, 

management), o que é sintomático: como a gestão significa, a rigor, a 

administração dos recursos e problemas aqui e agora, operando, 
portanto, no curto e médio prazos, o hiperprivilegiamento da idéia de 

gestão em detrimento de um planejamento consistente representa o 

triunfo do imediatismo e da miopia dos ideólogos 
ultraconservadorismo do “mercado livre”. Em outras palavras, ele 

representa a substituição de um “planejamento forte”, típico da era 

fordista, por um “planejamento fraco” (muita gestão e pouco 
planejamento), o que combina bem com a era do pós-fordismo, da 

desregulamentação e do “Estado mínimo” (SOUZA, 2004, p. 31). 

 

De acordo com o autor, há uma tendência de alguns intelectuais exaltarem o 

termo gestão em detrimento do termo planejamento. Isso acontece porque o primeiro 

traz, para alguns observadores, a conotação de um controle mais democrático, operando 

com base em acordos e consensos, em contraposição ao planejamento, que seria 

considerado mais tecnocrático:  

 

Planejamento e gestão não são termos intercambiáveis, por possuírem 
referenciais temporais distintos e, por tabela, se referirem a diferentes 

tipos de atividades. Até mesmo intuitivamente, planejar se refere ao 

futuro: planejar significa tentar prever a evolução de um fenômeno ou, 
para dizê-lo de modo menos comprometido com o pensamento 

convencional tentar simular os desdobramentos de um processo com 

o objetivo de melhor precaver-se contra prováveis problemas ou, 

inversamente, com o fito de melhor tirar partido de prováveis 
benefícios. De sua parte, gestão remete ao presente; gerir significa 

administrar uma situação dentro dos marcos dos recursos 

presentemente disponíveis e tendo em vista as necessidades imediatas. 
O planejamento é a preparação para a gestão futura, buscando-se 

evitar ou minimizar os problemas e ampliar margens de manobra; e a 

gestão é a efetivação, ao menos em parte (pois o imprevisível e o 
indeterminado estão sempre presentes, o que torna a capacidade de 

improvisação e a flexibilidade sempre imprescindíveis), das condições 

que o planejamento feito no passado ajudou a construir. (SOUZA, 

2004, p. 46)  

   

Já SANTOS (2004) propõe que a gestão ambiental seja interpretada como a 

integração entre o planejamento, o gerenciamento e a política ambiental. Ela coloca o 

planejamento dentro da gestão. Nessa direção, o termo planejamento ambiental é visto 

como solução de conflitos identificados a partir de estudo antecipado que visa à 

adequação do uso, do controle e da proteção ao ambiente, além do atendimento das 

aspirações sociais e governamentais, expressas ou não, em uma política ambiental.  
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De acordo com a autora, gerenciamento é a etapa posterior ao planejamento 

ambiental. Esse figura nas fases posteriores do ordenamento, ligadas à aplicação, à 

administração, ao controle e ao monitoramento das alternativas propostas pelo 

planejamento. 

No âmbito da antecipação, o planejamento ambiental consiste na adequação de 

ações à potencialidade, vocação local e à sua capacidade de suporte, buscando o 

desenvolvimento harmônico da região e a manutenção da qualidade do ambiente físico, 

biológico e social. O planejamento ambiental fundamenta-se na interação e integração 

dos sistemas que compõem o ambiente. Tem o papel de estabelecer relações entre os 

sistemas ecológicos e os processos sociais. Deve prever e indicar mudanças no uso da 

terra e na exploração de fontes, aceitáveis para as comunidades locais e regionais, 

contemplando, ao mesmo tempo, medidas de proteção aos ecossistemas com pouca 

interferência humana. Trabalha com foco na lógica da potencialidade e da fragilidade do 

meio, definindo e espacializando ocupações, ações e atividades, de acordo com fatores e 

restrições, para subsidiar a tomada de decisão. Considera-se que uma das mais 

importantes atribuições dadas ao planejamento ambiental é a de se pautar no potencial 

ou nos limites que o meio apresenta (CHRISTOFOLETI, 1999; SANTOS, 2004). 

Apesar de ter seus olhares voltados para o futuro, preventivamente, os 

planejadores ambientais costumam se organizar dentro de uma estrutura que envolve 

levantamento e pesquisa, análise e síntese. Eles iniciam seus trabalhos quando objetivos 

e metas estão estabelecidos. Os objetivos norteiam a procura pela informação 

(levantamentos e pesquisa). Dentro desse contexto, o tempo pretérito e a história do 

lugar são fundamentais, como vem sendo alertado em vários estudos realizados, 

normalmente materializados em etapa específica do diagnóstico, intitulada “histórico” 

(ou estudo histórico do ambiente). Assim, o diagnóstico deve levar em conta a evolução 

do território estudado, todas as sucessivas alterações, perturbações, desorganizações e 

auto-organizações que contam sua história, além de explicar seu estado atual. Para cada 

impacto, real ou provável, tendo ou não se tornado um desastre, é necessário que sejam 

especificadas as relações entre os componentes que colaboram com seu estabelecimento 

e agravamento ao longo do tempo. Toda ação definida no planejamento, que pretende 

solucionar um problema ambiental, precisa estar dentro de uma cadeia de ações 

pontuais interligadas, que conduza para uma nova organização do espaço (Figura 2.1). 
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       Figura 2.1 – Etapas do processamento de planejamento. 

       Fonte: SANTOS, 2004. 

 

Conforme o esquema acima mostra, o espaço e o tempo são elementos 

metodológicos centrais ao planejamento ambiental. Tais elementos serão discutidos nas 

próximas seções.  

 

2.3 ESPAÇO: CONCRETUDE DO PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 

De acordo com CORRÊA (2002), a partir das necessidades do homem em 

termos de fome, sede e frio, verifica-se uma ação de intervenção na natureza. Tal ação 

tem caráter social, envolvendo um trabalho organizado coletivamente; implica certa 

divisão do trabalho; e, a definição do quê, de quanto e de como será a produção. E 

ainda, de que jeito reparti-la. Surgem então relações sociais que têm sua essência na 

produção. É no trabalho social que os homens estabelecem relações entre si e, a partir 

destas, com a natureza. A organização espacial é assim constituída pelo conjunto das 

inúmeras cristalizações criadas pelo trabalho social. A sociedade concreta cria seu 

‘espaço geográfico’ para nele se realizar e reproduzir, para ela própria se repetir. Sendo 

assim, cria formas duradouras que se cristalizam sobre a superfície da terra. Caso 

contrário, insiste-se, a sociedade se extinguiria. 
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 No planejamento ambiental, uma das primeiras etapas refere-se à percepção do 

espaço por parte do planejador. Nesse caso específico, em que se utiliza o espaço 

geográfico como principal objeto de estudo – instância ou mesmo sustentáculo para as 

práticas sociais ou naturais – é fundamental a definição do que este espaço significa. 

Com freqüência, por causa disso, observa-se uma subutilização das potencialidades das 

análises espaciais, que se tornam ainda mais restritas. Isso pode acontecer caso o 

planejador não tenha um mínimo de conhecimento do que é o espaço geográfico e o que 

ele efetivamente representa. Há dois aspectos que serão ressaltados na presente seção: o 

primeiro é sobre a definição da unidade espacial de trabalho – polêmica e bastante 

discutida –; a segunda refere-se à base teórica e conceitual de espaço geográfico, que 

pode ajudar a entender a área de estudo definida. 

 Especificamente sobre a unidade espacial de trabalho, SANTOS (2004) cita que 

em planejamento ambiental costuma-se interpretar um conjunto de informações 

regionais referenciadas no espaço e apreendidas na totalidade. O planejador, 

normalmente, tem uma visão sistêmica e holística, mas tende primeiro a compartimentar 

o espaço, para depois integrá-lo. Metodologicamente esta concepção exige, a princípio, 

uma definição da ‘unidade espacial de trabalho’, a partir da compreensão da área que 

contenha as interações e pressões sobre os sistemas naturais ou aqueles criados pelo 

homem (SANTOS, 2004). A definição dessa unidade é uma tarefa extremamente 

complexa não só pela dificuldade em delimitar a área de contenção de impactos, de 

pressões ou fenômenos, como, também, pela variedade de escalas necessárias para 

avaliação dos núcleos-alvo focados.  

Nesse âmbito, é comum que a equipe planejadora defina a bacia hidrográfica
3
 – 

um espaço desenhado pela natureza – como unidade de trabalho (SANTOS, 2004). 

Entretanto, isso pode gerar algumas inconsistências. Por exemplo, há casos em que a 

organização do espaço geográfico urbano ou regional segue uma dinâmica diferente dos 

recortes de bacias hidrográficas, obedecendo aos atores centrados nas figuras dos 

municípios e de outros limites político-administrativos. O espaço de trabalho, portanto, 

é diverso e o planejamento ambiental deve flexibilizar seus limites de forma a 

considerar as relações nos seus diversos níveis. Deve, assim, definir a área de estudo em 

função de suas características e objetivos pretendidos.  

                                                             
3 Em ACIESP (1980), é possível encontrar a definição do termo “planejamento de bacia” direcionado ao 

uso e tratamento de recursos para utilização e conservação, considerando os interesses gerais da bacia. 
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 Agora, tomando como base a busca por uma noção de espaço
4
 a ser utilizada em 

planejamento ambiental, pode-se citar Santos autor da corrente da Geografia Crítica, 

que afirma que “o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário e também 

contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não consideradas 

isoladamente, mas como o quadro único no qual a história se dá” (SANTOS, 1996, 

p.51). Em relação ao conceito de espaço geográfico apresentado, é importante ressaltar 

que alguns geógrafos definiram que tal realidade espacial encontra a sua dinâmica e se 

transforma, não sendo absolutamente estática, como, por exemplo, mostra a maior parte 

dos estudos realizados. Portanto, a historicidade é fundamental no entendimento do 

espaço. O espaço é construído ao longo do tempo e atua como resultante dos processos 

históricos, mas também é determinante. Não é puramente produto do processo do 

trabalho, porque o processo do trabalho é também produto do espaço geográfico. Assim, 

defende-se aqui uma noção de espaço conceitualmente integrada com a noção de 

tempo.  

 Duas características emergem dessa noção de espaço, que podem ser utilizadas 

no âmbito do planejamento ambiental: como lócus (onde se dão os conflitos) e por seu 

aspecto dinâmico. Como se pôde perceber, representado como o lócus das relações e 

sendo resultante/determinante, o espaço é, portanto, foco de diferentes conflitos
5
. 

Constitui-se também num conjunto de sistemas de objetos e de sistemas de ações que 

interagem. De um lado, os sistemas de objetos condicionam a forma como se dão as 

ações e, de outro lado, o sistema de ações leva à criação de objetos novos ou se realiza 

sobre objetos preexistentes. É assim que o espaço encontra a sua dinâmica e se 

                                                             
4 Especificamente quanto ao planejamento ambiental, a concepção de espaço apresentada pode trazer 

confusões teóricas e práticas em relação ao planejamento territorial, porém, sugere-se que essas duas 
práticas devem ser entendidas como complementares e, quando integradas, podem atuar como apoio 

mútuo, direcionadas para ações. 
5 Dentro da perspectiva em questão, assume-se a concepção adaptada de ACSELRAD (2004) que define 

conflitos ambientais como aqueles que envolvem grupos sociais com modos diferentes de apropriação, de 

uso e de significação do espaço. A origem desses conflitos se dá quando pelo menos um dos grupos tem a 

continuidade das formas sociais de apropriação do meio. Quando também enfrenta as ameaças geradas 

por impactos indesejáveis – transmitidos pelo solo, pela água, pelo ar ou por sistemas vivos –, decorrentes 

das práticas de outros grupos. Esse conflito tem por arena unidades espaciais de poder ou territoriais, 

compartilhadas por um conjunto de atividades cujo “acordo simbiótico” é rompido em função de 

denúncia dos efeitos indesejáveis da atividade de um dos agentes sobre as condições materiais do 

exercício das praticas de outros agentes. Deve-se ressaltar que conflitos ambientais não são recentes. São 

séculos de disputas pela apropriação e uso dos recursos naturais. 
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transforma, compondo-se do seguinte modo: de formas e de processos; do visível e do 

invisível. Assim, efetivando a natureza dialética
6
.  

 Por fim, acerca do espaço e seu caráter dinâmico, pôde-se notar que o espaço 

geográfico não é produto do presente. A sua construção, realizada socialmente, se dá 

historicamente. Desta forma, o tempo é um elemento fundamental para a compreensão 

do espaço. Teoricamente, a noção de espaço aqui apresentada já pressupõe a integração 

com o tempo. De fato, é difícil dissociar espaço e tempo dentro dessa concepção. Por 

outro lado, no âmbito prático, o máximo que se pode dizer é que o tempo é uma 

dimensão “extra” semelhante (porém não idêntica) à do espaço (DAVIES, 2002; 

BESER DE DEUS, 2005).  

Não obstante, o tempo é um elemento fundamental para a compreensão do 

espaço. Entretanto, qual a noção/significado de tempo que pode ser levada ao 

planejamento ambiental? 

 

2.4 SOBRE O TEMPO: EM BUSCA DE UM CONCEITO PARA O 

PLANEJAMENTO 

 

2.4.1 O QUE É O TEMPO? 

 

Ao pensar sobre tempo em planejamento ambiental, surge, inicialmente, um 

questionamento fundamental: o que é o tempo? Parece uma questão trivial, porém, 

quando se pensa em conceito de tempo, percebemos que existem infinitas visões e, de 

acordo com cada ramo do conhecimento ou vivências, seu entendimento varia em 

múltiplas definições. Como se pôde perceber, há várias possibilidades de tempo que 

variam de situação para situação em diversos sentidos.  As visões sobre o tempo variam 

seguindo as bases epistemológicas dentro das quais está incluso. A Figura 2.2 mostra o 

olhar epistemológico, lançado pelo sujeito ao objeto. Esse olhar (por exemplo, 

representado por diferentes ramos do conhecimento) ao sujeito (neste caso, o tempo) 

pode ser concebido de diversas formas. 

 

 

                                                             
6 Pode-se dizer que não se trata somente de uma abordagem dialética, mas também de uma abordagem da 

diferença deleuziana (positiva e criadora) como proposta de base teórica para a discussão sobre conflitos 

ambientais. 
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Figura 2.2 – Olhar epistemológico. 
Fonte: Adaptada de CASTIGLIONE, 2003. 

  

Em linhas gerais, tomando como base o conteúdo apresentado por BESER DE 

DEUS (2005), conclui-se que o tempo pode ser percebido de duas formas: internamente 

associado à experiência e/ou apenas fora dela, no âmbito externo, associado ao mundo 

concreto. Um exemplo do tempo percebido na realidade externa e concreta pode ser 

verificado no dicionário Webster (apud MENEZES, 2000) que define tempo como: “O 

período medido ou mensurável, durante o qual uma ação, processo ou condição exista 

ou continue a existir”, além de ser constatado em alguns pensamentos filosóficos, 

físicos e sociológicos abordados. O tempo também pode ser inserido e conceituado 

dentro do movimento ou sendo o próprio movimento.  O conceito a seguir exemplifica 

de forma clara essa questão: o tempo pode ser considerado “eventos que se sucedem um 

ao outro, do passado, através do presente, para o futuro”. Neste caso, o tempo é tido 

como eventos que acontecem dentro do movimento. Contudo, também pode ser 

conceituado como a sucessão dos eventos, atuando neste caso como o movimento, e não 

dentro dele (MENEZES, 2000).  

 A dificuldade de considerar ou modelar o tempo reside no fato desta base estar 

dentro de um plano imaginário, não aparente, e de certa forma subjetivo, quando seu 

sentido quer dizer “passado unicamente no espírito de uma pessoa” (AURÉLIO, 1999).  

 Na Figura 2.3 é possível observar um esquema que ilustra o processo de 

modelagem ou representação do conhecimento sobre o tempo e concretiza a dificuldade 

de conceituar o tempo. Esse esquema pode auxiliar o entendimento do por que dos 

diferentes ramos do conhecimento se apropriarem dele de ‘forma’ diferenciada:  
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Figura 2.3 – Esquema elucidativo do processo de representação e/ou modelagem do conhecimento. 

 

No processo genérico de modelagem representado na Figura 2.3, busca-se, 

através da forma, seguindo um método científico, tornar todo o processo de maneira 

compreensível, reduzindo e buscando explicações para o que se procura estudar. 

Portanto, tenta-se abstrair o conteúdo do fenômeno percebido para uma forma reduzida, 

tendo como objetivo principal orientar o estudo em questão, através da sua elucidação 

ou compilação. Assim, sobre a modelagem especificamente, pode-se afirmar que ela 

reduz a realidade de determinado fenômeno, visando uma representação ‘inteligível’ ou 

mesmo compor o pensamento da ciência sobre o “fenômeno”.  

Pode-se dizer que todas as ciências modelam e apresentam seu conhecimento de 

diferentes formas, seja através de representações cartográficas, de textos técnicos 

jornalísticos, de ensaios biológicos, entre outros. Por exemplo, um criminalista e um 

jornalista. Inicialmente, o criminalista detalha uma situação com seu conteúdo técnico e 

o jornalista busca, deste conteúdo, ‘o que levar’ e ‘como fazer’ para deixá-lo inteligível 

aos leitores. Outros exemplos são possíveis: o espaço geográfico e o mapa como 

modelo da realidade geográfica para tomada de decisão; a psicologia (subliminar) e a 

propaganda como modelo para estímulo ao consumo. Ou seja, ações que utilizam 

métodos científicos distintos, que reduzem a realidade, e validam-na (conteúdo) e 

apresentam-na com reduções aceitas, neste caso, pela comunidade científica. 
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 O esquema supracitado, no âmbito geral, insere-se na pesquisa para demonstrar 

que o tempo, dentro de um processo de modelagem, pode ser “reduzido” de diversas 

formas, visando vários objetivos. Assim, no processo de modelagem, do plano 

imaginário, interno, subjetivo, consolidado por diferentes teorias, identifica-se “o que 

levar” do objeto (objetivos) – no caso o tempo –, e posteriormente, “como fazer” através 

de técnicas apropriadas para chegar a uma realidade concreta, com o que se pretende 

como produto final (resultados). 

 Partindo desse princípio, quando se busca modelar a realidade temporal, esbarra-

se numa outra que ainda está obscura e complexa, com diferentes visões dessa 

realidade, em alguns casos, com ínfimas similaridades. É possível constatar isso ao se 

analisar as diferentes bases de entendimento (BESER DE DEUS, 2005).
7
   

 Apesar de tal complexidade, é possível identificar dois tipos essenciais de 

tempo, que serão detalhados a seguir.  

 Se as pessoas não percebessem as mudanças nelas mesmas, não teriam 

consciência do tempo (no sentido amplo da mudança). Mesmo assim, as sociedades 

humanas têm a consciência ou a percepção do tempo pelas medidas. São dois 

pensamentos sobre o tempo que norteiam estudos sobre esse assunto. Algumas 

reflexões sobre esses aspectos e sobre a fenomenologia do tempo foram citadas por 

OLIVEIRA (2003) e ÓRTEGON, (2006 apud KILIAN, 2009) que discutiram essas 

duas visões essenciais do tempo que os antigos gregos empregavam: “chrónos” 

(kronos) e “kairós”. O “chrónos” era o tempo do calendário, o tempo cronológico; o 

tempo medido por unidades convencionais e arbitrárias (medido em dias, horas e 

segundos – entendido como algo linear, mensurável, irreversível e predizível); e o 

“kairós” (essa palavra grega refere-se ao personagem mitológico que simboliza o 

movimento circular, espiralado, não-linear) – próximo, semanticamente, do “aión” – 

que significava o tempo oportuno ou favorável; tempo como movimento intuído; 

vinculado à consciência, não à natureza (externa); como um tempo não-consensual, 

vivido e oportuno. Esse tempo pertence ao ser que se encontra na ação, no movimento 

de passagem, na mudança, no fluxo.  

 Em relação à passagem do tempo, pode-se dizer que ela está presente na vida 

cotidiana. Como se sabe, divide-se o tempo em três partes: passado, presente e futuro. A 

                                                             
7
 O autor estudou o tempo em diferentes ramos do conhecimento, considerando suas bases 

epistemológicas específicas: Filosofia, Física, Sociologia, Geografia, Cartografia, Computação, 

Estatística, entre outras (BESER DE DEUS, 2005).  



25 

 

estrutura gramatical da linguagem gira em torno dessa distinção fundamental. Contudo, 

a realidade está associada ao momento presente. Pensa-se no passado como algo que já 

não é, pois ficou para trás, enquanto o futuro é algo distorcido, com seus detalhes 

indefinidos. “Dessa perspectiva simples, o 'agora' de nossa consciência avança, 

transformando eventos que faziam parte do futuro na realidade concreta, porém fugaz, 

do presente, e então os relega ao passado” (DAVIES, 2002, p. 55).  

 Sendo assim, há uma teoria levantada por DAVIES (2002) sobre o tempo como 

um todo presente. No entanto, a maioria dos pesquisadores que refletem sobre essas 

questões afirma que não podemos definir um único momento presente como sendo 

especial, pois cada momento se considera especial. Objetivamente, passado, presente e 

futuro devem ser igualmente reais. Toda a eternidade é disposta, ou mapeada, em um 

bloco composto pelo tempo e pelas três dimensões espaciais (a Figura 2.4 mostra 

apenas duas dessas dimensões espaciais): 

Visão convencional: Apenas o presente é real Universo blocado: Todos os tempos são             

igualmente reais 

Figura 2.4 – Tempo blocado. 

Fonte: DAVIES, 2002. 

 

A experiência torna-se a principal diferenciadora desses tempos. O passado só 

existe pela lembrança que dele guardamos. O futuro acontece na medida em que se 

materializa pelo nosso desejo da sua realização. E o presente existe pela percepção que 

temos dele. Nesta concepção não há três tempos
8
. “O presente do passado é a memória; 

o presente do presente, a atenção; o presente do futuro, a espera.” (PIETTRE, 1997, p. 

32).  

De acordo com DAVIES (2002), em resumo, os sentidos dizem que o tempo flui 

(o passado é fixo, o futuro indeterminado e a realidade é vivida no presente). Entretanto, 

diversos argumentos físicos e filosóficos sugerem o contrário. A passagem do tempo é 

                                                             
8
 “Conclusão” Capítulo XX do livro XI das Confissões de Santo Agostinho. 
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provavelmente uma ilusão. Assim, apesar das controvérsias e discussões entre a maior 

parte das análises físicas e filosóficas sobre o tempo, ainda se é incapaz de revelar 

qualquer sinal de fluxo temporal: tudo o que resta é algo misterioso.  

Especificamente sobre o planejamento ambiental e a passagem do tempo, 

algumas considerações serão discutidas e noções assumidas na próxima seção, 

considerando o fluxo temporal tradicional. 

 

2.4.2 O FLUXO TEMPORAL E O PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 

 Dentro do fluxo temporal tradicional, podem ser destacados dois recortes, 

concretos ou não: o futuro e o passado. O futuro é a perspectiva primordial do 

planejamento ambiental. O passado contribui com aprendizados para planejar o futuro. 

Se o planejamento implica decidir sobre ações futuras, previsões e estimativas são 

essenciais. Para o passado, conhecimento de relações entre ações e consequências pode 

ser fundamental. A seguir, serão detalhados os olhares do futuro e do passado para o 

planejamento ambiental e seus relacionamentos. 

 KILIAN (2009) cita os estudos de neurobiologia desenvolvidos pelos doutores 

Calvin e Ingvar, que revelaram que o cérebro humano está, a todo o momento, tentando 

retirar um significado do futuro. Assim, os seres humanos possuem a habilidade de 

mentalmente explorar todos os desdobramentos possíveis do futuro, uma habilidade 

inata para ensaiar futuros possíveis. A isso se pode denominar de pré-planejamento, isto 

é, ensaiar várias vezes, mentalmente, as sequências de eventos e ações, a fim de realizar 

a atividade. Os mecanismos de memórias (histórias) do futuro, disponíveis para a 

organização, são chamados de cenários: 

 

Memórias do futuro são, de certa forma, casos históricos vistos sob a 

ótica de uma perspectiva futura. Elas explicam como o mundo se 

desdobra em direção a uma situação futura imaginada, por uma trilha 
causal de eventos, ligando esta imagem de futuro ao presente 

conhecido. Ao se colocar no futuro, as sombras do presente se 

iluminam; as narrativas futuras, em forma de histórias, criam ordem 
no caos (HEIJDEN, 2005, p. 134). 

  

 Assim, parte significativa das atividades humanas está fortemente voltada para a 

definição do futuro, atividades estas que procuram não só antever os eventos e a 

realidade que nos espera, como também tentam influenciar na definição do porvir: 
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Em grande medida, o presente é apenas um tênue momento entre o 

passado e o futuro, passado este que o condiciona e o determina. Já o 

futuro é o momento para o qual estão voltados nossos olhares, nossas 

inquietações e nossas ações [...], por isso, o futuro condiciona o 
presente tanto quanto o passado pela forte influência que exerce nas 

atitudes e nas iniciativas das pessoas, dos atores sociais e, portanto, 

dos governos. (BUARQUE, 2003, p.14) 

 

 Contudo, mesmo se considerando que a reflexão do futuro está na mente 

humana, ainda persiste a antiga questão filosófica sobre a previsibilidade do futuro e a 

nossa capacidade de predizer ou prever acontecimentos do mesmo. O futuro está 

predeterminado ou, ao contrário – como questionava Guerreiro Ramos (1983) –, está 

completamente aberto a múltiplas alternativas. Até que ponto se pode antever e predizer 

o futuro, determinado ou não?  

 O futuro, para muitos, pode ser considerado obra do destino e do acaso, sobre o 

qual os homens não possuem qualquer controle; para esses, as escolhas pessoais 

orientam-se pelo instinto ou intuição. Para outros, apesar da presença da incerteza, o 

futuro não é determinado e pode ser antecipado e construído. 

 A construção de futuros responde à pergunta “O que pode acontecer no futuro?”. 

No âmbito estratégico, eles devem oferecer respostas às seguintes indagações: “Que 

posso fazer?”, “Que vou fazer?”, “Como vou fazê-lo?”. O futuro, entendido como 

processo histórico encadeado (passado + presente + futuro), é considerado uma 

construção social. Logo, é válida a crença de que é factível conhecer futuros alternativos 

para selecionar o melhor e construí-lo estrategicamente. Em suma, o futuro é função das 

incertezas que se manifestam por meio das mudanças. Deve-se ressaltar que o processo 

de ‘planejamento’ não teria nenhum sentido se a natureza e a sociedade tivessem 

histórias futuras predefinidas, retirando qualquer espaço de liberdade para definir o 

próprio futuro (GODET, 1993; KILIAN, 2009). 

 Ainda sobre o tempo futuro, no âmbito do planejamento ambiental, KILIAN
9
 

(2009) cita que o planejamento do futuro é considerado estratégico quanto mais extenso 

no tempo for seu efeito e esse mais difícil de ser revertido. Não obstante, além do tempo 

futuro, o planejamento também se apropria do tempo pretérito. Sobre o tempo passado, 

                                                             
9 KILIAN (2009) desenvolveu estudo sobre cenarização como ferramenta essencial para uma estratégia 

efetiva, onde estão disponíveis bases teóricas e metodológicas bem detalhadas sobre estratégia e 

planejamento estratégico.  
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especificamente, utilizado no planejamento ambiental, pelo que se tem observado na 

teoria e na prática, a premissa fundamental é a seguinte:  

 

Há que se evitar, também as analogias. Por meio delas, os 

planejadores inexperientes por vezes acreditam que o passado serve de 
modelo para o futuro. É um engano. Sociedades e atores de todos os 

matizes buscam, constantemente, novas formas de atuação, 

construindo novos paradigmas, jamais anteriormente imaginados. 
(STURARI, 2008, p. 3-4)  

 

 Reforçando o pensamento acima, BECKER (2001, p. 153) afirma que “a história 

não se repete”. Sendo assim, as ações futuras no planejamento não podem repetir o 

passado. Entretanto, pode-se aprender com as ações pretéritas, entender a dinâmica do 

passado, as tendências periodizadas com suas forças em escalas diferentes e 

compreender seus padrões impostos hoje, sendo causados e causadores. Assim, o que 

interessa é o modo como estes movimentos se entrelaçam, a sua interação e os seus 

pontos de ruptura.  

 Contudo, todas estas coisas só se podem registrar em função do tempo uniforme, 

medida geral destes fenômenos, e não do tempo subjetivo, por exemplo, multiforme, 

medida particular de cada um deles. Esses elementos citados são importantes, por 

exemplo, no âmbito do passado, como entrelaces, interações e pontos de ruptura que 

podem ser inseridos dentro de um modelo conceitual do espaço-tempo para subsidiar o 

planejamento ambiental. 

 Portanto, não é necessária a ruptura radical com o passado. Há uma frase, cujo 

autor é desconhecido, que diz que os processos da vida podem ser desenhados como 

uma espiral (Figura 2.5), e não como uma linha reta, pois passado e futuro se encontram 

em um infinito presente. Os pensadores antigos, de maneira geral, entendiam o tempo 

como cíclico. Já na era medieval, preponderava a concepção do tempo como sendo 

linear. Entretanto, pode-se dizer que o fluir do tempo segue um caminho espiralado. Os 

dias podem se repetir como ciclos, mas a noite de hoje não é exatamente a mesma de 

ontem. Ainda que avancemos para o futuro, é normal que temporariamente aparentemos 

"recuar" para um estágio anterior. Seu fluir é feito em diferentes escalas em que as 

partes estão no todo e o todo nas partes.  
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Figura 2.5 – Visão Espiral 

 

A respeito da visão espiral
10

 do comportamento do tempo, pode ser uma 

proposta interessante a ser utilizada em modelagem dinâmica e análise de processos em 

planejamento ambiental. Ao invés de tratar o fluxo temporal como um movimento 

cíclico do desdobramento da vida, e projetá-lo como uma simples extrapolação das 

tendências do passado, o planejamento baseado em cenários pode ‘experimentar o 

tempo de várias formas’. No caso da visão espiral, percebe-se que os eventos podem ser 

recorrentes, dando a impressão de que seu movimento é cíclico, porém, na prática, 

encontram-se em outro ponto, adiante, do fluxo temporal. Sendo assim, essa seria outra 

forma de modelar o tempo, indo além da extrapolação do passado para o futuro, mas 

sim explorando incertezas (originada do tempo em evolução e mudança) e hipóteses 

plausíveis de situações pretéritas em novos contextos –, não com o intuito de buscar a 

verdade (na correspondência entre o futuro e a realidade), mas de estimular a 

capacidade de resposta frente à mudança. 

 Por fim, apesar de o tempo no planejamento, na maior parte da literatura, estar 

voltado, predominantemente, para o futuro – no âmbito do planejamento ambiental –, 

                                                             
10 Para exemplificar a consideração do tempo, EGLER (2012) cita o modelo de gerenciamento integrado 

de recursos hídricos, que funciona conceitualmente como um processo em espiral (mais detalhes práticos, 

ver Capítulo 3) proposto pela UNESCO (2009). O modelo em espiral baseia-se na ideia de que toda bacia 

hidrográfica tem um desenvolvimento evolutivo. Nesse processo, que pode ser marcado ao longo do 

tempo por enchentes, secas, catástrofes ambientais ou falhas nos sistemas de proteção ambiental e de 

saneamento, esses eventos servem como oportunidade para introduzir novas políticas, programas e 

projetos mais compatíveis com a ideia do gerenciamento integrado e do desenvolvimento sustentável 

(UNESCO, 2009). Trata-se, assim, de um modelo conceitual em espiral de gerenciamento integrado de 

recursos hídricos, que pode perfeitamente ser utilizado, conceitualmente, no processo de modelagem de 

processos que ocorrem ao longo do tempo na bacia. 
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ele também deve assumir a relevância do passado, quando entendido como memória, 

com suas diferentes narrativas, e de presente, a partir da atenção dada ao ‘hoje’.  

 

2.4.3 REPRESENTAÇÃO DO TEMPO NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

  

 Já se discutiu sobre o passado, o presente e o futuro no âmbito filosófico e no 

planejamento ambiental. Contudo, de que maneira o tempo é representado no 

planejamento ambiental? O planejamento ambiental não pode ser feito a partir de uma 

leitura estática do ambiente. Ele deve compreender os processos continuados que 

resultarem na apropriação dos recursos naturais, nas perspectivas de desenvolvimento 

humano e na historia natural regional. O estado atual de um ambiente não é o produto 

de impactos individuais independentes, desconectados do fluxo temporal (do passado ao 

futuro). Inversamente, ele é consequência das ações e efeitos combinados entre si que 

acabaram por determinar o quadro de conservação ou degradação observado no período 

estudado: 

 

Em planejamento ambiental o tempo é uma escala objetiva [grifo 

meu] de análise que deve situar o presente, o passado e o futuro do 
espaço diagnosticado (tornando-se objetiva e tradicional). A 

interpretação dos fenômenos do meio através do tempo visa a 

responder o quê, onde, quando e por que estão ocorrendo mudanças, 

tanto para o meio natural como antropizado. Cabe ao planejador 
identificar as forças que governam a trajetória das mudanças na 

paisagem e despender esforços nos caminhos críticos que afetam a 

quantidade e qualidade do ambiente (SANTOS, 2004, p.50). 

 

 O planejamento ambiental, comumente, considera os critérios em longo prazo, 

sob a ótica da sustentabilidade, mas busca também ações em curto e médio prazos, 

estabelecendo, independente do grau de tempo, ações dentro de contextos (históricos ou 

temporais), e não isoladamente. Esse procedimento tem o intuito de reorganizar o 

espaço, paulatinamente, para que não apenas no presente, mas também no futuro, as 

fontes e meios de recursos sejam usados e manejados de forma a responderem pelas 

necessidades da sociedade (SANTOS, 2004). 

 Pode-se dizer que, usualmente, o tempo em planejamento ambiental é 

representado por meio da construção de cenários, que nada mais são do que 

interpretações de momentos (passado, presente ou futuro) em uma paisagem dentro de 

uma escala temporal, visando ao auxílio dos agentes de planejamento a compreender a 
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dinâmica da área e os problemas ambientais consequentes. Nesse caso, é recomendável 

substituir o termo tempo por ‘temporalidade’
11

.  

Cenários são histórias enquanto narrativas e seus instrumentos. A elaboração dos 

cenários é uma fase importante do processo de planejamento, pois ela trata da 

configuração de um sistema ou da situação que se deseja conhecer, sempre vinculada a 

um período de tempo com narrativa e contexto. Portanto, a definição mais adequada 

para o presente estudo é a seguinte: cenários são interpretações de momentos sobre o 

espaço, dentro de uma escala temporal. Apesar de alguns autores considerarem os 

cenários tão somente como narrativas, aqui, entende-se que as narrativas são um dos 

elementos dos cenários, que podem envolver também modelos matemáticos.  

 Adaptando-se à visão de SILVA (2006), é possível reforçar tal concepção 

entendendo cenário como um sistema espacializado de significados, fundamental para o 

discurso do espetáculo que pode ser contado de diferentes formas: palavras, imagens ou 

números. Sendo assim, a essência dos cenários está na narrativa de se contar estórias ou 

histórias. Porém, em grande parte, essas narrativas estão focadas no tempo futuro 

(alguns autores limitam ao longo prazo). Vários planejadores consideram o conceito de 

cenário restrito ao futuro (ver seção 2.3). Contudo, baseado em SANTOS (2004), 

conforme já foi mencionado, entende-se que o conceito, considerando diferentes bases 

epistemológicas, pode chegar próximo de sua essência e abarcar todo o fluxo temporal 

tradicional As bases de cunho teórico e de cunho conceitual sobre cenários futuros 

podem ser transportadas para o entendimento da concepção dos cenários pretéritos e do 

cenário atual. 

 Os cenários ambientais, mesmo sendo considerados meras ilusões, se relacionam 

com a história da seguinte maneira: ao contar a história do passado e a história do 

presente e, a partir delas, é possível escolher diferentes caminhos para contar a história 

do futuro. Importante ressaltar que cenário, mais do que nos âmbitos do futuro ou do 

passado, deve ser sempre visto como produto do presente. Lembrando que a perspectiva 

pode ser diferente, mas o ponto de referência, concreto, é sempre o presente. 

                                                             
11 Há estudos sobre tempo e temporalidade (MARQUES, 2008) que discutem o uso do termo 

“temporalidade” considerado mais completo do que apenas o mais genérico “tempo”, pois permite 

trabalhar também com a relação entre tempo, memória e a formação do relato histórico. Entretanto, a 

definição de temporalidade aqui adotada será somente aquela referente à forma da narrativa e dos 

processos históricos, enquanto a noção de tempo refere-se à dimensão ou parte da realidade a ser 

modelada. Mais detalhes sobre essa discussão, ver a referência inicialmente citada.  
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 Partindo do que foi exposto acima e entendendo-se cenários como 

representações do tempo no planejamento ambiental, qual perspectiva de tempo 

utilizar? Como caracterizar o tempo no planejamento ambiental? Há somente um 

significado para ele? Sobre esses assuntos, discussões serão estabelecidas nas seções 

seguintes. 

 

2.4.4 CENÁRIOS: APRENDENDO COM O PASSADO PARA PLANEJAR O 

FUTURO 

 

 Conforme se pôde verificar, há diferentes perspectivas como critérios para 

construção de cenários. De acordo com SANTOS (2004), os cenários devem retratar um 

conteúdo concreto, construído não só a partir do diagnóstico da realidade técnica, mas 

também das propostas governamentais e das realidades, apreendidas pela cultura, pelos 

sentidos, pela memória (realizada pela história enquanto manifestação do tempo), pela 

imaginação e pelo pensamento do homem da região. Devem revelar o passado, o 

presente e o futuro sob o ponto de vista das vertentes envolvidas no planejamento 

ambiental – a técnica, a comunitária e a política.  

 OLIVEIRA (2009) diz que a proposição de cenários ambientais baseia-se na 

análise e representação de situações de ‘evolução’ de um ambiente, levando-se em conta 

o tempo, o espaço, a interação entre variáveis e a lógica intuitiva. Essa metodologia é de 

grande importância para o planejamento ambiental, já que analisa em uma perspectiva 

futura a eficácia das diretrizes propostas. Assim, os “cenários devem ser construídos a 

partir do diagnóstico da realidade, mas também devem revelar o passado, o presente e o 

futuro sob o ponto de vista das diversas vertentes envolvidas no planejamento 

ambiental” (TAUK-TORNISIELO, 1991. p.51, apud OLIVEIRA, 2009).  

De acordo com a perspectiva apresentada anteriormente, têm-se: 

 

 PERSPECTIVA PASSADA: o que foi (cenário passado, histórico ou pretérito);  

 PERSPECTIVA PRESENTE: o que é (cenário real ou atual); 

 PERSPECTIVA FUTURA: o que será - nesse caso há outras tipologias possíveis que 

vão além das visões otimista e pessimista, comumente utilizadas (cenário futuro – 

mais detalhes sobre esse cenário, ver seção 2.3). 
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 SANTOS (2004) enfatiza cenários espacializados
12

 ou com representação de 

cenas a partir de representações cartográficas. Deve-se ressaltar que o cenário presente, 

em alguns casos, confunde-se com o passado recente, devido ao fato de ter difícil 

definição de acordo com a ‘granularidade temporal’ (duração temporal de um chronon) 

escolhida e sua periodização.
13

 Sobre tais perspectivas, SANTOS (2004) e HECK 

(2011) fazem algumas considerações: 

 

 Sobre cenários passados: alguns autores avaliam os cenários sob uma perspectiva 

histórica, estudando a evolução de uma paisagem ao longo do tempo. Pressupõe-se 

que o entendimento do passado permite compreender o presente e indicar tendências 

e velocidades de transformações futuras no meio. Seria, portanto, um poderoso 

instrumento de decisão. No entanto, essa construção pode resultar em diferentes 

respostas. De forma geral, a estratégia é elaborar cenários históricos a partir da 

definição de períodos determinados por fatores marcantes, como momentos de 

transformação política ou ocorrência de expressivas interferências humanas. A 

construção de cenários históricos é um bom instrumento de análise quando se 

pretende avaliar as causas e consequências das perdas ou alteração da cobertura 

vegetal natural em uma dada região. Vários autores trabalharam os cenários dentro 

de perspectivas diferentes. Sob o ponto de vista da ecologia da paisagem, podem-se 

também avaliar perdas ambientais pela análise das mudanças na conectividade das 

paisagens. A análise da dinâmica de uso da terra envolve o reconhecimento de 

cenários pretéritos e atuais. O estudo de um cenário pretérito tem sua importância, 

por permitir a  interpretação e a  identificação de uma paisagem de menor expressão 

da interferência  antrópica.  Possibilita ainda a avaliação de padrões de uso da terra, 

influenciados por ciclos econômicos distintos ou por relações socioeconômicas 

diferenciadas e que envolvem interferências menos acentuadas no sistema natural. 

Em todos esses estudos, independentemente dos objetivos ou caminhos de avaliação 

traçados, a estratégia metodológica compreende uma combinação entre a 

                                                             
12 São cenários que utilizam primordialmente mapas (modelos de representação da localização) como 

auxílio das narrativas ou, em alguns casos, como elemento principal para descrever futuros plausíveis, 

podendo ser construídos por especialistas ou participativamente pela comunidade afetada. 
13 Dependendo da aplicação, às vezes é necessário considerar simultaneamente diferentes granularidades 

(minutos, dias, anos) para permitir uma melhor representação da realidade, assim, variando de dado para 

dado. Por exemplo, em um determinado segmento modelado, a granularidade pode ser diária - duração (o 

chronon equivale ao elemento dia - unidade), enquanto que para outro segmento modelado a 

granularidade pode ser mensal (BESER DE DEUS, 2005). 
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interpretação de uma série histórica de imagens de sensores remotos, de pesquisas de 

documentos históricos da região e de entrevistas estruturadas com lideranças locais. 

No Brasil, a temporalidade define-se, comumente, em função dos períodos com fatos 

históricos que resultaram em mudanças, significativas nas atividades e 

comportamentos humanos, bem como na disponibilidade dos documentos e materiais 

cartográficos que registraram esses fatos. Essas limitações, principalmente em 

relação aos produtos de sensores remotos, costumam reduzir o tempo de avaliação 

em torno de vinte a cinqüenta anos. Mais detalhes sobre estudos que utilizaram 

cenários pretéritos, ver as fontes supracitadas. Há ainda o arcabouço teórico e 

metodológico da História Ambiental que pode ser auxiliada pela Cartografia História 

na construção de cenários pretéritos. 

 

 Sobre cenário atual: pode ser entendido como a interpretação das correlações entre 

os fatores do meio físico, biótico, socioeconômico, tecnológico, jurídico e 

institucional, de forma a entender as pressões humanas, o estado do meio e as 

respostas presentes. É importante, ressaltar que a construção do cenário atual é muito 

mais do que fazer um diagnóstico do meio. O cenário atual, quando bem elaborado, 

permite identificar os conflitos entre as perspectivas técnicas legal, institucional e da 

sociedade, sejam reais ou imaginadas pelos grupos sociais (SANTOS, 2004). Mesmo 

com essa outra abordagem, costuma-se chamar de diagnóstico o estudo resultante de 

cenário atual. 

 

 Sobre cenário futuro: vários planejadores interpretam o conceito de cenário como 

algo restrito ao futuro (como se pode observar na seção 2.3). Os cenários futuros 

representam simulações de diferentes situações, prognósticos das condições 

ambientais em um tempo mais ou menos próximo. Nada mais são que quadros 

hipotéticos de um futuro plausível. Podem ser usados para auxiliar o planejador a 

identificar o que poderia acontecer se determinados eventos ocorressem ou certos 

planos ou políticas fossem introduzidos. O cenário é, na verdade, uma medida do 

tipo de tempo de resposta possível a partir das propostas e das ações humanas. 

Muitos autores entendem cenário futuro como construção de modelos territoriais 

objetivos ou como forma de observar prováveis respostas e assim escolher possíveis 

alternativas. É no cenário futuro que os anseios das comunidades devem estar muito 
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bem refletidos. Uma questão relevante é entender se na construção dos cenários 

futuros as simulações atendem, essencialmente, às demandas, ou trabalham em 

função do potencial e das fragilidades dos terrenos. Em síntese, tem-se o prognóstico 

a partir da construção de cenários com o apoio de modelagem e de simulações para o 

estabelecimento de estratégias (planos de ação).  

 

Os cenários agregam coerência aos eventos do porvir, da mesma forma que os 

históricos tornam coerente o passado.  

De forma adaptada, os cenários podem ser considerados memórias pretéritas ou 

futuras e representam o instrumento (de percepção) por meio do qual as organizações e 

instituições aprendem a vislumbrar o passado ou os futuros possíveis. Seja qual for o 

tipo de cenário abordado, deve-se entender que ele é regido pelos fenômenos que 

induzem ou restringem a ocorrência de um fato, que pode ser lido por meio de um ou 

mais fatores críticos do meio.  

Os cenários são um forte instrumento de análise para interpretar os rumos e as 

velocidades das alterações no espaço, bem como conduzir, tecnicamente, a uma reflexão 

sobre as implicações de projetos e de políticas de desenvolvimento (SANTOS, 2004; 

KILIAN, 2009).  

 Normalmente, na fase de diagnóstico são elaboradas avaliações dos cenários 

passado e presente e, na fase de prognóstico, é feita a construção de cenários futuros. Há 

também duas formas principais de se abordar cenários: quantitativa (atuando mais como 

modelo e previsão) e/ou qualitativamente (com abordagem mais descritiva e subjetiva). 

 A seguir, será apresentada a caracterização de tempo a ser trabalhada no 

planejamento ambiental, com base nas tipologias apresentadas e nos aspectos espaço-

temporais apresentados. 

  

2.4.5 CARACTERIZAÇÃO DO TEMPO EM PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

  

 Pode-se afirmar que existem diferentes perspectivas de se trabalhar com o tempo 

(ou espaço-tempo), representado por cenários em planejamento ambiental. Seus 

aspectos e desafios no âmbito conceitual foram apresentados de um ponto de vista geral, 

dentro de um viés científico-filosófico. Ressalta-se a complexidade de determinar seu 

conceito fundamental. Entretanto, apesar da dificuldade apresentada, pode-se dizer que 
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é possível fazer um processo de compilação, a partir de metodologia proposta por 

BESER DE DEUS (2005), que servirá de base para caracterização do tempo tratado 

pelo planejamento ambiental. Essa atividade tem o intuito de ajudar nas escolhas das 

tipologias de cenários que determinarão os caminhos da presente tese. 

 

2.4.5.1 VISÕES DO TEMPO 

 

Têm-se sobre o tempo diferentes visões, percepções e definições que variam de 

acordo com cada ramo do conhecimento dentro do qual ele é empregado. Discorrer 

sobre a origem, fontes e efetivação do conhecimento sobre o tempo apresenta-se como 

uma tarefa árdua, entretanto instigante, que pode levar, ou não, o indivíduo que desses 

conceitos se apropria, a uma incerteza generalizada. Contudo, qual é o verdadeiro 

sentido da pesquisa científica?  Quanto mais se pesquisa e se aprende, mais se descobre 

que nada se sabe ou o quão dialética é a nossa realidade, e especificamente sobre esta 

temática, quão subjetiva ela se apresenta. Porém, a tentativa existiu e encontra-se 

exposta no decorrer desta seção, enfatizando o tempo caracterizado para o planejamento 

ambiental. Assim, é possível, com o estudo até aqui realizado, construir um esquema 

conceitual para o tempo, utilizando-se as suas bases epistemológicas (BESER DE 

DEUS, 2005). 

Fundamentalmente, visões históricas do tempo e do espaço foram categorizadas 

dentro do que se pode conceituar, tanto um quanto o outro, enquanto contínuos ou 

discretos; absolutos ou relativos. Assim, temos os componentes para a construção do 

Diagrama de Peuquet (Figura 2.6):  
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Figura 2.6 – Visões variadas da realidade.  

Fonte: PEUQUET, 2002. 

 

O esquema gráfico dessas dualidades (absoluto x relativo; discreto x contínuo) 

encontra-se demonstrado na Figura 2.6. Os dois extremos ao longo do eixo horizontal 

são caracterizados pela visão absoluta de um lado e pela visão relativa do outro. Os dois 

extremos ao longo do eixo vertical são caracterizados pela visão contínua ao topo e pela 

visão discreta na parte inferior. Na verdade, o que este esquema busca representar são as 

noções dos diferentes pensadores sobre o tempo ou sobre o espaço-tempo, dentro de 

uma estrutura “espacial”. De acordo com PEUQUET (2002), o esquema visa 

representar um espaço-tempo “espacial”. Ele serve como um esquema-dispositivo 

conveniente para apresentação da estrutura e demonstração das várias visões de espaço-

tempo, ou somente do tempo, que foram relatadas em um sentido geral.  A seguir, as 

definições: 

 

 Visão absoluta: visão imutável que é independente da percepção humana, 

presente na realidade concreta - universal. No tempo absoluto, tudo, em qualquer 

lugar, progride inexoravelmente adiante no tempo. Nada pode viajar para trás. 

Trata-se de uma visão universal. 
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 Visão relativa: A visão relativa é construída sobre um julgamento subjetivo, 

demonstrado por contextos mais amplos – os sociais, os religiosos, entre outros 

– e, previamente, advém da experiência individual (PEUQUET, 2002).   

 

 Visão discreta: Do lado discreto, tem-se a realidade fragmentada, quebrada em 

partes, visando a sua constituição. O tempo é dividido dentro de unidades que 

são necessariamente diferentes daquelas usadas para o espaço. Por exemplo, 

unidades temporais podem ser segundos, minutos, dias, ou estações. Ou até 

mesmo, momentos. Todas, contudo, de natureza discreta. A visão discreta, 

juntamente com a absoluta, enfoca os objetos como tema principal, porque a 

visão absoluta assume uma estrutura imutável que é rígida e puramente 

geométrica (PEUQUET, 2002). Quando se busca identificar, em uma 

representação, qual caráter temporal esta sendo representado, é necessário fazer 

uma distinção entre o tempo como atributo e o tempo como dimensão. O tempo 

atuando como atributo é conhecido como tempo discreto. Há fragmentos ou 

segmentos temporais (LANGRAN, 1993). 

 

 Visão contínua: A visão contínua não é pontual. Há processos. A visão contínua 

é tida como a visão do mundo real. Ambos, espaço e tempo, são contínuos, 

ainda que propostas de medidas objetivas. E ainda que tais medidas sejam 

convencionalmente quebradas dentro de unidades discretas de comprimento 

uniforme ou variável (PEUQUET, 2002). A linha do tempo como dimensão é 

contínua. EDELWEISS (2003) cita que o tempo é contínuo por natureza  

 

 A Figura 2.7 somente busca representar a diferença entre o tempo discreto e o 

tempo contínuo. Os eixos do tempo, então, como x, y, ou z, podem ser determinados em 

um ponto zero arbitrário, marcando alguma base de referência e é assimétrico sobre este 

ponto zero, como em um sentido do passado, do presente e do futuro (eixo “t”).  
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  Figura 2.7 – Tempo linear e as quatro dimensões. 

  

E quanto às visões absolutas e relativas? É uma superior do que a outra? Uma 

tese fundamental de PEUQUET (2002) é que as visões absolutas e relativas do espaço e 

do tempo são complementares e interdependentes. As mesmas ratificam as visões 

contínuas e discretas de espaço e tempo. Para concluir, pode-se afirmar que, em um 

sentido amplo, há duas concepções citadas. Um extremo valorizando o aspecto absoluto 

e físico. E um outro extremo atribuindo valor à experiência, ao relativo, ou em alguns 

casos específicos, à concepção conhecida como fenomenológica. Depois desse 

embasamento teórico, é possível construir o esquema conceitual da caracterização do 

tempo para o planejamento ambiental. 

 

2.4.5.2 PROPOSTA DE ESQUEMA CONCEITUAL 

 

 A partir do que foi descrito acima, sobre as visões do tempo (seção 2.4.5.1) e 

acerca do tempo no planejamento ambiental (seção 2.4.3), pode-se fazer uma 

compilação para chegar á caracterização do tempo a ser incorporado no planejamento 

ambiental. Em outras palavras, sendo o tempo representado por meio de cenários no 

planejamento ambiental, como este pode ser caracterizado? O esquema utilizado será o 

Diagrama de Peuquet, já apresentado, que atuará como uma matriz para a integração. 

Deve-se ressaltar que se trata de um esquema genérico, havendo redução do 

conhecimento apresentado, através de classificação das abordagens dentro da cada 

visão, respeitando-se o material bibliográfico estudado (Figura 2.8). 

Eixo Temporal Contínuo

Eixos Espaciais
Eixos Espaciais

Eixo Temporal Discreto
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                   Figura 2.8 – Visões do Tempo no Planejamento Ambiental. 

  

 Cenários (pretéritos, atual e futuros) podem ser construídos, de maneira geral, a 

partir de abordagens
14

 qualitativa (subjetiva) e/ou quantitativa (objetiva). A seguir, 

algumas considerações sobre o enquadramento no esquema conceitual: 

 

 O tempo no planejamento ambiental, a partir de abordagem qualitativa, insere-se 

numa visão contínua-discreta, pois existe a possibilidade de representar 

fenômenos temporais de maneira contínua (narrativas históricas), apesar de os 

dados serem, essencialmente, trabalhados de maneira discreta (representando 

instantes de tempo
15

 de acordo com a granularidade temporal estabelecida – os 

marcos). Por esse motivo, a área da abordagem qualitativa excede a área dos 

cenários. Essas narrativas passam a ser cenários quando são estabelecidos seus 

marcos temporais. No âmbito dessa abordagem, há também a visão relativa de 

tempo, com base em relatos (materializados nas descrições) das comunidades 

(afetadas ou não) e a partir de percepção dos processos, suas vivências e 

respectivos entendimentos de temporalidade.  

                                                             
14 Mais informações sobre as abordagens (aplicadas aos cenários futuros), ver seção 3.5.1. Os cenários 

também podem receber em sua nomenclatura a abordagem utilizada. Assim, podem ser chamados de 

cenários quantitativos e/ou cenários qualitativos. 
15 Instante no tempo: o conceito de instante representa um ponto particular no tempo, e depende da forma 

de variação temporal considerada. Quando é considerado contínuo, um instante é um ponto de duração 

infinitesimal. Quando, no entanto, é considerada a variação temporal discreta, um instante é representado 

por ponto da linha de tempo, suportada pelo modelo. 

                  
                CENÁRIOS: 

                Representação do 
               TEMPO  

TEMPO A PARTIR DE 

ABORDAGEM 

QUANTITATIVA 

 

 
 

TEMPO A PARTIR DE 

ABORDAGEM 

QUALITATIVA 
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 O tempo, a partir de abordagem quantitativa, é materializado nas previsões que 

podem assumir diferentes representações. Em linhas gerais, ele é materializado 

por métodos computacionais, aproximando-se das visões absoluta e discreta. 

Quanto ao ambiente computacional, antes de tudo, deve-se reafirmar que no 

mundo físico, o tempo é tido como contínuo. Contudo, considerando-se o 

processo de modelagem (elaborado por especialistas), ao passar para a base de 

dados, há a discretização do tempo. Assim, a estrutura computacional 

possibilitará estudos com um tempo discreto e calculado espacialmente, 

comumente seguindo o fluxo temporal tradicional (nesse caso, justificando sua 

visão absoluta). 

  

 Entretanto, o que tem ocorrido de fato é a construção de cenários tomando como 

base, em conjunto, as abordagens qualitativas e quantitativas. Um exemplo interessante 

de cenários poderiam ser aqueles espacializados, construídos a partir de métodos 

participativos. Esses métodos são elaborados a partir da vivência da comunidade afetada 

e a partir também de modelos cartográficos que denotam uma realidade relativa, 

particular (social), com as representações subjetivas. Há propostas mencionadas por 

VASILIEV (1997) e PEUQUET (2002) sobre mapas mentais e/ou participativos. 

Instrumentos muito utilizados atualmente para construção de cenários no planejamento 

ambiental. Em seguida, tais representações são levadas para simuladores dinâmicos 

como variáveis em modelos de previsão. 

 Deve-se ressaltar que as noções que foram aqui utilizadas se constituíram a 

partir de recortes temáticos estabelecidos. Isso não impede que diferentes concepções e 

conceitos sejam associados à noção de tempo, embutido em outras áreas ou aplicações. 

Por fim, podem ser estabelecidas duas premissas
16

 básicas, especialmente aplicadas para 

os estudos de cenários espacializados, aqui tomados como uma adaptação de Santos 

(SANTOS, 2002). São eles: 

 

a) O tempo não é só um conceito absoluto, mas relativo; ele não é 

indiferenciado, mas dividido em seções, dotadas de características particulares. Desse 

modo, “somos” levados a encontrar uma periodização, baseada em parâmetros capazes 

                                                             
16 As premissas citadas reforçam o estudo de caso ainda a ser discutido que se baseia nas mudanças 

ocorridas em determinado recorte espacial e seu valor sendo modificado e “relativizado” ao longo do 

tempo.   
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de serem “empirizados” e a considerar esses parâmetros não só como dados individuais, 

mas em suas inter-relações. Seguindo essa linha, é possível chegar à identificação de 

sistemas temporais. 

 

b) As relações entre os períodos históricos e a organização espacial também 

devem ser analisadas; elas revelarão uma sucessão de sistemas espaciais na qual o valor 

relativo de cada lugar está sempre mudando no correr da história.  

 

Assim sendo, espaço e tempo podem assumir diferentes combinações das visões 

apresentadas. A segunda premissa, especialmente, nos direciona, ao tratar de períodos 

históricos e organização espacial, ao assunto das escalas espaço-temporais que 

conferem a visibilidade aos fenômenos dessa natureza. Entendendo-se assim o que é o 

espaço, o tempo e as características dos cenários no planejamento ambiental, a partir 

desse ponto, já pode ser introduzido o assunto das escalas de maneira mais detalhada e 

integrada.  

  

2.5. ESCALAS ESPAÇO-TEMPORAIS: O DESAFIO DA INTEGRAÇÃO 

 

Segundo SANTOS (2004), os planejamentos ambientais classificam e ordenam 

o meio utilizando-se de métodos que dividem ou integram, especialmente, um dado 

espaço – fator fundamental para o planejamento ambiental. Eles trabalham as 

informações em diferentes graus de organização e complexidade, que devem ser 

estudados como um sistema em si mesmo. Para cada abordagem há um aprofundamento 

de fenômenos e de seus elementos constitutivos, normalmente representados por dados. 

Isso quer dizer que existe uma representação da dimensão ‘espacial’ e da dimensão 

‘temporal’, dos dados e informações sobre o meio, ou seja, existe uma escala. 

Como foi visto (seção 2.2), o espaço geográfico deve permitir o entendimento da 

dinâmica espacial, das transformações e de seus fatores de mudança.  Para quem toma 

as decisões, as ações e os processos são componentes fundamentais. E quando há 

processos, implicitamente há tempo envolvido.   

Um estudo do espaço-tempo ambiental, dada a sua complexidade, pressupõe um 

modelo integrado, conforme supracitado, que evidencia não somente formas, como 

também processos e conteúdos, quase sempre não considerados e integrados na teoria e 
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na prática. Portanto, para o tratamento do espaço-tempo é necessário que se conheça o 

conceito de escala, responsável pela sua visibilidade
17

, dimensão onde se dará tal 

integração.  

Então, espaço e tempo, juntos, são capazes de orientar alguns estudos realizados 

e podem proporcionar um maior entendimento sobre o fenômeno ambiental em foco. 

Algumas questões foram levantadas sobre o que realmente significa esses elementos. 

Perguntas sobre como reduzir o “historicamente construído” também foram realizadas.  

  

2.5.1 AS ESCALAS ESPAÇO-TEMPORAIS NO PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

   

 Falar em escalas espaço-temporais, segundo HAESBAERT (2002), implica, 

então, reconhecer a análise conjunta e indissociável entre as dimensões 

espacial/geográfica e temporal/histórica da realidade. É também reconhecer a 

complexidade de trabalhos com esse intuito, variando do local ao global ao longo do 

tempo. É admitir, portanto, que é possível compreender o espaço e o tempo socialmente 

instituídos/incorporados e reconhecer a necessidade de analisar suas partes, detalhando, 

de certa forma, suas múltiplas escalas. 

 Antes de tudo, é importante citar pelo menos duas formas de interpretar o 

conceito de escala espaço-temporal (conforme foi apresentado na seção 2.4.5): para 

alguns, partidários de uma visão de espaço e tempo absolutos, homogêneos e estáveis, a 

escala pode ser reduzida à essa dimensão física (quantificável); por outro lado, para 

aqueles que vêem o espaço e o tempo como relativos, instáveis e qualitativamente 

heterogêneos, a escala deve expressar essa dimensão relativa, mutável, do real. Sendo 

assim, numa perspectiva dialética, como vimos anteriormente, espaço e tempo embora 

“determinados” pelo seu caráter mutável, podem ser concomitantemente absolutos e 

relativos, estáveis e dinâmicos, numa interação que alguns autores denominam 

‘relacional’ (HAESBAERT, 2002) 

 Admitida essa íntima vinculação entre espaço e tempo (que pode ser 

representada mediante cenários espacializados), enfrentar-se-á agora, de forma mais 

direta (e empírica), a problemática das escalas espaço-temporais, como embrião para 

                                                             
17 Dentro dessa abordagem, vale registrar que CASTRO (1995) cita, ao estabelecer diálogo com Lacoste, 

que escala é, na realidade, ‘à medida que confere visibilidade ao fenômeno (o artifício que dá visibilidade 

ao real)’. Pode ser também uma medida ou referência de relação, de construção ou análise, entre o "real" 

e o "modelo" ou porção da realidade representada/analisada. 

http://www.planetanews.com/autor/ROGERIO%20HAESBAERT
http://www.planetanews.com/autor/ROGERIO%20HAESBAERT
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reflexões posteriores, mais aprofundadas. Permeando todo o debate, têm-se como 

questões básicas a definição das escalas espacial e temporal, como se dá seu 

relacionamento e se existe algum nexo nesse relacionamento. 

 Comumente, tem-se observado a importância de se diferenciar
18

, no caso das 

escalas espaciais, uma escala cartográfica de uma escala geográfica. Para as escalas 

temporais, acontece algo muito semelhante. Definir escalas de tempo pela simples 

dimensão física, mensurável, quantitativa, resultará numa simples descrição cronológica 

dos fatos. Além dessa escala cronológica, de um tempo linear quase absoluto, tem-se 

também, e primordialmente, um tempo histórico que se expressa em ritmos 

diferenciados, complexos, em escalas históricas, em que é impossível estabelecer 

limites estanques, exatos, e em que os fluxos são resultado do entrecruzamento de 

tempos de diferente duração. Com isso, caem por terra as periodizações tradicionais, 

absolutas, precisas, da história factual, e desdobram-se escalas que assumem a 

complexidade dos múltiplos ritmos da temporalidade (HAESBAERT, 2002). 

  De maneira geral, baseando-se nesse autor, têm-se as seguintes tipologias de 

escala como relação entre o real e o modelo, tendo-se em vista as dimensões espacial e 

temporal, considerando diferentes dicotomias (extensão/duração x ordenação/fluxo):  

 

a) Escalas espaciais: 

Escala cartográfica
19

 (de maneira simplista, está associada, predominantemente, 

a abordagem quantitativa − representação).  

Escala geográfica (abordagem qualitativa: relações sociais, no espaço, e seus 

fenômenos a partir do local ao global − análise). 

 

 

 

                                                             
18 O contexto de escala hoje, espacial, cartográfica, com as novas tecnologias surgidas, leva uma série de 

outras considerações (multiescalaridade, resolução e generalização cartográfica em diferentes áreas de 

atuação) (MENEZES & COELHO NETTO, 1999). Deve-se ressaltar que a escala cartográfica deve ser 

vista no aspecto da representação das informações. O conceito da escala geográfica está voltado para a 

análise dos fenômenos geográficos, logo são duas noções disjuntas e não podem se misturar, pois 

possuem bases metodológicas distintas.  
19 O conceito de escala é bastante simples, se for abordado apenas pelo aspecto cartográfico. A primeira e 

mais imediata definição para escala é dada pela conotação cartográfica: através de uma razão entre 

comprimentos no mapa e seu correspondente no mundo real. Portanto, para se representar uma área da 

superfície terrestre, uma razão ou relação de escala deve ser adotada. Desta forma existe uma razão 

matemática, topográfica e métrica associada. Pode ser considerada como a transformação geométrica 

mais importante que a informação geográfica é submetida (MENEZES & COELHO NETTO, 1999).  

http://www.planetanews.com/autor/ROGERIO%20HAESBAERT
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b) Escalas temporais: 

Escala cronológica (abordagem quantitativa: pode ser representada em 

sequências de ciclos, períodos, eras, etc.);  

Escala temporal ou “histórica” (abordagem qualitativa: tomando como base a 

dimensão social relativa; assumem a complexidade dos múltiplos ritmos de 

temporalidade). Podem ser citadas suas bases teóricas: 

Para BRAUDEL (1983)
20

: tempo longo (fatores geográficos
21

 dos    

processos),  tempo  intermediário (“tempo social”) e tempo curto 

(tempo individual);  

Para LE GOFF (1985)
22

: tempo breve (o tempo delimitado por um 

nascimento e uma morte de eventos) e tempo longo (não pode ser 

definido em  função de nascimentos e mortes, mas de estruturas que 

mudam lentamente). 

 

 No âmbito do planejamento ambiental, é possível citar alguns exemplos mais 

efetivos das escalas espacial e temporal na abordagem quantitativa (extensão/duração), 

em que espaço e tempo, vistos de maneira absoluta, são pensados da seguinte maneira: 

“Espera-se que cada fenômeno, elemento ou dado, relativos ao meio, sejam 

representados por distâncias [extensão], que reproduzem suas dimensões reais, e pelo 

período [duração] em que incidem e compartilham o espaço” (SANTOS, 2004, p. 44). 

 É possível ver a representação esquemática (Figura 2.9) que relaciona essa 

abordagem de escala temporal (anos) com a escala espacial (km). Nesse caso, trata-se 

da escala como unidade. A unidade espacial apresenta a extensão do fenômeno (em km) 

e a unidade temporal a sua duração (anos).  

 

                                                             
20 O autor decide dissociar os diferentes tempos da história para o “seu” Mediterrâneo, livro organizado 

em “três tempos”. 
21 Ao enfatizar a dimensão “natural” do espaço, o autor acabou equivocadamente por identificar o tempo 

longo com o “tempo geográfico” (mais voltado para os processos naturais). 
22 Para esse historiador, por exemplo, em sua retomada de uma antiga discussão sobre os “tempos longos” 

e os “tempos breves” de Braudel, a delimitação cronológica (e/ou histórica) e geográfica das questões 

sociais que são analisadas não tem recebido a devida atenção. Assim, é possível tomar como referência 

para reflexões o texto de LE GOFF (1985), que representa uma introdução para a retomada das “escalas 

temporais” como questão relevante, nesse caso, não só entre os historiadores, indo além do que propõe 

HAESBAERT (2001). 

http://www.planetanews.com/autor/ROGERIO%20HAESBAERT
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                     Figura 2.9 – Escalas espaço-temporais: extensão e duração.  

                     Fonte: Adaptado de SANTOS, 2004. 

 

Assim, a partir dessa visão
23

, pode-se dizer que é possível reduzir o espaço (por 

exemplo, a partir de modelos cartográficos) e o tempo (a partir de periodização e 

discretização do tempo).  

 A estruturação das escalas espaciais e temporais, no planejamento ambiental, se 

daria, de maneira piramidal, conforme esquema a seguir. A Figura 2.10 é uma 

representação esquemática, simplificada, sobre os planos de abordagem espacial e 

temporal, que devem ser avaliados. Inicialmente, parte-se do real que é reduzido, de 

forma analítica, em temas sobrepostos (chamado de fase espacial). Em seguida, na fase 

temporal, faz-se a avaliação a partir de séries temporais (ou periodização). E assim, 

estabelece-se a base para a construção de cenários ambientais. As abordagens podem ser 

tanto quantitativas como qualitativas.  

 

                                                             
23 Nos cenários ambientais multi-escala, esses têm sido construídos especialmente nas escalas espaciais 

global, regional e/ou local (ALCAMO, 2006). As escalas temporais destes cenários também variam: 

cenários globais possuem normalmente uma perspectiva de tempo maior (até 2050 ou 2100), enquanto os 

regionais e locais focam em períodos mais curtos (2015 ou 2025). Os processos e fatores determinantes 

analisados nos cenários são dependentes da escala espacial e temporal, assim como a seleção de 

comunidades afetadas (que possuem diferentes perspectivas), no caso de cenários participativos, e a 

escolha de modelos computacionais, no caso de cenários com modelos quantitativos elaborados por 

especialistas. O balanço de forças pode diferir entre escalas, da mesma forma que grupos diferentes de 

problemas e oportunidades podem ganhar mais ou menos atenção dependendo das escalas utilizadas 

(KOK, 2007), ainda que o mesmo tema esteja sendo discutido no estudo de cenários  (por  exemplo,  uso 

e disponibilidade da  água). O ideal é não ter regras na integração e avaliar bem o fenômeno em questão, 

assim como os objetivos definidos. 
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Figura 2.10 – Representação dos Planos de Abordagem Espacial e Temporal. 
Fonte: Adaptado de SANTOS (2004). 

 

O que nos interessa de fato em relação às escalas espaço-temporais (de modo 

amplo, reconhecem uma relação mais ou menos definida entre determinados “tempos” e 

determinados “espaços”), como o resultado acima, é o que elas nos revelam sobre as 

velocidades dos processos, entendimento fundamental para um planejamento ambiental 

efetivo. Os cenários podem representar (quantitativamente por seus modelos e previsões 

e/ou qualitativamente por suas narrativas) a integração material do espaço e do tempo e 

precisam ser consideradas suas escalas espaço-temporais ao analisar as velocidades dos 

processos representados. 

 Contudo, a complexidade de utilização integrada do espaço e do tempo a partir 

de escalas espaço-temporais ainda representa desafios nos estudos e aplicações 

ambientais.  

 

2.5.2 DESAFIOS PARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

  

 A partir deste ponto, é possível estabelecer alguns desafios que precisam ser 

levantados para uma efetiva integração das escalas espacial e temporal. Compilando-se 

sugestões de CHRISTOFOLETTI (1999), HAESBAERT (2002), SANTOS (2004), 

TOMASONI & TOMASONI (2012) e do autor desta tese, os desafios estão dispostos a 

seguir: 

http://www.planetanews.com/autor/ROGERIO%20HAESBAERT
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 É necessário interpretar não só a extensão territorial onde o dado vigora, como 

também as ‘circunstâncias’ em que ele ocorre em cada ponto do espaço ocupado 

por sua dinâmica. Assim, um mapa é um excelente instrumento para se avaliar a 

distribuição, mas, de forma geral, são os levantamentos de campo que permitem 

interpretar a variabilidade, intensidade e condições ecológicas dos fenômenos e 

elementos de uma área e seus processos. Além disso, os fatores que comandam tais 

distribuições mapeadas variam de importância, tanto em diferentes áreas como em 

diferentes períodos da história local. No Brasil, ainda faltam muitos conhecimentos 

científicos para tais representações. Há casos, na Amazônia, em que o 

monitoramento de áreas desmatadas é realizado apenas em gabinete (e quase não há 

levantamento de campo), o que dificulta o entendimento da dinâmica espacial in 

loco. Ao mesmo tempo, os custos de estudos acabam tornando-se maiores e, muitas 

vezes, inviáveis.  

 

 Há também dificuldades em trabalhar com as dimensões sociais e físicas numa 

mesma base, ‘integrando as escalas’ ditas ‘geográficas’ com as ‘cartográficas’ e 

‘temporais’. Como compatibilizar tais escalas? É possível estabelecer uma relação 

entre setores censitários, municípios e uma escala cartográfica padrão? Qual seria a 

escala ideal cartográfica de uma base de solos para ser integrada com dados 

disponíveis por setor censitário? E as mudanças de limites ao longo do tempo para 

análise comparativa?  

 

 Além da situação acima, há outro grande desafio que é o de ‘integrar as escalas 

naturais e sociais’ ou humanas no espaço e no tempo. Há complexidade efetiva ao 

se trabalhar com escalas espaço-temporais e os diversos níveis de organização dos 

seres vivos. Essa complexidade de escalas implica conhecer os diversos níveis de 

interferência e dos mecanismos e processos responsáveis pela dinâmica dos 

sistemas ambientais. É preciso entender como ocorrem essas relações do “nível 

local ao global, do intervalo de um segundo à era geológica, da macromolécula aos 

ecossistemas, às paisagens, ou mesmo à biosfera vista como um todo”, como dizem 

JOLLIVET & PAVÉ (1997, p. 62). Assim, tal assunto envolve as escalas espaço-

temporais das transformações ambientais, que é bastante relevante na discussão da 

sustentabilidade e que normalmente quase nunca é abordada.  
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 A ‘escolha das escalas’ em planejamento é intuitiva e obedece ao bom senso de 

coordenador e sua equipe multidisciplinar. Com grande frequência, os membros da 

equipe trabalham com escalas diversas. Assim, a escolha da representação final, 

que permitirá o cruzamento das informações, gera conflitos. Esquecem, muitas 

vezes, que as escalas espacial e temporal adotadas ditam a natureza dos resultados. 

Normalmente, essa situação não é levada em consideração. 

 

 Para reforçar o desafio acima, a escolha da escala correta, conforme se observou, é 

difícil, principalmente devido à ‘carência de trabalhos que discutam as bases 

teóricas para esta escolha’. Se a forma de interpretação for o mapeamento, o desafio 

é determinar a escala que ditará o quanto de extrapolação poderá ser feita sem 

perder a representação da heterogeneidade espaço-temporal dos sistemas. 

 

 Há ainda outra questão a ser considerada sobre a diferença entre a ‘escala de tempo 

de ocorrência de um fenômeno e a escala de tempo de resposta’ de um organismo 

em relação a ele. Mais difícil ainda é apontar suas diversas razões de mudança ao 

longo do tempo, bem como definir os graus de estabilidade. Um exemplo de tal 

complexidade refere-se aos estudos dinâmicos de uso e cobertura da terra. 

Normalmente, em termos de mapeamento, o melhor que se pode conseguir é ter 

uma resposta quantitativa das mudanças ocorridas. 

 

 Apesar de muitos autores e pesquisadores reconhecerem esses sérios limites à 

representação, é comum encontrar em planejamentos o erro crasso no ‘cruzamento 

de informações ocorrentes em diferentes períodos, mas tratadas como fato atual’ – 

dados obtidos como diferentes métodos de amostragem e com diferentes sistemas 

de classificações. A escolha de um modelo apropriado, como sendo parte de um 

projeto de pesquisa, deve sempre estar estreitamente engrenada com as 

necessidades da pesquisa planejada. Torna-se fundamental escolher ou construir um 

modelo que se operacionalize em escalas temporais e espaciais adequadas, até 

mesmo se este for programado para ser compatível com modelos em outra escala. 

Similarmente, o modelo usado deve estar relacionado com as técnicas e variáveis 

que serão mensuradas, de modo que poderão intercambiar dados e previsões de 
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maneira significativa. Em síntese, é necessário o entendimento dos agentes sobre 

espaço e tempo: o dado tem temporalidade. 

 

 De maneira geral, enquanto a dimensão temporal traz a preocupação com as 

distintas ‘velocidades’
24

 dos fenômenos ou processos, poder-se-ia dizer que a 

questão do espaço se refere, de modo muito sintético, ao reconhecimento das 

diferenças ‘extensões/ordenações’ espaciais desses fenômenos. A problemática aqui 

se traduz no que muda lentamente ou rapidamente no tempo e, concomitantemente, 

o que se amplia ou se reduz em termos territoriais. Assim, se estabelece aqui o 

desafio de capturar a relação entre determinados ritmos de tempo (denominamos 

escalas temporais) e determinadas extensões/distribuições no espaço (as escalas 

geográficas ou espaciais). Por exemplo, embora o “tempo rural” pressione no 

“tempo urbano”, a cidade teria efetivamente uma função de “aceleração da 

historia”. 

 

 Com relação às ‘análises espaciais’, por exemplo, realizadas em SIG (Sistema de 

Informação Geográfica), sistema comumente utilizado em Planejamento 

Ambiental, estas normalmente acabam ‘utilizando apenas um instante de tempo’, 

reduzindo, portanto, ainda mais o conhecimento, e consequentemente, o estudo que 

passa a representar uma posição equivocada do que realmente é o espaço 

geográfico ou a sua dinâmica. 

 

 Por fim, pode-se dizer que o grande desafio do planejamento ambiental está na fase 

da ‘tomada de decisão’. Para isso, é fundamental conhecer a ‘configuração das 

paisagens’, os seus processos funcionais e as mudanças no ‘espaço e no tempo’, 

melhor entendidos se for elaborada uma ‘estrutura representativa das interações’ 

tridimensionais (ou quadridimensionais: x, y e/ou z e t) no território. 

 

 

 

 

                                                             
24 Uma concepção interessante refere-se à noção de espaço-tempo qualificado como distorcido, de 

DUPUY (1980), sobre contraprodutividade (envolvendo também a Crítica de Illitch). Nem sempre “mais 

é melhor”, a partir de um limite crítico aparece a contraprodutividade.   



51 

 

2.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Inicialmente, é preciso citar que abordagem
25

 de planejamento ambiental foi 

adotada.  

 Constatou-se que planejamento e gestão estão longe de serem concorrentes ou 

intercambiáveis: planejamento e gestão são distintos e complementares. Planejamento 

estabelece a informação para a tomada de decisão. Gestão, sob uma ótica conservadora 

e isolada do planejamento, segue o fluxo inverso: a tomada de decisão acontece e depois 

a informação é criada para justificar a ação tomada. SOUZA (2004) cita Carlos Matus: 

“[s]e planejar é sinônimo de conduzir conscientemente, não existirá então alternativa ao 

planejamento. Ou planejamos ou somos escravos da circunstância. Negar o 

planejamento é negar a possibilidade de escolher o futuro; é aceitá-lo seja ele qual for 

(MATUS, 1996).  

 Entende-se aqui planejamento ambiental como o processo sistemático para se 

entender como evoluímos, onde estamos agora, onde se deseja chegar e possíveis 

caminhos para alcançar tal desejo. Sendo assim, o planejamento ambiental envolve 

elementos como espaço (onde), tempo (processo/dinâmica) e escala (sistematização). 

Essa visão pode ser confundida com os estudos ambientais (diagnósticos ou 

prognósticos, componentes do planejamento ambiental) propriamente ditos. Todavia, a 

diferença está na sua preocupação primordial voltada para propostas de ações futuras 

que equilibrem os fatores componentes da dimensão ambiental. Olhar para o passado e 

para o presente só faz sentido, nesse contexto, se o intuito for a elaboração de propostas 

que contemplem o entendimento dos limites e os potenciais que o meio apresenta. 

“Neste sentido, por sermos temporais somos também finitos e precisamos aprender a 

usar melhor o tempo e a viver a vida” (PEREIRA, 2012, p. 1). 

 A partir do que foi discutido nas seções anteriores, sobre espaço e tempo no 

planejamento ambiental, pode-se dizer que a difusão das metas e das demandas, ligadas 

com as políticas de desenvolvimento sustentável, criou desafios para diversas 

disciplinas científicas, estabelecendo um ambiente saudável de agitação e turbulência 

CHRISTOFOLETI (1999).  

                                                             
25 Em alguns momentos, ao falar de planejamento ambiental, deu-se ênfase no histórico ou diagnóstico e, 

em outros momentos, no prognóstico. De qualquer forma, tentou-se preservar a essência do planejamento 

ambiental que é o entendimento da dinâmica ambiental e das ações para sua conservação, preservação ou 

utilização plena ou parcial.  
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 SANTOS (2004) destaca os paradigmas do planejamento ambiental (espaço, 

tempo e escala) e diz esperar que os acadêmicos discutam o tempo num espaço de 

planejamento, como o fizeram Darwin e seus seguidores – que romperam com a 

concepção dual entre tempo histórico (evolutivo e progressivo) e tempo da terra (cíclico 

e repetitivo) – e criem a unicidade do tempo, onde há um fluxo contínuo e integrado não 

somente para os homens, mas também para a natureza. E que os cidadãos, entendam o 

tempo num espaço de planejamento como na música, em que cada um dos elementos 

componentes tem andamentos diferentes, que devem no todo resultar em movimento 

sonoro, expressivo, contínuo e harmonioso. A autora encerra sua reflexão citando 

Holanda e diz esperar que os governos, que respondem pelos planejamentos em um 

espaço físico, entendam o conceito de tempo morto: “[...] intervalo em que se toma uma 

decisão e aquele em que a decisão surte efeito” (SANTOS, 2004, p 39).  

 A seguir, serão apresentadas as considerações finais sobre os elementos 

fundamentais discutidos ao longo do capítulo: espaço, tempo e escala. 

 Enfatizando a preocupação com as noções de espaço aqui apresentadas para o 

planejamento, tem-se o seguinte trecho: 

 

O desafio, então, é o de planejar de modo não-racionalista e flexível, 

entendendo-se que a história é uma mistura complexa de determinação 

e indeterminação, de regras e de contingência, de níveis de 
condicionamento estrutural e de graus de liberdade para a ação 

individual, em que o esperável é, freqüentemente, sabotado pelo 

inesperado – o que torna qualquer planejamento algo, ao mesmo 

tempo, necessário e arriscado. A história é, para usar os termos do 
filósofo Cornelius Castoriadis (1975), um processo de autocriação da 

sociedade. Afirmando que o processo de autocriação social na e pela 

história inclui, certamente, a dimensão espacial [grifo meu], isto é, os 
vínculos múltiplos e complexos entre as relações sociais (produtoras 

de espaço) e a espacialidade (que condiciona, de maneiras variadas, as 

relações sociais) (SOUZA, 2004, p. 51). 

 

 Desta forma, por um lado, tem-se o espaço não só como resultado, mas também 

determinante dos processos históricos. Essa visão de espaço é defendida como um dos 

elementos do planejamento ambiental. Por conseguinte, não é possível pensar, a partir 

dessa noção de espaço, sem mencionar o tempo e a temporalidade dos acontecimentos. 

A dimensão temporal tratada em planejamento ambiental se apropria, comumente, do 

fluxo temporal tradicional, tendo suas fases divididas em: passado (histórico da área de 
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trabalho), presente (diagnóstico) e futuro (prognóstico a partir de modelos de 

simulações e narrativas ou temporalidades).  

 Especialmente sobre o futuro, o instrumento fundamental do planejamento 

ambiental é o cenário (que pode ser entendido como a junção de modelos de simulação 

e narrativas sobre futuros plausíveis). Entretanto, considerando-se uma visão mais 

ampla, pode-se dizer que os cenários não só se aplicam ao futuro, mas também às 

perspectivas passada e presente.  

 A partir de cenários pretéritos, é possível a reconstituição do passado. Com o 

cenário atual (identificando os limites temporais do presente ou também chamado de 

passado recente), tem-se o quadro ambiental com seus relacionamentos da situação 

vigente. Desses dois cenários podem ser extraídos aprendizados relevantes para o 

planejamento do futuro.  

 É importante ressaltar que estudos somente extrapolativos, do passado para o 

futuro, têm sido muito criticados ultimamente. Isso porque os resultados auferidos por 

meio de documentos históricos não são suficientes para que se afirme a sua reprodução 

no futuro, uma vez que os sistemas vivos têm a peculiar capacidade de aprender – o 

homo sapiens em particular (por esse motivo, a complexidade é inerente). É como se 

“disséssemos” que o presente não é a chave do passado, mas a decorrência, o resultado 

de concepções e ações tomadas anteriormente (SILVA, 2008). E o futuro, uma 

construção social, aberta a múltiplas possibilidades. Enfatiza-se também que ambos, 

passado e presente, são pensados sempre a partir da perspectiva presente. 

 Diante de tal quadro, propôs-se, como medida para superar tal limitação, uma 

forma particular de trabalhar com a modelagem do fluxo temporal dos acontecimentos, 

que vai além da extrapolação. Assim, adotou-se aqui uma visão em formato de espiral 

em que os processos acontecem, do passado para o futuro. Entretanto, apesar de serem 

aparentemente recorrentes, devem ser tratados, conforme foi mencionado, no seu 

contexto espaço-temporal específico, em que se deu determinado evento, pois este já se 

encontra em outro ponto do eixo temporal. Ou seja, sob esse ponto de vista, o passado, 

apesar de muitas vezes dar essa impressão, não reproduz o futuro.  

 Questionamentos surgem acerca do passado, do presente e do futuro de sistemas 

e processos, implicando o uso e a aplicabilidade do conhecimento sobre os sistemas 

espaciais complexos, na reconstrução histórica de ambientes, no diagnóstico, análise e 
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avaliação das organizações espaciais e, por fim, no uso de procedimento de modelagem 

e simulação de cenários futuros. 

 Outro aspecto abordado pelo capítulo refere-se à representação do tempo. 

Concluiu-se que o instrumento “cenário” é tido como a representação do tempo no 

planejamento ambiental. Também seria possível dizer que ele representa não somente o 

tempo, mas também o espaço-tempo, pois é difícil imaginar cenários ou modelos de 

simulação que não tenham qualquer vínculo espacial. A diferença é que os cenários 

tidos como espacializados ou georreferenciados assumem como prioridade as premissas 

espaciais no tempo e seu objetivo fundamental é a análise dinâmica de fenômenos a 

partir do entendimento de sua alocação espacial por representações cartográficas.  

De maneira geral, cenários, ao longo do capítulo, foram apresentados como 

exemplares espaço-temporais (resultado da narrativa implementada podendo ser 

auxiliado por modelo de simulação e/ou reconstituição). As cenas ambientais, nesse 

caso, são a representação dos cenários em um instante de tempo.  

 Posteriormente à identificação de cenários como representantes do tempo, foi 

possível estabelecer a caracterização desses no planejamento ambiental. E assim, 

percebeu-se que é possível caracterizar o tempo de duas maneiras: uma qualitativa (a 

partir de visões temporais contínua-discreta e relativa) e outra quantitativa (visões 

discreta e absoluta). Também se reforçou que, quando se trata de espaço e tempo, estes 

podem assumir diferentes visões combinadas e concomitantes de forma interativa, 

chamada por HAERSBAERT (2002), de relacional. E essas visões, por sua vez, 

condicionarão a maneira como o fenômeno será representado.  

 Nesse ponto, insere-se o último elemento abordado: a escala. Quando se fala em 

visibilidade do fenômeno, o assunto das escalas emerge, pois são elas que materializam 

tais visões sobre o fenômeno em questão. Quando “trazemos” tais dimensões para o 

âmbito prático, tempo e espaço, normalmente são trabalhos de maneira disjunta (por 

conta da complexidade da realidade frente às simplificações, reduções e/ou 

aproximações dos estudos ambientais realizados). Pode-se dizer que, trabalhando as 

noções de espaço e tempo, discutiu-se como reduzi-las e integrá-las em estudos 

ambientais a partir das escalas espaço-temporais.  

 Os desafios ainda são muitos e alguns foram citados: a necessidade de realizar 

atividade de campo para apreender a questão espaço-temporal; integração das escalas 

cartográfica, geográfica e temporal; e, por outro lado, a integração das escalas natural e 



55 

 

social no tempo e no espaço (por exemplo, fenômenos de milhares de anos com 

processos de décadas); a subjetividade da escolha da escala e a carência de estudos para 

seleção da escala; escala de tempo de ocorrência de um fenômeno e escala de resposta 

do mesmo; a dificuldade de análise de representações cartográficas (os dados que as 

compõem têm temporalidade e, muitas vezes, múltiplas temporalidades); o desafio de 

capturar as velocidades dos processos no espaço; a realização de análises espaciais em 

SIG, superando a tendência de se considerar somente um instante de tempo 

(normalmente o atual); e da tomada de decisão que deve considerar as configurações da 

paisagem a partir de estrutura representativa das interações espaço-temporais. 

 Ressaltou-se que a dificuldade fundamental não está na integração conceitual 

das duas dimensões e sim em suas escalas, representações de tais dimensões. A escala 

confere visibilidade ao fenômeno. Como trabalhar na prática essas escalas de forma 

integrada e mais próxima do processo dinâmico que se quer representar? Aí sim, nesse 

ponto, encontra-se o verdadeiro desafio. Quando se realiza estudos desse tipo, por 

exemplo, sobre cenários de uso e cobertura da terra, as escalas espaço-temporais 

precisam ser levadas em consideração. Ao entender o espaço construído historicamente, 

sendo resultante/determinante dos processos históricos, deve-se considerar também que 

as velocidades de tais processos variam ao longo desse espaço. Essa é a orientação que 

se coloca para as discussões dos próximos capítulos. 

  Sobre o futuro, um desafio que se coloca de imediato, afirma SOUZA (2004), 

ao se debruçar sobre a tarefa de planejar, é o de realizar um esforço de imaginação do 

mesmo. Não deve haver sombra de dúvida quanto ao fato de que o planejamento 

necessita ser referenciado por uma reflexão prévia dos desdobramentos do quadro atual 

– ou seja, por um esforço de prognóstico. Contudo, o linearismo ou cartesianismo que 

se aninha na definição de previsão como uma antecipação da evolução de um fenômeno 

precisa ser evitado, por sugerir a possibilidade de prever confiavelmente o curso até 

mesmo de processos complexos, como os são, em geral, os processos sociais.  

 Ora, sabe-se que o preço do uso de modelos é a eterna vigilância, na medida em 

que são instrumentos especulativos elaborados com certo propósito (BECKER, 2001). 

 Pode-se dizer que o presente capítulo serviu como base filosófica para entender 

conceitualmente o funcionamento dos cenários. Especificamente sobre os cenários 

futuros, emergem alguns questionamentos: Por que historicamente são os mais 

frequentemente utilizados? Como se dá seu marco teórico (sendo a base para o 



56 

 

entendimento dos cenários passados e presente)? Como tais cenários são utilizados no 

suporte à decisão, auxiliando na identificação de medidas preventivas e corretivas de 

forma a evitar cenários mais “pessimistas”? Assim, os cenários, especialmente os 

futuros, serão abordados no próximo capítulo, ressaltando seus aspectos teóricos mais 

aprofundados, os metodológicos e principais suas tipologias.   
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3. CENÁRIOS FUTUROS COMO SUPORTE À DECISÃO 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

Desde a antiga Grécia, foram feitos muitos esforços para saber sobre o futuro. O 

famoso oráculo de Delfos foi um importante expositor desses esforços. Nesse sentido, o 

futuro tem sido, ao longo dos tempos, uma preocupação permanente dos seres humanos 

– inquietos e curiosos com o seu destino –, mesmo quando predominava a convicção de 

que o porvir era um capricho dos deuses ou da natureza, ou ainda quando o ciclo da vida 

parecia apresentar uma grande regularidade (BUARQUE, 2003).  

  No mundo atual, a possibilidade de ter ao menos uma ideia aproximada do que 

pode ocorrer, ou de que maneira determinado evento ocorrerá, constitui uma vantagem 

na capacidade de antecipar ameaças ou oportunidades que se apresentem (Instituto 

Nacional de Tecnologia, INT, 2003).  

Há duas linhas sobre a busca pelo futuro a partir de cenários: uma do ponto de 

vista privado, buscando vantagem competitiva e mais chances de sucesso que os 

concorrentes (chamada aqui somente de âmbito estratégico e/ou corporativo); outra do 

ponto de vista público (aqui direcionada ao planejamento ambiental), em que se busca 

conhecer antecipadamente para melhor planejar o conflito entre atores e instituições. 

 Sendo assim, a revisão da literatura sobre o tema versará sobre esses pontos de 

vista, extraindo o que interessa de fato, para o entendimento do processo de construção 

de cenários, principalmente voltado para o planejamento ambiental. Duas questões 

centrais orientaram essa discussão:  

 

a) O que de fato está representado nos cenários no âmbito do planejamento 

ambiental?  

b) Como foram utilizados cenários futuros ao longo da história como 

instrumento de planejamento?  

 

 A seguir, serão apresentados aspectos dos cenários futuros sob a ótica do suporte 

à decisão, incluindo a origem do termo, definições e conceitos, breve histórico, 

finalidade, incertezas e principais tipologias. Por fim, nas considerações finais, serão 

apresentadas algumas questões relevantes e a proposta de uma síntese do processo de 

construção dos cenários. 
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3.2 BASES HISTÓRICO-TEÓRICAS 

 

3.2.1 ORIGEM DO TERMO 

 

 Na Grécia antiga, em Atenas, no teatro de Dionísio, provavelmente o teatro mais 

antigo da Europa, foram apresentadas as grandes tragédias e comédias do período. 

Como “pano de fundo”, nesse teatro, havia uma parede de pedra diante da qual os atores 

representavam. Ela se chamava skené e deu origem à palavra “cena”. Assim, a origem 

do termo cenário está relacionada ao termo teatral, que vem do latim scaenarium, que 

significa, portanto, “local da cena”. Posteriormente, o termo passou a designar roteiro 

para peças de teatro ou filmes.  

Para reforçar tal origem, é possível comparar cenários de fato com o teatro onde 

se passam os elementos sequenciais da peça, como as ações dos atores ou as mudanças 

na disposição dos elementos do palco. No teatro, a “suspensão voluntária da descrença” 

é o que a peça exige da platéia. Todos no teatro sabem que estão vendo atores em um 

ambiente artificial. Contudo, com o propósito do entendimento e da emoção, a platéia 

reage como se estivesse em um mundo real. Da mesma forma, os cenários exigem que 

se suspenda a descrença, por tempo suficiente, a fim de que os impactos possam ser 

verificados. Assim, o desafio passa então a ser a identificação do enredo que melhor 

descreve a dinâmica da situação e comunique mais eficazmente o ponto principal. Este 

é, no entanto, um processo de tentativa e erros, que exige sucessivos testes de 

consistência. O processo de construção de cenários é uma arte e não somente uma 

ciência (SCHWARTZ, 2000; ALCAMO & RIBEIRO, 2001).   

 A respeito da origem do termo voltado para o futuro, pode-se dizer que cenário 

foi atribuído às “estórias”, literalmente advinda do original em inglês, escritas por 

pessoas supostamente vivendo no futuro. Visava à técnica de “pensamento do futuro” 

(do inglês “future-now” thinking), desenvolvida por Hermann Kahn, funcionário da 

RAND Corporation
1
. Essas “estórias” foram produzidas por meio de detalhada análise e 

imaginação. Coube ao escritor Leo Rosten dar o nome de “cenário” a essas estórias, 

baseado na terminologia de Hollywood, tendo em vista que, à época, o termo já estava 

em desuso, sendo substituído por “roteiro” (screenplay), conforme foi dito. Hermann 

                                                             
1RAND (Research And Development) – Primeira instituição norte-americana criada no pós-guerra para 

realizar pesquisas objetivas e de alta qualidade sobre segurança nacional, decorrente do desejo inicial dos 

líderes da recém-criada Força Aérea norte-americana de elaborar programas e objetivos para o seu novo 

serviço militar. 
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Kahn adotou o termo porque ele gostou da ênfase dada à criação de uma estória ou mito 

e não tanto na previsão de fatos (RINGLAND, 2006).  

  

3.2.2 DEFINIÇÕES E CONCEITOS 

 

 Há várias definições possíveis para ‘cenários’ voltados para o futuro. De acordo 

com cada área de atuação, esse termo assume características específicas que o definem. 

O grande desafio aqui é identificar sua essência, seu conceito, presente nas definições 

apresentadas. Destaca-se a existência de uma variedade de definições e outros aspectos 

dos cenários, dificultando uma revisão mais objetiva do assunto. 

 Sobre cenários, SOUZA (2004), menciona que a literatura disponível em 

português é escassa. As análises de SCHWARTZ (1995) podem servir de introdução, 

mas seu nível é, essencialmente, de divulgação científica, sem muitos detalhes. 

Entretanto, tanto em inglês quanto em alemão
2
, há uma quantidade de trabalhos de alto 

nível sobre o assunto.  

 De modo geral, com algumas diferenças de interpretação, existe consenso em 

torno dos conceitos e das metodologias aceitas para a elaboração de cenários. Nesse 

sentido, alguns autores contribuíram muito, passando a representar referências  

bibliográficas obrigatórias
3
, entre eles podemos destacar Michel Godet, Peter Schwartz, 

Kees Van Der Heijden e Michael Porter (BUARQUE, 2003). A seguir, estão elencadas 

algumas delas e outras definições pesquisadas: 

I) Para GODET (1985; 1997), cenários são configurações de imagens de futuro 

condicionadas e fundamentadas em jogos coerentes de hipóteses, sobre os prováveis 

comportamentos das variáveis determinantes do objeto de planejamento. Cenário  

também está definido como o conjunto formado pela descrição, de forma coerente, de 

uma situação futura e do encaminhamento dos acontecimentos que permitem passar da 

situação de origem à situação futura. Mais recentemente, o autor complementa sua 

definição afirmando que um cenário não é a realidade futura, mas um meio de 

representá-la, com o objetivo de nortear a ação presente à luz dos futuros possíveis e 

desejáveis. 

                                                             
2 Alguns exemplos estão disponíveis em SOUZA (2004): STRÄTER (1988) e STIENS (1998). 
3 Há varias compilações disponíveis sobre o assunto: AULICINO (2001); BUARQUE (2003); LIMA 

(2003); STURARI (2008); KILIAN (2009); EHRLICH (2008); MARCIAL & COSTA (2001); FOLHES 

(2010).  
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II) PORTER (1985; 1989) define cenários de forma similar, ou seja, como uma 

visão internamente consistente da realidade futura, baseada em um conjunto de 

suposições plausíveis sobre as incertezas importantes que podem influenciar o objeto.  

III) WACK (1985) acreditava que, caso se pretendesse “ver” o futuro, não se 

deveria fazer uso de fontes convencionais de informação. “Todo mundo as conhece 

igualmente bem e, por isso, não trazem vantagem adicional. Terá que procurar pessoas 

realmente diferentes que consigam sentir o pulsar da mudança, que consigam ver forças 

significativas, porém surpreendentes, que motivem mudanças”. 

IV) Para SCHOEMAKER (1993; 1995), cenários são decisões focalizadas de 

futuros, fundamentalmente diferentes, apresentadas em um tipo de script ou em uma 

forma de narrativa. Um método disciplinado para imaginar futuros possíveis nos quais 

decisões organizacionais devem ser tomadas. 

V) Para SCHWARTZ (1996; 2000), afirma que cenários são uma ferramenta 

para ordenar a percepção sobre ambientes alternativos futuros, nos quais as decisões 

pessoais podem ser cumpridas (e onde as consequências de sua decisão vão acontecer). 

De forma resumida, o autor define cenários como “estórias de futuro”, que podem nos 

ajudar a reconhecer e nos adaptarmos aos aspectos de mudança do ambiente presente. 

Representam um conjunto de formas organizadas para “sonharmos” eficazmente sobre 

nosso futuro. Por fim, caracteriza cenários como um conjunto de histórias escritas ou 

faladas [e] que são construídas delicadamente ao redor de enredos que destacam com 

ousadia os elementos significativos do cenário mundial. 

VI) Para VAN DER HEIJDEN (1996), semelhante à Porter, cenários constituem 

um conjunto de futuros razoavelmente plausíveis, mas estruturalmente diferentes e 

concebidos por meio de um processo de reflexão mais causal que probabilístico, usado 

como meio para a reflexão e a formulação de estratégias, tendo em vista atuar nos 

modelos de futuros. 

VII) Para RINGLAND (1998), o conceito de cenários é aquela parte do 

planejamento estratégico que se relaciona com as ferramentas e técnicas de 

gerenciamento das incertezas do futuro. 

VIII) Para o IPCC -  (2000b), cenários são imagens futuras de como o próprio  

futuro pode se desdobrar e, além disso, incluem uma dimensão subjetiva e estão abertos 

a diferentes interpretações. 

IX) Para BUARQUE (2003), que fez leituras sobre os vários autores 

supracitados, os cenários tratam, portanto, da descrição de um futuro – possível, 
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imaginável ou desejável – para um sistema e seu contexto –, bem como do caminho ou 

da trajetória que o conecta com a situação inicial do objeto de estudo. São como 

histórias sobre a maneira como o mundo (ou uma parte dele) poderá se mover e se 

comportar no futuro. 

X) Para RASKIN (2005), um cenário não é uma tentativa de prever o futuro, 

mas de visualizar como o futuro pode se desenvolver em trajetórias alternativas, 

consistentes e plausíveis. 

XI) Para a Global Environment Outlook, GEO-3 (2002; 2004), os cenários são 

descrições de jornadas a futuros possíveis. Refletem diferentes suposições sobre como 

as tendências atuais transcorrerão, bem como as incertezas críticas terminarão e que 

novos fatores entrarão em jogo.  

XII) Para a MACROPLAN (2012), cenários são descrições de situações futuras 

alternativas e dos eventos que levam à evolução da situação de origem à situação futura. 

São imagens coerentes de futuros possíveis ou prováveis. São hipóteses e narrativas, 

ambas divergentes. 

Dentro de uma visão tradicional de cenário, essas definições podem ser 

consideradas como uma abordagem que se situa, fundamentalmente, no âmbito dos 

estudos de FUTURO (alguns autores são até chamados de futurólogos). 

 Por fim, adota-se aqui, a definição de cenário futuro compilada por KILIAN 

(2009) e adaptada: os cenários tratam da descrição, na forma de narrativas ou estórias
4
 

(com o auxílio de palavras, números, gráficos, modelos e/ou mapas) de vários tipos de 

futuros. Esses futuros são estruturados por meio de hipóteses plausíveis, as quais 

representam combinações das incertezas. O conjunto de narrativas consistentes, em tese, 

serve para orientar as decisões mais importantes (aquelas que tratam das incertezas 

críticas) por ampliar a latitude mental do decisor ou do grupo de decisão.  

  

3.2.3 OUTRAS DEFINIÇÕES 

  

 Dentro dos estudos de futuro, há termos como previsões, prognósticos, 

projeções, entre outros, considerados, pela maior parte dos autores, como conteúdos 

diferentes de cenários (RASKIN, 2005; WILKSON, 2008). Assim, fez-se necessária a 

criação de uma seção onde serão apresentadas algumas dessas definições. 

                                                             
4 O autor ressalta, conforme já foi mencionado, que foi utilizado indistintamente o termo estória ou 

história, visando preservar a tradução literal do original em inglês. 
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 Há distintas perspectivas sobre a epistemologia
5
 dos termos que denotam ações 

sobre cenários futuros. Assim, alguns esclarecimentos precisam ser feitos para o 

entendimento dos termos associados ao assunto cenários futuros – fundamentais no 

processo de planejamento. A seguir, é apresentado o quadro 3.1 com as definições 

adotadas consideradas mais elucidativas pelo presente trabalho: 

 

 

                                                             
5 Autores como Mario Bunge (1989), Matus (1996) e Souza (2004) discutem e defendem a distinção entre 

conceitos como expectativa, conjectura, profecia, prognose e predição, apontando as diferenças e as 

devidas aplicações para cada um dos termos, no ato do planejamento. Para complementar, algumas 

definições apresentadas alicerçam-se no planejamento estratégico empresarial e outras, mais 

especificamente, estão presentes no arcabouço teórico do planejamento ambiental. 
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Quadro 3.1 – Outras Definições 
Termo Definição 

Profecia Não tem base científica. Uma predição realizada sob inspiração ou influência sobrenatural ou mística, alegada ou realmente 
experimentada pelo profeta (RATTNER, 1979). 

 

Projeção Baseada em histórico/atualidade ou na metodologia levando em conta o que se quer projetar baseado no passado e no presente. 
GODET (1993) define projeção como o prolongamento no futuro de uma evolução passada segundo certas hipóteses de extrapolação 

ou de inflexão de tendências. KILIAN (2009) reforça a definição: assume a continuidade de um padrão histórico ou estatístico, isto é, 

sob certas condições “A” se supõe que conduzirão a um estado futuro “B”, que reproduzem a causalidade do passado. As projeções 

analisam tendências e ciclos que vêm desde o passado, ocorrem no presente e espera-se que se estendam até o futuro de modo linear e 
crescente. 

 

Previsão
6
 Definição complexa. Adotar-se-á a definição de GODET (1993), onde previsão é uma projeção que contenha uma probabilidade. 

Utiliza somente a abordagem quantitativa. A diferença fundamental entre previsão e projeção é que projeção pode ser estruturada 

intuitivamente enquanto que previsão é probabilística. Pode ser apoiada por simulação ou modelos de simulação. 

 

Predição
7
 Discurso sobre uma condição futura (RATTNER, 1979). Dizer de forma antecipada – aqui, pode ser entendida como narrativas do 

futuro. No sentido exato do termo, significa uma declaração não probabilística, com um nível de confiança absoluto acerca do futuro 

(KILIAN, 2009). 

 

Prospecção Prospecção: visão sobre o futuro (DICIONÁRIO AURÉLIO, 2003). 
 

Prospectiva A palavra prospectiva tem origem latina no século XVI. O verbo prospicere significa olhar para longe ou de longe, discernir alguma 

coisa que está a nossa frente. Tem como uma de suas técnicas principais a elaboração de cenários. É uma forma de ampliação e 
sistematização de um conjunto de prognósticos atribuídos por pessoas para lidar com a incerteza. Logo, prospectar é ver adiante no 

tempo, representar o futuro de forma ideal ou criá-lo na imaginação, construir imagens do futuro. Esta é a essência do conceito de 

antecipação (GODET, 1993; CONCHEIRO, 2006).  

                                                             
6
 Souza (2004), afirma que, de fato, a construção de cenários não deve ser entendida como um mero aperfeiçoamento das técnicas tradicionais de previsão, mas sim 

como uma ruptura epistemológica, em relação a elas: construir cenários não significa (ou, pelo menos, não deveria significar), na verdade, tentar prever o futuro, como 

se a história fosse passível de completa determinação. Matus (1996) entende previsão como um estágio na técnica de cenários. 
7
 Bunge (1998) define predição como uma previsão baseada em teorias e dados científicos. Matus (1996) associa o termo ao estabelecimento de uma única imagem ou 

a um único fio evolutivo para o futuro, extrapolando uma tendência. O autor também entende tal conceito como um estágio subsequente ao estágio da previsão no 

desenvolvimento da técnica de cenários. 
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Quadro 3.1 – Outras Definições (Continuação) 
Termo Definição 

Prognóstico Reflexão prévia sobre os desdobramentos do quadro atual. Análises de previsões ou Predições e Cenários são tipos de prognóstico 
(SOUZA, 2004). Conhecimento antecipado. 

 

Prognose Uma conjectura informada, mas prisioneira de dados empíricos imediatos e do senso comum (BUNGE, 1989). 
 

Conjectura Um intento consciente, embora despido de fundamentação racional, de representar o que é, foi ou será (BUNGE, 1989). 

 

Cena É uma visão da situação considerada em um determinado instante do tempo, a qual descreve como estão organizados ou vinculados 
entre si os atores e as variáveis (KILIAN, 2009). 

 

Especulação Segundo RATTNER (1979), a especulação é um discurso sobre o futuro, no qual seu autor admite incerteza e/ou falta de um apoio 

lógico-racional, substituído por opiniões vagas e imaginação fértil.  
 

Expectativa Uma atitude automática de antecipação, presente em todos os animais superiores (BUNGE, 1989). 

 

Modelos                  
de 

Simulação
8
 

Reprodução de um processo ou operação do mundo real a partir modelos conceituais, orientado por diferentes cenários e/ou 
elaborados com parâmetros de previsão. Os cálculos chamam-se “simulações computacionais” – “simulam” de forma aproximada o 

comportamento da “Natureza”. (BELISÁRIO, 2009). Segundo LEVY (1999) apud SOARES-FILHO et al. (2008), a simulação 

consiste numa tecnologia intelectual que decuplica a imaginação individual, permitindo com isso que grupos compartilhem, negociem 
e refinem modelos mentais comuns de certa realidade 

 

                                                             
8 Segundo Chorley & Haggtt (1974, p. 3), “Modelos podem ser uma teoria, lei, hipótese, ou uma ideia  estruturada.  Podem  ser  também  uma  função,  uma relação  
ou  uma  equação.  Podem  ser  uma  síntese  de  dados” ,  sendo  importante,  sob  o aspecto geográfico, a inclusão de parâmetros que caracterizem o espaço e o tempo, 

para obter modelos espaciais e históricos. Christofoletti (1999) cita que a modelagem a partir da qual são elaboradas simulações teriam como base algoritmos a partir 

de procedimentos matemáticos (a partir de métodos de previsão – probabilísticos) ou participativos. Podem ser chamados, no caso do passado, de modelos de 

reconstituição (que não deixam de simular o passado – distância temporal e baseado em interpretações de fatos).  Entretanto, todos são modelos de mudanças. 



65 

 

 A partir do quadro de definições, duas dicotomias podem ser destacadas. São 

elas: projeção x prospecção; previsão x cenários. 

 AUCILINO (2012) ilustra as principais diferenças entre PROJEÇÃO e 

PROSPECTIVA, conforme figura a seguir (Figura 3.1): 

 

  

Figura 3.1 – Diferença entre Projeção e Prospectiva  

Fonte: Adaptado de BERGER (1959) e GODET (2001). 

 

Para Godet, a prospectiva não está associada ao determinismo da futurologia e 

da “bola de cristal”, como também não é previsão marcada pela quantificação e 

extrapolação de tendências, conforme citam MARCIAL & COSTA (2001). Como o 

futuro ainda não foi escrito, a prospectiva não trabalha com projeções e nem é uma 

previsão (ver Figura 3.1). Segundo o autor, para a prospectiva o futuro é a razão de ser 

do presente e este futuro é múltiplo e incerto. A visão é global e considera que nada é 

igual em parte nenhuma (GODET, 1993).  

 Outra diferenciação necessária refere-se aos temos PREVISÃO E CENÁRIOS 

FUTUROS. A previsão, conforme mostra a coluna esquerda do (Quadro 3.2), é 

amplamente apoiada por métodos estatísticos e modelagem econométrica/matemática, 

partindo do pressuposto que o passado é um bom preditor do futuro, podendo-se, 

portanto, privilegiar continuidades e certezas. Por outro lado, a abordagem de cenários, 

de acordo com a coluna direita do Quadro 3.2, considera que o futuro pode ser marcado 

por incertezas e descontinuidades, devendo-se considerá-las em uma abordagem flexível 

e qualitativa (SILVA, 2009; WRIGHT & SPERS, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

Projeção Prospectiva 
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Quadro 3.2 – Previsão x Cenários 

 
  Fonte: SCHWARTZ (2000); MACROPLAN (2012). 

 

 Hoje em dia, é comumente aceito que os cenários futuros não fazem previsões, 

porque não se baseiam somente em modelos econométricos, estatísticos e/ou 

matemáticos. Em vez disso, os cenários futuros pintam quadros de ‘possíveis futuros’ e 

exploram os diferentes resultados que poderiam surgir se forem modificadas as 

suposições básicas. Portanto, a questão relevante a que os cenários podem responder 

não é mais voltada para ‘o que acontecerá’, mas ‘o que poderia acontecer’ e ‘como’ as 

pessoas poderiam agir para promover ou contrapor-se a acontecimentos e tendências em 

particular. Como uma forma de explorar o desconhecido, a análise de cenários pode 

traduzir-se em percepções surpreendentes e inovadoras (GEO-3, 2002; 2004). 

 KILIAN (2009), em seu extenso trabalho sobre cenários e estratégia, em síntese, 

estabelece uma comparação e deixa claro, a partir das definições, que cenário não é uma 

previsão e nem uma visão. Assim, entre várias diferenças citadas pelo autor, podem ser 

destacadas: “cenários (futuros possíveis e baseados na incerteza – qualitativo e/ou 

quantitativo) x previsões (futuros prováveis e baseados nas relações certas – 

quantitativas).” Um cenário é, portanto, uma resposta bem trabalhada para a questão: “O 

que pode possivelmente acontecer?” ou “O que aconteceria se...?”. Apresentado 

quantitativamente e/ou qualitativamente (KILIAN, 2009, p. 89). 

  

3.2.4 BREVE HISTÓRICO DOS CENÁRIOS COMO INSTRUMENTOS 

 

 No Apêndice A, é possível acompanhar um breve histórico dos cenários, com 

ênfase nos cenários futuros, (perspectiva que deu origem ao instrumento) a partir de 
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várias vertentes do planejamento, considerando agentes públicos e privados em 

diferentes escalas espaciais, temporais e temáticas, sob bases metodológicas distintas. 

 Especificamente sobre as transições metodológicas apresentadas no Apêndice A, 

enquanto marcos históricos, mais informações estão disponíveis a seguir: 

 

a) Previsão X Cenário. No passado, a construção de cenários procurava uma previsão 

visionária do futuro. Até meados do século XX, a relativa estabilidade político-

financeira dos contextos nacionais e internacionais tornava esse procedimento 

adequado. Para a previsão clássica, o passado explica o futuro, que é único e certo. As 

variáveis são quantitativas, objetivas e conhecidas, suas relações são estáticas e as 

estruturas constantes. O método utilizado é baseado em modelos determinísticos e 

quantitativos (econométricos e matemáticos), definindo um único caminho como saída. 

Entretanto, a partir desse período, começa a emergir uma visão mais descritiva em 

relação ao futuro, porém de cunho bastante especulativo. Assim, duas abordagens de 

construção de cenários se estruturam a partir da segunda guerra mundial até 

aproximadamente à década de 1980, em dois ramos sem interseção: a modelagem 

quantitativa e as narrativas qualitativas. Deve-se destacar que foi durante os anos de 

1970 que os primeiros antecedentes dos cenários atuais realmente ocorreram, nestas 

duas linhas paralelas, reflexo das preocupações crescentes com disponibilidade de 

recursos naturais para a crescente população e economia globais (EHRLICH, 2005; 

STURARI, 2008; FOLHES, 2010). 

 

b) Planejamento Estratégico e Ambiental. Pode-se dizer que o uso de cenários para fins 

militares deve ter sido ininterrupto. Entretanto, deve ser destacada, ainda na década de 

1970, a utilização ampla de cenários também no âmbito estratégico das empresas 

privadas e/ou do setor ambiental. Considera-se um marco de grande impacto em termos 

de administração e de desenvolvimento metodológico que se deu dentro da empresa 

petrolífera Shell, seguido de colaboração com o Stanford Research Institute. Além das 

importantes contribuições desses instrumentos ao planejamento ambiental, reforçado 

por uma ótica preventiva a partir dos anos 1980. Assim, nas últimas décadas passou-se a 

objetivar a preparação para o futuro. Cenários deixaram de ser vistos somente como 

prováveis (previsões) e passaram a ser plausíveis. A construção de cenários passou de 

um exercício especulativo para uma etapa importante no planejamento. Neste contexto, 

cenários passaram a ser construídos com objetivos bem definidos, atuando como a 

moldura condicionante do planejamento e materializando a noção de tempo. Nessa fase, 
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de maneira geral, surgiu o entendimento do potencial de integração e limitação de 

ambas as abordagens (modelagem determinística e analises descritivas de futuro). Este 

dualismo acabou refletindo e estabelecendo dois desafios de igual importância em 

termos de cenários: prover representações quantitativas sistemáticas e replicáveis por 

um lado, e visões sociais contrastantes e não quantificáveis do outro (EHRLICH, 2005; 

STURARI, 2008; FOLHES, 2010). 

 

3.3 FINALIDADE DOS CENÁRIOS PARA O PLANEJAMENTO AMBIENTAL 

 

A pergunta fundamental relacionada a essa seção é: Por que usar cenários no 

planejamento ambiental? Sua finalidade, especificamente para o setor ambiental, é 

auxiliar agentes de planejamento a compreender a dinâmica da área e os problemas 

ambientais consequentes (SANTOS, 2004). Assim, os cenários têm como intenção o 

auxílio no processo de planejamento. Cenários — completa a autora — permitem uma 

ação, uma decisão, com um sentimento conhecido sobre o risco e recompensa, que 

difere um indivíduo ou executivo inteligente de um burocrata ou apostador. Já 

CHRISTOFOLETTI (1999), no âmbito da modelagem, que compõe e auxilia os 

cenários, menciona:  

 

O desafio consiste no conhecimento cada vez mais preciso dos 

sistemas econômicos, ecológicos e geográficos, em torno de suas 
estruturações e funcionamentos, e na interação desses sistemas na 

organização dos sistemas nas escalas global e regional. As bases 

conceituais e analíticas fornecem as informações necessárias aos 
procedimentos de modelagem simulatória, como suportes às tomadas 

de decisão. Como subsídios à compreensão e modelagem dessa 

interação, três temas devem ser considerados: os dos recursos 
naturais, o do desenvolvimento sustentável e o da modelagem 

econômica regional. (CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 157) 

 

 A investigação de cenários socioecológicos ou ambientais tem múltiplos 

propósitos específicos que podem aqui ser mencionados. As referências utilizadas 

tomaram como base os cenários globais (GALLOPIN, 1997; RASKIN, 2002). Ainda 

assim, é possível extrapolar tais propósitos para os cenários e modelos de simulação 

regionais: 

 

 Os cenários são de grande importância para a pesquisa cientifica, pois podem 

ajudar no esclarecimento de dados, nas incertezas conceituais e na definição do 
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campo de parâmetros a serem estudados em modelos quantitativos, dentre outros 

fatores.  

 

 Os cenários têm grande papel nos processos educativos, pois despertam a 

consciência, alertando para os problemas futuros em função das escolhas feitas 

antes passadas e presentes. Portanto, os cenários podem orientar as nossas 

escolhas.  

 

 Os cenários têm estreita ligação com os processos políticos, pois podem ajudar 

na definição de metas econômicas, sociais e ambientais, já propostas pela 

Agenda 21. É importante que sejam feitas análises do ponto de vista global para 

o local, e vice-versa, revelando as implicações que as políticas pensadas para um 

nível trazem para o outro. 

 

De maneira geral, no âmbito estratégico, o objetivo de se construir cenários 

futuros é totalmente diferente de somente fazer previsões. Essas também são relevantes. 

Entretanto, a ideia primordial deve ser a vigilância, a prontidão e a flexibilidade. A 

análise de cenários pode proporcionar ações para o alcance de objetivos. O seu 

propósito primário, portanto, não é o de predizer o futuro, e sim, organizar, sistematizar 

e delimitar incertezas, explorando pontos de mudança ou manutenção de uma dada 

evolução de situações. Os cenários contribuem para a melhoria da qualidade da reflexão 

estratégica ao antecipar futuros alternativos em longo prazo (EHRLICH, 2005; 

MACROPLAN, 2012). 

 Por fim, o futuro ainda não está escrito e dependerá das ações e escolhas 

coletivas e individuais adotadas no presente e também de como os sistemas globais e/ou 

regionais e ecológicos responderão às crises e incertezas críticas. Para tanto, o grande 

desafio das gerações atuais é o de pensar e agir de modo a reduzir os estresses social e 

ecológico (GALLOPIN, 1997; RASKIN, 2002). Já que o futuro é um espaço aberto a 

várias possibilidades e repleto de incertezas, para lidar com elas, a construção de 

cenários é uma das técnicas mais eficazes (MACROPLAN, 2012).  

 Contudo, como lidar com as incertezas a partir de cenários? 
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3.4 INCERTEZAS 

 

 O assunto aqui é o mais polêmico
9
 a ser tratado. BUARQUE (2003) cita que a 

construção de cenários lida, normalmente, com sistemas altamente complexos – 

sistemas não-lineares – e dinâmicos, que convivem com contínuas mudanças estruturais 

e com elevado grau de incerteza sobre os caminhos dessas mudanças.  

 Pode-se dizer que a incerteza é um estado de dúvida. Ela descreve uma relação 

indeterminada entre o ente considerado e o seu entorno. Existe incerteza quando não 

existe uma ideia definida da linha de ação a ser adotada em uma situação que parece 

obscura, não familiar, conflitante ou confusa. A mera existência da incerteza pressupõe 

a necessidade de formular julgamentos e um processo decisório para solucionar este 

estado (CHOI, 1993).  

  BUARQUE (2003) aprofunda o assunto da incerteza e do padrão de 

organização, bastante pertinente ao tema da presente tese, especialmente da área do 

planejamento ambiental. Ele inicia sua reflexão, mencionando os sistemas não-lineares 

(caóticos) que não são completamente aleatórios, uma vez que tendem também a 

apresentar determinados padrões. Entretanto, à medida que os movimentos do sistema 

se ampliam, este pode chegar a determinadas condições nas quais a evolução futura 

pode tomar vários caminhos diferentes dentro do seu padrão de organização. Tal 

pensamento é baseado em análises realizadas por Capra, como demonstra a citação a 

seguir: 

 
No ponto de bifurcação, o sistema pode "escolher" - o termo é 

empregado metaforicamente - dentre vários caminhos ou estados 
possíveis. Qual caminho ele tomará é algo que depende da história do 

sistema e de várias condições externas, e nunca pode ser previsto. Há 

um elemento aleatório irredutível em cada ponto de bifurcação 

(CAPRA, 1996, p. 137).  

 

Nessa mesma perspectiva, Buarque recomenda: 

 

Para os estudos de cenários é necessário considerar a inevitabilidade 

de lidar e de aceitar a incerteza, tentando, portanto, apenas limitar 
seus espaços de possibilidades. A incerteza constitui uma 

característica do mundo real, principalmente nos sistemas complexos 

                                                             
9 Em edição especial e recente (3 de outubro de 2012), a revista Carta Capital publicou cenários e 

previsões para 2030, considerando diferentes setores. Especialmente sobre a incerteza, Sousa (2012) 
menciona que todos os especialistas participantes ponderam, em primeiro lugar, que o futuro é opaco e 

menciona autores que relembraram o conceito de incerteza de John Maynard Keynes (1883-1946): não 

podemos desenhar um futuro provável pela simples razão de que ele é incerto mesmo. Podemos, no 

entanto, analisar as potencialidades e fraquezas que serão carregadas para o futuro. 
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[...]. Apesar de carregado de incertezas, o comportamento de qualquer 

objeto tende a expressar determinados padrões logicamente 

interpretados e analisados, que decorrem das circunstâncias históricas 

e da lógica de funcionamento e interação (BUARQUE, 2003, p. 17) 

 

Sendo assim, a incerteza se manifesta pelas mudanças que ocorrem no ambiente, 

pois os acontecimentos, os eventos do dia a dia, nada mais são do que manifestações do 

que está variando no ambiente (KILIAN, 2009). A incerteza sugere que se crie um 

ambiente de tomada de decisão para superação dessa condição. Portanto, cenários e 

planejamento estratégico/ambiental lidam com incertezas, pois o primeiro ilumina as 

oportunidades e desafios e o segundo trata de explorar as oportunidades dentro de um 

contexto de incerteza sobre o futuro, procurando mitigar as ameaças. Sem incerteza, 

todos estariam em uma mesma posição e não haveria sucesso ou falha. Pensar 

estrategicamente só faz sentido em condições de incerteza (HEIJDEN, 2004).   

Deve-se ressaltar que é necessário saber adequadamente quando usar a 

ferramenta de cenários frente à incerteza, pois ela é um elemento fundamental e 

definidor da decisão de utilizar ou não cenários no planejamento. Nesse sentido, HUSS 

(1988) afirma que cenários são mais adequados quando aplicados em longo prazo. A 

maior parte dos autores diz que previsões
10

 têm melhores respostas à medida que se 

aproximam do curto prazo, enquanto cenários, com narrativas, são mais apropriados 

para o longo prazo.  

A seguir, na Figura 3.2, é possível visualizar um esquema que sintetiza o 

ambiente ideal para se trabalhar com cenários: variáveis disponíveis e dúvidas em 

relação ao futuro. MACROPLAN (2012) cita que a utilização de cenários é 

recomendada para a formulação de estratégias onde exista relativo equilíbrio entre 

fatores predeterminados e incertos. 

   

                                                             
10 Em particular, têm-se dificuldades em tratar previsões com rupturas estruturais. Estudos sobre a 

evolução dos procedimentos para previsões, de 1970 a 2005, mostram que no tocante a projeções de curto 
prazo houve uma substancial melhoria de precisão devido a melhor qualidade dos dados coletados, 

facilidades computacionais e aprimoramento de técnicas. Quanto ao médio prazo, as dificuldades 

continuam com a utilização de percepções subjetivas (consequentemente os avanços são tímidos) e não 

houve melhoria significativa referente ao longo prazo (EHRLICH, 2005) 
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Figura 3.2 – Quando usar cenários 

Fonte: HEIJDEN, 2004; MACROPLAN, 2012. 

 

Pelo que foi apresentado, o cerne dos estudos de cenários está na incerteza do 

futuro e na sua indeterminação que, por outro lado, cria um horizonte aberto de várias 

possibilidades. O que se deve fazer é considerar os possíveis futuros que poderiam 

surgir a partir das condições turbulentas atuais e as consequências para a ação humana.  

 DRUCKER (1995) assinala que o planejamento tradicional faz a seguinte 

indagação em relação ao futuro: “O que é mais provável que aconteça?”. Já o 

planejamento para a incerteza pergunta: “O que já aconteceu que irá criar o futuro?”. 

São posturas completamente distintas. O tradicional caracteriza o pensamento linear; o 

segundo foge a este padrão. A estratégia está conectada ao futuro, pois é naquele recorte 

temporal que se encontram os fins. 

De maneira resumida, alguns benefícios podem ser destacados quando da 

utilização de cenários e superação ou entendimento das incertezas: melhor qualidade 

das decisões e projetos (que se tornam mais robustos quando consideram futuros 

alternativos) e melhor percepção de risco para a tomada de decisões (HEIJDEN, 2004; 

MACROPLAN, 2012).  

Com o intuito de superar a visão dicotômica da literatura pesquisada, curto prazo 

associado às previsões e longo prazo aos cenários, propõe-se que as duas abordagens 

sejam trabalhadas simultaneamente, de maneira mais efetiva e diversa, elucidando os 

prováveis futuros e suas possibilidades, ressaltando potencialidades e limitações.      

Por fim, quanto à nomenclatura, as forças
11

 motrizes (variáveis ou incertezas 

críticas) são os elementos que acionam o mapa dos cenários, que determinam o 

                                                             
11 O futuro é observado como produto da constante interação entre os fatores de inércia que tendem a 

reproduzir o passado e os fatores de mudança que produzem a variabilidade no desempenho das 
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desenrolar da história. As forças motrizes e incertezas críticas formam a espinha dorsal 

dos cenários e suas chamdas forças direcionadoras. 

 

3.5. TIPOS DE CENÁRIOS 

 

Fazer ou não esta distinção sobre os tipos de cenários, segundo FOLHES (2010), 

também depende do número de cenários que se deseja ter como produto final, e  

principalmente  do  escopo/objetivo  do  projeto,  assim  como  todas  as outras decisões 

relativas a uma análise de cenários.  

Pode-se dizer que cenários têm sido utilizados, desde os primórdios, num 

contexto dinâmico e interdisciplinar. Há várias áreas do conhecimento envolvidas no 

processo de construção de cenários: histórica, estatística, computacional e social – que 

muitas vezes são complementares. Assim, há várias tipologias
12

 de cenários futuros 

encontradas na literatura e que utilizam diferentes critérios: abordagens (qualitativo e/ou 

quantitativo); propósito (tendencial ou alternativo) e suas respectivas trajetórias; 

métodos de elaboração (participativos ou não); tema de estudo; escalas espaciais (única 

ou múltiplas) e/ou escalas temporais (horizonte e intervalo de tempo). 

  

3.5.1 ABORDAGENS DE CONSTRUÇÃO 

 

 Em suma, ao longo de sua história, podem ser identificadas duas abordagens ou 

hipóteses de cenários que podem ser descritas de duas formas: uma quantitativa e outra 

qualitativa (VAN NOTTEN, 2006) diz que essa classificação se refere à natureza da 

base de dados, podendo ser também uma combinação). Essas duas abordagens podem 

estar presentes em diferentes visões do tempo: cenários quantitativos e cenários 

qualitativos. A seguir, a descrição de cada abordagem
13

 (ALCAMO & RIBEIRO, 2001, 

KILIAN, 2009; FOLHES, 2010, GEO-3, 2002; 2004): 

 

Cenários Quantitativos: são aqueles que expressam visões de futuro através de 

informações numéricas (por exemplo, tabelas e gráficos contendo dados numéricos), 

                                                                                                                                                                                   
tendências (movimentos sociais, descobertas, inovações, conflitos, novas políticas, decisões, eventos). As 

forças motrizes ou impulsoras e as forças restritivas ou forças retardadoras podem contribuir para a 

continuidade e descontinuidade das tendências (ÓRTEGON, 2006). 
12 Há também técnicas específicas que são utilizadas para classificar cenários que aqui não serão 

consideradas (workshops, entrevistas, colagens, drama, número de iterações, forma de comunicação, etc.). 
13 Para mais informações sobre outras vantagens e desvantagens de cada abordagem, consultar FOLHES 

(2010) e GEO-3 (2002; 2004). 
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frequentemente geradas por métodos computacionais. Podem fornecer cálculos de 

ordem de magnitude de tendências passadas, presentes e futuras, como, por exemplo, 

crescimento demográfico. Assim, esses cenários são aqueles em que as informações podem 

ser quantificadas e representadas por modelos quantitativos. 

 

Cenários Qualitativos: são aqueles que expressam visões subjetivas através de imagens 

(por exemplo, mapas mentais), diagramas ou narrativas descritivas escritas 

(“storylines”).  “Storylines” são textos narrativos de como o futuro pode evoluir, que 

representam uma maneira de falar, recurso muito utilizado na construção de cenários 

futuros, especificando tendências de variáveis ambientais e institucionais na 

determinação de mudanças, como, por exemplo, o uso da terra.  Uma das vantagens de 

se optar por cenários qualitativos é a possibilidade de integração de visões de diferentes 

indivíduos ou organizações com especialistas em elaboração de cenários, ao mesmo 

tempo, através de um conjunto de procedimentos planejados no âmbito de uma 

abordagem participativa (ALCAMO & RIBEIRO, 2001; FOLHES, 2010). Os 

qualitativos também são apropriados na análise de situações complexas com alto grau 

de incerteza e quando informações relevantes não podem ser totalmente quantificadas. 

 

A abordagem quantitativa pode ser baseada em modelos matemáticos simples ou 

complexos, formulados com rigor e detalhes para se quantificar ou prognosticar a 

condição de um determinado sistema.  

A metodologia de cenários (com narrativas) sai da esfera unicamente 

quantitativa e passa a englobar também a qualitativa, ou seja, é formulada com abas, 

ciência (conhecimento dos processos físicos e socais) e imaginação/criatividade (para 

avaliar gama de caminhos socioecológicos). 

 Pode-se dizer que cenários quantitativos são representados pela modelagem 

matemática (de maneira geral) e os cenários qualitativos pelas narrativas tidas como 

descritivas. Descrições ou Números? As hipóteses podem ser descritas de várias formas. 

Os dois métodos mais utilizados na análise de hipóteses têm sido as narrativas 

descritivas escritas (hipóteses qualitativas) e as tabelas e gráficos contendo dados 

numéricos, frequentemente gerados por sofisticados modelos computadorizados 

(hipóteses quantitativas). Ambas as abordagens possuem pontos fortes e fracos, e seu 

valor relativo tem sido o tema de muitos debates (GEO 3, 2002; 2004).  

Os cenários quantitativos, a partir de diferentes métodos, são limitados frente à 

complexidade dos sistemas naturais e sociais com novos comportamentos ou futuros, 
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que estruturalmente podem emergir. Assim, ainda é evidente que as ferramentas 

quantitativas existentes estão limitadas em sua capacidade de captar o detalhamento dos 

cenários narrativos, principalmente quando envolvem grandes perdas na situação atual 

(GEO-3).  

Por outro lado, os cenários qualitativos, que se dão somente a partir de narrativas 

descritivas, pelo fato de não apresentarem dados numéricos, podem representar uma 

desvantagem ao ponderar as suposições por trás das premissas dos cenários, assumidas 

pelos especialistas ou stakeholders e perderem sua plausibilidade. 

A combinação de elementos quantitativos e qualitativos pode tornar um cenário 

mais consistente e robusto. Um cenário quantitativo pode ser enriquecido e sua 

comunicabilidade aumentada com o auxílio de informações qualitativas; um cenário 

qualitativo pode ter sua plausibilidade e consistência testadas por meio da quantificação 

de informações naquilo que for possível (VAN NOTTEN, 2006; FOLHES, 2010). 

Assim, as histórias de futuro geradas nos cenários qualitativos, nos seus 

elementos passíveis de serem quantificados, podem ser utilizadas para alimentar 

modelos de simulação computacionais na realização de projeções no processo de 

previsão. Por exemplo, nos cenários ambientais do GEO-3 (2002; 2004), as descrições 

qualitativas são consideradas principais e as ferramentas quantitativas desempenham 

papel secundário. No caso dos cenários georreferenciados (cenários representados 

espacialmente a partir de cenas espaciais ou ambientais
14

), pode-se utilizar um método 

combinado
15

 de duas abordagens em que as ferramentas quantitativas podem ser 

complementadas pelas participativas, construindo mapas do futuro diretamente com a 

comunidade afetada.  

 Finalmente, sugere-se que as abordagens, qualitativa e quantitativa, sejam 

utilizadas de forma complementar. Deve-se ressaltar que cenários são instrumentos de 

auxílio a tomada de decisão e, ambas as abordagens, podem ser consideradas 

igualmente (não como validação de uma pelo outra).  

 

3.5.2 QUANTO AO PROPÓSITO 

 

 Outra forma de classificar cenários está relacionada ao propósito do cenário, ao 

que se deseja obter da análise, especialmente em relação à expectativa quanto ao futuro. 

                                                             
14 Visão da paisagem em um instante de tempo representada cartograficamente. 
15 Álcamo & Ribeiro (2001) elaborou proposta de abordagem que combina componentes qualitativos e 

quantitativos, denominada SAS (Story and Simulation), considerando cenários ambientais. 



76 

 

A escolha depende do objetivo de trabalho. Como mencionado anteriormente, não há 

consenso entre os autores na forma de classificar os cenários estratégicos e/ou 

ambientais de acordo com este critério (WOLLENBERG, EDMUNDS & BUCK, 2000; 

ALCAMO & RIBEIRO, 2001; BUARQUE, 2003; BÖRJESON, 2006 e VAN 

NOTTEN, 2006). 

 É possível citar alguns exemplos.  

 Especialmente para BUARQUE (2003), é possível distinguir dois grandes 

conjuntos diferenciados segundo sua qualidade, particularmente quanto à isenção ou 

presença do desejo dos formuladores do futuro: cenários exploratórios (divididos em: 

extrapolativo futuro livre de restrições/surpresas, extrapolativo com variações canônicas 

e alternativos) e cenário desejado ou normativo. 

 O Ministério do Meio Ambiente – MMA – (2001), por exemplo, reconhece a 

existência de vários cenários, destacando o tendencial com base em projeções históricas, 

o exploratório, em função de futuros alternativos, e o normativo, ou o que se espera que 

aconteça, pelo fomento das potencialidades desejáveis.  

 Segundo MASINI & VASQUEZ (2000), no âmbito estratégico, existem 

diferentes escolas de pensamento sobre a elaboração de cenários que adotam um 

conjunto de tipologias, sendo que, em linhas gerais, os cenários podem ser tendenciais 

ou extrapolativos, normativos ou desejáveis, catastróficos, utópicos e contrastantes.  

Há outros aqui não citados.  

 Conforme foi visto, é possível identificar diferentes critérios e nomenclaturas 

para classificação dos cenários quanto ao propósito.  

 Frente à diversidade de tipologias encontradas na literatura pesquisada e com o 

intuito de elucidar os tipos tratados, para a presente tese, resolveu-se utilizar as 

seguintes nomenclaturas: cenários tendenciais (uso comum), cenários alternativos (uso 

comum), cenários normativos e cenários intuitivos.  

 Quanto aos critérios para definição de cada uma dessas tipologias, optou-se por 

fazer uma compilação das ideias de BUARQUE (2003), SANTOS (2004), ALCAMO & 

RIBEIRO, 2001, MMA (2001) e MASINI & VASQUEZ (2000), que foram adaptadas e 

integradas, tomando como base os princípios do planejamento ambiental. Cada um 

desses cenários traz uma interpretação particular de um fato. A seguir, serão 

apresentadas as tipologias propostas (pensando em aplicações ambientais), a 

nomenclatura a ser utilizada e seus principais critérios: 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016328705002132
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I) Cenários Exploratórios: começam no presente e visam explorar tendências para o 

futuro. São concebidos como uma sequência de eventos emergentes e ajudam a analisar 

o possível desenrolar de acontecimentos futuros em relação a determinado tema (por 

exemplo, disponibilidade de água), visando facilitar o posicionamento e a tomada de 

decisão em relação ao assunto. Os cenários de emissão do IPCC, construídos 

combinando storylines e modelos quantitativos, são exemplos de cenários exploratórios. 

Os cenários exploratórios podem ter várias formas de acordo com o grau de importância 

que for conferido às latências e aos fatores de mudança que amadurecem na realidade, 

indicando maior ou menor abertura para as inflexões e descontinuidades futuras. Alguns 

autores dividem os cenários exploratórios em: tendenciais e alternativos, conforme 

apresentados a seguir. 

 

Ia) Cenários Tendenciais (ou exploratórios do tipo extrapolativo): a trajetória de 

construção de cenários é definida do passado (incluindo o presente) para o 

futuro. Trata-se de uma extrapolação de tendências históricas. Entende-se, assim, 

que o futuro reproduz no futuro, aproximadamente, o movimento do passado 

recente. Portanto, a rigor, não deveriam ser considerados cenários e sim 

previsões com base em projeções históricas. Essa seria sua visão restrita. 

Entretanto, apesar de levar em consideração hipótese de manutenção, esta pode 

ser trabalhada quantitativamente (mantendo suas probabilidades ou com 

pequenos ajustes) e/ou qualitativamente. Logo, há opções de fazer projeções, 

previsões probabilisticamente e/ou estabelecimento de cenários. Perguntas 

básicas dos cenários tendenciais: “O que acontecerá se medidas não forem 

tomadas a partir do prolongamento ou inflexão de tendências passadas?” 

(reproduzindo o passado propriamente dito) ou “Como as tendências passadas se 

comportariam com a implantação de uma estrada?” (a partir de simulações com 

poucas variações). Esse último é conhecido como tendencial ou exploratório 

com variações canônicas. Por fim, deve-se ressaltar que o cenário tendencial 

pode ser ou não o cenário mais provável. 

 

Ib) Cenários Alternativos (ou exploratórios do tipo alternativo): a trajetória de 

construção de cenários é definida do presente (ou do passado recente) para o 

futuro. Começam no presente e visam explorar tendências para o futuro.  

Exploram os fatores de mudança que podem levar a realidades completamente 

diferentes das do passado e do presente. É em função de futuros alternativos. 
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Interessante, nesse âmbito, seria a verificação de políticas em diferentes 

trajetórias. Pode descrever um ou mais futuros possíveis. Embora tais cenários 

tenham o passado como uma referência, a base deles reside nos processos em 

maturação e nas perspectivas efetivas de descontinuidades no desenho do futuro: 

o que está amadurecendo na realidade atual que pode definir alternativas e 

desdobramentos futuros? Para OLIVEIRA (2009), esses sim são os cenários 

exploratórios, pois procuram analisar as consequências das opções escolhidas. 

De acordo com KILIAN (2009), eles apresentam as seguintes características: 

ampliam as possibilidades de futuro e as incertezas das hipóteses e 

correspondem à velocidade e à profundidade das mudanças; ao considerarem as 

descontinuidades e inflexões de tendências, contemplam a possibilidade e a 

probabilidade de o futuro ser completamente diferente do passado recente; 

embora tenham o passado como uma referência, a base deles reside nos 

processos em maturação e nas perspectivas efetivas de descontinuidades no 

desenho do futuro; e, procuram investigar os fatos portadores de futuro (germens 

de mudança) que estão sendo sinalizados no presente como indicação de futuro. 

 

II) Cenários Normativos: a trajetória de construção de cenários é definida do futuro para 

o presente, retornando ao futuro novamente. Portanto, começam com uma visão 

prescrita do futuro (otimista, pessimista ou neutra) e são construídos da frente para trás 

no tempo, buscando visualizar esse futuro prescrito a emergir. Embora se trate de 

ajustar o futuro aos desejos, para ser um cenário, a descrição deve ser plausível e viável 

e não apenas a representação de uma vontade ou de uma esperança (ou seja, é uma 

“utopia plausível”). Desse modo, consiste num tratamento técnico e racional dos 

desejos, o qual recusa a simples probabilidade dos eventos futuros, mas também evita o 

voluntarismo descolado do mundo real. Assim, tal cenário procura administrar o destino 

com base no desejo, ajustando-o às probabilidades e às circunstâncias. Cenários 

normativos incluem na sua concepção o desejo das pessoas envolvidas no processo de 

construção dos cenários, explorando caminhos/ações que deveriam ocorrer para 

alcançar este desejo, tornando o futuro provável em desejado. Pergunta básica: O que se 

espera que aconteça, pelo fomento das potencialidades desejáveis? O cenário desejado, 

por seu turno, deve aproximar-se das aspirações do decisor em relação ao futuro, 

refletindo a melhor previsão possível. Normalmente, é utilizado para o planejamento 

governamental. Um exemplo de cenários do tipo normativo são os do IIASA 

(International Institute for Applied Systems Analysis), “Future environments of 
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Europe”, que combinam “storylines” e modelos quantitativos. Há vários outros citados 

em FOLHES, 2010. 

 

III) Cenários Intuitivos: a trajetória de construção de cenários é definida do futuro para 

o futuro. É qualitativo e fruto da imaginação. Difere do normativo na medida em que 

não precisa, necessariamente, ser um futuro desejado. É um futuro criado pela livre 

imaginação de seus autores (pressupõe ruptura).  

  

 De forma simbólica, a Figura 3.3, a seguir (BUARQUE, 2003), mostra a 

diferença entre os cenários alternativos e os extrapolativos (aqui chamados de 

tendenciais), ressaltando a mudança de qualidade pela dispersão do futuro ao longo do 

tempo a partir da situação atual. Partindo do princípio segundo o qual, normalmente, o 

padrão de comportamento do passado não se mantém no futuro, principalmente em 

momentos de grandes instabilidades, os cenários alternativos procuram investigar os 

germens de mudança que estão sendo sinalizados no presente como indicação de futuro. 

 Com base nessa observação, são definidas as hipóteses de evolução futura 

diferenciada dos diversos eventos para a construção de múltiplos cenários.  

 
Figura 3.3 – Comparação entre cenários alternativos x tendenciais. 

Fonte: Adaptado de MACROPLAN, 2012. 

 

É importante ressaltar uma qualidade atribuída aos tipos de cenários aqui 

apresentados que se intitula CENÁRIO DE REFERÊNCIA que, em outras palavras, 

trata-se do cenário mais provável. BUARQUE (2003) menciona que em todos os 

modelos de tratamento do contexto para a definição dos cenários, pode-se introduzir 

Cenário mais provável 
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uma simplificação adicional com a definição de um cenário de referência ou, segundo a 

abordagem metodológica geral, pode-se trabalhar com uma trajetória mais provável do 

futuro da região, considerada essa sua principal vantagem. 

 Tais cenários de referência são tratados em diferentes concepções e podem 

também ser encontrados como: “baseline”
16

, “no n-intervation” ou BAU (“business as 

usual”). BUARQUE (2003) e MACROPLAN (1996) citam que a definição de um 

cenário de referência é feita com base numa análise que procura identificar o cenário de 

mais alta probabilidade (o mais provável dos prováveis), o que demanda um esforço 

técnico adicional para a apreensão das incertezas e de suas hipóteses. Segundo LIMA 

(2003; 2009) e a Avaliação Ambiental Estratégica – AAE –(2007), o cenário de 

referência pode ser construído de acordo com as seguintes estratégias: extrapolação para 

o futuro do estado atual, baseado em observações das condições do presente; 

manutenção do estado atual extrapolando apenas em curto prazo; realização de analogia 

com outras situações similares à analisada, de acordo com indicadores pré-selecionados, 

como diversidade de recursos naturais, atividades econômicas, cultura, condições 

demográficas, etc. Esta estratégia implica, preferencialmente, em uma normalização da 

criação dos cenários, além de uma implementação de análise integrada que almeja a 

propriedade e credibilidade do cenário futuro pelo envolvimento dos principais atores 

da situação analisada.  

 Por fim, é possível verificar abaixo a relação entre a abordagem e os tipos de 

cenários utilizados (Figura 3.4).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 3.4 - Abordagens e Tipos de Cenários 

  

                                                             
16 Apenas como referência, há outra classificação proposta por Álcamo & Ribeiro  (2001) que diferencia 

“baseline” (linha de base) de “policy” cenários . Os “policy scenarios” seriam variações dos “baseline” 

para avaliar os efeitos de diferentes ações - como cenários alternativos.  Os cenários “baseline”, no 

contexto de cenários ambientais, visariam apresentar o futuro sem considerar os impactos de um 

determinado projeto e/ou de políticas ambientais (embora em muitos casos seja difícil fazer esta 
separação, pois muitas políticas já fazem parte da sociedade, como nota o próprio autor). Para CCBA 

(2008), a linha de base representa as condições esperadas para um cenário de “negócios como sempre” ou 

cenário “sem projeto ou política”. Geralmente utiliza-se o termo “cenário de linha de base” ou “cenário de 

referência”. 

Quantitativo Qualitativo 

Cenários Tendenciais 

 

Cenários Intuitivos 

 

Cenários Alternativos 

 

Cenários Normativos 
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Note que estas classificações são ortogonais, cenários quantitativos e/ou 

qualitativos, que podem ser exploratórios e/ou normativos e todos podem ser 

combinados. Há exemplos disponíveis em FOLHES, 2010. No Quadro 3.3, estão 

disponíveis as perguntas básicas que cada cenário deverá responder. 

 

Quadro 3.3 – Síntese das Tipologias de Cenários Quanto ao Propósito 

Cenário Pergunta (Futuro?) 

Tendencial O que acontecerá se medidas não forem tomadas? 

Alternativo O que pode realmente acontecer? (cenário futuro possível, 

alternativo, frente às restrições biofísicas, às aspirações e às 

limitações socioeconômicas e administrativas) 

Normativo Como deveria acontecer? (cenário futuro ideal, frente às 

potencialidades e restrições biofísicas – desejo plausível) 

Intuitivo Como gostaria que acontecesse? (prevalece o desejo em 

função dos anseios dos agentes envolvidos) 

 

 

  A presente tese tem como proposta a construção
17

 de cenários futuros 

tendenciais e alternativos. 

 

3.5.3 CONSIDERAÇÕES SOBRE TIPOLOGIAS QUANTO AO PROPÓSITO 

 

Como mencionado anteriormente, não há consenso entre os autores na forma de 

classificar os cenários de acordo com esse critério, especialmente os ambientais. A 

seguir, é possível apresentar uma hipótese para tantas tipologias apresentadas.  

De acordo com LIMA (2003), e trazendo sua concepção do âmbito corporativo 

para os cenários ambientais, na maioria das vezes, não é possível chegar a um acordo 

sobre um cenário específico único, base para que se possa construir o planejamento. Tal 

limitação ocorre por conta da diversidade de opiniões a respeito das nomenclaturas, 

critérios ou mesmo a respeito dos temas. Daí emergem os “cenários alternativos”, que 

forçam a análise de situações específicas e tentam dar conta da diversidade apresentada. 

Além disso, ao construir cenários alternativos, surge também a necessidade de se 

estabelecer os limites inferior e superior dos cenários a serem alcançados. Porém, essa 

não é uma tarefa simples e sim bastante subjetiva. Por conta disso, é muito comum, em 

trabalhos realizados, encontrar somente os extremos, um “cenário otimista” (pode ser 

associado ao alternativo com variação positiva) e um “cenário pessimista” (pode ser 

associado ao tendencial com variação negativa) em relação a um “cenário provável” ou 

“referência” (pode ser associado ao tendencial).  

                                                             
17 Mais detalhes, ver o capítulo 7. 



82 

 

 De maneira geral, essas diferentes tipologias de cenários, na verdade, acabam 

atuando como diferenças mais nomenclaturais do que de fato teóricas ou que resultem 

em estudos e prognósticos futuros muito diferentes. O sentido de exploratório, por 

exemplo, pode ser entendido como algo que se pesquisa, que se estuda, e que então se 

supõe ou conclui que vai acontecer. A ideia de um cenário não é prever, ipsis litteris, o 

que vai acontecer no futuro, mas explorar e propor possibilidades do presente no futuro. 

Sendo assim, a noção de exploratório está implícita na ideia de cenário. Conforme foi 

visto, seguindo esse raciocínio, cenários seriam sempre processos exploratórios em que 

se explora o que pode acontecer no futuro com base em premissas. As premissas é que 

fariam as diferenças, e neste sentido, poderiam originar cenários futuros diferentes 

(alternativos). 

 Em relação aos cenários futuros exploratórios versus normativos, BUARQUE 

(2003) sugere, além de mudanças na nomenclatura (como acontece com o BAU, 

tendencial e etc.), que se insiram mudanças na trajetória, estabelecendo critérios de 

classificação. Por exemplo, no cenário normativo, a trajetória de estabelecimento de 

cenário origina-se do futuro para o presente (com metodologia específica). Ele chama 

de cenários desejados. O cenário exploratório parte de premissas do presente para o 

futuro (ou talvez, tomando outra interpretação, do passado para o futuro, como acontece 

com o cenário tendencial). Nesse caso, os cenários pretéritos também deveriam ter 

diferentes nomenclaturas, pois podem ser construídos a partir de diferentes trajetórias: 

do presente para o passado ou do passado para o presente (por exemplo, no caso de 

cenários representados espacialmente a partir de mapas). Entretanto, o que se percebe de 

fato é que, muito além dos nomes dados ou das trajetórias, a essência do 

estabelecimento desses tipos de cenários, novamente, está nas premissas que variam, aí 

sim, de acordo com os caminhos metodológicos escolhidos. 

 Assim, tendo-se por base o que foi levantado, pode-se chegar a seguinte 

conclusão: primeiro, há o estabelecimento de critérios/premissas para tipos de cenários 

e, em seguida, a proposição da nomenclatura e das trajetórias. Sendo assim, o que tem 

se visto na literatura é a divisão, dependendo da aplicação, de cenários em: BAU 

(business as usual) ou tendencial, alternativos otimistas (moderados e/ou extremos) e 

alternativos (ou tendenciais) pessimistas. No geral, destacam-se então quatro cenários 

ambientais futuros
18

, por exemplo, com as seguintes premissas aplicadas: 

 

                                                             
18 É possível verificar aplicação desses cenários, conceitualmente, na seção 7.2, e o processo de  

construção e propostas nas seções 7.4 e 7.5. 



83 

 

 Um cenário business as usual (BAU) ou, como alguns autores chamam, 

tendencial, seguindo padrões de estudos sobre manutenção da situação atual.  

 

 Um cenário em que a situação piora (pessimista) com 0% do cumprimento de 

das questões legais e ambientais; aumento além dos padrões definidos pelo 

cenário BAU (IPCC) para emissões de Gases de Efeito Estuga (GEE), entre 

outros; alguns autores testam pequenas variações, por exemplo, inserindo 

premissas de pavimentação de estradas e simulando o comportamento do 

desmatamento; nesse caso, esses cenários são enquadrados nos cenários 

tendenciais e a variação torna-se uma subdivisão do cenário. 

 

 Um cenário em que as questões ambientais são timidamente ou moderadamente 

levadas em consideração. 

 

 Um cenário em que a questão ambiental é prioritária na tomada de decisão 

(nesse caso, ter-se-ia o desenvolvimento sustentável como rumo).  

 

 O business as usual, ou cenário tendencial, é uma nomenclatura bem 

consolidada, bastante adequada com a ideia de um cenário no futuro que repete as 

premissas atuais. O cenário de referência, associado ao BAU, comumente é encontrado 

na literatura como o mais provável. Cenários alternativos otimistas, moderados ou 

extremos, são aqueles em que se têm mudanças nas premissas políticas e probabilísticas 

com incremento prático de melhora nas condições de sustentabilidade, e neste caso, 

principalmente, a nomenclatura poderia ser associada à aplicação dessas políticas na 

promoção de maiores níveis de sustentabilidade. Cenários alternativos pessimistas (ou 

tendenciais pessimistas, já que estamos mais próximos de um cenário desse tipo se o 

curso da história seguir como se apresenta) assumem premissas no caso de haver piora 

no cumprimento das leis ambientais ou incentivo a políticas desenvolvimentistas sem 

planejamento, atualmente em voga.  

 Diante do exposto, levanta-se um questionamento: quando se trata da questão 

ambiental tendencial, o cenário futuro tem que ser essencialmente pessimista? Até 

agora, a questão ambiental tem sido apresentada como um entrave ao crescimento 

econômico. Porém, se sabe que o ambiente é muito mais complexo para ser reduzido 

apenas em situação otimista e pessimista. Há pontos de vista e contextos subjetivos 
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diversos que vão além dessa visão maniqueísta. Apesar da complexidade 

reconhecidamente intrínseca a esse tipo de levantamento, diversas experiências têm 

mostrado que, ainda assim, a construção conjunta de cenários desse tipo ajuda o grupo 

de planejamento a modificar e ajustar o seu olhar sobre o espaço, o tempo e o meio, 

induzindo a uma maior compreensão dos problemas prioritários e levando a soluções 

comuns (SANTOS, 2004). 

 Alguns autores criticam essa visão de trabalhar somente com cenários "otimista" 

e "pessimista". É o caso de BECKER (2001), que considera que dessa forma eles 

acabam assumindo concepções simplificadoras. De acordo com a autora, explicitando 

seu interesse, afirma que os cenários propostos por ela devem atuar como proposições 

afirmativas, otimistas, tendo como propósito melhorias na construção de um projeto 

com compromissos sociais e ambientais. A questão que surge, diante de tal quadro, é 

então: O cenário é otimista para quem? Há casos em que se pode adotar uma noção 

simplista (e pouco plausível) de que otimista significaria uma condição de “poluição 

zero”. Percebe-se, então, que o desafio não é o de assumir um posicionamento frente ao 

e no cenário: otimista ou pessimista? E sim, o que de fato vai prevalecer no trabalho ao 

estabelecer as premissas: a visão do ator ou do autor adotada? Os conflitos aqui são de 

amplo espectro.   

 E finalmente, outro aspecto relevante que precisa ser levantado sobre as 

tipologias de cenários refere-se à dimensão política e suas variações. Apesar de parecer 

polêmico, é difícil pensar em cenários (e isso alguns autores anteriormente citados 

sinalizam) sem pensar na política, levando em consideração continuidades ou rupturas 

do processo histórico-político. Então, há dois aspectos. 

 A respeito das continuidades, pensar nas premissas para cenários futuros é 

contemplar o que foi construído historicamente e na manutenção da política ambiental 

vigente. Sob esse ponto de vista, as políticas ambientais, por mais que sua importância 

teórica seja significativa, nem sempre vão implicar cenários otimistas ou pessimistas, 

pois elas podem ser cumpridas ou não. No Brasil, por exemplo, caso se cumprisse 100% 

do que já está disposto nas leis e programas, certamente, já se estaria muito próximo, no 

âmbito da realidade presente, do caminho de uma sustentabilidade efetiva. 

 Por outro lado, quando se pensa em cenários futuros com rupturas políticas, a 

situação pode se tornar ainda mais complexa, pois além do esforço de descrição de tal 

quadro, sofre-se, novamente, com a incerteza de cumprimento ou não da legislação 

vigente. As incertezas são inerentes aos cenários, contudo, a maior parte da literatura 

pesquisada recomenda que os futuros explorados sejam no mínimo plausíveis.  
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 Em síntese, o cuidado no tratamento da dimensão política na construção de 

cenários com auxílio de modelos, aqui levantado, refere-se ao fato de que há duas 

realidades nesse âmbito que podem ser mencionadas: a teórica (sistemática e 

possivelmente modelada quantitativamente, partindo de premissas de manutenção, e de 

difícil tratamento quando trata de rupturas) e a prática (instável, tanto nas premissas de 

continuidade quanto nas de ruptura; complexa; e culturalmente estabelecida pela 

sociedade, que é mais difícil de ser refletida/capturada nas múltiplas narrativas e 

abordagens qualitativas dos cenários). 

  

3.5.4 MÉTODOS DE ELABORAÇÃO 

 

 Quanto aos métodos de elaboração, de maneira geral, há duas tipologias 

propostas: 

 

I) Cenários participativos
19

 são então definidos no presente trabalho como aqueles 

construídos envolvendo diretamente stakeholders
20

 através de métodos participativos. 

Atores
21

 e especialistas podem ser envolvidos, mas secundariamente. Existem 

experiências de elaboração de cenários realizadas em diferentes partes do mundo e 

indicam que quando o processo de discussão sobre futuros alternativos envolve a 

participação dos atores interessados em determinado problema, favorece o entendimento 

de pontos de vista divergentes e a obtenção de consensos, podendo  apoiar  o  processo  

de  tomada  de  decisão coletiva, e o planejamento de ações. Metodologias participativas 

vêm sendo utilizadas por pesquisadores e planejadores em vários países e situações que 

procuram valorizar a percepção e o  conhecimento  de agentes locais  nos  processos  de  

ordenamento  territorial,  de reconhecimento  de  conflitos  socioambientais, de 

conservação de recursos naturais e de planejamento (VAN ASSELT & RIJKENS-

KLOMP, 2002 e WOLLENBERG, 2000). 

 

II) Cenários construídos por Especialistas
22

 baseiam-se, principalmente, na 

contribuição de especialistas e, opcionalmente, na de atores/tomadores de decisão, e 

                                                             
19 Há uma publicação interessante intitulada: “Cartografia Social e Dinâmicas Territoriais: marcos para o 

debate” (organizado por Henri ACSELRAD, 2010) em que são discutidos mapeamentos participativos, 

incluindo também SIG participativo. 
20 São os interessados no tema e recebem as consequências das ações (HEIJDEN, 1996). 
21 Atores (são as pessoas/organizações que atuam no objeto analisado, pois tem poder, mas não 

necessariamente recebem  as  consequências  das  mesmas) (HEIJDEN, 1996). 
22 Seriam pessoas com conhecimento específico (cientistas, profissionais, burocratas, etc.)  em algum dos  

aspectos  relevantes  ao tema  em  questão  no  cenário (mas não necessariamente com qualquer poder de 
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talvez stakeholders em algumas fases. A construção da narrativa, de acordo com 

FOLHES (2010), em cenários de escala global (incluindo também os de escala regional) 

tendem a ser mais exploratórios, com foco em resultados quantitativos em que se 

privilegia a parametrização computacional. Assim, associado a essa abordagem 

quantitativa, são realizadas as narrativas por especialistas, sendo que os stakeholders, os 

atores e os tomadores de decisão são envolvidos, mais detidamente, na fase de revisão 

do que na fase de construção dos cenários. 

 

 Destaca-se aqui exemplo de cenários ambientais espacializados, construídos a 

partir de metodologia integrada (modelos de simulação elaborados por especialistas com 

mapeamento participativo) aplicada em Brasiléia (no Acre). Mais detalhes podem ser 

encontrados em CASTRO & MENDOZA (2007). SANTOS (2004), que apesar de não 

deixar explícito no texto, faz considerações sobre os métodos de concepção de cenários 

para espacialização ou construção de cenas ambientais. Assim, a autora, destaca que os 

cenários podem ir além da contribuição de especialistas que fazem a sobreposição de 

mapas de informações estáticas e estudam as restrições biofísicas tecnicamente descritas 

no tempo e espaço estudado. Os cenários reais devem apontar as preocupações 

prioritárias, tanto sob o ponto de vista técnico, como da população envolvida, e os 

futuros devem refletir suas expectativas. É necessário somar dados oriundos das 

representações sociais, da memória coletiva, da historia institucional e das políticas 

regionais. Veja os exemplos a seguir, Figuras 3.5 e 3.6. 

 

 

 
 

 

 
 

Figura 3.5 – Construção de Cenários: Visão do presente.  

Fonte: CESAN, 1997. 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   
ação) estudado. Esses especialistas não são necessariamente cidadãos ou organizações diretamente 

interessados  ou afetados pelo tema em discussão (FOLHES, 2010). 
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Figura 3.6 – Construção de Cenários: Visão do futuro  

Fonte: CESAN, 1997. 

  

As ilustrações acima, as da esquerda, foram elaboradas por técnicos que 

apresentaram o cenário para a população e, as da direita, exemplificam algumas 

ilustrações feitas pelos alunos da rede pública no método de construção de cenários 

participativos. Na visão do presente, algumas crianças desenharam uma realidade muito 

mais degradada do que foi a intenção apresentada pelo planejador, depois de ouvir os 

argumentos do mesmo. Na visão do futuro, quando supostamente estabeleceu-se o 

consenso e o planejador acreditou ter sensibilizado as crianças da importância da mata 

ciliar, a representação em muitos casos enfatizou um bosque e a pesca (a recreação). Por 

esse motivo, é fundamental que se mensure o consenso entre os cenários, por meio da 

compreensão das representações sociais.   

 Portanto, uma preocupação essencial para esse tipo de representação é o 

entendimento que os diversos agentes envolvidos têm sobre o tema, o tempo e o espaço, 

bem como sobre os conceitos ambientais apreendidos e internalizados. Cenários de 

consenso muitas vezes são fictícios, pois o entendimento baseia-se em referenciais 

distintos. A tentativa de identificar a paisagem junto aos agentes de planejamento 

revela, muitas vezes, que a área-alvo, como uma bacia hidrográfica, não é claramente 

entendida e que as questões ambientais são abordadas de forma segmentada, pontual e 

com base no senso comum. O próprio consenso sobre os conceitos tendencial, 

normativo (desejado?) e possível (alternativo?) é difícil, mesclando as questões 

ambientais de diferentes espaços e tempos. 

 

3.5.5 POR TEMA DE ESTUDO 

 

 VAN NOTTEN (2006) menciona que, de acordo com o tema de estudo, o 

cenário pode ser classificado como: setorial, de área e/ou institucional. Assim, teria, 
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respectivamente, como foco um problema (o futuro da televisão), uma área geográfica 

como um país, região ou cidade (o futuro do Brasil) ou as esferas de interesse de uma 

organização ou grupo de organizações (o futuro da Marinha). É interessante observar 

em CHRISTOFOLETTI (1999) os tipos de planejamento
23

 para entender de que 

maneira cada cenário poderia se inserir em planejamentos que utilizam critérios 

diferentes espaciais (por exemplo, planejamento local ou planejamento regional) ou de 

setores de atividades (por exemplo, planejamento urbano e/ou ambiental) com 

aplicações em: uso do solo urbano, uso do solo rural, execução de obras de engenharia e 

etc. Há casos em que a área de estudo se torna demasiada estratégica e passa a ser um 

critério de classificação de cenários, enquadrando-se perfeitamente, nesse caso, a 

Amazônia. 

 

3.5.6 POR ESCALAS ESPACIAL E TEMPORAL 

 

 No que tange à escala espacial, os cenários podem variar da escala global, 

supranacional, nacional, regional a local (VAN NOTTEN, 2006; KILIAN, 2009). Deve-

se ressaltar que a definição de área de estudo, critério utilizado na seção 2.3 não se 

enquadra aqui: a área é o recorte de estudo; a escala refere-se à visibilidade dada ao 

fenômeno (nesse caso, qualitativa e de análise).  

 Em relação à escala temporal, os cenários podem ser de longo prazo e de curto 

prazo (alguns autores também citam médio prazo). Como regra geral, um cenário de 

longo prazo varia de 10 a 25 anos ao passo que o de curto prazo entre 3 a 10 anos (VAN 

NOTTEN, 2006). Há uma ideia prevalente de que o curto prazo se estende até cinco 

anos; o médio prazo, entre cinco e 10 anos; e longo prazo, de 10 a 25 anos. Acima deste 

patamar os cenários classificam-se como posficcionais e inserem-se na qualidade de 

utopias. OTTENS (1990) cita que no âmbito estratégico só cabem o médio e o longo 

prazos. 

 Uma observação sobre a tipologia de escala temporal faz-se necessária. A noção 

de escala temporal aqui entendida refere-se ao período de tempo pelo qual se estenderá 

o futuro a partir de critérios numéricos: curto, médio ou longo prazo. Não se trata das 

escalas temporais
24

 de construção, cronológicas ou históricas, mas podem estar 

associadas. Deve-se também ter o cuidado de não confundir com a perspectiva
25

 de 

                                                             
23 Mais detalhes, ver Seção 2.2 
24 Tratadas na seção 2.5.1. 
25 Para mais informações sobre esses assuntos, ver a seção 2.4.4. 
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construção do cenário que pode ser o passado (periodizado historicamente), presente 

(considerando a atualidade ou indo além de um diagnóstico – este recorte temporal pode 

ser considerado também como passado recente) e futuro (inserindo aqui, os prazos 

anteriormente mencionados – bastante utilizados em economia).  

 Finalmente, essa tipologia, bastante utilizada, levanta duas questão importantes: 

Como integrar, na prática, as escalas espaciais e temporais? Só existem essas tipologias 

de escalas espaciais e temporais apresentadas? As respostas para tais questionamentos 

estão disponíveis na seção 2.5.  

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

3.6.1 QUESTÕES RELEVANTES 

 

 Dando ênfase na perspectiva de futuro, apresentou-se o construto teórico que 

subsidiou o entendimento dos cenários futuros para suporte à decisão nos âmbitos 

estratégico e ambiental.  

 A seguir, serão apresentados alguns aspectos sobre a importância de se 

considerar o futuro para a tomada de decisão. Serão apresentadas as visões de cenários 

no âmbito estratégico e, posteriormente, no planejamento ambiental com a apresentação 

da definição adotada. Serão destacadas suas finalidades principal e alternativa e seu 

principal desafio no processo de construção dos futuros. Buscar-se-á ressaltar tal 

construção no âmbito das ciências humanas e em temas que envolvam processos 

ambientais de fato, ou seja, incluindo também a dimensão social. Por fim, serão citados 

trechos que reforçam a presença da incerteza inerente à construção de cenários e a sua 

superação para a tomada de decisões. 

 A construção de vários futuros permite compreender de maneira mais 

elucidativa os fatores envolvidos e seus relacionamentos, antecipando situações e 

subsidiando ações para lidar com elas. 

 KILIAN (2009) ressalta que os mecanismos de memórias (estórias) do futuro 

disponíveis para a organização são os cenários. Os cenários agregam coerência aos 

eventos futuros da mesma forma que os casos históricos tornam coerente o passado. O 

autor destaca que os cenários representam um ferramental, à disposição dos 

responsáveis pela tomada de decisão, que permite a expansão da base de 

conhecimentos, instrumentalizando, da melhor forma, o estado de opinião (decorrente 

do conhecimento) sobre o futuro (hipóteses e combinações plausíveis e consistentes). A 



90 

 

heurística cognitiva e a teoria das probabilidades contribuem para aperfeiçoar o 

julgamento, fortalecendo a razão. 

 Em síntese, no contexto estratégico, o termo “cenário” pode ser entendido de 

diversas formas diferentes. Os militares, por exemplo, consideram cenários como 

detalhados planos de contingência para uma série de eventualidades. Os cenaristas 

“intuitivos” consideram os cenários como parte da “história do futuro” e os 

probabilísticos os constroem a partir da combinação de diversas variáveis críticas, 

utilizando sofisticadas modelagens matemáticas.  

 No âmbito do planejamento ambiental, a situação é parecida com a apresentada 

acima: de um lado, destacam-se os cenários quantitativos, preferencialmente chamados 

de previsões; e de outro, os cenários qualitativos que dão ênfase às narrativas e aos 

processos subjetivos. Contudo, tem-se percebido que a tendência é integrar as duas 

abordagens em uma construção de cenários ambientais.  

 A definição aqui adotada enxerga cenários futuros como descrições ou 

interpretações (nesse caso, do futuro), a partir de narrativas com o auxílio de modelos 

matemáticos (chamados de modelos de simulação) e outros instrumentos elucidativos. 

Foi ressaltada, ao longo do capítulo, a importância de se considerar futuros plausíveis 

com explicações internas consistentes. Seu principal objetivo é orientar as decisões a 

partir de expansão do espectro de visão do decisor e/ou do grupo envolvido. É 

importante frisar que, apesar de a literatura sobre cenários estar voltada para o futuro, 

conforme já foi citada, a presente tese utilizará o termo cenário não somente direcionado 

ao futuro, mas também ao passado e ao presente. 

 Outro papel interessante que os cenários futuros podem ter é o de alertar e 

educar sobre problemas ambientais futuros, ressaltando que as escolhas dependem de 

“nós”. O desafio que se apresenta é o de fazer com que as narrativas e seus modelos 

auxiliares sejam acessíveis. O principal desafio dos cenários futuros passa então a ser a 

identificação do enredo que melhor descreve a dinâmica da situação e comunique mais 

eficazmente o ponto principal. Este é, no entanto, um processo de tentativa e erros, que 

exige sucessivos testes de consistência. O processo de construção de cenários é também 

uma arte e não somente uma ciência. Deve-se tentar superar a visão de que o futuro é 

uma simples extrapolação do passado, inserindo outros parâmetros e testando hipóteses. 

Já dizia GODET (1985; 1997): o futuro é uma construção social, uma das pedras de 

suporte do raciocínio que conduz às técnicas de elaboração de cenários futuros 

(GEODIVERSIDADE, 2008), ainda que ele seja incerto.  
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  Finalmente, baseado em FOLHES (2010), cabe ressaltar o papel das Ciências  

Sociais (e/ou Humanas)  na  elaboração  de cenários (SOUZA, 2004, também ressalta 

tal importância).  Historicamente, cenários ambientais (em especial, os globais) foram 

liderados por cientistas naturais. O papel dos cientistas das áreas humanas precisa ser 

fortalecido. Por outro lado, também as implicações dos estudos de cenários na interface 

ciência/tomada de decisão precisam ser aprofundadas. Por exemplo, como se dá a 

relação entre os cenários e as ações dos tomadores de decisão (envolvidos ou não na 

construção dos mesmos)?  Como e em que circunstâncias o processo e os resultados dos 

cenários contribuem para os stakeholders, em termos de “empoderamento” e 

aprendizado social? 

  Especificamente sobre as incertezas, uma questão deve ser enfatizada: ninguém 

deve fazer cenários com o intuito de adivinhar, predizer ou prever o futuro. As 

instituições elaboram cenários para reduzir as incertezas e orientar os decisores 

estratégicos sobre como construir o melhor futuro possível. Druker já declarava que a 

melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. Segundo um velho provérbio árabe, aquele 

que prevê o futuro mente, mesmo se disser a verdade (DRUKER, 1976 apud 

STURARI, 2008). 

 Michel Godet segue raciocínio similar e afirma que todos os que pretendem 

construir cenários futuros são impostores, porque o futuro não existe e, portanto, não 

está escrito em parte alguma (STURARI, 2008). 

 Por outro lado, mesmo reconhecendo a incerteza dos cenários, pode-se entender 

a sua relevância a partir de trecho de Alvin Tofler, que cita: “Apesar de tudo e [na] 

medida em que avançamos para a terra desconhecida do amanhã, é melhor ter um mapa 

geral e incompleto, sujeito a revisões, do que não ter mapa nenhum”. Esse trecho 

reforça a importância da informação no processo de tomada de decisão. Contudo, ele 

também menciona, implicitamente, que se devem conhecer suas limitações e lacunas, 

pois só se pode afirmar que ela está incompleta ou necessita de ajustes, depois de um 

diagnóstico completo de seu processo de concepção (MACROPLAN, 2012, p. 2). 

 E finalmente, como se pôde observar, não há como saber quais problemas 

futuros ocorrerão de fato, por exemplo, nos próximos trinta anos. Grande parte do que 

acontecerá já foi desencadeada por decisões e ações de políticas em  vigor. Forças 

descontroladas, tanto humanas como naturais, influirão no rumo dos acontecimentos. 

Mas a tomada informada de decisões, como foi destacada pelo parágrafo anterior, 

também tem um papel real e fundamental a ser desempenhado no processo de moldar o 

futuro. A análise de cenários pode fazer a diferença nesse processo. Por meio da 
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exploração de uma série de possíveis cenários futuros, os atuais responsáveis pela 

tomada de decisões podem ter uma visão mais clara do que o amanhã pode trazer em 

acontecimentos e os impactos de suas decisões (GEO-3, 2002; 2004). 

 

3.6.2 SÍNTESE DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS 

 

Como se pôde observar, é possível construir cenários a partir de várias vertentes 

do planejamento considerando: agentes públicos e privados (Estado x empresas 

privadas); escalas espaciais (global, supranacional, nacional regional e local); temáticas 

(ambiental, social, econômico ou, com aplicações específicas, climático, uso e cobertura 

da terra); metodológico (participativo ou elaborado por especialistas por previsão ou 

projeção – abordagens quantitativas e/ou qualitativas). A partir do que foi apresentado 

no presente capítulo, propõe-se uma síntese, ressaltando os elementos mais relevantes 

discutidos, voltados para a construção de cenários (enfatizando os ambientais), 

conforme Figura 3.7.  

 

 
Figura 3.7 – Síntese do Processo de Construção de Cenários 
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Alguns exemplos que contém parcialmente ou totalmente os elementos 

supracitados podem ser mencionados Dentre eles, destacam-se os estudos que 

construíram cenários ambientais futuros (como objetivos principal ou secundário) 

elaborados nas escalas global e nacional, representativos na literatura pesquisada. São 

eles: Branch Points: Global Scenarios and Human Choice (GALLOPIN, 1997); Great 

Transition: The Promise and Lure of the Times Ahead (RASKIN, 2002); Global 

Enviroment Outlook 3 ou “Perspectivas do Meio Ambiente Mundial 2002” (GEO-3, 

2002; 2004); “GEO Brasil – Cenários para a Gestão Ambiental” (GEO, 2002); IPCC –  

Intergovernamental Panel on Climate Change
26

 (IPCC, 2000b); “Mudanças Climáticas 

e Segurança Energética no Brasil” (2008).  

Buscando-se também sintetizar as aplicações específicas mais comuns de 

cenários ambientais (ressaltando os modelos de simulação), de maneira geral, têm-se as 

seguintes aplicações: de Simulações Hidrológicas e Mudanças Climáticas (incluindo 

projeções de emissões e seus impactos sobre o clima, IPCC, 2000b – SERS – e de 

eventos extremos) e de Uso e Cobertura da Terra (UCT), que pode ser subdividido em 

Uso da Terra e/ou Ordenamento Territorial (OT) (normalmente, utilizados para casos 

regionais, simulando a atividade agropecuária e o comportamento da mancha urbana) e 

em Cobertura da Terra (para modelagem da dinâmica da cobertura florestal, envolvendo 

situações de desmatamento e de reflorestamento ou expansão/retração de florestas 

plantadas). Tais modelos podem ser integrados, objetivando prognósticos em diferentes 

prazos (UCT, com frequência, entre 10 e 30 anos, para frente ou para trás). O esquema 

está disponível a seguir (Figura 3.8): 

 

                                                             
26 É importante destacar que, no âmbito dos trabalhos sobre mudanças do clima, uma das limitantes dos 

diferentes modelos utilizados para projetar seus potenciais impactos é a representação, nos modelos, de 

mudanças do uso e cobertura da terra por conta da complexidade dos relacionamentos entre impacto e 

mudança. Alguns modelos incluem o efeito da mudança do clima na cobertura da terra no futuro, 

enquanto outros não. Em alguns estudos, a mudança do clima foi apontada como tendo um efeito a ser 
pouco (ou não) considerado na mudança do uso da terra, quando comparada à mudança socioeconômica. 

Tecnologias, especialmente as que afetam a produtividade, serão também determinantes da forma como o 

futuro se desenvolverá (SCHRÖTER et al., 2005; KRUG, 2008). 
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.  
Figura 3.8 – Aplicações usuais dos modelos de simulação  

 

Por fim, tomando como base as tipologias apresentadas, a presente tese se 

debruçará: nas abordagens qualitativas e quantitativas, nas perspectivas de passado, 

presente e futuro; quanto ao propósito, utilizar-se-ão os cenários tendencial e 

alternativo, do presente para o futuro; e o método de elaboração se limitará ao 

especialista, no setor ambiental em que o tema de estudo é o uso e cobertura da terra 

(mais especificamente, sobre desmatamento na Amazônia – área estratégica), no âmbito 

da escala regional em longo prazo.  

 As mudanças de uso e cobertura da terra, sendo um aspecto da questão 

ambiental, trazem impactos ambientais e socioeconômicos em diferentes escalas. 

Assim, reforçando que o foco aqui são os cenários ambientais, especialmente os de uso 

e cobertura da terra, o capítulo 4 dará ênfase a esse tema entendido a partir de modelos 

espaciais dinâmicos auxiliados por cenários espacializados (com destaque para o 

futuro). Portanto, será possível particularizar ainda mais o assunto “cenário” voltado 

para o planejamento ambiental, finalizando a exposição do capítulo seguinte com a 

problemática da área estratégica adotada.  
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4. MUDANÇAS DE USO E COBERTURA DA TERRA: TEMA, MODELAGEM 

E APLICAÇÕES NA AMAZÔNIA 

 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 O conhecimento sobre o uso e cobertura da terra ganha importância pela 

necessidade de garantir a sua sustentabilidade diante das questões ambientais, sociais e 

econômicas a ele relacionadas e trazidas à tona nesse debate. No que se refere ao uso da 

terra, dentro desse âmbito, merecem destaque: as referências aos fatores que levam a 

mudanças e a expectativa da justiça ambiental
1
 devido aos diferentes interesses, direitos 

civis e conflitos, distributivos sobre os recursos naturais (IBGE, 2006). 

 Desta forma, uso (envolvendo ocupação) e cobertura da terra é um tema
2
 básico 

para planejamento ambiental, porque retrata as atividades humanas que podem 

significar pressão e impacto sobre os elementos naturais. É uma ponte essencial para a 

análise de impactos ambientais e um elo fundamental entre as informações do meio 

biofísico e socioeconômico (SANTOS, 2004). 

Entretanto, como estudar esses processos? Como torná-los efetivamente 

instrumentos de planejamento ambiental e apoiar a tomada de decisão sob princípios de 

justiça ambiental e lidar com conflitos? Tais respostas podem ser encontradas ao longo 

do presente estudo que busca consolidar o entendimento do tema que será aplicado à 

metodologia proposta pela tese.  

Para isso, o presente capítulo divide-se, fundamentalmente, em três partes: o 

marco teórico relacionado ao tema (serão tratadas as definições de uso e cobertura da 

terra e suas mudanças, o histórico das nomenclaturas, a ênfase no desmatamento e 

principais implicações ambientais); o marco metodológico que consolida caminhos 

possíveis para estudos de mudanças de uso e cobertura da terra, destacando-se, dentro 

desse contexto, a modelagem de mudanças e cenários (iniciando-se o assunto sobre 

                                                             
1 Conjunto de princípios que asseguram que nenhum grupo de pessoas, sejam grupos étnicos, raciais ou 

de classe, suporte uma parcela desproporcional de degradação do espaço coletivo. Complementarmente, 
entende-se por injustiça ambiental a condição de existência coletiva própria a sociedades desiguais onde 

operam mecanismos sociopolíticos que destinam a maior carga dos danos ambientais do desenvolvimento 

a grupos sociais de trabalhadores, populações de baixa renda, segmentos raciais discriminados, parcelas 

marginalizadas e mais vulneráveis da cidadania (IBGE, 2006). 
2 De acordo com SANTOS (2004), o tema refere-se a uma determinada matéria que contém conceitos e 

métodos particulares. Cada tema é um núcleo próprio de dados que gera uma composição específica de 

informações. Os temas podem ser derivados, ou seja, pode-se construir um conjunto de informações que 

abranjam dois ou mais temas. Por fim, define-se temática como um conjunto de temas que, quando 

associados, permitem uma análise que é a síntese de uma fração particular do meio. 
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modelagem conceitual de mudanças, em seguida, são apresentados, especificamente, os 

modelos de mudanças de uso e cobertura da terra com suas tipologias e, finalmente, os 

recursos metodológicos para construção de cenas, modelos e cenários); por fim, as 

aplicações na Amazônia, entendida como área estratégica (assumindo algumas 

premissas para justificar tal condição, além de expor de forma detalhada sua dinâmica 

de desmatamento, medidas de controle a partir de tecnologias de monitoramento e 

causas gerais apontadas para o processo, finalizando com alguns estudos futuros). 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

4.2.1 USO E COBERTURA DA TERRA 

 

 Esta seção tratará do marco teórico do tema uso e cobertura da terra (UCT) 

com base em referências fundamentais no assunto, conforme será visto a seguir.  

 Dada a importância do tema, hoje, ele é considerado parte fundamental de uma 

ciência aplicada intitulada ciências de mudanças da terra (ELLIS, 2012) que utiliza 

fundamentalmente técnicas de sensoriamento remoto como ferramenta de análise. 

 Especificamente sobre o marco teórico, em IBGE (2006), há várias definições e 

conceitos consagrados além da avalanche de termos novos, associados com as 

interpretações de padrões de uso da terra em diferentes regiões e níveis de detalhe. 

Aqui, serão apresentados somente aqueles melhor expressam a abordagem teórico-

metodológica desenvolvida.  

 Entende-se por levantamento o conjunto de operações necessárias à elaboração 

de uma pesquisa temática que pode ser sintetizada através de mapas. O Levantamento 

do Uso e da Cobertura da Terra indica a distribuição geográfica (eventos) da tipologia 

de uso, identificada através de padrões (mais detalhes sobre modelagem de mudanças, 

ver a seção 4.3.1) homogêneos da cobertura terrestre. O levantamento sobre o uso e a 

cobertura da terra comporta análises (algumas vezes, estruturais) e mapeamentos e é de 

grande utilidade para o conhecimento atualizado das formas de uso e de ocupação do 

espaço, constituindo importante ferramenta de planejamento e de orientação à tomada 

de decisão (IBGE, 2006).  

 Estando o tema do UCT neste trabalho voltado para os recursos da terra com 

preocupações socioeconômica e ambiental, é preciso que sejam compreendidos e 

definidos os termos Terra, Uso da Terra e Cobertura da Terra e Classificação. 
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Terra foi definida como “o segmento da superfície do globo terrestre definido no 

espaço e reconhecido em função de características e propriedades compreendidas pelos 

atributos da biosfera, que sejam razoavelmente estáveis ou ciclicamente previsíveis, 

incluindo aquelas de atmosfera, solo, substrato geológico, hidrologia e resultado da 

atividade do homem, de acordo com a FAO” (A FRAMEWORK..., 1976 apud IBGE, 

2006). O termo “terra” aqui é mais empregado para as escalas regional e global. O 

termo “solo”, também muito comum, é bastante utilizado na escala local e aplicado aos 

espaços urbanos. Contudo, nem sempre essa distinção é respeitada pelos estudos que 

foram consultados. 

 Há também muita confusão, inclusive dentro do IBGE, em relação aos termos 

uso e cobertura da terra e situação fundiária
3
. Muitas vezes, uma área é identificada 

pela sua situação fundiária e classificada como tal num mapa de uso e cobertura da 

terra. Sabe-se que em uma situação fundiária específica, podem ser encontrados vários 

tipos de usos e cobertura. Deve-se ter cuidado com essa questão para evitar subestimar 

os usos existentes.  

 As definições de cobertura da terra e uso da terra são similares, podendo se 

confundir em alguns casos, mas não equivalentes. É oportuna a definição dos termos 

“uso” da terra e “cobertura” da terra, uma vez que estes caracterizam o estado geral de 

uma paisagem, seja qual for a classe de interesse observada pelo pesquisador. 

(BENEDETTI, 2010). A seguir, Quadro 4.1 de compilação com as principais definições 

pesquisadas (em IBGE, 2006; BENEDETTI, 2010; ELLIS, 2012 – essa última 

apresenta definições traduzidas do autor): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
3 Há um caso presente no estudo “Uso da Terra e a Gestão do Território no Estado do Acre” (IBGE, 

2009) dentro do qual a Reserva Extrativista Chico Mendes é classificada, de maneira geral, como 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável. Pode-se notar, assim, a utilização sem distinção, da situação 

fundiária como uso e cobertura da terra. 
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Quadro 4.1 – Definições de Uso e Cobertura da Terra 
 

Uso da Terra 

 

 

Cobertura da Terra 

 

Refere-se aos propósitos humanos associados 

àquela cobertura (emprego da terra pelo 

homem), por exemplo, pecuária, recreação, 
conservação, área residencial, etc. (TURNER 

et al., 1994) 

 

 

Compreende a caracterização do estado 

físico, químico e biológico da superfície 

terrestre, por exemplo, floresta, gramíneas, 
água, ou área construída (TURNER et al., 

1994) 

 

Uma série de operações desenvolvidas pelos 

homens, com a intenção de obter produtos e 

benefícios, através do uso dos recursos da 
terra (BIE, LEEUWEN & ZUIDEMA, 1996) / 

O uso da terra está relacionado à função 

socioeconômica (agricultura, habitação, 
proteção ambiental) da superfície básica 

(HEYMANN, 1994) / A atividade do homem 

que se acha diretamente relacionada à terra 

(CLAWSON; STEWART 1965 apud 
ANDERSON et al., 1979). 

 

 

A cobertura da terra foi definida como os 

elementos da natureza como a vegetação 

(natural e plantada), água, gelo, rocha nua, 
areia e superfícies similares, além das 

construções artificiais criadas pelo homem, 

que recobrem a superfície da terra (BIE, 
LEEUWEN & ZUIDEMA, 1996; BURLEY, 

1961 apud ANDERSON et al., 1979)”. 

 

 
[Uso] é o emprego humano de certa [cobertura] da terra, o meio pelo qual a atividade humana 

se apropria dos resultados da produção primária líquida, conforme determinado por um 

complexo de fatores socioeconômicos (SKOLE, 1994). 

 

 

Os cientistas naturais definem uso da terra em 

relação às características das atividades 
humanas como agricultura, silvicultura e 

construção civil que alteram os processos da 

superfície da terra, incluindo hidrológicos, 

biogeoquímicos e de biodiversidade. Os 
cientistas sociais e gestores definem uso da 

terra de forma mais ampla, incluindo os fins 

sociais e econômicos e contextos (muitas 
vezes, conflitivos) dentro dos quais as terras 

estão alteradas (ou sem sua condição orginal) 

como: agricultura de subsistência versus 
agricultura comercial (ou agronegócio);  

arrendada versus de propriedade adquirida;  

ou terras públicas versus privadas (a 

disponibilidade de capital pode ser o cerne 
dessa última definição) (ELLIS, 2012). 

 

 

Refere-se à cobertura física e biológica 

sobre a superfície da terra, incluindo água, 
vegetação, solo exposto e/ou estruturas 

artificiais (ELLIS, 2012). 
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De maneira geral, “o uso da terra, dentre as várias definições existentes, 

geralmente associadas às atividades conduzidas pelo homem relacionadas a uma 

extensão de terra ou a um ecossistema” (IBGE, 2006, p. 35). Esse último, entendido 

como cobertura. Em BENNEDETI (2010), o termo “uso da terra” está ligado 

essencialmente à ação antrópica. E em FAO (1995), o destaque está voltado para a 

finalidade direta dada à terra que será utilizada pela população humana que, 

conseqüentemente, gerará impactos sobre seus recursos.  

Sendo assim, como se pôde observar, as definições atribuídas à cobertura e ao 

uso da terra guardam íntima relação entre si e costumam ser aplicadas alternativamente.  

 Sobre o sistema de classificação para uso e cobertura da terra, pode-se dizer que 

classificar é agrupar objetos, elementos e eventos em conjuntos levando-se em conta 

suas propriedades, seguindo um método ou sistema de avaliação. As abstrações mentais 

de classificação do real são arquitetadas para atender a certos propósitos e às 

necessidades do usuário. Sendo produto do sujeito que organiza o mundo real, a 

classificação é subjetiva e nem sempre consegue atender a todo tipo de usuário, 

tampouco abarcar toda a complexidade do alvo. Em função disso DINIZ (1984) enfatiza 

que as classificações só podem ser julgadas “na esfera do adequado – inadequado, 

significante – não-significante, e jamais na do certo e errado” (IBGE, 2006).  

O sistema de classificação para uso e cobertura da terra é problemático quando 

se estudam áreas envolvendo diferentes países. Nem sempre, os sistemas utilizam os 

mesmos termos, significados, dificultando a compatibilização e convergência nas 

análises. Ter uma visão integrada, por exemplo, de uma bacia transfronteiriça ainda é 

uma desafio quando o tema é uso e cobertura da terra numa escala de detalhe. A seguir, 

é possível citar o exemplo da bacia do Rio Acre e seu mapa de uso e cobertura da terra 

envolvendo os três países que a cobrem: Brasil, Bolívia e Peru (Figura 4.1). 

Diante desse quadro, a construção de uma nomenclatura do uso e cobertura da 

terra precisa estar compatível com o mapeamento da diversidade do território 

considerado e deve ser compatível com a escala, o tamanho da menor área a ser 

mapeada, a fonte básica de dados e com as necessidades dos usuários (IBGE, 2006). 

Além disso, esses aspectos são fundamentais para que seja possível, de fato, estudar as 

mudanças de uso e cobertura da terra – já que se trata de estudo comparativo. 
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Figura 4.1 – Classes de UCT para os diferentes países que cobrem a bacia do Rio Acre. 
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4.2.2 MUDANÇAS DE UCT 

 

A mudança pode ser caracterizada como algo que: altera alguma coisa ao longo 

do tempo; tem uma direção, ritmo de alteração e trajetória; é causada por alguma coisa; 

pode gerar deslocamentos e resultar no desenvolvimento de algo novo; pode ter 

impactos positivos e negativos no curto prazo; possui consequências no longo prazo; 

apresenta problemas, ameaças e oportunidades; frequentemente progressiva; a 

quantidade de mudanças acelera na medida em que a base de conhecimento da 

sociedade avança; e possui um caminho voltado para o futuro e pode ser identificada e 

pesquisada (JOSEPH, 1994, p.1 apud  KILIAN, 2009). 

Quanto à modificação no uso e cobertura, ocorrem, em termos de cobertura, 

mudanças estruturais e funcionais causadas por fenômenos naturais e ações humanas, 

como alterações na biomassa e na produtividade da vegetação. Em termos de uso, 

intensificação ou mudanças nos seus atributos, por exemplo, em sistemas agrícolas 

como a ocorrência de intensificação, extensificação, marginalização e abandono 

(ALVES et al., 2002 apud BENEDETTI, 2010).  

 O termo “mudança de uso da terra”, para BRIASSOULIS (2000), significa 

transformações quantitativas na área (aumento ou diminuição) de um dado tipo de uso 

da terra. Segundo a autora, a mudança de uso pode envolver sua conversão para outro, 

ou ainda a modificação de certo tipo de uso no seu padrão de desenvolvimento do 

mesmo uso e, assim, modificar-se em um sistema formador da paisagem (BENEDETTI, 

2010). O mesmo pode ser entendido para cobertura da terra: há mudanças quantitativas 

(internas) e qualitativas entre categorias e classes. 

Por exemplo, de acordo com TURNER & MEYER (1994 apud BRIASSOULIS, 

2000), uma mesma cobertura pode corresponder a diferentes usos (floresta usada para 

extração de madeira e recreação). No geral, um sistema de uso corresponde a uma 

cobertura, mas pode combinar a manutenção de mais do que um (sistema agrícola 

combinando culturas e pastagens melhoradas); mudanças no uso da terra normalmente 

acarretam mudanças na cobertura da terra, mas podem ocorrer modificações na 

cobertura sem que isto signifique alterações no seu uso (BRIASSOULIS, 2000; 

AGUIAR, 2003). 

Pode-se dizer, a partir de âmbito causal, que as mudanças de cobertura 

objetivam a inserção de usos imediatos ou futuros. Assim, é difícil dissociar os termos 

uso e cobertura que, na prática, estão essencialmente associados.  
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 Especialmente no presente trabalho, a maioria das nomenclaturas usadas para 

mapeamento ou estatísticas relacionadas ao espaço utiliza terminologias de mudanças 

de uso da terra dirigidas para a dinâmica das atividades humanas; e de cobertura da 

terra para a presença ou não de elementos da natureza sobre a superfície. 

Para estudos de dinâmica de uso e cobertura da terra, por exemplo, IBGE (2006) 

propôs, de forma genérica, as seguintes classes de estudo: Uso Agrícola, Uso Urbano, 

Usos da Água e Cobertura Florestal. Em IBGE (2009), é possível ver uma aplicação no 

Acre, a partir de diversos documentos sobre a região, em especial dos levantamentos 

realizados pelo IBGE sobre a Cobertura e Uso da Terra entre os anos de 1990 e 2004, 

onde se avaliou as mudanças ocorridas neste período. Essa avaliação contou com 

análises quantitativas e qualitativas das mudanças entre e de classes ao longo do tempo. 

Para a dinâmica da cobertura da terra, de maneira dicotômica e dinâmica, podem 

ser citados dois tipos de cobertura conflitantes estudados ao longo do tempo: Floresta e 

Não-Floresta. Deve-se salientar que estudos de mudanças de UCT precisam levar em 

consideração a associação entre espaço e tempo (conforme sugerem SANTOS & 

SILVEIRA, 2004), sendo, portanto, necessária uma periodização, pois os contextos 

(temporalidades) dentro dos quais as mudanças estão inseridas são fundamentais para 

entendimento sobre a apropriação humana que acontece de forma diferente de acordo 

com o momento histórico. Por fim, outras nomenclaturas relacionadas a mudanças de 

UCT serão mencionadas na seção seguinte. 

 

4.2.3 HISTÓRICO DAS NOMENCLATURAS DE UCT 

 

A preocupação efetiva com mudanças de UCT teve um marco histórico durante 

a Conferência de Estocolmo, em 1972, na qual foi discutida a importância e a 

problemática da expansão agrícola e seus processos negativos ao meio ambiente. Vinte 

anos após, essa discussão foi retomada durante a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD, conhecida também como ECO-92 

ou Rio-92, entre outras). Nesta mesma década de 1990, a comunidade científica criou 

um grupo internacional responsável por elaborar um projeto dedicado ao estudo dos 

processos de ocupação das terras e cobertura do solo. No âmbito desta iniciativa, foi 
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elaborado o Projeto International “Land Use and Land Cover Change”
4
 ou “Land Use 

and Cover Change” (LUCC) surgindo então uma nomenclatura bastante usual, porém 

com significado particular (LAMBIN et al., 1999; AGUIAR, 2003; SANTOS, 2009). 

Então, o Projeto LUCC:  

 
[...] 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 socioeconômicos e ambientais que afetam tais processos, 

incluindo o processo de decisão local (para áreas estratégicas), 

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 (AGUIAR, 

2003 p. 3).  

 

Já a sigla LULUCF (também comumente empregada) significa Land Use, Land-

Use Change and Forests (Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e Florestas) que 

representa rubrica do Protocolo de Quioto (um dos marcos mais importantes desde a 

criação da Convenção-Quadro das Nações Unidas em Mudanças Climáticas 

CQNUMC/UNFCCC) para atividades baseadas no uso da terra que tenham potencial de 

impactar os estoques e emissões de carbono (CCBA, 2008). Mais informações sobre 

essa nomenclatura, ver IPCC (2000a). 

Há também termo bastante utilizado hoje dentro do tema UCT que é AFOLU. 

Esse termo é usado para designar as atividades ligadas a Agricultura, Florestas e outros 

Usos do Solo (Agriculture, Forestry and Other Land Use, em inglês). Presente no 

âmbito de inventários de gases de efeito estufa e guias do IPCC, trata-se de um termo 

designado para emissões referentes à mudança de uso do solo e atividades 

agropecuárias. Estão disponíveis os guias do IPCC para AFOLU (Guias Gerais do 

Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas), publicadas em 2006, para 

inventários nacionais de gases de efeito estufa para florestas e outros usos da terra 

(Volume 4) (IPCC, 2006; CCBA, 2008). 

 Outra terminologia empregada, encontrada na literatura, refere-se ao LULCC 

(Land-Use and Land-Cover Change/Mudanças de Uso e Cobertura da Terra) (ELLIS, 

                                                             
4 LAMBIN et al., 1999 (apud AGUIAR, 2003) utiliza então a sigla LUCC em estudo intitulado Land-Use 

and Land-Cover Change Implementation Strategy. Há também a terminologia Land-Use Change and 

Land-Cover Change (LUC-LCC) citada por IPCC (2007) essencialmente próxima à LUCC. 
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2012). Esse é um termo geral que trata das mudanças na superfície terrestre 

provenientes da ação humana
5
.  

Deve-se enfatizar que foi um tipo específico de mudança que motivou a inserção 

de estudos sobre UCT nas conferências realizadas e surgimento de tantas 

nomenclaturas. Trata-se, portanto, do desmatamento – sendo considerado marco 

histórico nas discussões realizadas. Sua importância está no fato de que os recursos 

florestais acabam sendo os primeiros que sofrem com o uso indiscriminado dos recursos 

naturais porque têm uma capacidade máxima de aproveitamento. A seguir, ainda no 

âmbito do marco teórico, o assunto será detalhado.  

 

4.2.4 DESMATAMENTO 

  

 Esse é um tipo de mudança de UCT muito estudado que representa uma 

alteração de cobertura para um determinado uso (é um processo). Contudo, é comum 

encontrar os termos desmatamento e desflorestamento utilizados, muitas vezes como 

sinônimos. Podem ser citadas, assim, algumas definições de desmatamento e 

desflorestamento: 

 

 De acordo FUNDAÇÃO (1990, p. 73), desflorestamento e desmatamento 

possuem acepções idênticas: “destruição, corte e abate indiscriminado de matas 

e florestas, para comercialização de madeira
6
 com utilização dos terrenos para 

agricultura, pecuária, urbanização, qualquer outra atividade econômica ou obra 

de engenharia”. Há outra acepção disponível: “são derrubadas de grandes 

quantidades de árvores, sem a reposição devida, e que provocam desfolhamento 

e intemperismo” (CARVALHO, 1981 apud FUNDAÇÃO, 1990). Na primeira, é 

possível ver claramente a indissociação de cobertura e uso da terra. A segunda 

restringe a atividade ao volume que não cabe como definição para o presente 

estudo. 

                                                             
5 Atualmente, as taxas atuais, extensões e intensidades de LULCC são muito maiores do que nunca na 
história, conduzindo mudanças sem precedentes nos ecossistemas e processos ambientais em escalas 

local, regional e global. Essas mudanças englobam as maiores preocupações ambientais das populações 

humanas hoje, incluindo as alterações climáticas, perda de biodiversidade e poluição de água, dos solos e 

do ar. Monitoramento e mitigação das consequências negativas da LULCC enquanto sustentam a 

produção de recursos essenciais têm se tornado uma grande prioridade para os pesquisadores e 

formuladores de políticas ao redor do mundo (LULCC) (ELLIS, 2012). 
6 Exploração de Madeira: normalmente ocorre antes do desflorestamento, sendo muitas vezes uma de suas 

etapas. A retirada seletiva da madeira, apesar de predatória, não muda a feição de floresta. A madeira 

financia e intensifica a conversão da floresta em área agrícola (INPE, 1998; FLORENZANO, 2007). 
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 De acordo com EMBRAPA (1996) e ACIESP (1987), desmatamento é 

caracterizado pela prática de corte, capina ou queimada
7
 (por fogo ou produtos 

químicos), que leva à retirada da cobertura vegetal existente em determinada 

área, para fins de pecuária, agricultura ou expansão urbana. 

 

 Desflorestamento (Desmatamento) ou corte raso pode ser definido como a 

conversão total da floresta para o aproveitamento agrícola do solo (INPE, 1998). 

Em INPE (2002a), há detalhamento sobre o uso de destino, mencionando que 

desflorestamento é a conversão de áreas de fisionomia florestal primária por 

ações antropogênicas, para desenvolvimento de atividades agrosilvopastorias. 

 

 É a operação que objetiva a supressão total da vegetação nativa de determinada 

área para o uso alternativo do solo
8
. Considera-se nativa toda vegetação original, 

remanescente ou regenerada, caracterizada pelas florestas, capoeiras, cerradões, 

cerrados, campos, campos limpos, vegetações rasteiras, etc. “Reforçamos” o 

entendimento de que qualquer descaracterização que venha a suprimir toda 

vegetação nativa de uma determinada área deve ser interpretada como 

desmatamento (IBAMA, 2012). 

 

Algumas observações são necessárias. Na literatura pesquisada em Engenharia 

Florestal, desmatamento é usado para a prática de retirada da cobertura geral em 

florestas nativas e desflorestamento em florestas plantadas. Entretanto, não existe nada 

oficial quanto às terminologias. Assim, de maneira geral, elas acabam sendo utilizadas 

indistintamente. 

 INPE (1989) ressalta que se deve distinguir claramente a diferença entre uso da 

terra e desmatamento. Todo desmatamento é uma forma de uso da terra, mas nem todo 

                                                             
7 Queimada associada ao processo: é o uso do fogo como instrumento de manejo de produção rural. Na 

Amazônia, utilizada em duas circunstâncias: depois do corte da floresta para reduzir o volume da 

biomassa e transferir os nutrientes para o solo; e no manejo das pastagens (maioria) e culturas já 

estabelecidas (INPE, 1998; FLORENZANO, 2007). 
8 Entende-se por área selecionada para uso alternativo do solo, aquelas destinadas à implantação de 

projetos de colonização de assentamento de população; agropecuários; industriais; florestais; de geração e 

transmissão de energia; de mineração; e de transporte. (definição dada pelo Decreto 1.282, de 19 de 

outubro de 1994 – Cap. II, art. 7º, parágrafo único e pela Portaria 48, de 10 de julho de 1995 – Seção II, 

art. 21, §1º). Há detalhamento na Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.  
 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.651-2012?OpenDocument
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uso da terra é um desmatamento. Por exemplo, as áreas agrícolas (uso da terra) fora da 

região do domínio de floresta tropical úmida não foram consideradas nos estudos do 

INPE como desmatamento (considerando o ano de 1989 da publicação). 

 Para a presente tese, entende-se desmatamento como a retirada (especialmente, 

corte raso, termo aqui adotado) da cobertura florestal nativa. Desflorestamento 

relaciona-se tanto à extração de floresta nativa ou ao corte de florestas plantadas. 

Portanto, pode-se dizer que desmatamento é um tipo específico de desflorestamento. 

  

4.2.5 IMPLICAÇÕES AMBIENTAIS 

 

 Mudanças de uso e cobertura da terra podem gerar variadas implicações 

ambientais.  

 Entende-se que mudanças no uso da terra e cobertura da terra são práticas 

antigas (desde os primórdios, com a queima de áreas para facilitar a caça, passando pelo 

nascimento da agricultura, que acelerou o processo drasticamente, resultando em 

clareira extensa que se tem hoje, o tal desmatamento, até a preocupação atual com o 

planejamento ambiental dos recursos). Com o intuito de garantir, nem sempre recursos 

essenciais, essas práticas geram conseqüências direta e indireta e inúmeros conflitos 

ambientais. Mais recentemente, a industrialização estimulou a concentração das 

populações humanas nas áreas urbanas (urbanização) e um despovoamento das zonas 

rurais, acompanhados pela intensificação da agricultura nas terras mais produtivas e o 

abandono de terras marginais (ELLIS, 2012). 

 Tais processos reforçam a noção de conflito ambiental que vem sendo pensada 

sob uma perspectiva que o identifica como lutas sociais estabelecidas em torno de 

recursos naturais constituídos numa mesma base espacial de poder
9
 (OLIVEIRA, 

2004) que ganha visibilidade em diferentes escalas.  

 Sendo assim, a questão de mudanças nos padrões de uso e cobertura da terra tem 

despertado interesse devido ao intenso processo de mudança das últimas décadas e aos 

possíveis impactos ambientais e socioeconômicos dessas mudanças, que causam 

preocupações desde o nível local até o global (AGUIAR, 2003; FEARNSIDE, 2005; 

ELLIS, 2012):  

 

                                                             
9 Mais detalhes sobre espaço e conflitos ambientais, ver a seção 2.3. 
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 Em termos globais, são questões de interesse o inter-relacionamento entre os 

padrões de uso/cobertura da terra e os processos de desertificação, perda da 

biodiversidade e destruição de habitats. Em termos socioeconômicos, 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 à 

alterações/acidentes causados por fenômenos naturais ou mudanças tecnológicas. 

 

 Em termos regionais, as questões ambientais relacionadas a mudanças no 

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

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

questões de perda de biodiversidade e hidrologias regional e local alteradas 

(construção de barragens, drenagem de zonas úmidas, projetos de irrigação, 

aumento da impermeabilização do solo em áreas urbanas); destacam-se aqui 

também as alterações climáticas associadas às mudanças de uso e cobertura da terra 

que têm efeito direto no ciclo hidrológico e, conseqüentemente, na dinâmica de 

escoamento superficial e subsuperficial das águas (alguns flagelos da humanidade 

estão relacionados, de um modo geral, aos eventos hidrológicos extremos
10

). 

 

 Em nível local, podem ser citados os problemas de erosão, sedimentação, 

contaminação e extinção de espécies. Em termos socioeconômicos, 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, principalmente em relação ao saneamento. 

 

 Um aspecto importante é que, embora sejam principalmente os impactos 

negativos que motivem o interesse pelo entendimento dos processos de mudança no uso 

                                                             
10 Mais informações de estudos teóricos e aplicados sobre eventos hidrológicos extremos, ver 

MONTEIRO (1991) apud BRANDÃO (2001), SEMADS (2001), GONDIM FILHO et al. (2002), GEO 

BRASIL (2002), TUCCI (2002; 2005), CASTRO (2002; 2003), MONIRUL & MIRZA, (2003), 

MARENGO et al. (2004), MARENGO (2006), SEDEC/BRASIL (2006) BESER DE DEUS, NUNES & 

ROGÉRIO (2007; 2009), FLORENZANO (2007), MARCELINO (2008), MINISTÉRIO DAS CIDADES 

(2007; 2008) e IVIG (2007; 2009; 2010). 
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e cobertura da terra, nem sempre as mudanças são negativas, especialmente se 

consideradas a escala temporal e espacial de observação do evento e suas 

conseqüências, incluindo a possibilidade de adoção de medidas mitigadoras. Contudo, 

mais do que negativo ou positivo, 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 (BRIASSOULIS, 1999; AGUIAR, 2003; 

SANTOS, 2004). 

  

4.3 MARCO METODOLÓGICO 

 

Devido a essas preocupações (citadas na seção 4.2.5), inúmeras iniciativas têm 

ocorrido no sentido de: (a) entender os processos de mudanças de uso e cobertura da 

terra 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 (AGUIAR, 2003).  

Dentro desse contexto, insere a proposta de construção de cenários que poderão 

ser integrados a vários instrumentos de planejamento/gestão ambiental e sinalizar para 

conflitos ambientais referentes ao uso e à ocupação do espaço, hoje e no futuro, em 

áreas críticas ou restritas à ocupação. Para isso, modelos de mudanças como auxiliares 

no processo de construção de cenários são fundamentais como suporte à tomada de 

decisão.  

 

4.3.1 MODELANDO AS MUDANÇAS 

 

Cenários e modelos de mudanças utilizam o pensamento sistêmico (Figura 4.2) 

A perspectiva sistêmica mostra que existem diversos níveis de explicações em qualquer 

situação complexa. Em certo sentido, todas são igualmente verdadeiras. As explicações 

baseadas em eventos – “quem fez o que com quem” – condenam as pessoas a uma 

conduta “reativa”. As explicações baseadas no padrão de comportamento focalizam a 

identificação das tendências e a avaliação de suas implicações. A explicação 
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“estrutural” é a menos comum. Concentra-se em responder à seguinte pergunta: “O que 

causa os padrões de comportamento?” (SENGE, 2005, p. 85-86). 

 
Figura 4.2 – A pirâmide da percepção 

Fonte: HEIJDEN, 2004; KILIAN, 2009. 

 

O pensamento sistêmico permite ver além da complexidade, observando as 

estruturas subjacentes que geram a mudança: 

 
Utilizando-se a perspectiva sistêmica, consegue-se identificar as 

principais variáveis e o padrão de inter-relacionamentos sistêmicos 
que constituem o problema. Cada cenário explicita uma estrutura 

integrada que pode ser apreciada mais como um todo do que partes 

separadas, onde as forças motrizes tendem a ser identificadas 
(KILIAN, 2009, p. 114). 

 

São entendidos aqui padrões como regularidades de classes a uma disposição ou 

arranjo de números, formas, entre outros, onde se detectam regularidades. Tendência 

deve ser entendida como a colocação desses padrões no tempo: tender para, inclinar-se, 

ser atraído por. É nesse ponto que se interesse a identificação de drivers ou forças de 

atração que indicam a direção no caminho em que uma situação está mudando ou 

desenvolvendo-se; força pela qual um corpo tende a mover-se em determinado sentido; 

coletivo inclinando-se, dentro de uma direção, no mesmo sentido. 

A pirâmide acima descreve perfeitamente a maneira como se deve modelar as 

mudanças de uso e cobertura da terra, a partir de eventos que apresentam padrões 

explicados por estruturas estabelecidas ao longo do tempo. A velocidade da mudança, 

antes lenta e esporádica, nunca foi tão constante e dominante (BRODZINSKY, 1979 
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apud KILIAN, 2009). E essa é a razão fundamental de se modelar mudanças: o objetivo 

essencial é tentar capturar as diferentes velocidades para orientar de que maneira se 

deve lidar com elas. 

 

4.3.2 MODELOS DE MUDANÇAS DE UCT 

  

 Os conflitos ambientais mencionados (seção 4.2.5), principalmente relacionados 

à dicotomia entre ações humanas e preservação ambiental, precisam ser entendidos, no 

espaço e no tempo, para que a melhor decisão seja tomada. Assim, um dos instrumentos 

mais efetivamente utilizados dentro desse âmbito são os modelos de mudanças
11

 

ambientais, do tipo UCT, que orientam ações a partir de estudos considerando passado, 

presente e futuro.  

BENEDETTI (2010) cita que mais recentemente, o estudo de mudanças na 

paisagem vem sendo desenvolvido através da aplicação de técnicas de modelagem e 

construção de modelos, sendo importantes instrumentos de suporte à decisão: 

 
Os modelos de mudanças e dinâmica evolutiva de sistemas ambientais 

procuram caracterizar as alterações ocorrentes em virtude das 

transformações observadas ou simuladas nas características dos 
fatores condicionantes e as relacionadas com as atividades antrópicas. 

Os modelos observam as implicações focalizando os processos e a 

estrutura dos sistemas, delineando a interpretação evolutiva em função 

dos dados coletados sobre eventos passados e também a previsão da 
evolução futura em face de prováveis alterações no comportamento 

das variáveis responsáveis pelos inputs (CHRISTOFOLETTI, 1999, p. 

113).  

 

Espera-se, dentro desse tema, que os modelos de mudanças possam descrever 

quantitativamente um fenômeno e possa prever sua evolução, integrando suas escalas 

temporal e espacial. A modelagem de mudanças envolve necessariamente: passado, 

presente e futuro (e esses não podem ser vistos de maneira separada). Um modelo, de 

acordo com seus objetivos, deve responder: Por que mudou? (Identificação de 

causas/forças de mudança a partir do passado) Como está o quadro a partir das 

mudanças e seus impactos observados? (diagnóstico do presente) “Quais” mudanças 

deverão ocorrer e seus impactos? “Quando” acontecerão? “Onde” ocorrerão? “Quanto”? 

                                                             
11 Termo reduzido de “modelos quantitativos de mudanças de UCT” (envolvem passado, presente e 

futuro, ou seja, contam, respectivamente, com cenas de reconstituição, de caracterização/diagnóstico e de 

previsão gerada por processo de simulação): podem ser associados ao espaço e ao tempo (estático e/ou 

dinâmico). 
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(questões de futuro associadas à previsão a partir de um ou mais modelos). Finalmente, 

AGUIAR (2003) cita que também é possível analisar como determinados 

eventos/medidas poderão influenciar mudanças no futuro através da análise, sendo este 

objetivo complementar ao anterior. 

 Assim, se caracteriza os elementos de um modelo de mudanças não somente 

restrito ao futuro, mas também inserindo o passado e o presente. 

Entretanto, para efetivar modelagem nesse sentido e, em seguida, o 

estabelecimento de cenários, é necessário identificar padrões de uso e cobertura da terra, 

construídos historicamente no espaço. Posteriormente, identificar tendências de 

mudanças de uso e cobertura da terra. A pergunta fundamental é: Como fazer para 

capturar padrões e tendências de mudanças? Essa problemática está ilustrada na Figura 

4.3. 

Um dos modelos de mudanças mais utilizados atualmente para uso e cobertura 

da terra são os modelos de mudanças do tipo espaciais (que podem ser estáticos ou 

dinâmicos – mais informações, ver seção 4.3.3). Tais modelos utilizam como recurso de 

representação mapas (conceituados como fruto da representação da localização). 

Quando utilizada para o estudo de fenômenos de transição de classes da paisagem, a 

modelagem espacial torna-se uma ferramenta útil ao planejamento, uma vez que reforça 

hipóteses de simulação de cenários futuros. 
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Figura 4.3 – Modelagem, Tomada de Decisão e Cenários 

 

  

 PEDROSA (2004) apud BENEDETTI (2010) propõe o uso desses modelos 

(especialmente os dinâmicos) que, por sua vez, descrevem a evolução de padrões 

espaciais de um sistema ao longo do tempo, sendo capazes de auxiliar o estabelecimento 

de cenários em diferentes escalas.  

 Contudo, é preciso considerar que quando se faz referência aos modelos 

espacializados, sobretudo representados cartograficamente, não se está reportando 

diretamente ao mundo físico (como pressupõe qualquer processo de modelagem). O que 

se busca é modelar o dito “mundo real”, para um outro, que se encontra localizado na 

visão daquele que elaborou a modelagem (independente do número de dimensões 

utilizadas). Portanto, um mesmo modelo pode ser representado de várias maneiras. 

Por fim, é possível considerar, na construção de cenários, não somente os 

modelos matemáticos, tratando-os dentro das devidas proporções e incorporando seus 

resultados em narrativas consistentes. A partir das definições apresentadas no capítulo 

2, entende-se que os modelos quantitativos são componentes dos cenários, assim como 

as narrativas descritivas. 
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4.3.3 TIPOLOGIAS DE MODELOS DE MUDANÇAS 

  

Da mesma forma como foram tratadas as tipologias para cenários na seção 3.5, 

aqui será feito algo similar para modelos quantitativos voltados para mudanças de UCT. 

 Há uma extensiva categorização de modelos de mudanças de UCT genéricos 

apresentada por BRIASSOULIS (2000). Segundo a autora, os modelos podem ser 

classificados, em vista de seus aspectos metodológicos e funcionais. AGUIAR (2003)
12

 

propôs, a partir das ideias supracitadas de BRIASSOULIS (2000); LAMBIN (1997) e 

KAIMOWITZ & ANGELSEN (1998), a categorização (aqui adotada) dos modelos de 

mudanças ou de simulação de uso e cobertura da terra existentes, de acordo com as suas 

características:  

 

a) Escala: local (unidade mínima de análise é a propriedade rural ou empresa), regional 

(unidade mínima de análise são regiões) e global (genericamente, modelos macro 

que analisam todo o globo e/ou cujas unidades de análise são países). Dependendo da 

escala, há diferentes variáveis endógenas (calculadas pelo próprio modelo) e 

exógenas (são parâmetros de entrada calculados externamente ao modelo). 

 

b) Tratamento dado às causas das mudanças: fontes de mudanças (variáveis associadas 

às decisões dos agentes, por exemplo, alocação da terra); causa imediatas (variáveis 

associadas aos parâmetros de decisão e características dos agentes, por exemplo, 

fatores ambientais ou tecnologias disponíveis) e causas subjacentes (como políticas 

governamentais, preços dos mercados globais, tendências macroeconômicas, 

tecnologia); 

 

c) Tipos de mudanças analisadas: são as tipologias das mudanças, isto é, mudanças de 

uso em áreas urbanas, mudanças entre culturas agrícolas, processo de desmatamento, 

desertificação, etc.  

 

                                                             
12 AGUIAR (2003, p. 19) cita que: “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 & 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”. 
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d) Formulação matemática que é subdividida de acordo com os objetivos em: 

 

 d.1) Para fins de explanação, os modelos são 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 

econométricos que 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 (mais informações, ver AGUIAR, 

2003). 

 

 d.2) Para fins de previsão, os modelos podem ser classificados em  modelos de 

processo (determinísticos
13

) ou  estocásticos. Entre os modelos preditivos, 

destacam-se os modelos de simulação espaço-temporal. Dois aspectos são 

importantes em relação a modelos preditivos: (a) a questões futuras associadas à 

previsão (“qual?”, “onde?”, “quando?”, “quanto?”) só podem ser realizadas 

depois da questão “por quê?” ter sido respondida (identificação das forças/causas 

de mudanças ou forças motrizes – ver seção 3.4); (b) modelos de simulação que 

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

válidos para previsões em curto e médio prazo (por exemplo, 5 a 10 anos), por 

conta da dinâmica das mudanças influenciada por condições políticas, 

institucionais e econômicas, mudando as taxas de mudança e sua direção. Apesar 

disso, é possível simular extrapolações das condições atuais associando tais 

modelos às narrativas produzidas e atuar em longo prazo. 

 

e) Espacializado
14

 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 aos Sistemas de Informações 

                                                             
13 No modelo determinístico, o estado de um sistema é definido por causas que se podem determinar e 

identificar, sendo descrito adequadamente sem recorrer-se a elementos probabilísticos, determinando os 

resultados, exatamente, a partir das condições iniciais. Os modelos estocásticos são tidos como 

probabilísticos (BENEDETTI, 2010). 
14 Mais informações, serão abordadas no capítulo 5. 
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Geográficas (SIG). Essa integração 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, 

internamente, a construção de modelos. 

 

f) Integrados ou proveniente de domínios específicos ou integrados: historicamente, 

modelos de mudança de uso e cobertura da terra foram propostos em diferentes 

disciplinas com pouca integração (Modelos de Uso do Solo na Geografia, Modelos 

Econométricos para Desmatamento, Modelos considerando Aspectos Biofísicos 

somente como na Ecologia, etc.). A tendência atual são modelos completamente 

integrados, que englobem as diversas disciplinas, combinando estes diversos 

aspectos. Modelos integrados são, normalmente, constituídos de diversos 

“subsistemas” (por exemplo, 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 dos processos, variando de modelos 

completamente estáticos, isto é, nos quais as condições iniciais são mantidas (por 

exemplo, 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). Segundo WEGENER et al., (1986) 

apud ALMEIDA (2003) um modelo se denomina dinâmico, se ele possui uma 

dimensão temporal explícita, se suas entradas e saídas variam com o tempo, e se seus 

estados dependem de estados anteriores. GOODCHILD et al. (1993) especialmente 

classifica os modelos dinâmicos em três grandes grupos: modelo de escala, modelo 

conceitual e modelo matemático
15

. É importante diferenciar a característica 

“dinâmica” no processo de modelagem, aqui citada, de sua representação (que 

também pode ser dinâmica ou estática).  

                                                             
15 O modelo de escala é, em geral, um modelo que reproduz uma redução simplória do sistema original; o 

modelo conceitual descreve o processo através da construção de fluxogramas que mostram o sistema 

principal e os processos e inter-relações entre os subsistemas formadores deste; e o modelo matemático 

utiliza-se de sistemas de equações em sua construção, podendo ser classificado em dois grupos distintos: 

determinísticos e estocástico-probabilísticos (BENEDETTI, 2010).  
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 Há também os modelos espaciais dinâmicos; Integrando algumas tipologias 

apresentadas na presente seção, “podemos” chegar aos modelos espaciais dinâmicos 

com suporte em SIG. A modelagem dinâmica procura superar as limitações atuais da 

tecnologia de Geoprocessamento, fortemente baseada em uma visão estática e 

bidimensional do mundo (tanto na modelagem quanto na representação), sendo que o 

objetivo dos modelos dinâmicos em um ambiente SIG é realizar a simulação numérica 

de processos dependentes do tempo. Adicionando-se a dimensão espacial, um modelo 

espacial dinâmico é uma representação matemática de um processo do mundo real em 

que uma localização na superfície terrestre muda em resposta a variações nas forças 

direcionadoras de tal processo. Assim, sintetiza a superação dessa modelagem em 

relação às limitações das atuais ferramentas de geoprocessamento (voltadas para um 

tratamento estático da paisagem) (BURROUGH e MCDONNEL, 1998). 

Por fim, o modelo quantitativo de mudanças entre estados aqui proposto se 

enquadra nas tipologias apresentadas da seguinte maneira: escala regional considerando 

especialmente as fontes de mudanças (em cenários alternativos) e causas imediatas 

(cenário tendencial) sobre o processo de desmatamento. Quanto à formulação 

matemática
16

, principal aspecto das tipologias apresentadas que se enquadra no modelo 

de simulação espaço-temporal (para futuro) proposto é aquela para fins de previsão 

(estocástico: entre as cenas conhecidas de dois instantes de tempo e a cena futura 

provável e/ou plausível – diferente do modelo determinístico que engloba apenas o 

processo, o estocástico considera também as perturbações e ruídos) espacializado 

integrado a um Sistema de Informação Geográfica (que pode ser temporal), seguindo 

uma abordagem integradora (incluindo diferentes disciplinas e as abordagens 

quantitativa e qualitativa) e, por fim, variando de simulações estáticas às dinâmicas 

com tratamento diferenciado na modelagem e nas representações estáticas e/ou 

dinâmicas (a partir de técnicas de animação cartográfica).  

A seguir, serão detalhados caminhos metodológicos de construção de modelos 

de mudanças, cenários e cenas com destaque para a dimensão espacial. 

 

 

                                                             
16 Deve-se salientar que algumas técnicas da tipologia quanto à formulação matemática, especialmente 

para fins de explanação, também estão presentes na presente tese. Assim, técnicas de regressão foram 

utilizadas para entendimento do comportamento do desmatamento ao longo do tempo e foram realizadas 

projeções apenas para ter algum comparativo com os resultados obtidos por técnicas probabilísticas. 
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4.3.4 CAMINHOS METODOLÓGICOS PARA CONSTRUÇÃO 

 

Ao falar sobre caminhos metodológicos, na prática, sabe-se que não há um único 

método de cenário ou de previsão, mas uma variedade de métodos de construção, sendo 

alguns simples e outros sofisticados. O uso da palavra “método” pressupõe a utilização 

de uma abordagem que inclua um número de passos específicos (KILIAN
17

, 2009). 

Tanto no âmbito estratégico corporativo quanto no ambiental, existem, portanto, 

inúmeras metodologias para construção de cenários. 

A ênfase se dará na qualidade espacial dos modelos e cenários que podem ser 

descritos e/ou representados gráfica e cartograficamente. Existem vários outros como 

aqueles que utilizam árvores de decisão (mais informações, ver SANTOS, 2004, p. 54). 

Deve-se ressaltar que a escolha do procedimento dependerá do caminho metodológico 

definido no planejamento
18

.  

Em geral, o caminho metodológico que se segue é: identificação das formas de 

UCT (tipos de uso e cobertura), espacialização (mapa ou cena de UCT), caracterização 

(pela intensidade de uso e outros indícios), quantificação (percentual de área ocupada 

pelo tipo, taxas, comparativos), previsão (simulações espaço-temporais) e descrições. 

Portanto, as informações sobre esse tema devem descrever não só a situação atual, mas 

mudanças recentes, o histórico de ocupação da área de estudo e futuros prováveis e 

possíveis associado às narrativas pretéritas, atual e futuras. 

Especialmente sobre os modelos espaciais quantitativos, há dois aspectos 

metodológicos que precisam ser levados em consideração no processo construção: a 

construção das cenas e a construção do modelo de mudanças. Em suma, por um lado há 

a construção da cena no instante de tempo e por outro existe a construção do modelo de 

mudanças (considerando mais de uma cena) para o entendimento da dinâmica da 

paisagem.  

A seguir, serão abordados os principais elementos que compõem os cenários 

como a construção de cenas, em seguida, de modelos de mudanças de UCT e, 

finalmente, a construção de cenários, propriamente dita, de UCT (envolvendo as 

abordagens quantitativas e qualitativas). 

 

                                                             
17 KILIAN (2009) cita vários métodos de construção de cenários no âmbito do planejamento estratégico. 
18 No âmbito do planejamento ambiental, podem ser citadas duas metodologias, envolvendo espaço e 

tempo, que são encontradas nas avaliações ambientais, os Modelos de Simulação e Cenários no âmbito da 

AIA – Avaliação de Impactos Ambientais. 
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4.3.4.1 CONSTRUÇÃO DE CENAS DE UCT 

 

Quanto se pensa em cenários espacializados, emerge a questão: como construir 

as cenas de UCT para modelar as mudanças? Nesse caso, como nas aplicações de 

cenários, as técnicas mais comuns que dão suporte são aquelas relacionadas ao 

geoprocessamento, especialmente o sensoriamento remoto (SR)
19

 (para passado, 

presente e futuro), e a métodos participativos (normalmente, restrito ao futuro). 

Os produtos oriundos do Sensoriamento Remoto podem ser submetidos a 

diferentes técnicas de processamento. Para RECHIUTI (1996), o processamento digital 

de imagens é entendido como a manipulação e análise de uma imagem por computador, 

de modo que a entrada e a saída do processo sejam imagens, sendo que a finalidade 

deste processamento é extrair informações de imagens e transformar essas informações 

de tal modo que sejam mais facilmente discerníveis. 

As técnicas de processamento de imagens podem ser classificadas em três 

grupos (NOVO, 1998): técnicas de pré-processamento, técnicas de realce e técnicas de 

classificação. 

A classificação digital de imagens, “nosso” foco, consiste no estabelecimento de 

um processo de decisão, no qual um grupo de pixels é definido como pertencente a uma 

determinada classe. Neste sentido, os sistemas computacionais auxiliam o usuário na 

interpretação das imagens orbitais (VENTURIERI e SANTOS, 1998). Assim, a partir 

de técnicas de classificação de imagens em diferentes temporalidades, pode-se ter um 

recurso interessante para a construção de cenas de diferentes instantes de tempo de 

monitoramento de mudanças no espaço. 

Para CRÓSTA (1992), classificar imagens de Sensoriamento Remoto é associar 

a cada pixel uma informação qualitativa (atributo), na qual os valores de nível de cinza 

que cada pixel possui podem ser associados à reflectância dos materiais que compõem o 

terreno, estando cada pixel ou conjunto de pixels associados a uma classe ou tema. 

Na classificação digital de imagens, os valores dos níveis de cinza são 

categorizados ou rotulados, utilizando-se algoritmos estatísticos de programas 

computacionais para o reconhecimento de padrões espectrais. Conforme o algoritmo 

                                                             
19 Há várias definições para sensoriamento remoto (NOVO, 1998; 2008; FLORENZANO, 2007; 

ROCHA, 2000; LILLESAND e KIEFER, 2000) que pode ser, conceitualmente, definido como ciência, 

arte e/ou tecnologia de obtenção de informação de determinado alvo a partir de sensor que não está em 

contato físico com ele, ou seja, à distância.  

 



 

119 

 

utilizado neste procedimento, a classificação é dita supervisionada ou não 

supervisionada, envolvendo duas fases distintas: o treinamento e a fase de classificação 

propriamente dita (MOREIRA, 2005). 

Sendo assim, para cenas pretéritas e atual, existe a possibilidade de utilizar as 

técnicas de sensoriamento remoto em base orbital a partir da década de 70 (com base no 

programa/série Landsat).  

A partir da interpretação de imagens de satélites, podem ser gerados mapas de 

áreas desmatadas de diferentes datas. É possível fazê-la por classificadores sobre 

imagens de satélite (tal cena pode representar um instante de tempo - T1 - ou é possível 

contar com vários instantes de tempo a partir de várias cenas - Tn).  

Esses procedimentos podem ser determinísticos ou probabilísticos a partir de 

diferentes classificadores ou outras técnicas. 

Especialmente sobre a utilização exclusiva do SR, há algumas limitações. Este 

não registra a atividade diretamente, mas características da superfície da terra que 

retratam o revestimento do solo, as atividades de uso da terra correlacionadas à 

cobertura precisam ser interpretadas a partir de modelos, tonalidades, texturas, formas, 

arranjos espaciais das atividades e localização no terreno.  

Contudo, nem todas as atividades antrópicas se encontram diretamente 

relacionadas com a cobertura. O turismo, por exemplo, é uma atividade de lazer que 

ocorre em coberturas variadas (florestas, campos, águas), e só pode ser correlacionado 

com a cobertura a partir de dados suplementares (IBGE, 2006; ELLIS, 2012). Sendo 

assim, além dos dados de sensoriamento remoto (fotografias aéreas digitais e analógicas 

e imagens de satélite), podem ser utilizadas outras informações que caracterizem o 

uso/ocupação e a cobertura da terra para construir a cena como documentos textuais, 

levantamentos e observações de campo e respectivas interpretações, informações 

estatísticas, etc. 

Para datas mais remotas, é possível contar com mapas antigos
20

 e outras fontes 

históricas e construir mapas históricos
21

 (conforme sugerem OLIVEIRA, 1983; 

ROSSATO, 2006). Mais detalhes, ver proposta metodológica do capítulo 5.  

                                                             
20 “Tenha sido construído no passado para representar a espacialização de elementos ou fenômenos, 

existente no passado contemporâneo à construção ou anterior à construção, mas que não represente a 

realidade da espacialização de elementos ou fenômenos no presente” (ROSSATO, 2006, p. 66). 
21 “Tenha sido construído no presente para representar a espacialização de elementos ou fenômenos, 

existente no passado, mas que não represente a realidade da espacialização de elementos ou fenômenos 

no presente (ROSSATO, 2006, p. 67). 
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Já as cenas futuras podem ser construídas por métodos elaborados por 

especialistas a partir de tecnologias computacionais. Entretanto, há também os métodos 

participativos que incluem desde entrevistas, questionários a grupos focais (VAN 

ASSELT & RIJKENS-KLOMP, 2002) envolvendo stakeholders. Esses métodos vêm 

sendo amplamente utilizados na Amazônia, por ONGs, cientistas e órgãos 

governamentais (SANTOS, 2007). Essa possibilidade será detalhada a partir de estudos 

sobre futuro na seção 4.5. 

Finalmente, a importância de se construir as cenas está no fato de que a partir 

delas é possível ter a visão da situação considerada em um determinado instante do 

tempo, a qual descreve como estão organizados ou vinculados entre si os atores e as 

variáveis naquele instante.  

 

4.3.4.2 CONSTRUÇÃO DE MODELOS DE MUDANÇAS  DE UCT 

 

De acordo com ALMEIDA (2004) apud PINTO (2008), é possível demarcar três 

períodos na evolução dos modelos de mudanças, o inicial, em que predominam os 

modelos não dinâmicos, um segundo período, no qual surgem os modelos dinâmicos 

não espaciais e, por fim, o período atual, no qual se verifica o predomínio dos modelos 

dinâmicos espaciais. 

Desta forma, a princípio, os estudos sobre UCT se contentaram ao mapeamento 

multitemporal realizado pelas técnicas de detecção de mudanças por meio de imagens 

de sensores remotos (a partir da construção de cenas). O processo se dá da seguinte 

forma: se considerada uma série temporal distinta, definida por duas imagens, T1 – 

inicial e T2 – final, tomadas de uma mesma paisagem, pode-se observar, através de tais 

recursos, o estado de cada elemento (classe de uso/cobertura) de interesse 

(BENEDETTI, 2010). A detecção de mudanças acontece comparando-se imagens ou 

mapas de diferentes datas, a partir dos quais se ressaltam as diferenças. É mais analítico 

do que construtivo. Esse é o período inicial. 

Contudo, em decorrência do avanço das técnicas de análises espaciais 

disponibilizadas pelo geoprocessamento apareceram os primeiros modelos de simulação 

de mudanças do uso e cobertura da terra em meados da década de 90, quando não 

ultrapassavam mais de meia dúzia (FLORENZANO, 2007; SOARES-FILHO et al., 

2008). 
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Hoje, após uma década, encontramos uma profusão de modelos com diferentes 

tipologias de estados e transições (mais detalhados do que aqueles, genericamente 

citados, na seção 4.3.3). Algumas abordagens se mantiveram e outras foram adaptadas 

ou criadas. Podem ser citadas as técnicas multitemporais de detecção de mudanças, mais 

automatizadas hoje e disponíveis em EASTMAN & MACKENDRY (1991) e em 

SANTOS (2004). Destacam-se também, num contexto mais recente, as abordagens que 

incluem autômatos celulares
22

 (SOARES-FILHO et al., 2008) e sua combinação com 

Cadeias de Markov (EASTMAN, 2003). 

Diante desse quadro, agora, a partir dos dois instantes (tendo-se o T1 e o T2), por 

processos markovianos (dada uma matriz de probabilidades de transição) com o apoio 

de autômatos celulares, é possível produzir um T3 (uma cena futura), para fins de 

previsão e aplicar tais técnicas de detecção de mudanças para análises comparativas. 

Essas técnicas foram utilizadas por PEREIRA & CANEPARO (2011) para simulação 

de crescimento de áreas antropizadas. A grande questão que se coloca em modelagem 

de mudanças, espacial e estática/dinâmica, do ponto de vista metodológico, refere-se ao 

futuro, ou seja, quando não se conhece a cena. 

É importante salientar que a modelagem de mudanças cada vez mais caminha 

para uma abordagem híbrida, não somente mesclando tipologias de modelos como 

também tomando partido de uma multiplicidade de técnicas de análise espacial que 

envolvem fortemente desde álgebra de mapas (TOMLIN, 1990) a até mesmo métodos 

heurísticos avançados, como redes neurais artificiais (BACA, 2002; SOARES-FILHO 

et al., 2008). Mais informações, ver capítulo 5. 

Com efeito, uma gama de softwares tem sido desenvolvida para lidar com essa 

variedade de técnicas aplicadas aos dados ambientais que, em especial, possuem 

natureza geográfica. Nesse contexto, destaca-se o recente desenvolvimento de softwares 

que incorporam linguagens, estruturas de dados e algoritmos para simulação espacial, 

como no exemplo do Clue (VELDKAMP, & FRESCO, 1996), Clue-S (VERBURG et 

al., 2002), Geomod (PONTIUS et al., 2001), Ca-Markov no Idrisi (EASTMAN, 2003) e 

Dinamica.EGO (RODRIGUES et al., 2007) (SOARES-FILHO et al., 2008). 

Outro aspecto a ser mencionado é que com o avanço das geotecnologias 

enfatizou-se a representação de fenômenos espaciais no computador de forma estática, 

uma vez que sua principal forma de abstração constitui-se no mapa. Não obstante, 

                                                             
22 Conjunto de células que interagem com sua vizinhança cujo arranjo espacial determina a regra de 

transição (SOARES-FILHO et al., 2008). 
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mudanças de uso e cobertura da terra são processos essencialmente dinâmicos e as 

representações estáticas comumente utilizadas em SIG não os capturam adequadamente 

no espaço. Dentro desse contexto, emergiu-se a preocupação com o desenvolvimento de 

representações espaciais dinâmicas (utilizando técnicas de animação cartográfica) com 

o intuito de se aproximar mais dos fenômenos dinâmicos analisados (BESER DE 

DEUS, 2005a; PEDROSA & CÂMARA, 2007; BENEDETTI, 2010). 

Por fim, na construção dos modelos de mudanças para simulação espaço-

temporal é fundamental a caracterização das forças motrizes ou causas diretrizes. Forças 

motrizes ou direcionadoras em UCT podem incluir quase qualquer fator que influencia a 

atividade humana, incluindo condições ambientais (qualidade do solo, relevo, umidade), 

estrutura fundiária e programas de desenvolvimento (programas agrícolas, construção 

de estradas, zoneamento), entre outros (ELLIS, 2012). 

 

4.3.4.3 CONSTRUÇÃO DE CENÁRIOS DE UCT  

 

A tendência hoje em cenários espacializados é conciliar os modelos 

quantitativos com narrativas descritivas de cada período considerado. Muitas vezes, o 

esforço despendido é imenso na construção do modelo espacial e pouco se dedica a 

descrição qualitativa daquele contexto temporal que pode representar um processo e não 

somente um instante de tempo. 

Deste modo, muitas das análises de cenários ambientais (mais voltados para 

futuro) mais recentes utilizam uma combinação das abordagens quantitativa e 

qualitativa como, por exemplo, os cenários de emissões do IPCC (2000b) e os outros 

estudos mencionados no capítulo anterior. BUARQUE (2003) cita algumas diretrizes 

metodológicas para construção de cenários e ressalta a análise qualitativa auxiliada 

pelas quantificações a partir de modelos matemáticos. A escolha da melhor abordagem, 

cita ÁLCAMO et al. (2001), depende do objetivo do estudo. 

 Dentro desse contexto, o cenário, de maneira geral, vai descrever a partir de 

narrativas a natureza das variáveis e a sua dinâmica, mostrando como elas se 

interconectam. Um cenário completo em geral contém seis componentes principais: um 

título, uma filosofia, variáveis (fatores tendo em vista o objetivo), atores, cenas e 

trajetória (GRUMBACH & MARCIAL, 2006). Ou seja, as cenas, preocupação dos 

modelos espaciais, representam apenas um dos componentes dos cenários nessa 

abordagem. ALCAMO et al. (2001) propôs uma abordagem que combina componentes 
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qualitativos e quantitativos,  denominada  SAS (Story and  Simulation),  considerando 

cenários  ambientais cujos principais elementos seriam:  

 

[1] Descrição de mudanças passo a passo. Estas mudanças podem estar expressas na 

forma de gráfico, tabela, mapas e/ou num conjunto de frases. Um cenário de 

mudança de UCT da terra pode, por exemplo, ser representado por  mapas  com 

a evolução  da paisagem no tempo.  

 

[2] Fatores forçantes de mudança, incluindo sua descrição e evolução nos diferentes 

cenários. 

 

[3] O ano inicial (por exemplo, 2000), e o horizonte de tempo  (por  exemplo, 2100)  

e o passo de tempo (por exemplo, 10 em 10 anos). 

 

[4] Storyline, uma narrativa descritiva de um cenário que descreve as relações entre 

os fatores forçantes e o foco do cenário (por exemplo, emissões, mudanças de 

uso da terra). 

  

 Nesta definição, o cenário então não seria uma descrição de um ponto final no 

tempo, mas uma estória (contada em números ou palavras) sobre uma série de eventos 

possíveis do ano inicial ao final do horizonte de tempo. 

 A abordagem SAS combina as vantagens e desvantagens dos métodos 

quantitativos e qualitativos, como discutido em ALCAMO (2001) e RASKIN  et  al.  

(2005)  e  apresenta  uma dificuldade adicional: a integração dos componentes 

qualitativos aos quantitativos. Dentro da abordagem SAS, uma dificuldade é a 

quantificação das storylines, pois em muitos casos os modelos computacionais 

utilizados não permitem a quantificação de muitos dos fatores e suposições descritas nas 

narrativas. Mais difícil ainda é quando se trabalha com modelos espaciais dinâmicos. 

Poucos trabalhos existem nesse âmbito e normalmente voltados para o futuro. 
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4.4 ÁREA ESTRATÉGICA: A AMAZÔNIA 

 

4.4.1 PREMISSAS 

 

  A Amazônia é considerada uma área estratégica
23

 (em seus diferentes critérios 

de regionalização: bacia, macrorregião, região geoeconômica, legal, etc.), pois possui 

aspectos extremamente relevantes do ponto de vista ambiental em diferentes escalas 

(MARENGO, 2006, detalha tais aspectos).   

Desde o início da colonização do Brasil, as florestas brasileiras vêm sendo 

derrubadas, inicialmente, mais intensamente nas áreas costeiras. Com destaque histórico 

para o desmatamento e as queimadas da região Amazônica, essas constituíram as mais 

sérias preocupações dos ambientalistas nas últimas décadas, por acarretar desequilíbrios 

imprevisíveis ao ambiente, com conseqüências desconhecidas.  

 Em 1970, com a primeira publicação da estimativa do desmatamento da 

Amazônia, uma convocação para conservação da floresta brasileira começou a aparecer 

e, em 1980, o interesse internacional na conservação da Amazônia começou a afetar a 

atratividade do Brasil para empréstimos e financiamentos estrangeiros em grandes 

projetos (KOLK, 1998).  

 Integradas, na prática, ao problema do desmatamento estão as dinâmicas 

socioeconômicas relacionadas ao uso da terra e ao processo de ocupação da Amazônia 

nas últimas décadas. Sobre esse assunto, podem ser destacados os estudos de 

MACHADO (1998) sobre a fronteira agrícola na Amazônia e BECKER (1997; 2001; 

2008) sobre dinâmica de ocupação e futuros para a região.  FOLHES (2010) detalha 

também estudos sobre os conflitos fundiários e territoriais pela posse e propriedade da 

                                                             
23 Uma série de medidas jurídicas e de programas governamentais com foco na regularização fundiária e 

no ordenamento territorial foram criados e/ou implementados com a justificativa de mediar conflitos de 

interesse, promover a fiscalização ambiental, regularizar as ocupações exercidas ou demandadas em  

terras públicas, especialmente  nas  devolutas,  criar áreas de conservação ambiental e normatizar os usos 

multifinalitários da terra e dos recursos naturais.  Entre tais medidas  e  programas,  pode-se  destacar  a  

criação,  no  ano  de  2003,  do Grupo Permanente de Trabalho Interministerial sobre Desmatamento na 

Amazônia, a edição da  Lei  de  Gestão  de  Floretas  Públicas  (Lei  11.284,  de  2  de  março  de  2006 – 
inseriu no ordenamento jurídico brasileiro a disciplina de gestão de florestas públicas, citando três formas 

de gestão florestal: criação de unidades de conservação, destinação para uso sustentável e assinatura de 

contratos de concessão florestal; também criou o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal e o 

Serviço Florestal Brasileiro, cabendo a eles o gerenciamento  das florestas públicas e o fomento de 

atividades florestais) e  da  Lei  n° 11.952, de 25  de junho de  2009 que dispõe  sobre a regularização  

fundiária  das  ocupações incidentes em terras situadas em áreas da União localizadas na Amazônia Legal, 

bem como a criação de Terras Indígenas e Unidades de Conservação (FOLHES, 2010). Além disso, tem-

se, para a Amazônia Legal, o ZEE – Zoneamento Ecológico-Econômico, outro instrumento estratégico 

implementado (BECKER & EGLER, 1996). 
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terra, com destaque (GEOMA, 2003) para o movimento indígena e populações 

tradicionais que reivindicam a regularização fundiária de territórios cujas florestas, 

solos e subsolos despertam interesses ou já fazem parte de cadeias produtivas 

relacionadas ao setor florestal, ao agronegócio e à produção mineral.  

O autor ainda ressalta a preocupação com a Amazônia ao mencionar o ano de 

2004, ano em que se registrou a segunda maior área desmatada na Amazônia (com base 

no Projeto de Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélites - 

PRODES).  

 Ao longo de sua história, os maiores registros de desmatamento associados ao 

assassinato de lideranças religiosas e de movimentos sociais, motivados por disputas 

territoriais (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA-CPT, 2005 apud FOLHES, 2010), 

aumentaram a pressão nacional e internacional por novos ordenamentos jurídicos e 

políticas públicas que pudessem diminuir a taxa de desmatamento anual e, ao mesmo 

tempo, ordenar os conflitos de interesse pelo uso da terra e dos recursos naturais: 

 

O ano de 2004 se constituiu um marco recente dessa história, numa 

época em que a preocupação ambiental foca o olhar mundial sob a 
Amazônia e encontra nas diversas formas de violência imposta aos 

movimentos sociais, e na morte de várias das suas lideranças, um 

caminho reivindicatório que vê na justiça social um meio de 
contenção do desmatamento (FOLHES, 2010, p. 15). 

  

O principal desafio para a sustentabilidade da Amazônia refere-se às mudanças 

de uso e cobertura da terra (em que a preocupação se volta ao seu processo de 

ocupação), precisamente em relação ao desmatamento (essencialmente no que diz 

respeito às áreas de floresta já desmatadas e todos os seus impactos ambientais e 

socioeconômicos, Figura 4.4), decorrentes deste processo dinâmico e complexo, que 

tem sua dinâmica variando no tempo e no espaço e representa problemática essencial ao 

planejamento ambiental na região, tornando-a, de fato, uma área estratégica. 
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        Figura 4.4 – Panorama dos processos interativos na Amazônia. 

        Fonte: LIMA, 2010. 

 

4.4.2 A DINÂMICA DO DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA 

 

 Baseado em Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2008), serão 

apresentados, a seguir, aspectos gerais da dinâmica do desmatamento na Amazônia, 

porém entendendo-se que há particularidades de acordo com o recorte de análise e sua 

respectiva escala. 

O desmatamento é um processo que se inicia com a floresta incólume e termina 

com a conversão completa da floresta original em outras coberturas e usos.  

O primeiro passo é a retirada das madeiras mais nobres, e, em seguida, das 

madeiras para a construção civil. Em seguida, são colhidas as árvores de madeiras leves 

remanescentes, para a produção de compensados e placas. Esse processo pode levar 

alguns anos, pois geralmente essas explorações da floresta são feitas por 

empreendimentos diferentes (cada qual especializado em uma fase).  

Depois, as árvores de menor porte são derrubadas e toda a vegetação rasteira é 

destruída. Sobram poucas árvores que são protegidas, como é o caso da castanheira, ou 

que não têm valor comercial, como as palmeiras, por exemplo, que dificultam a 

detecção do desmatamento. Neste momento, foi eliminado cerca de 50% do dossel 

(árvores mais altas): 
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É prática comum a introdução de capim nestas áreas degradadas. Com 
isto, a pecuária pode se desenvolver na área de floresta, enquanto ela 

ainda não desapareceu.  O capim e a cobertura florestal remanescente 

são queimados posteriormente, provocando uma segunda limpeza da 

área. Com a recorrência do fogo, sobram vivas apenas cerca de 10% a 
20% das árvores que compõem o dossel e grande quantidade de 

árvores mortas em pé. O capim possui adaptações ao dano causado 

pelo fogo e brota novamente, o que permite que mais uma vez o gado 
seja colocado para pastar na área assim degradada. Queimadas 

subsequentes destroem completamente o que restou da floresta inicial. 

Este processo de degradação, em que a pastagem é gradativamente 
introduzida, pode durar alguns anos. (INPE, 2008, p. 13). 

  

As Figuras 4.5 e 4.6 ilustram o processo gradativo de desmatamento: 

 
 Figura 4.5 – Ilustração da degradação progressiva. 

Fonte: BARLOW & PERE, 2008 apud INPE, 2008. 
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Figura 4.6 – Fotos do processo de degradação progressiva.  

                                      Fonte: INPE (2008). 

 

 O corte raso é o estágio extremo do desmatamento, em que o padrão observado 

representa a retirada completa da vegetação original.  

 Em síntese, tem-se o esquema a seguir, incluindo implicações ambientais. Como 

se pôde perceber sobre a dinâmica do desmatamento, os processos apresentados 

conceituais se aplicam à Amazônia, com diferenças específicas, ao variar os recortes e 

suas escalas: por exemplo, estados ou bacias.  

 De acordo com a Figura 4.7, o processo de mudanças de uso e cobertura da terra 

na Amazônia se dá em diferentes frentes. A partir da extração madeireira, que 

incrementa a recorrência de eventos extremos, como secas, ocorre o incentivo aos 

incêndios florestais, prioritariamente com dois objetivos: a partir da mortalidade das 

árvores, tem-se a invasão de gramíneas que potencializa ainda mais as queimadas; e 

como uso seguido da extração madeireira, a implantação de pecuária, que, mantém o 

círculo vicioso na Amazônia, alimentando mais incêndios florestais e sendo 

incrementada por eles.   
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              Figura 4.7 – Circulo vicioso na Amazônia  
              Fonte: adaptado de LIMA, (2010) 

 

 Por outro lado, há ponderações sobre a prática conflitante, como sempre, com a 

teoria – que nem sempre apresenta a dinâmica de fato como ela é (IBAMA, 2012). 

Partindo do princípio que o desmatamento envolve um impacto ambiental dos mais 

acentuados, devido à descaracterização total do habitat natural, considera-se esta prática 

como sendo a última alternativa, pois se a área solicitada para o desmate ainda é 

madeirável, isto é, se ela possui madeira de boa qualidade em quantidades 

economicamente viáveis, ao invés de se efetuar um desmatamento, deve-se implantar 

um Plano de Manejo Florestal Sustentado (PMFS). Caso a área requerida seja para 

formação de pastagens, dependendo da tipologia, pode-se optar pelo plantio direto. Nos 

casos em que a área solicitada realmente depende do corte raso para possibilitar o uso 

agrícola, podem-se intercalar faixas de vegetação nativa entre as áreas de plantio, a fim 

de minimizar os impactos envolvidos com a perda de solo e processos erosivos. 

Na Amazônia Legal, as solicitações de conversão para uso alternativo do solo 

acima de 3ha/ano não podem prescindir da apresentação de inventário florestal, bem 

como de vistoria prévia, conforme IBAMA (2012) detalha a seguir: 

 
Em atendimento a Instrução Normativa 003, de 10 de maio de 2001, 

deve-se apresentar o Inventário Florestal a 100% de todos indivíduos 
com DAP>20cm para a região da Amazônia Legal. Tecnicamente 

espera-se que a partir desta prática se possa determinar os fatores 

florísticos e estruturais da vegetação, tais como: o número de espécie 

por unidade de área; a existência de espécies imunes de corte; a 
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densidade de indivíduos; e a área basal e o volume, não só das 

espécies economicamente aproveitáveis nos dias de hoje, mas também 

daquelas que ainda não entraram no mercado por motivos técnicos 
desconhecidos (IBAMA, 2012, p. 1). 

  

Como se pôde perceber, há instrumentos legais e, em teoria, fiscalização 

efetiva
24

. Contudo, ao se observar o histórico do desmatamento, com relativas 

oscilações, a prática continua e tem se expandido cada vez mais para novas áreas: 

interiores (relativamente distantes das estradas principais: processo de interiorização 

relativa), porém conectadas com as áreas já impactadas (vão além dessas) e/ou 

marginais a partir da criação de novas frentes rumo às áreas com melhorias (por 

exemplo, pavimentação) ou implantação de novas infraestruturas, remontando processos 

históricos já vistos, em que as estradas atuam como principais indutoras do processo de 

desmatamento, hoje, em outro contexto histórico (simulação do tempo espiral).   

Frente ao desafio que se coloca, o monitoramento do desmatamento é medida 

essencial para acompanhamento desse processo e embasamento para a tomada de 

decisão.  

 

4.4.3 MONITORAMENTO DO DESMATAMENTO  

 

 Nos estudos efetuados sobre UCT, especialmente desmatamento, antes de 1970, 

a fase de interpretação de produtos de sensoriamento remoto para obtenção da 

informação se limitava somente à parte de cobertura. Fato é que o avanço tecnológico 

espacial da observação da Terra colocou disponíveis produtos de satélites imageadores 

da terra e tornou-se marco de uma nova era dos estudos
25

 de UCT (IBGE, 2006).  

  O INPE, em 1972, já acreditava que uma das formas mais eficazes de 

monitoramento da Amazônia seria através de satélites e, para isso, começou a receber e 

processar imagens de satélite da Amazônia. Assim, o primeiro levantamento 

                                                             
24 O problema é que apesar de o técnico, antes da vistoria, ter a possibilidade de rever a legislação para 

que não ocorram deslizes quanto à sua observância, há práticas comuns de tentativas de ludibriar a 

fiscalização, por exemplo, mantendo apenas uma barreira florestal de forma que a visão da área induza ao 
executante legal pensar que as áreas destinadas à reserva legal estão mantidas. Entre outras situações 

polêmicas envolvendo os dois lados do processo: o público e privado. 
25 Há mais informações em IBGE (2006) sobre o histórico dos avanços tecnológicos associados aos 

estudos de uso e cobertura da terra no mundo e no Brasil, destacando centros importantes, como o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) e 

universidades, que disseminaram no País vários estudos sob este foco. Destaca-se, nesse histórico, o 

primeiro trabalho sistemático utilizando o sensoriamento remoto como ferramenta de interpretação dos 

fenômenos espacializáveis de significado nacional que foi o Levantamento Sistemático de Recursos 

Naturais, realizado pelo RADAMBRASIL, utilizando imagens de radar. 
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correspondeu aos anos de 1974-1978. Em 1980, o INPE em convênio com o IBDF 

(Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal − sucedido pelo IBAMA) publicou 

resultados sobre o monitoramento do desmatamento para o período de 1975-1978 

(INPE, 1989; 1992; 1998). 

 Algumas décadas se passaram e hoje o programa de monitoramento da 

Amazônia do INPE conta com quatro sistemas operacionais
26

: PRODES, DETER, 

QUEIMADAS e DEGRAD (FLORENZANO, 2007; INPE, 2008; 2012a; 2012b). Estes 

sistemas são complementares e foram concebidos para atender a diferentes objetivos: 

 

 PRODES (Monitoramento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélites): Desde 

1988/1989, o sistema PRODES mede as taxas anuais de corte raso para os períodos 

de agosto do ano anterior a julho do ano corrente, considerando desmatamentos com 

áreas superiores a 6,25 hectares. Por ser mais detalhado e depender das condições 

climáticas da estação seca para aquisição de imagens livres de nuvens, o PRODES é 

feito apenas uma vez por ano. Esse sistema veio sendo modificado ao longo do 

tempo até chegar à concepção aqui exposta. O PRODES
27

 utiliza imagens dos 

sensores TM (satélite LANDSAT da NASA) e CCD (satélites CBERS do INPE) que 

cobrem a Amazônia com frequência temporal de 16 e 26 dias e têm resolução 

espacial entre 30 e 20 metros. A partir de 2002, passaram a ser divulgados pelo INPE 

mapas com as novas áreas de corte raso identificadas a cada ano (utilização de 

técnicas de classificação digital de imagens). As taxas de desmatamento estão 

disponíveis em INPE (2012a).  

 

 DETER
28

 (Detecção de Desmatamento em Tempo Real): é um sistema de apoio à 

fiscalização e controle do desmatamento da Amazônia criado em 2004. As 

                                                             
26 Atualmente, o INPE, além desses sistemas, conta com outros instrumentos. Destaca-se o projeto 

TerraClass (Levantamento  de informações de UCT na Amazônia)  que tem como objetivo realizar a 

qualificação, a partir de imagens orbitais, das áreas já desmatadas da Amazônia Legal e resultou na 

elaboração de um mapa digital que descreve a situação do uso e da cobertura da terra no ano de 2008 a 

partir de classificação dos polígonos de desmatamento em diversas classes. Em EMBRAPA & INPE 
(2011), são citadas onze classes temáticas: agricultura anual, mosaico de ocupações, área urbana, 

mineração, pasto limpo, pasto sujo, regeneração com pasto, pasto com solo exposto, vegetação 

secundária, outros e área não observada. 
27 Utiliza também imagens do DMC (satélites da Disaster Monitoring Constellation). 
28 Para auxiliar a fiscalização e o controle do uso ilegal da floresta, o DETER usa um conceito de 

desmatamento mais abrangente do que o do PRODES. O PRODES apenas identifica e contabiliza as 

áreas que evidenciam ser de corte raso, ou seja, o estágio final do processo de desmatamento. No DETER, 

toda alteração da cobertura florestal verificada no período de análise é apontada como área de  alerta e 

passível de fiscalização, sem discriminar o estágio do processo de desmatamento. Assim, o DETER 
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informações geradas “quase” em tempo real estão disponíveis em INPE (2012b). 

Usando o DETER, o INPE divulga mensalmente um mapa de alertas para áreas 

maiores que 25 hectares. Os alertas indicam tanto áreas totalmente desmatadas (corte 

raso) como áreas em processo de desmatamento por degradação florestal progressiva. 

O Deter é um projeto do Inpe/MCT, com o apoio do MMA e do Ibama, e faz parte 

do Plano do Governo Federal de combate ao Desmatamento da Amazônia. Nesse 

projeto, utilizam-se principalmente imagens WFI-CBERS e Modis (dos satélites 

Terra e Aqua); 

 

 QUEIMADAS (Monitoramento de Queimadas e Incêndios): O INPE mantém, há 

mais de 20 anos, um sistema operacional de monitoramento de queimadas por 

satélite. Ao longo destes anos foram desenvolvidas várias metodologias e sistemas de 

computadores que permitem identificar focos de calor em imagens de satélites de 

baixa resolução, tais como os satélites da série NOAA, GOES, TERRA, AQUA e 

METEOSAT. 

 

 DEGRAD (Mapeamento da Degradação Florestal na Amazônia Legal): O INPE 

apresenta ainda o resultado do sistema DEGRAD. Trata-se de um novo sistema 

destinado a mapear áreas em processo de desmatamento em imagens LANDSAT e 

CBERS, onde a cobertura florestal ainda não foi totalmente removida. O objetivo 

deste sistema é mapear anualmente e em detalhe áreas de floresta degradada com 

tendência a ser convertida em corte raso. Estas áreas não são computadas pelo 

PRODES. 

 

O desafio aqui é, além de utilizar tais tecnologias remotas para auxiliar o 

monitoramento, deve-se tentar evitar não ficar restrito a elas e, gradativamente, se 

afastar da realidade in situ dos processos (sociais e/ou ambientais), que nem sempre são 

registrados por essas metodologias. 

  

 

                                                                                                                                                                                   
procura identificar os estágios intermediários do processo de desmatamento. A cada 15 dias, quando as 

condições de observação são favoráveis, o DETER produz um mapa digital com todas as ocorrências de 

desmatamento observadas na quinzena anterior. Dessa forma, permite aos órgãos responsáveis pela 

fiscalização (IBAMA, SEMAs, Promotoria Pública, etc.) planejar  suas ações de campo e operações de 

combate ao desmatamento ilegal. 
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4.4.4 CAUSAS GERAIS DO DESMATAMENTO 

 

Pode-se dizer que as causas históricas e atuais do desmatamento na Amazônia 

(escala regional) são diversas e frequentemente inter-relacionadas.  

Diversos estudos foram e têm sido realizados tentando explicar, mais 

especificamente, as causas do desmatamento na Amazônia brasileira, especialmente da 

década de 1970 para cá. Várias causas podem ser apontadas. Assumindo a linha de 

FEARNSIDE (1982; 1988; 2005), que ao longo das últimas décadas tem contribuído 

bastante com o entendimento desse processo, as causas gerais serão mencionadas a 

seguir e complementadas por algumas ideias extraídas de alguns estudos29 levantados. 

 Na sua publicação de 1982, o autor deu ênfase na velocidade do desmatamento, 

ressaltando que o processo ocorrera de forma exponencial.  

Já em 1988, publicou a extensão e as taxas do desmatamento e identificou as 

causas como próximas (motivadas pelos proprietários de terras e posseiros que dirigem 

seus esforços para o desmatamento o mais rápido possível), subjacentes (processo 

econômicos mais amplos às motivações próximas de cada “desmatador” ou ao 

crescimento do desmatamento na região) e motivos adicionais esperados para futuro 

desmatamento. Além disso, salientou que alguns motivos, como programas de 

incentivos governamentais acabaram sendo aplicados com mais força aos grandes 

proprietários. Ainda destacou em diagrama a relação entre estradas e desmatamento.  

Entre as causas próximas o autor destaca (com alguns complementos): 

especulação de terra (importante até por volta de 198730), incentivos tributários 

(políticas governamentais de incentivos fiscais), maiores impostos, empréstimos e 

outros subsídios, projetos incentivados, produção para exportação e produção para 

subsistência (conversão de áreas florestais para agricultura ou criação de gado: 

expansão da pecuária e do agronegócio).  

Como causas subjacentes, o autor cita: inflação (variável ao longo da história, 

tendo um marco importante, de redução, com o Plano Real em 1994, que incentivou, a 

partir de reformas, tal processo com disponibilidade de capital e aumento do crédito 

agrícola) e crescimento econômico (da demanda por soja ou carne bovina), a escassez 

                                                             
29

 Mais detalhes sobre o assunto a partir de outras perspectivas, ver PFAFF (1999); MARGULIS (2003); 

AGUIAR (2003); SOARES-FILHO et al. (2005). Há também estudo recente de compilação sobre as 

causas relatadas cronologicamente em HASSAN & FREITAS (2012). 
30

 Há queda nos índices de desmatamento entre 1987 e 1991. Causa: recessão econômica. 
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de trabalho, crescimento populacional31, mecanização da agricultura do Sul (migração 

para a região por conta da abundância de terras e outras vantagens), construção e 

melhoria das estradas (a abertura de estradas e pavimentações), baixos preços da terra, a 

pouca valorização dos produtos da floresta, política nacional (implantação de projetos 

agropecuários e/ou políticas de colonização do passado), geopolítica internacional, 

concentração de posse da terra (conflitos fundiários e a constante expropriação/expulsão 

por grandes proprietários), medo da floresta (aversão psicológica e medo de animais 

perigosos), status pelo gado, entre outros.  

Como motivos adicionais, podem ser citados o avanço da exploração madeireira, 

mineração e etc.  

  Em seu estudo de 2005, sobre escala regional (ênfase na fronteira), relacionou 

aspectos históricos, econômicos e sociais com ênfase nas ações do Estado e de forma 

mais complexa: 

A floresta amazônica brasileira permaneceu completamente intacta até 

o início da era “moderna” do desmatamento, com a inauguração da 
rodovia Transamazônica, em 1970. Os índices de desmatamento na 

Amazônia vêm aumentando desde 1991 com o processo de 

desmatamento num ritmo variável, mas rápido. Embora a floresta 
amazônica seja desmatada por inúmeras razões, a criação de gado 

ainda é a causa predominante. As fazendas de médio e grande porte 

são responsáveis por cerca de 70% das atividades de desmatamento. O 
comércio da carne bovina é apenas uma das fontes de renda que faz 

com que o desmatamento seja lucrativo. A degradação da floresta 

resulta do corte seletivo, dos incêndios (facilitados pelo corte seletivo) 

e dos efeitos da fragmentação e da formação de borda [...] Uma 
reforma política também é necessária para discutir as causas 

primordiais do desmatamento, incluindo o papel do desmatamento no 

estabelecimento da posse da terra. (FEARNSIDE, 2005, p. 113). 

 

Especialmente sobre pecuária, há os estudos de ARIMA, BARRETO & BRITO 

(2005) para a Amazônia e SCARCELLO & BIDONE (2007) para o Acre. 

Nos anos mais recentes, vários fatores começaram a mudar os principais 

responsáveis pelo desmatamento na Amazônia: o comércio internacional passou a 

adquirir peso maior do que as questões de política e economia brasileiras (HASSAN & 

FREITAS, 2012). 

O desmatamento na região, como mencionado acima, já não pode ser encarado 

apenas como um reflexo da economia nacional e de investimentos governamentais. É 

também um acontecimento “globalizado”. A dependência dos investimentos externos 

                                                             
31 Movimentos populacionais foram ao mesmo tempo causa e consequência das políticas de 

desenvolvimento regional, assim como solução de problemas sociais de outras regiões. 
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tem submetido à trajetória do desmatamento amazônico, ao longo dos anos, à dinâmica 

econômica vivida pelo país como um todo e, mais recentemente, pela economia mundial 

(FDBS, 2009). 

Em síntese, pode-se dizer que na Amazônia, resultado de seu processo de 

ocupação, a partir da segunda metade do século XX, o desmatamento é associado, 

historicamente, à expansão da fronteira agrícola, ao estabelecimento de sistemas de 

circulação rodoviária (a partir investimentos em infraestrutura rodoviária justificada por 

razões geopolíticas) e pólos de desenvolvimento com grandes projetos de mineração, 

hidrelétricos e incentivos do governo à expansão da pecuária e agricultura. Nessa fase a 

região sofreu o que se pode identificar como a sua primeira fase de colonização. 

Atualmente, a Amazônia está numa segunda fase, na qual os incentivos governamentais 

à ocupação já não são tão volumosos e são substituídos pela lucratividade da exploração 

madeireira, do agronegócio e da pecuária (BECKER, 1997; MACHADO, 1998; 

MARGULIS 2003, FDBS, 2009). 

Por fim, SOARES-FILHO et al. (2008) também faz um aprofundado 

levantamento de fontes e histórico sobre as causas gerais do desmatamento na 

Amazônia, incluindo aspectos econômicos em diferentes escalas (e também menciona a 

questão do mercado internacional, especialmente o asiático) e conclui citando seu ciclo 

vicioso (Figura 4.7) e intricado que perpetua o avanço do desmatamento adentro da 

Amazônia, reafirmando sua complexidade difícil de organizar por meio de políticas 

públicas, devido à heterogeneidade do seu tecido social e cultural com diferentes 

interesses gerando conflitos que variam da escala local para a regional (é necessário 

salientar a relação entre conflitos e escala: a escala dá visibilidade ao conflito, por 

esse motivo, variando a escala, outros conflitos podem emergir). 

  Para registrar, as causas do desmatamento ao longo do tempo, de forma 

cronológica, serão discutidas no capítulo 6, especialmente para a bacia do Rio Acre. 

Aqui se propôs somente levantar algumas questões gerais
32

 sobre o assunto.  

 

4.5 MODELOS E CENÁRIOS FUTUROS 

 

 Esta seção tratará dos estudos realizados sobre modelos de mudanças 

quantitativos (especialmente os de simulação) e cenários de uso e cobertura da terra
33

, 

                                                             
32 Mais informações elucidativas sobre a variação do desmatamento (até 2010) na Amazônia e suas 

causas no tempo, ver HASSAN & FREITAS (2012). 
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ênfase no desmatamento, na Amazônia, considerada, conforme foi visto, área 

estratégica sobre o assunto, tanto no âmbito da América do Sul quanto no Brasil. 

Diversos estudos relacionados a esta questão tem sido realizados em termos de 

entendimento dos processos de decisão, diagnóstico e prognóstico. De acordo com 

RUHOFF et al. (2010), dada  à  importância ambiental da Amazônia e as potenciais 

consequências negativas do desmatamento, esses estudos buscam compreender a 

dinâmica das mudanças de UCT na região, tentando modelar suas causas para inferir 

futuros possíveis. 

 Discussões de cenários na Amazônia, especialmente a parte brasileira, 

começaram nos anos 80. Uma das instituições que pode ser destacada na elaboração de 

macrocenários é Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM). Há 

também, na segunda metade da década de 90, os cenários do Projeto “Brasil 2020” da 

SAE (Secretaria de Assuntos Estratégicos) que combinou cenários alternativos com um 

cenário desejado, elaborado a partir de consultas aos atores sociais e às lideranças 

nacionais (mais detalhes, ver a seção 3.2.4). Sobre o histórico do desenvolvimento dos 

modelos e cenários para a Amazônia, é possível verificar mais detalhes em outras fontes 

citadas por FOLHES (2010).  

Também nos anos 1990, a preocupação com o desmatamento (e seus impactos 

nas emissões de gases do efeito estufa e outras mudanças ambientais, como perda da 

biodiversidade), levaram ao desenvolvimento de muitos modelos computacionais, em 

especial econômicos. Nesta última década, foram realizados alguns trabalhos de 

modelagem LUCC na Amazônia integrada com planos de infraestrutura do governo 

federal. Há também tentativas de metodologias combinadas (qualitativas e quantitativas 

para construção de cenários para a Amazônia). 

 A seguir, é possível verificar um quadro com a descrição de alguns estudos (das 

últimas décadas) levantados sobre modelos de simulação/previsão e cenários
34

 de uso e 

cobertura da terra para a Amazônia ou que a considera como parte de estudos maiores (e 

alguns em escala nacional) (Quadro 4.2):  

 

                                                                                                                                                                                   
33 Conforme se verificou, o conceito de cenário já pressupõe dinâmica ou mudanças. Sendo assim, será 

aqui utilizado cenário de uso e cobertura da terra (e não: “cenários de mudanças de uso e cobertura da 

terra” o que geraria no termo redundância). 
34 Embora alguns estudos tenham utilizado de maneira correta os termos previsão e cenários, esse último, 

em alguns casos, foi empregado de modo não condizente com as definições aqui apresentadas, tendo sido, 

portanto, adaptado.  
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Quadro 4.2 – Modelos e Cenários Elaborados Recentemente para a Amazônia 

Modelos e/ou Cenários Descrição 

Modelos econométricos 

de EUSTÁQUIO REIS 

do IPEA
35

 (Instituto de 

Pesquisa Econômica 

Aplicada) 

 

 Publicados em REIS e MARGULLIS (1991), REIS e GUZMÁN, (1994) (apud KAIMOWITZ & ANGELSEN, 1998) 

utilizando dados de municípios, incluindo dados de desflorestamento obtidos de imagens de satélite. AGUIAR (2003) 

classifica como modelos para fins de explanação que foram desenvolvidos para explicar as causas do desflorestamento 

na Amazônia (Empíricos). 

Modelo econômico 

desenvolvido por PFAFF 

(1999) 

 

 Estima os determinantes do desmatamento na Amazônia brasileira. AGUIAR (2003) classifica como modelos para fins 

de explanação que foram desenvolvidos para explicar as causas do desflorestamento na Amazônia (Empíricos). 

Modelos econométricos 

de 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. AGUIAR (2003) classifica como 

modelos para fins de explanação que foram desenvolvidos para explicar as causas do desflorestamento na Amazônia 

(Empíricos). 

 

DELTA (Dynamic 

Ecological-Land Tenure 

Analysis) 

 Integra modelos socioeconômicos e ecológicos, sendo constituído de três “submodelos” ligados que simulam 

respectivamente, a difusão da colonização, a mudança do uso da terra e a liberação de carbono (FROHN et al., 1996). 

AGUIAR (2003) classifica como modelos de simulação espacializado (estocástico). Podem ser considerados para fins de 

previsão, porém atuam também como instrumento de investigação do destino da paisagem. 

 

DINAMICA 

 

 

 

 

 

 Modelo de simulação espacializado (ou de mudanças espaciais) 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-FILHO (1998) a uma área de colonização recente no 

Mato Grosso, para estudar os padrões espaciais gerados pela dinâmica da paisagem. Há vários estudos e simulações 

realizados com base no DINAMICA. SOARES-FILHO et al. (2002) é um trabalho de destaque em referências sobre 

modelo estocástico de autômatos celulares projetado para simular a dinâmica da paisagem em uma fronteira de 

                                                             
35 Destaca-se do IPEA estudo econométrico de ANDERSEN & REIS (1997) sobre desmatamento, desenvolvimento e políticas governamentais, especialmente sobre 

políticas de colonização. 
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Modelos e/ou Cenários Descrição 

DINAMICA (Cont.) colonização amazônica. SOARES-FILHO  et  al.,  (2004) elaboraram  modelos  de  mudanças  no  uso  da  terra  para 

avaliar os impactos da pavimentação da estrada em quatro cenários que variavam em termos de taxa de crescimento 

populacional e nível de intervenção política, refletindo em diferentes quantidades e padrões de desmatamento. Em 2005, 

SOARES-FILHO et al. realizaram cenários de desmatamento
36

 para a Amazônia com base no efeito da pavimentação de 

rodovias na futura trajetória do desmatamento. O modelo de simulação foi rodado para oito cenários, em passos anuais, 

por um intervalo de tempo de cinquenta anos a partir de 2001. Em 2006, SOARES-FILHO et al. (2006) desenvolveram 

outro modelo espaço-temporal, quantitativo e espacial, onde os cenários variavam de acordo com a aplicação da lei. 

Outros incluem aplicação em REDD (SILVESTRINI et al., 2011) dentro do âmbito SIMAMAZONIA
37

. Mencionam 

também aplicações de cenários para a Amazônia que podem ser integrados ao Modelo Global (CPTEC/INPE). Há 

estudos em escalas regionais, envolvendo também diferentes países (Xingu e MAP) e estaduais (Acre
38

 e Mato Grosso). 

Do SIMAMAZONIA, tem-se agora o SIMBRASIL, com ênfase em estudos de baixo carbono. Há várias publicações 

(incluindo simulações do processo de desflorestamento, inserindo as dimensões socioeconômicas com destaque para a 

migração) com parceiros disponíveis em: http://www.csr.ufmg.br/. 

 

Modelos espaço-

temporais de 

LAURANCE et al. 

(2001) 

 

 

 

 Na categoria de previsões, cabe mencionar os modelos de LAURANCE et al. (2001), cujos resultados alarmistas 

ocuparam amplamente a mídia no Brasil e no exterior. Modelagem LUCC com o intuito de projetar mudanças de uso e 

cobertura da terra nas próximas décadas por meio de análises dos impactos dos planos de infraestrutura do governo 

federal. Publicou os resultados de dois modelos espaço-temporais para a Amazônia, tendo ambos, como foco de análise, 

os impactos do Programa Avança Brasil que previa uma série de investimentos públicos em obras de infraestrutura.  Os 

dois modelos, embora chamados pelos autores como otimista e pessimista, indicavam um futuro catastrófico para a 

floresta amazônica. No cenário “otimista”, previu-se que 25% da floresta estaria desmatada em 2020, enquanto que o 

                                                             
36 É possível verificar estudo em SOARES-FILHO (2005) cenários construídos, diferentemente daqueles produzidos por GEO-3, dando ênfase nos modelos 

quantitativos com ligeiras variações, ressaltando as premissas e com breves descrições qualitativas. Dento desse contexto, as variáveis podem ser as mesmas, só que 

são consideradas de maneira diferente em cada cenário. Alguns exemplos: o cenário mais pessimista “o mesmo de sempre” (tendências históricas); cenário de 

governança, mas sem novos asfaltamentos; cenário de governança sem a inclusão das áreas do Arpa (Programa de Áreas Protegidas); entre outros (são oito). 
37 O projeto “Cenários para a Amazônia” é um projeto interinstitucional concebido com o objetivo de desenvolver um modelo integrado  –  “SimAmazonia”  –  que 

simule  o complexo de interações entre os ecossistemas da Amazônia,  suas economias, sociedades e climas regional e global, e com isso permita avaliar o potencial de 
políticas públicas e estratégias de conservação para evitar o colapso ambiental desse importante bioma da Terra (SOARES-FILHO et al., 2008).  
38 Detalhado em CASTRO et al. (2007a; 2007b). Esse estudo especificou o município de Brasiléia como recorte principal, tomando como base o mapeamento 

participativo desenvolvido pelo IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia) de 2004 e o modelo de evolução da fronteira amazônica segundo 

VENTURIERI, (2003).  

http://www.csr.ufmg.br/
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Modelos e/ou Cenários Descrição 

Modelos espaço-

temporais de 

LAURANCE et al. 

(2001) (Cont.) 

modelo “pessimista” previu 42% no mesmo período. Anos depois, BECKER (2001) e CÂMARA et al. (2005) criticaram  

os  modelos elaborados, argumentando que estes simplificavam a  realidade ao  não considerarem a  grande 

heterogeneidade biofísica e socioeconômica da Amazônia. 

 

CLUE (Conversion of 

Land Use and its Effects) 
 Desenvolvido na Wageningen Agricultural University, Holanda, é um modelo espacializado, integrado, multiescala, 

dinâmico, permitindo "feedbacks" entre os vários subsistemas. AGUIAR (2006; 2007) fez uma adaptação do arcabouço 

de modelagem dinâmica CLUE para exploração de cenários quantitativos espaciais com o objetivo de analisar como 

políticas públicas, políticas de criação de áreas protegidas, investimentos em infraestrutura e condições de mercado 

influenciam o processo de ocupação da Amazônia e os processos de mudanças no uso da terra. Especificamente em 

AGUIAR (2006), houve a modelagem de mudança do uso da terra na Amazônia, explorando a heterogeneidade intra-

regional (Tese de Doutorado elaborada no INPE).  

 

Abordagem SAS (Story 

and Simulation) 
 KOK (2009) utilizou uma ferramenta “semiquantitativa” no interior de uma abordagem SAS com o objetivo de melhorar 

a união de cenários quantitativos e qualitativos, e assim, poder melhor capturar a dinâmica do desmatamento, 

apresentando-a em narrativas mais consistentes e numa maior diversidade de modelos quantitativos. FOLHES (2010) 

cujo objetivo foi adaptar métodos participativos de construção de cenários para a realidade da Amazônia, em diferentes 

escalas e contextos socioeconômicos, discute também a participação dos cenários participativos na abordagem SAS com 

o intuito de refinar a metodologia para vincular estes cenários qualitativos aos modelos computacionais e possibilitar 

modelos ambientais mais consistentes.  

 

BLUM (Brazilian Land 

Use Model)  

 

 

 

 

 Existem estudos relevantes sobre modelagem de uso e cobertura da terra para o Brasil. Um deles foi utilizado como 

cenário de referência em (PALERMO, 2011)
39

 disponível na literatura, contido em documento recente  publicado pelo 

Banco Mundial (DE GOUVELLO et al., 2010), para o rebanho bovino e a extensão das áreas de pastagens. Este cenário 

é criado e desenvolvido em relatório técnico (NASSAR et al., 2010), através de modelagem do uso da terra no Brasil 

realizada pelo Instituto de Estudos do Comércio e Negociações Internacionais (ICONE) e parceiros, que é parte da 

publicação referida anteriormente (há outros cenários). O modelo de uso da terra desenvolvido, denominado BLUM
40

 

                                                             
39 Referência citada por Palermo: NASSAR et al., 2010. 
40 A partir do interesse do Banco Mundial em realizar um estudo com diferentes cenários para avaliar as emissões de gases de efeito estufa em diversos setores no 

Brasil, denominado “Estudo de Baixo Carbono para o Brasil”, o ICONE, em parceria com o FAPRI-CARD (Food and Agricultural Policy Research Institute – Center 

for Agricultural and Rural Development), desenvolveu esse modelo denominado BLUM ou Modelo de Uso da Terra para o Brasil. O modelo BLUM estima a evolução 
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Modelos e/ou Cenários Descrição 

BLUM (Brazilian Land 

Use Model)  

(Cont.) 

 

 

(Brazilian Land Use Model), simula e projeta simultaneamente oferta e demanda de produtos agropecuários, e sua 

alocação e competição por terra, situando no espaço uma produção pré-definida. É, portanto, um modelo 

econômico/econométrico de uso do solo, baseado em fator determinante da disposição das atividades agropecuárias, o 

equilíbrio de mercado. Sua estrutura básica é semelhante ao modelo utilizado em FAPRI (2007 apud NASSAR et al., 

2010), mas adaptado às peculiaridades nacionais (PALERMO, 2011). De maneira geral, o BLUM fornece parâmetros 

para a modelagem espacialmente explícita (são, de forma geral, aqueles que têm como input e output mapas) podendo 

ser implementada em simuladores como o DINAMICA (a partir de abordagem de autômatos celulares). Ao integrar uma 

equação (que descreve um comportamento de mudança do solo, gerando taxas de mudanças, por exemplo) do modelo 

econométrico ao simulador espaço-temporal, é possível observar mudanças, simular cenários, etc. Desta forma, na 

prática, foram feitas projeções de uso da terra por microrregião, a partir dos dados tabulares gerados pelo modelo BLUM 

e integrados a um modelo espacialmente explícito de mudanças no uso da terra denominado SIMBRASIL/UFMG (SIM 

Brazil: Simulate Brazil)
41

 (diferentes, porém utilizados de maneira complementar).  

 

GEO-3  

 

 

 

 

 Cenários
42

 publicados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) foi elaborada para contribuir 

com a Cúpula Mundial de Desenvolvimento Sustentável realizada em Johanesburgo, África do Sul, em 2002. No estudo 

“GEO-3” (Global Environment Outlook 3), os cenários são muito semelhantes ao dos estudos anteriores. Os cenários 

desenvolvidos para o GEO-3 possuem uma abordagem ambiental, mas reconhecem que não é possível discutir o meio 

ambiente sem também considerar o que pode estar acontecendo nas esferas social e econômica. Assim, reúne e entrelaça 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
do uso da terra para um horizonte de 22 anos, a partir de 2009, ano no qual foi aplicado, até 2030. Ele avalia 12 categorias de produtos agropecuários, considerados 

pelos responsáveis pelo desenvolvimento do modelo os mais relevantes: soja, milho (primeira e segunda safras), algodão, arroz, feijão (primeira e segunda safras), 

cana-de-açúcar, florestas de produção, pecuária bovina de corte e de leite, frangos, ovos e suínos. As projeções foram realizadas inicialmente para macrorregiões 

agrupadas pela divisão política e pela ocupação pelos biomas brasileiros, sendo posteriormente desagregada para adequação às microrregiões do IBGE (PALERMO, 

2001; NASSAR et al., 2010; ICONE, 2012).   
41 As simulações foram realizadas para o Brazil Low-Carbon Country Case Study (encomendado pelo Banco Mundial: THE WORLD BANK, 2010). Os 

procedimentos estão disponíveis em Modelagem de Uso e Mudanças de Uso da Terra e Contabilidade das Emissões Associadas (SOARES-FILHO, 2010).  
42 Com base na experiência e no trabalho de outras iniciativas de cenários, como as do Global Scenario Group (Grupo Global de Cenários) (em RASKIN & KEMP-

BENEDICT, 2002), foi criado um conjunto de quatro cenários para o GEO-3. Para cada um desses cenários, há uma narrativa geral – “História de quatro futuros” – 
que descreve o futuro nos próximos trinta anos de forma predominantemente qualitativa, fornecendo perspectivas tanto regionais como mundiais. Para obter mais 

detalhes da análise de cenários do GEO-3, ver o anexo técnico deste capítulo (página 422). O capítulo termina com “Lições do futuro”, uma discussão sobre lições 

importantes que surgem da análise de cenários para uma futura elaboração de políticas relevantes em termos de meio ambiente. Antes de embarcar na jornada através 

desses possíveis futuros, no entanto, vale conhecer as importantes suposições que os sustentam e de que forma agem como forças motrizes por trás dos cenários. 



 

141 

 

Modelos e/ou Cenários Descrição 

GEO-3 

(Cont.) 

os elementos de debate e ação sobre a questão do meio ambiente e se propõe a fornecer perspectivas mundiais e 

regionais sobre o meio ambiente passado, presente e futuro, junto com exemplos significativos de dentro das regiões, a 

fim de formar uma avaliação abrangente e integrada. Trabalha com abordagem qualitativa como primordial e a 

abordagem quantitativa como secundária. Cenários elaborados para escala global, onde é possível verificar algumas 

informações sobre a Amazônia. Situação crítica é apresentada no cenário “Mercados em Primeiro Lugar” em que a 

biodiversidade está ameaçada em quase 72% da superfície de terra em 2032. A situação é especialmente grave em partes 

da Amazônia (GEO-3, 2002; 2004). 

 

GEO Brasil 2002  O estudo GEO Brasil 2002 tomou apenas dois cenários: “Tendencial” e “Desejado”. O cenário “Tendencial” é 

consequência da análise das Pressões e Impactos atuais extrapoladas. O cenário “Desejado” é consequência da aplicação 

de “políticas de proativas” sobre o estado atual (algo semelhante ao cenário “Reforma Política” ou “Foco na Política” 

dos estudos anteriores) focados na aplicação do conceito de Desenvolvimento Sustentável e são definidas ações de 

gestão de forma integrada considerando a “Avaliação Ambiental Estratégica” de Políticas, Planos e Programas. Essa 

nova forma de gestão recebe o nome de “Gestão Ambiental Estratégica”. Nela há uma ampla difusão de informações e 

uma participação equilibrada dos diferentes atores sociais. Como decorrência haveria uma aplicação de programas e 

acordos de forma efetiva e com isso as pressões sobre as áreas urbanas e a Amazônia (GEOBRASIL, 2002). 
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Outros estudos podem ser mencionados. Destaca-se o trabalho de KILLEEN et 

al. (2004) sobre mudanças de uso e cobertura da terra em Chiquitanía (Santa Cruz, 

Bolívia) sobre terras indígenas, propriedade privada e fronteira agrícola. Esse estudo é 

interessante e é a base do tutorial (IDRISI, 2009) do Land Change Modeler disponível 

no software de SIG Idrisi.  

Há trabalho interessante sobre Políticas Públicas e Mudanças de UCT no sudeste 

da Amazônia Peruana (CHAVEZ, 2009). 

 Existem também experiências na Amazônia de mapeamento participativo, ou 

cenas ambientais, como sumariadas em VIANA (2010 apud FOLHES, 2010). 

Experiências na construção de cenários propriamente ditos, como objetivo final, 

principalmente, através de métodos participativos, são menos comuns na Amazônia. 

Destaca-se o trabalho de GOMES (2008) sobre Modelagem Participativa da Gestão do 

Uso do Solo para Empoderamento Local. 

 De acordo com FOLHES (2010), VIEIRA PAK (2008) combinou cenários 

qualitativos ao modelo quantitativo de multiagentes TransAmazon visando a partir da 

adoção de métodos participativos promover um diálogo entre atores locais com poder de 

decisão e cientistas. Tal diálogo deveria melhorar os resultados dos modelos e cenários 

gerados, que, por fim, criariam reflexões para a orientação de políticas públicas. 

FOLHES (2010), em seu estudo, objetivou cenários ambientais, de mudanças de 

uso da terra, na Amazônia e explorou uma abordagem participativa e multiescala no 

PAE Lago Grande, em Santarém (no Pará) (buscou-se contribuir com os estudos 

desenvolvidos no âmbito do MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia –; e da Rede 

Temática de Pesquisa em Modelagem Ambiental da Amazônia – Geoma), levando em 

consideração a complexidade dos processos sociais e institucionais em curso na  

Amazônia. Do mesmo modo, combinou modelos qualitativos e quantitativos de 

mudanças no uso da terra  

  Por fim, há disponível o estudo cujo título é “Pecuária na Amazônia: tendências 

e implicações para a conservação ambiental” (ARIMA, 2005). Este livro – baseado em 

revisão da literatura e em análises inéditas de dados secundários coletados pelos seus 

autores – analisa os fatores que levaram ao rápido crescimento da pecuária na 

Amazônia, avalia os cenários do futuro dessa atividade na região e propõe políticas que 
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têm o potencial de conciliar o desenvolvimento da pecuária
43

 com a conservação 

ambiental. Sobre regiões e potenciais estratégias para expansão da pecuária, em todos os 

cenários, aproximadamente 70% das áreas onde o preço seria potencialmente atrativo 

para a pecuária estavam fora de Unidades de Conservação em 2005. Cerca de metade 

desta área ainda era florestada, perto de 30% eram de vegetação nativa não-florestal e o 

restante já estava desmatado em 2004. Portanto, haveria uma grande área florestada 

sujeita à expansão da pecuária em qualquer cenário. Contudo, deve-se frisar que a 

projeção do preço pago ao produtor não é suficiente para indicar aonde a produção irá 

de fato se expandir. Assim, como a conjugação dos fatores discutidos acima envolve 

incertezas (intensificação da produção nas áreas já desmatadas ou desmatamento de 

novas áreas?), seria possível discutir cenários qualitativos prováveis considerando a 

força de algumas tendências e de situações já estabelecidas. Para ver mais detalhes dos 

mapas com as projeções do preço potencial pago ao produtor (na porteira da fazenda), 

de acordo com os cenários, ver ARIMA (2005).  

 

4.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Inicialmente, sobre o marco teórico, buscou-se apresentar as definições de uso e 

cobertura da terra e a relevâncias das nomenclaturas das classes, fundamentais para 

estudos comparativos. Constatou-se que uso e cobertura são termos indissociáveis. 

Percebeu-se também que independente das tipologias apresentadas, modelos 

distintos atendem objetivos de pesquisa distintos. O mais importante é entender, 

portanto, que cada modelo aplicado às mudanças de UCT, em etapas inicias, deverá 

estabelecer seu objetivo a partir do qual, suas características serão definidas. Incluindo 

aí a etapa de mapeamento de uso e cobertura da terra, ou seja, de construção da base 

temática. O processo de abstração da realidade, por exemplo, associado ao processo de 

classificação e/ou escolha da escala deverão estar interligados aos objetivos que foram 

previamente estabelecidos. 

As mudanças de UCT representam uma preocupação de ontem e hoje e tem sido 

tema de diferentes conferências ambientais ao redor do mundo. A principal motivação 

                                                             
43 Para a definição das prováveis regiões de expansão da pecuária, entre outras variáveis, considerou-se 

uma projeção dos potenciais preços pagos ao produtor (preço na fazenda) como uma variável substituta 

da renda da pecuária. Essa simulação considerou também o asfaltamento de rodovias federais e o controle 

da febre aftosa, que permitiria a exportação nos principais portos da região. 
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para inclusão desse tema nessas discussões ambientais globais tem sido o 

desmatamento, processo preocupante e que tem gerado intensa degradação e diversas 

implicações ambientais que variam de acordo com as escalas, incluindo conflitos, que 

variam da mesma forma. 

Os conflitos ambientais provenientes das mudanças de uso e cobertura da terra 

devem ser compreendidos dentro dos diferentes contextos históricos, políticos, 

econômicos e espaciais pelos quais atravessou a área em questão, que deve ser integrada 

em diferentes escalas. PIRES DO RIO & GALVÃO (1996) expõem que a noção de 

gestão deve assumir hoje uma conotação mais ampla, onde a gestão ambiental é 

apresentada como palavra-chave para as estratégias de empresas e de atores públicos. 

Entende-se que a gestão ambiental "não pode ser apreendida em sua totalidade fora do 

contexto processual da organização do espaço, que é social e histórica", a abordagem 

geográfica pode trazer elementos de reflexão, sobretudo no que diz respeito às escalas e 

às estratégias de intervenção no espaço, ao processo de tomada de decisão e às 

imposições de atores institucionalizados.  

A crítica produzida também tem conduzido, recentemente, às reflexões teóricas 

sobre UCT, bem como a preocupação ambiental para as questões sociais, mostrando a 

tendência atual de orientação desses estudos, segundo o conceito de justiça ambiental 

(IBGE, 2006). A respeito do marco metodológico, é preciso entender como funcionam 

as mudanças (a partir de pensamento sistêmico; destacam-se, eventos, padrões e 

estruturas, que precisam ser levadas em consideração). Em seguida, a partir desse 

entendimento, aplicar tais princípios ao processo de modelagem e construção de 

cenários de UCT.  

Ainda sobre essa parte, foi possível constatar que existem diferentes tipologias, 

como citadas nos cenários futuros, para os modelos de mudanças. Algumas delas foram 

destacadas por conta das necessidades metodológicas do presente estudo. São eles: os 

modelos do tipo espaciais (como os sistemas ambientais possuem expressão territorial, 

os modelos em questão configuram representações espaço-temporais que podem ser 

desenvolvidas sobre plataformas de sistemas de informação geográfica – SIG) e 

temporais (estáticos e dinâmicos, sendo entendidos de duas formas: em sua concepção 

e em sua representação). 

Diante de tal quadro, surge a pergunta: Como fazer a implementação da 

modelagem de mudanças proposta seguindo tais parâmetros? Os detalhes serão 
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revelados no capítulo 5, especialmente sobre algumas abordagens até agora não citadas, 

pois não há na literatura pesquisada sobre construção de cenários e modelos de 

mudanças e/ou de simulação, sendo esse, um dos aspectos inovadores da presente tese. 

Apesar da diversidade, a prática de planejamento brasileiro tem selecionado 

métodos que enfocam demasiadamente as mudanças temporais e são ineficientes para 

debater à dinâmica espacial. Quando se deseja prognosticar e tomar decisões sobre a 

conservação, proteção e manejo é vital que o histórico do meio natural e do homem 

esteja alicerçado também no entendimento da dinâmica espacial regional (SANTOS, 

2004). 

De qualquer forma, esses destaques foram fundamentais para estabelecer alguns 

caminhos metodológicos, entre muitos, para construção de cenas espaciais, itens 

fundamentais para construção de modelo quantitativo de mudanças que, por sua vez, 

auxiliam e justificam as narrativas. Compondo-se assim, em sua totalidade, o ente 

cenário. 

O avanço das geotecnologias também ajudou na modelagem de mudanças. 

Fundamental para a construção de cenas, SANTOS (2004) e FLORENZANO (2007) 

destacam a importância do tema UCT para o planejamento ambiental, sendo 

assessorado pelas imagens de satélite, recorte metodológico utilizado, como 

instrumentos de análise e suporte à decisão. 

Deve-se enfatizar que a representação de fenômenos espaciais em ambiente 

computacional (matematicamente), ainda é feita, predominantemente de forma estática, 

uma vez que sua principal forma de abstração constitui-se no mapa
44

. No entanto, a 

maioria dos fenômenos, são inerentemente dinâmicos, e as representações estáticas 

comumente utilizadas em SIG não os capturam adequadamente no espaço. Dessa forma, 

BESER DE DEUS (2005a; 2005b) e PEDROSA & CÂMARA (2007) mencionam uma 

grande preocupação no desenvolvimento de técnicas e abstrações eficazes na 

representação adequada de fenômenos espaço-temporais dinâmicos. 

                                                             
44 Um recurso interessante para fazer isso são os mapas. Eles não são imprescindíveis para elaborar 

planejamento, mas são um bom instrumento de comunicação entre planejadores e atores sociais, pois 

permitem observar as localizações, as extensões territoriais de cada elemento que compõe a paisagem, os 

padrões de distribuição, as relações entre os componentes, e, principalmente, favorecem a síntese (IBGE, 

2006; SANTOS, 2007). 
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Outro destaque é que quanto maior o número de cenas construídas, os cenários 

podem ser estabelecidos com menos incertezas. Nesse caso, o principal desafio está em 

comparar um grande conjunto de dados de séries temporais com múltiplas imagens 

envolvidas: 

 
Sob o ponto de vista da ecologia da paisagem, a construção de 
cenários para planejamentos pode ser feita pela interpretação das 

mudanças ocorridas no uso da terra. As mudanças são refletidas nas 

alterações na proporção de tipos de uso da superfície, e pela 
interpretação do modelo de uso no espaço, em toda sua complexidade. 

Os pesquisadores Odum e Turner (1989) efetuaram estudos na 

alteração da paisagem por um período de 50 anos. Analisaram a 

evolução do ambiente natural e humano sobre regiões fisiográficas 
(montanhas, planície aluvial e planície costeira) caracterizadas pelos 

seus atributos naturais (altitude, precipitação) e que foram comparadas 

em relação às mudanças observadas. Estes autores mencionaram que a 
simulação e previsão de mudanças nas paisagens podem ser 

proveitosas para a interpretação da qualidade do meio [grifo meu] 

(SANTOS, 2004, p. 56). 

 

Sobre modelos de mudanças, a partir das referências estudadas, pode ser 

identificada uma convergência geral que representa tendências de estudos dentro do 

âmbito do tema UCT, explicitada a seguir: 

 
[...] 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 
subsistemas (e.g., ambiental, econômico, populacional e uso do solo); 

tratar adequadamente a questão da dinâmica temporal dos diferentes 

fatores/subsistemas envolvidos; lidar com mudanças tecnológicas; e 
incorporar o papel de políticas, tratados ou outros eventos que possam 

alterar rapidamente o rumo das mudanças” (AGUIAR, 2003, p. 24). 

 

Sobre construção de cenários de UCT, a tendência é a integração das abordagens 

quantitativas e qualitativas. A partir de modelos quantitativos construídos podem ser 

contadas as histórias do ambiente. Existem além destes apresentados muitos outros 

métodos e técnicas que podem auxiliar na construção de cenários.  
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A partir da apresentação do marco teórico e metodológico do tema UCT, 

buscou-se destacar uma área estratégica na qual estudos sobre UCT, especialmente para 

construção de futuros, vêm sendo desenvolvidos. Assim, insere-se o recorte amazônico. 

Especialmente sobre cenários futuros de UCT na Amazônia, estes precisam ser 

cuidadosos. BECKER (2001) ressalta assunto de extrema relevância, contudo, trata os 

termos cenários e modelos como idênticos. Segue trecho a seguir: 

 
Cenários são modelos temporais, no caso em pauta, espaço-temporais. 

Ora, sabe-se que o preço do uso de modelos é a eterna vigilância, na 

medida em que são instrumentos especulativos elaborados com um 
certo propósito, são sistemas simplificados correndo o risco de se 

distanciarem da realidade, e suas conexões internas e correlações 

podem ser inadequadas conduzindo a predições impróprias. 
(BECKER, 2001, p. 20). 

 

De acordo com BECKER (2001), alguns 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 

sociopolíticas 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 

plausíveis associados a cenários futuros.  

Analisando-se, por exemplo, o processo de ocupação da Amazônia, percebe-se 

claramente o fator decisivo das políticas públicas voltadas à ocupação do território 

implantadas a partir dos anos 60. Em síntese, é possível mencionar: 

 

Historicamente, dois modelos de ocupação territorial se contrapõem 

na Amazônia, embora ambos a partir de iniciativas externas: a) um 

modelo exógeno, baseado numa visão externa ao território, que afirma 
a soberania, privilegiando as relações com as metrópoles, e 

implementado por uma geometria de redes – vias de circulação e 

núcleos urbanos; b) um modelo endógeno, baseado numa visão interna 
do território, privilegiando o desenvolvimento local, e apoiado numa 

geometria de áreas. A ocupação regional predominou o modelo 

exógeno, através de investimentos públicos em infraestrutura e 

privados em agronegócios.  Hoje, contudo, por força das demandas de 
grupos locais, interesse nacional e pressões ambientalistas nacionais e 

internacionais, resgata-se o modelo endógeno em projetos 

territorialmente diferenciados, mediante relações locais-globais que se 
estabelecem por redes de informação. Ao mesmo tempo, o interesse 

nacional também resgata o modelo exógeno baseado em redes físicas 

[...]. Duas políticas públicas paralelas e conflitivas induzem esses 

modelos. A compatibilização de interesses conservacionistas e 
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desenvolvimentistas, ou seja, dos dois modelos, é fundamental para 

alcançar um desenvolvimento com sustentabilidade. (BECKER, 2001, 

p. 24) 

 

Frente ao exposto acima, os resultados do confronto entre os modelos exógeno e 

endógeno não serão homogêneos na região, em decorrência da diversidade das 

condições ecológicas, socioeconômicas, políticas e de acessibilidade (BECKER, 2001), 

e serão decisivos para delinear os estudos de futuro para a Amazônia. Assim, é 

importante considerar, para cenários na região, escalas que atendam sua diversidade 

regional considerando critérios espaço-temporais, com velocidades distintas de 

transformação e, por conseguinte, decisões diferenciadas. Bertha Becker tem dois 

estudos de importância, dentro desse contexto, um deles trata de cenários de curto prazo 

para o desenvolvimento da Amazônia (BECKER, 2000) e outro em que, já no título, ela 

questiona se é possível identificar modelos para projetar cenários (BECKER, 2001). São 

dois estudos relevantes que podem ser considerados contrapontos em relação aos 

estudos de previsão de LAURANCE et al. (2001). 

Além da complexidade regional espaço-temporal que deve ser levada em 

consideração ao se modelar processos de mudanças de UCT, outros elementos também 

são essenciais: disponibilidade, qualidade e diagnóstico detalhado de dados e 

informações para tal entendimento. 

 Os modelos de mudanças e os cenários servem, conforme já se analisou, como 

ferramentas úteis de planejamento regional e ambiental. Desde que esses planejamentos 

não fiquem restritos a eles mesmos, isolados da realidade e da situação tomadas como 

objeto dos estudos e do planejamento. As informações precisam apoiar a tomada de 

decisão; não o inverso. 

Mais um aspecto fundamental é que, trazendo a literatura de cenários futuros 

para entendimento do passado, emergem dessa perspectiva, desafios de construção de 

cenários de uso e cobertura da terra no que diz respeito à reconstituição de passados e 

estabelecimento de narrativas históricas sobre determinada problemática ambiental, no 

caso em questão, o desmatamento.  

Uma das recomendações de BACA (2002) em seu estudo é que a sua simulação 

estocástica, como foi desenvolvida, precisa incorporar outros processos, tais como os 

elementos condicionantes, história da paisagem, etc. 

Portanto, modelos de mudanças devem considerar, de forma integrada, passado, 

presente e futuro, como podem fazer, mais facilmente, as narrativas descritivas. 
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Uma observação muito relevante precisa ser levantada. A partir do jogo do "e 

se...", nos modelos de simulação (para fins de previsão), ao se fazer escolhas, pode-se 

ver as consequências que se seguem. O que surpreende é que o “e se” também pode ser 

aplicado ao passado para simulações ou reconstituições cartográficas – são 

aproximações de um passado num determinado instante de tempo do qual não se tem 

certeza absoluta de como esta disposta sua organização material no espaço. Entendendo 

modelos como aproximações, tanto para o passado quanto para o futuro: as incertezas 

são inerentes. 

Enfim, o próximo capítulo tratará de abordagens, tecnologias e instrumentos 

propostos pela presente tese (alguns consolidados e outros pouco ou nunca aplicados) 

para construção de cenários de UCT na Amazônia, com ênfase no desmatamento em 

diferentes perspectivas.  
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5. PROPOSTA METODOLÓGICA 

 

5.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 O presente capítulo apresenta a proposta metodológica para a construção de 

cenários pretéritos e futuros. O passado tem relevância, pois atua no entendimento da 

dinâmica da área e fornece as bases, em cenários, para o estabelecimento de diferentes 

futuros. Os cenários envolvem: narrativas com descrições e modelos de mudanças. 

 Sobre a organização do capítulo, inicialmente, são introduzidas abordagens, 

tecnologias e instrumentos que compõem a metodologia proposta.  

 Em seguida, são fornecidos seus parâmetros de construção metodológicos e 

operacionais.  Posteriormente, é apresentado o esquema geral da proposta metodológica 

que parte dos cenários pretéritos até os cenários futuros.  

 Por fim, é iniciada a aplicação metodológica, na bacia do Rio Acre, com as 

etapas metodológicas preliminares: levantamento; aquisição e tratamento, envolvendo a 

geração de insumos, ou seja, os dados de desmatamento; e pesquisa e validação de 

campo. 

 

5.2 ABORDAGENS, TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS 

 

Conforme evidenciado, alguns estudos necessitam do espaço e do tempo 

integrados para a realização de inferências sobre determinada problemática e que 

cenários espacializados podem ser instrumentos para tal.  

Diante desse quadro, a presente tese propõe a construção (incluindo análises) de 

cenários pretéritos, atual e futuros através da combinação de abordagens a partir de 

técnicas e instrumentos quantitativos associados às descrições qualitativas para dar 

conta das demandas das questões levantadas por meio de princípios de História 

Ambiental associada às Geotecnologias. 

De forma mais detalhada, a proposta acima de detecção inclui técnicas de 

construção de cenas ambientais com base em modelagem matemática (para 

reconstituição do passado e previsões do futuro), com suporte em alguns elementos de 

cartografia histórica (para cenas anteriores a década de 70) e com técnicas de 

classificação digital de imagens de satélite (para cenas posteriores a década de 70 até 

2010, considerado aqui, marco atual).  
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Para os modelos de simulação espaço-temporal (futuros), serão utilizadas 

técnicas markovianas e de redes neurais artificiais (com base em heurística).  

O meio de organização e análise desses dados é um Sistema de Informação 

Geográfica
1
 Temporal.  

Por fim, o estabelecimento de narrativas textuais contará com o suporte de 

alguns elementos de história ambiental ou do ambiente.  

De maneira elucidativa, as abordagens, tecnologias e instrumentos empregados 

estão disponíveis no Quadro 5.1.  

Também é possível observar mais detalhes sobre definições e procedimentos de 

tais componentes no Quadro 5.2. 

 

                                                             
1 Há muitos trabalhos publicados sobre SIG (Sistema de Informações Geográficas). Esta pesquisa não 

detalhou esse sistema, mas é possível dispor-se de ampla bibliografia sobre ele (ARONOFF, 1989; 

CÂMARA, 1996; BURROUGH & McDONNELL, 1998; ASSAD, 1993, entre outros). 
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Quadro 5.1 – Proposta Metodológica: Abordagens, Tecnologias e Instrumentos 

PROPOSTA METODOLÓGICA: ABORDAGENS, TECNOLOGIAS E INSTRUMENTOS 

Cenários 

Espacializados 
Abordagens 

Quantitativas Qualitativas 

Técnicas de Construção 

(Modelos Quantitativos) 

Meio de Organização e 

Análise 
Estabelecimento das Narrativas 

Pretéritos 

Quantitativa e Qualitativa 
(Combinadas) 

Cartografia Histórica 
(Temática) e Classificação 

Digital de Imagens 

SIGT (Sistema de Informação 
Geográfica Temporal) 

história do ambiente  
(princípios de História Ambiental) 

Atual 
Classificação Digital de 

Imagens  

Futuros 

Cadeias de Markov e Redes 

Neurais Artificiais (Método 
Heurístico Avançado) 

                              Integração Geotecnologias
2
 (Analógicas e/ou Digitais) 

  

 

 

 

 

                                                             
2 Como meio de integração das tecnologias e técnicas quantitativas, daí advém a importância do geoprocessamento (também chamado no Brasil de geotecnologias) com seu caráter 

transdisciplinar (ROCHA, 2000). São aplicadas não só nas ciências naturais, mas também com crescente popularização nas ciências humanas e sociais (LIVERMAN et al., 1998 apud 

SOARES-FILHO et al., 2008) com suas diferentes técnicas e tecnologias que buscam processar dados (extraídos do “mundo real” em modelos) em informação geográfica e/ou espacial com 

o intuito de realizar análises espaciais para a tomada de decisão. Pode-se dizer que, hoje, o aspecto inovador no geoprocessamento está na sua forma digital de processamento, 

armazenamento e análise de grande quantidade de dados que, devido a sua complexidade, seriam praticamente inviáveis de serem tratados, utilizando métodos analógicos e/ou tradicionais. 
Contudo, em períodos passados (e ainda hoje), ele também atuou de maneira analógica, considerando que a busca por transformar dado em informação espacial não é algo recente. As 

geotecnologias, que compõem o Geoprocessamento, englobam, de forma isolada ou em conjunto (SANTOS, 2011): Sistemas de Informações Geográficas – SIG, Sensoriamento Remoto – 

SR, entre outras. As técnicas de destaque podem ser citadas aquelas relacionadas ao Processamento Digital de Imagens de Sensoriamento Remoto (incluindo a Classificação Digital de 

Imagens). 
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Quadro 5.2 –  Proposta Metodológica: Abordagens, Tecnologias e Instrumentos (Detalhamento) 

Procedimento Descrição 

 

Abordagens 

Quantitativa e  

Qualitativas 

(Combinadas) 

A abordagem quantitativa refere-se às visões de futuro através de informações numéricas. A abordagem qualitativa refere-se às narrativas (termo 

utilizado para os cenários pretéritos e atual) e storylines (para cenários futuros que são tipos de narrativas textuais que representam uma forma de falar 

sobre o futuro, especificando tendências de forças direcionadoras na determinação de mudanças). Em vistas da complexidade e incerteza das questões 
ambientais, que envolvem interações complexas entre sistemas naturais e sociais, a construção de cenários requer abordagens que transcendem os limites 

dos modelos quantitativos convencionais, nos quais o funcionamento do sistema é conhecido e persistente. Previsões probabilísticas dão conta de 

traduzir futuros diferentes que podem emergir. Narrativas descritivas, por outro lado, podem dar voz a importantes fatores moldando valores, 
comportamentos e instituições fornecendo uma perspectiva mais ampla do que a modelagem computacional tradicional, por exemplo, faria sozinha. 

Nessa abordagem, a construção de cenários pressupõe a integração de variáveis políticas e ambientais em procedimentos estruturados, sendo possível, 

portanto, a combinação de componentes quantitativos e qualitativos (FOLHES, 2010). Mais informações, ver seção 3.5.1. 

Técnicas de Construção 

Classificação 

Digital de 

Imagens 

É o processo de extração de informações a partir de imagens para reconhecer padrões e objetos homogêneos. São utilizadas em Sensoriamento Remoto 

para mapear áreas da superfície terrestre que correspondem aos temas de interesse. O primeiro passo, em um processo de classificação multiespectral,
3
 é 

o treinamento. Treinamento é o reconhecimento da assinatura espectral das classes. Existem basicamente duas formas de treinamento: supervisionada e 

não-supervisionada. Quando existem regiões da imagem em que o usuário dispõe de informações que permitem a identificação de uma classe de 

interesse, por exemplo, desmatamento, o treinamento é dito supervisionado. É importante que a área de treinamento represente uma amostra homogênea 

da classe respectiva. Quando o usuário utiliza algoritmos para reconhecer as classes presentes na imagem, o treinamento é dito não-supervisionado. A 
técnica de classificação multiespectral "pixel a pixel"

4
 mais utilizada em sensoriamento remoto é a máxima verossimilhança (MAXVER). MAXVER é  

um método que considera a ponderação das distâncias entre médias dos níveis digitais das classes, utilizando parâmetros estatísticos. Os conjuntos de 

treinamento definem o diagrama de dispersão das classes e suas distribuições de probabilidade (desenvolvida com base na estatística Bayesana), 
considerando a distribuição de probabilidade normal para cada classe do treinamento. De forma mais elucidativa, este classificador avalia a 

probabilidade de um determinado pixel pertencer a uma categoria a qual ele tem maior probabilidade de associação. O método está presente em vários 

SIGs, mas o uso deste classificador apresenta algumas dificuldades na estimação de parâmetros, em especial, a matriz de covariância. Além disso, para 
que produza bons resultados, é necessário definir muito bem as áreas (não contaminadas) de treinamento, requerendo a seleção de muitos pixels 

(ERBERT, 2001; INPE 2002b). Como técnica de construção de cenas, inputs essenciais, para estabelecimento de cenários espacializados, a classificação 

digital de imagens é um recurso bastante útil nesse processo. Mais informações, ver a seção 4.3.4.1.  

  

                                                             
3 As técnicas de classificação aplicadas apenas a um canal espectral (banda da imagem) são conhecidas como classificações unidimensionais. Quando o critério de decisão depende da 
distribuição de níveis de cinza em vários canais espectrais as técnicas são definidas como de classificação multiespectral (INPE, 2002b). 
4 Utilizam apenas a informação espectral de cada pixel para achar regiões homogêneas (INPE, 2002b). 
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Quadro 5.2 –  Proposta Metodológica: Abordagens, Tecnologias e Instrumentos (Detalhamento) (Continuação) 

Procedimento Descrição 

 

Técnicas de Construção 

Cartografia 

Histórica 

(Temática) 
 

É uma especialidade da Cartografia que tem como enfoque as características temporais das representações cartográficas, assim como seu estudo, 

construção e utilização. A priori, podem ser do âmbito da Cartografia Histórica os trabalhos que: utilizam mapas antigos como referências e/ou a 

construção de mapas históricos como fontes de informações para estudos espaço-temporais. É uma antiga prática humana de reflexão sobre o espaço e, 
por tal razão, deve ser utilizada criticamente, na tentativa do entendimento da construção do espaço geográfico ao longo do tempo. Com relação à análise 

geográfica, a Cartografia Histórica tem potencial para mostrar toda a evolução da ocupação de áreas (KNAUSS, 1997; MENEZES et al., 2005; 

ROSSATO, 2006). Em suma, ela busca contar e entender a história a partir de mapas. Aqui, incluiu-se o termo “temática”, pois ela pode ser utilizada 
como técnica para reconstruir temas pretéritos.  

 

Cadeias de 

Markov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algumas ferramentas para construção dos modelos preditivos utilizam como base as Cadeias de Markov. Os processos markovianos são modelados 

formalmente pelos modelos de Markov, que são sistemas de transições de estados, onde os estados são representados em termos de seus vetores 
probabilísticos, que podem variar no espaço-tempo (discreto ou contínuo), e as transições entre estados são probabilísticas e dependem apenas do estado 

corrente (presente). Sendo assim, estão baseados na premissa de que existe uma dependência entre um acontecimento e o seu anterior. Se o espaço de 

estados é discreto (enumerável), então o modelo de Markov é denominado de Cadeias de Markov. As Cadeias de Markov
5
 são uma formalização, como 

uma máquina de mudança de estados, de modelagem empírica de sistemas que descrevem o mesmo como um processo estocástico (em teorias de 

probabilidade). A Matriz de Transição (MT), baseada em Markov, é uma matriz quadrada MxM, estocástica, em que os elementos representam a 

probabilidade de mudança de um tema para outro. A MT compreende uma representação matemática das cadeias de Markov (MARKOV, 1971; 
HARVEY, 1974; SILVA & SOUZA, 1992; HAYKIN, 2001; BRIASSOULIS, 2000; BACA, 2002; BACA et al., 2007; PEDROSA E CÂMARA, 2007; 

CONSTANTINOU, 2007; GRIGOLETTI, 2012). 

 

As Cadeias de Markov podem ser utilizadas para previsões de mudanças de uso e cobertura da terra. Por exemplo, são consideradas diferentes classes de 
uso e cobertura da terra em dois instantes de tempo: o atual e o anterior. As probabilidades de transição são derivadas de amostras relativas a esses 

instantes de tempo. Essa seleção é fundamental, pois ela vai definir os futuros, a partir da amostra apresentada. Através da alteração observada no tempo 

“t” e no tempo “t+1” faz-se a previsão para o futuro. Se as taxas de mudanças se mantiverem, a matriz é dita estacionária e basta uma matriz de transição 
para prever toda uma série histórica de dados. Conforme foi mencionado, as Cadeias de Markov assumem que o estado futuro do sistema depende 

apenas do seu estado presente e das possibilidades de transição, sendo independente da trajetória que o levou àquele estado. Este modelo não ignora o 

passado, mas assume que toda a informação do passado está concentrada no presente estado do sistema (SOARES-FILHO, 1998; BACA et al. (2007); 

RUHOFF et al., 2010).   
 

As principais vantagens das Cadeias de Markov são a simplicidade operacional e matemática do modelo aliadas à facilidade com que podem ser 

aplicadas a dados provenientes de sensoriamento remoto e implementadas em GIS. As principais limitações incluem o fato do modelo não explicar o 
fenômeno (por que) e ser limitado na resposta espacial (onde e/ou quanto). No entanto, o modelo pode fazer previsões (quando) desde que os processos 

sejam estacionários (RUHOFF et al., 2010). São técnicas de construção que auxiliam na construção de cenas futuras. 

                                                             
5 Em matemática, a cadeia de Markov é um caso particular de processo estocástico com estados discretos e apresenta a propriedade markoviana, chamada assim em homenagem ao 

matemático Andrei Andreyevich Markov. A definição desta propriedade, também chamada de memória markoviana, é que os estados anteriores são irrelevantes para a predição dos estados 

seguintes, desde que o estado atual seja conhecido (MARKOV, 1971; BACA, 2002; CONSTANTINOU, 2007).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Matemática
http://pt.wikipedia.org/wiki/Processo_estocástico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Andrei_Andreyevich_Markov
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Quadro 5.2 –  Proposta Metodológica: Abordagens, Tecnologias e Instrumentos (Detalhamento) (Continuação) 

Procedimento Descrição 

 

Técnicas de Construção 

Redes Neurais 

Artificiais 

(RNAs) 

O homem elaborou tecnologias inspiradas na “Natureza”; já existem câmaras fotográficas inspiradas no sistema ocular humano, robôs como imagem do 

próprio homem, etc. Criaram-se, também, sistemas inteligentes inspirados nas características do comportamento humano, tais como aprendizado, 

raciocínio, evolução e adaptação. Entre essas técnicas, encontram-se as RNAs, inspiradas na estrutura do cérebro humano (BACA, 2002). 
 

São técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado na estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem 

conhecimento através da experiência
6
 (CARVALHO,1999).  

 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) comportam elementos similares ao do neurônio biológico e, principalmente, têm algumas características similares 

(WASSERMAN, 1993; HAYKIN, 1994; FAUSETT, 1994 apud BACA, 2002). 

 
A maioria dos modelos de redes neurais possui alguma regra de treinamento, onde os pesos de suas conexões são ajustados de acordo com os padrões 

apresentados (sinais). Em outras palavras, elas aprendem através de exemplos. A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de 

aprender e com isso melhorar o seu desempenho. Isso é feito através de um processo iterativo de ajustes aplicado a seus pesos, o treinamento. O 
aprendizado é efetuado através de algoritmo de aprendizado que são um conjunto de regras bem definidas para a solução de um determinado problema. 

Existem muitos tipos de algoritmos de aprendizado específicos para determinados modelos de redes neurais. O aprendizado ocorre quando a rede neural 

atinge uma solução generalizada para uma classe de problemas. As formas de aprendizado podem ser subdivididas em: supervisionadas; não 

supervisionadas. No aprendizado supervisionado são apresentadas à rede um conjunto de padrões de entrada e seus correspondentes padrões de saída. 
Durante os processos sucessivos, a rede realiza um ajustamento dos pesos das conexões entre os elementos de processamento, segundo alguma lei de 

aprendizado (algoritmo), até que o erro entre os padrões de entrada e saída esteja abaixo de um valor mínimo desejado. Dentre os algoritmos de 

aprendizado supervisionado os mais utilizados está o Backpropagation (HETCH-NIELSEN, 1989; CÂMARA et al. 2001). 
 

As RNAs têm sido aplicadas com sucesso no manuseio e na análise de problemas complexos em diferentes áreas do conhecimento cientifico e da 

engenharia, incluindo o campo das ciências ambientais. As redes neurais podem ser estruturadas de modo que sejam particularmente adequadas para a 
solução no processamento de problemas com padrões não-lineares, em que os dados são afetados por tipos de incerteza (CHRISTOFOLETTI, 1999). 

 

Estabelecendo-se uma combinação entre as técnicas preditivas citadas, associando as Cadeias de Marvov às RNAs, é possível potencializar a resposta do 

“onde” ao permitir especificar a alocação espacial de situações porvindouras.  
 

Portanto, são técnicas efetivas de construção que auxiliam na geração de cenas futuras. 

 

                                                             
6 Tipo de método heurístico: uma busca contínua e empírica, com vários ótimos locais, cujo resultado é o melhor que se pode encontrar sob determinadas condições. Baseado em 

aprendizado e testes empíricos (BUENO, 2009). 
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Quadro 5.2 –  Proposta Metodológica: Abordagens, Tecnologias e Instrumentos (Detalhamento) (Continuação) 

Procedimento Descrição 

 

Meio de Organização e Análise 

SIGT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde o início da década de 90 já havia estudos sobre a necessidade da inserção de informações temporais em SIG. O assunto do Tempo em Sistemas de 

Informações Geográficas ou do SIGT normalmente envolve questões de como armazenar e manipular a informação temporal com a informação espacial 

em um banco de dados digital. A exibição desta informação é endereçada de forma menos frequente, porque um SIG usa mapas como exibição da 
informação geográfica. Desta forma, um SIG tem que tratar o tempo, como já faz com o espaço. ROCHA (2001) afirma que a riqueza de possibilidades de 

análise que envolvem um sistema de informação geográfica só é plenamente atingida quando considerados os aspectos temporais dos dados, sejam esses 

espaciais ou não. Diversos trabalhos (LANGRAN, 1993; KOEPPEL & AHLMER, 1993; CLEMENTINE & FELICE, 1994; KEMP & KOWALCZYK, 
1994; PEUQUET, 1994; 1995; 1999; 2002; SILVA & SOUZA, 1996; MEDEIROS & BOTELHO, 1996; VASILIEV, 1997; FARIA & MEDEIROS, 1998; 

GORALWALLA et al., 1998; CHOMICKI & REVESZ, 1999; PARENT et al., 1999; SELLIS, 1999; ROCHA, 2001; BESER DE DEUS, 2005a e b; entre 

outros) foram ou estão em desenvolvimento nesta área, tentando minimizar as diversas questões existentes na abordagem espaço-temporal de um SIG. 
Enfatizando-se aspectos sobre simbologia em mapas espaço-temporais e visualização de dados ou aspectos de animação cartográfica, podem ser sugeridos 

alguns autores, como VISVALIGAM (1994) e PETERSON (1995). Desta forma, em linhas gerais, é um meio de organização e análise interessante para 

estudos espaço-temporais quando se torna viável a inserção de aspectos temporais em SIGs. 

 

Estabelecimento das Narrativas 

História 

Ambiental 

Pode-se dizer que esta representa uma abordagem que sintetiza muitas contribuições e cuja prática é inerentemente interdisciplinar. A sua originalidade está 

na sua disposição explícita de “colocar a sociedade na natureza” (termo empregado em CRONON, 1983, e em WORSTER et al., 1990) e no equilíbrio com 

que busca a interação, a influência mútua entre sociedade e natureza (DRUMMOND, 1991). De acordo com Oliveira (2006) a história ambiental7,8
 está se 

tornando um novo paradigma para se estudar a natureza. No planejamento ambiental, estão surgindo novas maneiras de se pensar o meio ambiente. São 

várias as possibilidades
9
 de se abordar o tema. A história ambiental é uma dessas novas vertentes, indo contra um pensamento positivista e reducionista. É 

uma tentativa interdisciplinar de se entender o meio ambiente, ligando-o à história, e, a história, a ele. Então é possível questionar: poderíamos saber a 
história de um lugar a partir da análise das transformações do homem no meio ambiente? Oliveira (2006) afirma que sim. Seriam, na verdade, duas visões. 

A primeira vai enfocar a história dessa transformação. A outra buscará entender como as transformações alteraram a história. Tem-se, assim, uma história da 

natureza contada pelos homens e uma história dos homens contada pela natureza, sendo que ambas se complementam. Na história ambiental, o horizonte é 

maior, já que a história da transformação do ambiente se confunde com a própria história do homem. Não é tarefa pequena, e os desafios são muitos.  
Assim, a história ambiental, muito utilizada para narrar o passado, será entendida aqui, como história do ambiente voltada para o ontem e, a partir de 

cenários futuros, subsidiará a história ambiental do porvir. Destacam-se, como elementos dessa abordagem para a proposta em questão: a noção de 

integração (parcial) dos tempos (natural e o social), a manipulação de fontes históricas ambientais exclusivas e/ou primárias, o ente ambiental como ator 
principal da narrativa e os impactos ambientais ao longo do tempo. 

                                                             
7 Há referências relevantes sobre História Ambiental. Entre elas, podem ser citadas: BRAUDEL (1983; 1990; 2000), CRONON (1983), WORSTER (et al., 1990), DRUMMOND (1991), 

ADONIAS (1993), HERRERA (1994), WILLIAMS (1994), KNAUSS (1997), OLIVEIRA (2006),  entre outras. 
8 A maneira mais provocativa de colocar o significado da história ambiental é considerar o fator tempo. (...) A história ambiental, conforme praticada hoje em dia em alguns países como os 
EUA, França e Inglaterra, resulta de um projeto “reformista”. É uma reação a essa pressão de ajustar os ponteiros dos relógios dos dois tempos, ou natural e o social. Pode-se citar como um 

destaque dentro dessa abordagem, algumas obras de BRAUDEL (1983; 1990; 2000). 
9 Por exemplo, a abordagem proposta pela História Ambiental, pode colaborar, através de mudanças de uso e cobertura da terra, na identificação de patrimônios naturais, localizados em 

diferentes escalas de análise, assim, subsidiando também o planejamento ambiental.  
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5.3 PARÂMETROS PARA CONSTRUÇÃO 

 

5.3.1 PARÂMETROS METODOLÓGICOS 

 

 Os cenários ambientais construídos são de uso e cobertura da terra, 

especialmente de desmatamento. 

Alguns parâmetros metodológicos precisam ser mencionados, especialmente 

sobre o recorte de estudo, níveis de concepção/análise, representações e escalas de 

construção (responsável pela visibilidade do fenômeno) no processo de construção de 

cenários: 

 

I. Recortes de Estudo (tem o intuito aqui de orientar o levantamento bibliográfico 

e apoiar no conhecimento do objeto de estudo). Para tal, foram consideradas os 

seguintes recortes: 

a. Recorte Regional Geral do Estudo: Região Amazônica; 

b. Recorte Regional Específico de Estudo: MAP (envolve Madre de Dios, 

no Peru; Acre, no Brasil; e Pando, na Bolívia); 

c. Unidade Básica de Análise: Bacia Hidrográfica do Rio Acre. 

 

II. Níveis de Concepção/Análise (representa o nível analítico e aprofundamento do 

estudo):  

a. Nível Mínimo: Município (ou parte na bacia); 

b. Nível Intermediário: Microrregião ou Regional de Desenvolvimento 

(adaptadas para o recorte da bacia hidrográfica); 

c. Nível Máximo Relacionado: Bacia Hidrográfica; 

d. Nível Temporal Básico: Período (mais detalhado, ou seja, recortes 

temporais dentro dos períodos poderiam ser chamados de ciclos – não 

necessariamente associados a processos cíclicos). 

 

III. Representações (formato dos modelos): 

a. Representação do Tempo: Espiral; 

b. Representação do Espaço: Mapas. 
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IV. Escalas de Construção (visibilidade do Fenômeno): 

a. Geográfica (análise): Regional 

b. Cartográfica
10

 (representação): as bases cartográficas para construção 

dos cenários variam entre 1:100.000 (base cartográfica) e 1:250.000 

(baseadas em algumas informações temáticas do ZEE/AC, Fase II, 

2006). Deve-se ressaltar que há erros associados quando as duas escalas 

são compatibilizadas. Já os dados espacializados de desmatamento, 

foram estimados a partir de imagens com resolução espacial de 80 

metros (para as imagens de 1975 e 1977), 30 metros (imagens de 1984 e 

entre 1988 e 2010) e previstos além do intervalo com resolução espacial 

de 150 metros (no módulo LCM – essa resolução foi adotada para otimizar o 

processamento e o armazenamento dos dados). Os resultados foram 

reamostrados para fins comparativos. Os de 30 metros para histórico, 

diagnóstico e validação. Os de 150
11

 metros para modelos futuros (testes 

e prognóstico). Especialmente para o período histórico antes de 1970, 

para o qual foram utilizadas técnicas de cartografia histórica, o tamanho 

mínimo da célula foi de 1 hectare   - tamanho mínimo médio estimado 

das colocações, a partir da unidade do seringal, existentes na época.  

c. Cronológica/Prazo (Futuro) (1904 – 2030) com resolução temporal 

adotada anual (de acordo com disponibilidade de dados e generalizada 

em períodos de tempo). A justificativa do início, 1904, encontra-se nas 

narrativas das cenas pretéritas (seções 1.4 e 6.4). Para futuro, a escala de 

tempo é classificada como longo prazo (estende-se, aproximadamente, 

por 20 anos: até 2030). 

d. Histórica: Tempo intermediário
12

.  

e. Escala Espaço-Temporal: Tempo Intermediário/Regional proposto por 

BECKER (2001) para estudos na Amazônia. 

 

                                                             
10 Esse tópico inclui o assunto resolução (mais detalhes, ver MENEZES & COELHO NETTO, 1999). 

11 O pixel tem 2,25ha. No Acre, a maior parte do desmatamento está acima de 3 ha. Sendo assim, a 

resolução para previsões cobre tal situação.  
12 Tempo proposto por Braudel (1983): é o tempo social, é o tempo das estruturas, ou seja, dos sistemas 

econômicos, dos estados e das sociedades, ou seja, no tempo de gerações e mesmo de séculos, mas que 

podem também ser carregados pela corrente da história. Outro enquadramento possível, de detalhe, seria a 

definição de tempos breves, de Le Goff (1985), em que se delimita um tempo por um nascimento e uma 

morte de eventos. 
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Para as análises espaço-temporais, foram considerados os limites de 2004 (ver 

Apêndice B) para fins comparativos. Entende-se que muitos desses limites não existiam 

ou não estavam consolidados em alguns períodos de análise, porém, assume-se de que 

se trata da área ocupada pelo recorte político atual. 

Aqui, a visão de tempo é aquela intitulada de tempo espiral (forma de mola). 

Parte-se do pressuposto que a história não se repete, contudo, empiricamente tem-se a 

noção de que os eventos são recorrentes, similares, que se repetem igualmente em 

essência, e, em alguns casos, em formas análogas. Contudo, ocorrem em outro instante 

de tempo – diferente do circular em que se retorna ao instante inicial. Tomando como 

base o fluxo temporal tradicional, utilizar-se-á a história para construção de cenários 

com o entendimento de sua temporalidade espiralada (conforme se discutiu na seção 

2.4.2). Esses são os princípios fundamentais para a modelagem de mudanças pretendida 

que orienta o tratamento dos eventos passados, presentes e futuros.  

 

5.3.2 PARÂMETROS OPERACIONAIS 

 

Os procedimentos técnico-operacionais utilizados para construção dos cenários e 

aspectos correlatos foram os seguintes: pacote de programas ArcGIS 9.3 (para 

estruturação
13

 do banco de dados espaço-temporal, construção das cenas pretéritas e 

atual, integração das camadas trabalhadas, análises espaço-temporais vetoriais e saídas 

gráficas, como animação cartográfica com suporte em Flash), Envi (para classificação 

digital de imagens) e funcionalidades do Idrisi (para construção das cenas futuras e 

demais análises espaço-temporais matriciais). Detalhes, a seguir: 

 

 software GIS Idrisi 32, version Taiga © The Clark Labs for Cartographic 

Tecnology and Geographic Analysis; 

 software ArcGIS/ArcGRID, version 9.3 © Environmental Systens 

Research Institute, Inc; 

 software ENVI, version 4.6.1 © ITT Visual Information Solutions; 

 software Adobe Flash, version CS4 Professional © 2008 adobe systems 

incorporated. 

 

                                                             
13 Processo de modelagem, implementação e operacionalização dos dados e informações. 
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Sobre o processo de escolha do simulador para modelagem de mudanças, 

inicialmente, foi elaborado levantamento dos simuladores disponíveis e de suas 

características básicas com o intuito de verificar qual deles melhor se enquadrava ao 

objetivo do presente estudo.  

Entre os principais utilizados, destacam-se o simulador DINAMICA (SOARES-

FILHO et al., 2005) e aqueles incluídos no software Idrisi. Como o intuito é trabalhar 

com Cadeias de Markov e Redes Neurais Artificiais (RNAs), decidiu-se pela utilização 

dos simuladores do Idrisi, onde esses procedimentos estão disponíveis em módulos 

isolado e integrado.  

Em seguida, dentro do ambiente Idrisi, dois módulos preditivos relevantes foram 

selecionados para novos testes operacionais: o CA_Markov (Quadro 5.3) (que inclui 

Autômatos Celulares e Cadeias de Markov, utilizando mapas de restrições a partir de 

caráter booleano e mapas de fatores por lógica fuzzy) e o LCM (Land Change Modeler 

for Ecological Sustainability com suporte em RNAs e Cadeias de Markov).  

Como decisão, optou-se pelo LCM. Os resultados gerados por esse módulo 

responderam de forma mais eficiente e apresentaram produtos diversificados e 

elucidativos, gráficos ou espacializados, além de integrar, obviamente, as duas técnicas 

de construção adotadas pela proposta metodológica. Pode-se dizer que a principal 

vantagem do LCM, em comparação ao CA_Markov, é o seu potencial para modelar 

várias transições em diferentes modelos de previsão. 

A seguir, algumas informações específicas do módulo escolhido. 

O LCM foi desenvolvido por uma comissão do Center Andes Biodiversity 

Conservation of Conservation International (Centro Andes de Conservação da 

Biodiversidade e Conservação Internacional) dentro do software IDRISI, elaborado pela 

Clark Labs University (CANDIDO, CALIJURI & MOREIRA NETO, 2010).  

Possui várias funcionalidades que podem ser utilizadas individualmente. Entre 

as potencialidades, ele amplia as aplicações relativas aos modelos preditivos com 

aperfeiçoamento de algoritmos, alguns deles de redes neurais (no treinamento de RNA, 

há disponível o algoritmo mais frequentemente utilizado: o MLP – Multi-Layer 

Perceptron - Backpropagation
14

 – rede multicamada) (SILVA & OLIVEIRA, 2001; 

BACA, 2002; VILELA, 2009; RUHOFF et al., 2010).  

                                                             
14 Um dos problemas enfrentados no treinamento de redes neurais tipo MLP com treinamento 

backpropagation diz respeito à definição de seus parâmetros. A seleção dos parâmetros de treinamento do 

algoritmo é um processo ainda pouco compreendido. Pequenas diferenças nestes parâmetros podem levar 
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 Sobre as funcionalidades do LCM, ele é organizado em um conjunto de cinco 

áreas de tarefas principais expressas como ambientes. São elas: (IDRISI, 2009; 

VILELA, 2009; RUHOFF et al., 2010): 

 

 análise de mudanças: avaliações de ganhos e perdas, mudança líquida, 

persistência e transições específicas em forma de mapa e/ou forma gráfica, 

incluindo modelos de superfície de tendência O módulo calcula e produz 

superfícies de tendência com base em equações polinomiais lineares, quadráticas 

e cúbicas.  

 

 modelagem do potencial de transição: é possível modelar várias transições em 

conjunto de sub-modelos, explorar o poder explicativo das variáveis
15

, incluindo 

testes de associação espacial e redes neurais para criação do modelo de transição 

potencial). 

 

 previsão (predição) de mudanças: inclui processos markovianos ou 

especificando a matriz de probabilidade de transição de um modelo externo, 

saídas com recursos de animação e possibilidades de validação. 

 

 implicações: avaliação das implicações das alterações sobre a biodiversidade. 

 

 planejamento: oferece um conjunto de intervenções, que podem ser restrições e 

incentivos das mudanças, podem, por exemplo, avaliar os impactos gerados por 

ferramentas como incentivos fiscais ou zoneamentos - tais intervenções são 

integradas com o processo de previsão de mudança ou modificações de 

infraestrutura, especificando um conjunto principal de infraestrutura existente e 

as datas em que eles foram efetivados (interessante para construção de cenários 

com modelos canônicos). 

 

                                                                                                                                                                                   
a grandes discrepâncias tanto no tempo de treinamento como na generalização obtida. Para esse 

entendimento, foram utilizadas como bases as referências: SILVA & OLIVEIRA (2001); BACA (2002); 

IDRISI (2009); VILELA (2009); 
15 Podem ser adicionadas ao modelo: variáveis estáticas (expressam aspectos de conveniência básica para 

a consideração da transição, e são invariáveis com o passar do tempo, por exemplo, o relevo) ou 

componentes dinâmicos (são dependentes do tempo sendo recalculadas durante o curso de uma predição, 

geralmente relacionadas à infraestrutura, por exemplo, as estradas, que geram crescimento econômico na 

região na qual se insere). 
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 É possível, em esquema-síntese (Figura 5.1), visualizar os cinco ambientes do 

LCM: 

 
 

Figura 5.1 – Ambientes do LCM. 

Fonte: VILELA (2009). 
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Quadro 5.3 – Testes Operacionais com CA_Markov 
 

 
Operação Booleana 

 

 

 
Lógica Fuzzy 

 

 
Modelo estocástico baseado em probabilidades markovianas 

 

 
Aplicação de Autômatos Celulares (Desmatamento em 2018) 
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A seguir, de maneira breve, apresentar-se-á o funcionamento do LCM, 

destacando as ferramentas específicas utilizadas pela tese. 

O primeiro passo para trabalhar com a ferramenta é ter duas cenas ambientais ou 

imagens temáticas, pelo menos, de diferentes datas (T1 e T2), cobrindo a mesma área e 

contendo características idênticas (linhas, colunas e classes temáticas).  

A diferença entre as imagens será o indicador das mudanças ocorridas no 

intervalo de tempo utilizado e permitirá ao analista trabalhar tais informações (VILELA, 

2009).  

Com esses requisitos atendidos, é possível acionar o primeiro ambiente do LCM, 

conforme citado, a análise de mudanças. A partir dele, conforme foi visto, é possível 

produzir:  

 

 Gráfico de Mudanças: analisa as mudanças ocorridas na área, no intervalo, 

gerando dados de ganhos e perdas (em diferentes unidades) para as classes de 

interesse; 

 Mapa de Tendência Cúbica: possibilita a identificação da direção na qual ocorre 

a maior mudança entre as classes de estudo. 

 Modelo de Detecção de Mudanças: apresenta as células que sofreram alterações 

de classe informacional no intervalo de análise. 

 

Em seguida, inicia-se o processo de modelagem do potencial de transição entre 

as classes. Nessa etapa, são elaborados os sub-modelos (de uma ou mais transições) 

baseados em variáveis estáticas
16

 e/ou variáveis dinâmicas
17

 que explicam a transição. 

Contudo, em que grau essas variáveis explicam o processo de mudança? Para encontrar 

a resposta, é utilizado um índice estatístico que indica a intensidade de relação entre o 

processo de transição com forças direcionadoras (RUHOFF et al., 2010). Dessa forma, 

tem-se a força explicativa de cada variável e é possível tomar a decisão de incluí-la ou 

não no sub-modelo. 

Antes, porém, é necessário ter certeza de que as variáveis foram convertidas em 

modelos contínuos (e quantitativos). Há um recurso para isso disponível chamado 

                                                             
16 Expressam condições em um determinado período de tempo e são consideradas constantes em todo 

processo de transição. 
17 São dependentes das forças direcionadoras e variam conforme o processo de transição. 
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Distance que produz uma superfície contínua
18

 de valores de distância Euclidiana 

(BAPTISTA, 2009). No caso de variáveis qualitativas ou categóricas, também é 

necessário convertê-las, utilizando recursos disponíveis no LCM, como a técnica de 

“evidências de máxima verossimilhança”. 

A partir de agora, é possível estabelecer a associação entre as forças 

direcionadoras e a transição modelada. Essa operação é feita com base no Índice V de 

Cramer
19

 que é uma medida de associação baseada no Qui-Quadrado para análise 

bivariada (entre duas variáveis categóricas ou nominais) que varia de 0 (ausência de 

associação entre variáveis) e valores próximos de 1 (associação perfeita entre variáveis). 

A importância de cada força direcionadora é analisada segundo esse índice que avalia a 

existência de dependência ou associação espacial entre as variáveis. Dependendo da 

aplicação, pode-se identificar a principal variável que comanda o processo de mudança 

de uso e cobertura da terra no período em análise.  

Ainda na modelagem do potencial de mudança, a partir de agora, começa-se sua 

etapa final.  

Com a etapa anterior executada, nesse momento, são inseridas as RNAs no 

processo de simulação que assume as transições, com base em probabilidades, a partir 

das forças direcionadoras. Inicia-se, então, a operação no algoritmo MLP 

backpropagation. O algoritmo calcula a probabilidade de transição para cada 

possibilidade de transição entre classes temáticas. Busca-se uma função multivariada 

que descreva a relação entre as variáveis explicativas e a transição ou transições do sub-

modelo com o intuito de identificar áreas onde essa relação é mais ou menos "forte". O 

produto é a espacialização do potencial de mudança, conforme produto a seguir: 

  

 Modelo do Potencial de Mudanças (com o apoio do V de Cramer e gerado pelas 

RNAs): indica as áreas com maior e menor potencial de mudança entre as 

                                                             
18 O operador de distância em questão utiliza como princípio que: “Todas as coisas são parecidas, mas 
coisas mais próximas se parecem mais que coisas mais distantes” (TOBLER, 1979, chama a primeira lei 

da geografia – dependência espacial). 
19 O V de Cramer é fundamental como medida de associação (implica que a ciência de uma altera a 

probabilidade de algum resultado da outra) para estabelecer a relação espacial entre os atributos. 

Previamente, é necessário estabelecer o teste do Qui-Quadrado de independência (valor de dispersão para 

duas variáveis de escala nominal com apoio de testes estatísticos) a partir de atributos estabelecidos, por 

exemplo, floresta e não-floresta e suas transições. O coeficiente V é traduzido pela raiz quadrada da 

divisão entre o Qui-Quadrado sobre o número de células total da imagem x quantidade de componentes 

das hipóteses. Sua representação matemática é: V= √ X2/n(q-1), com q=min{r,s} 0 ≤ V ≤ 1.   
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classes observadas, resultando num mapa de vulnerabilidade ao fenômeno para 

cada transição modelada.  

 

Desta forma, conclui-se a primeira etapa no desenvolvimento de uma previsão. 

A transição da fase de potencial de mudança é extremamente importante, pois tem 

influência direta no processo a seguir.  

Passa-se, assim, para a etapa final da previsão, iniciando o módulo de predição 

(previsão) de mudanças. Nesse momento, são acionadas as técnicas de Cadeias de 

Markov. Nessa fase, é definido o ano (T3) da previsão. É calculada a MT, a partir do 

intervalo entre as imagens T1 e T2, e são definidas as probabilidades de mudanças com 

base nas transições consideradas. Por fim, os modelos gerados por RNAs, de potencial 

de mudança, são combinados com a MT, e, assim, é possível alocar espacialmente o 

processo de transição de maneira rígida ou flexível. Há, entre inúmeras possibilidades, 

os resultados possíveis a seguir:  

 

 Cena ambiental futura em relação ao intervalo modelado (“hard”): são os 

modelos preditivos (“hard predictions)”, indicando as células e suas respectivas 

classes. Aqui se utiliza uma lógica AND (aversão ao risco). O resultado é 

similar, quanto à aparências, com as cenas ambientais que serviram de insumo 

para a modelagem de simulação.  

 Cena ambiental futura em relação ao intervalo modelado (“soft”): modelo 

preditivo “soft” e baseia-se na agregação dos potenciais de mudança para cada 

uma das transições incluídas. Quando há somente uma transição considerada, o 

modelo potencial de transição, gerado pelo sub-modelo e RNAs, é idêntico ao 

modelo “soft”. O modelo do tipo “soft” indica as probabilidades de mudanças, 

portanto, flexibilizando as análises. Esse modelo mapeia todas as áreas que são 

candidatas plausíveis para a mudança. A vulnerabilidade de transição é maior se 

várias transições têm interesse no mesmo pixel. Aqui se utiliza uma lógica OR 

(de propensão ao risco) 

 

KILLEEN et al. (2004) (conforme foi possível observar na seção 4.5), utilizaram 

análise multitemporal e o módulo LCM juntamente com duas imagens temáticas da 

cidade de Chiquitania (Bolívia) relativas ao período de 1986 e 1994 para modelar o 

potencial de mudança das classes de uso do solo.  
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5.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

De maneira geral, metodologias de Geoprocessamento, especificamente aquelas 

relacionadas aos Sistemas de Informações Geográficas são construídas considerando-se 

três níveis gerais de organização: planejamento (que inclui a etapa de definição dos 

objetivos e objeto de estudo com sua abrangência, modelagem conceitual e 

levantamentos diversos), processamento (entrada e tratamento dos dados) e análise 

(consultas, saídas gráficas, testes, validação e armazenamento).  

O trabalho proposto, a partir da integração das abordagens mencionadas
20

, é 

desenvolvido nas seguintes etapas (essencialmente seguindo os níveis gerais de 

organização mencionados), detalhadas na seção 5.5 e capítulos 6 e 7, caracterizando os 

procedimentos metodológicos específicos aplicados ao estudo de caso proposto (na 

bacia do Rio Acre) (Figura 5.2). 

O caminho metodológico que se segue, de maneira resumida, é: retrospectiva, o 

ambiente atual, perspectivas futuras e ações. 

                                                             
20 Metodologicamente, entende-se que subordinar a busca/caminho num sentido para além da experiência, 

como etimologicamente a palavra método (méthodos) aponta, não deve mais ser explorada. Busca-se uma 

hodosmetha, entendendo que o sentido da investigação se dará na própria problematização efetivada. O 

caminho não pode estar subordinado a um telos dado de antemão, configurando-se assim, mais um 

caminhando. 
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                          Figura 5.2 – Procedimentos Metodológicos Gerais de Construção de Cenários.
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5.5 APLICAÇÃO METODOLÓGICA:  ETAPAS PRELIMINARES 

 

5.5.1 LEVANTAMENTO 

 

 Esta etapa correspondeu ao levantamento de dados e informações disponíveis 

sobre o tema a partir de acervos bibliográficos, cartográficos, geográficos e/ou 

iconográficos necessários ao desenvolvimento do presente trabalho, através de contatos 

com universidades, instituições federais, estaduais e municipais, periódicos, 

pesquisadores, especialistas, bibliotecas, jornais, revistas especializadas e Internet, 

organizações governamentais e não governamentais, nacionais e internacionais, sobre o 

tema da pesquisa.  

Foi uma fase fundamental para diagnosticar a disponibilidade de dados e 

informações para a construção do cenário pretérito (já que se sabe que fontes 

históricas
21

 nem sempre estão disponíveis e, dependendo da área, são escassas − ver 

Figuras 5.3 e 5.4) e atual (para dados e informações recentes).  

DRUMMOND (2001) ressalta a importância especial das fontes históricas 

pertinentes ao estudo das relações entre as sociedades e o seu ambiente.  

Por fim, conforme menciona PINA (2000), é importante listar o tipo de dado 

necessário para atender aos objetivos expostos e as formas de obtenção dos mesmos. 

Nem sempre os dados secundários disponíveis se ajustam aos objetivos, sendo, muitas 

vezes, necessária a geração de novos dados, ampliando o tempo de execução do projeto 

(PINA, 2000). 

 

                                                             
21 Há disponíveis censos e anuários estatísticos históricos. Além disso, há mapas históricos. Deve-se 

ressaltar a publicação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, de 1947, onde foi possível extrair 

informações relevantes de relatos de navegantes ao longo do Rio Acre. Outras referências importantes são 

aquelas de Plácido de Castro, militar e agrimensor gaúcho, foi designado para o Norte e acabou no 

comando da Revolução Acreana, movimento armado conta a Bolívia que culminou com a posse da região 

pelos brasileiros. Há vários registros de agrimensura e cartográficos que foram elaborados por Plácido de 

Castro ao longo do Rio Acre. 
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                  Figura 5.3 – Exemplos de fontes históricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mapa de Bolivia (Manuripi, 1909) dentro do Período de 

Estudo (Meza apud CAMPERO, 2010). 
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Figura 5.4 – Mapa da Bolívia (1894) como Antecedentes do Período de Estudo. 

Fonte: INDIÁQUEZ, 1894.
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5.5.2 AQUISIÇÃO E TRATAMENTO 

 

Depois da etapa de levantamento, tornou-se viável a fase de aquisição e 

tratamento de dados e informações. A aquisição de dados compreende não só as 

atividades relacionadas com obtenção dos dados existentes, mas também com aquelas 

que são necessárias para a geração de dados que não estão disponíveis. O tratamento diz 

respeito à integração dos dados e informações existentes numa mesma base de análise. 

Os principais dados e/ou informações existentes conseguidos são: os históricos, 

a base cartográfica, os temáticos espacializados (geográficos), os demográficos e as 

imagens de satélite (para aquisição dos dados ambientais de desmatamento). Estão 

detalhados abaixo. 

A base topográfica digital, disponível no ZEE (2006), foi elaborada a partir de 

folhas topográficas geradas pela DSG/MEx, na escala de 1:100.000, atualizadas através 

de imagens do sensor ETM 7 a bordo do satélite de recursos terrestres da série Landsat, 

obtidas na melhor condição visual das imagens. Nas cartas não restituídas e expeditas, 

foram utilizados dados do SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). 

Os dados temáticos fundamentais foram extraídos do ZEE (2006), Fase II, do 

Acre. Dentro desse contexto, algumas informações são relevantes. Os dados de relevo e 

declividade vieram do SRTM e tratados pelo ZEE. A atual situação fundiária foi 

fornecida em meio digital pelo INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária). Os dados de localidades históricas foram digitalizados a partir de croquis 

elaborados pela FUNASA (Fundação Nacional de Saúde). Os limites das Unidades de 

Conservação e Terra Indígena foram cedidos, respectivamente, pelo IBAMA, SEF, 

ITERACRE e DAF/FUNAI. E finalmente, o mapa de gestão do ZEE é apresentado em 

16 cartas na escala 1:250.000 que representam o cruzamento e sistematização dos 

mapas temáticos e outras informações espacializadas.  

O tema de uso e cobertura da terra foi fornecido pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 2004; 2006; 2009) disponíveis para os anos 1990 e 

2004
22

.  Os dados demográficos também foram conseguidos no IBGE, incluindo: 

Censos (1980, 1991, 2000 e 2010), Contagem Populacional de 1996 e Censo 

                                                             
22 Esses dados de UCT permitiram alguns testes no LCM para modelagem de mais uma transição: 

cobertura florestal para uso agrícola e uso agrícola para uso urbano. Entretanto, esses resultados precisam 

ser validados, pois não há uma terceira imagem elaborada pela mesma metodologia para validação das 

previsões. 
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Agropecuário de 2006 com os dados de uso do solo: pastagens, silvicultura e agricultura 

permanente e temporária. Aqui, a resolução temporal é diferenciada. 

Por fim, também foram conseguidas as imagens de satélite da série Landsat 

(desenvolvida pela National Aeronautics and Space Administrtion – NASA – para 

mapeamento e monitoramento dos recursos naturais). As fontes fundamentais de 

obtenção dessas imagens são: Unidade Central de Geoprocessamento e Sensoriamento 

Remoto (Ucegeo/AC – imagens já pré-processadas, georreferenciadas, e com aplicação 

de realce); e Catálogo do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2010) que 

precisaram passar por etapas de pré-processamento
23

, como georreferenciamento
24

, e de 

realce. Mais detalhes sobre critérios de seleção das imagens estão disponíveis a seguir. 

Primeiro, definiram-se as “Órbitas/Ponto” das cenas que cobrem a área de 

estudo: 001/067, 002/066, 002/067, 002/068, 003/068 e 003/067 (em alguns casos, foi 

utilizada a 003/066) (Figura 5.5).  

 

 
 Figura 5.5 – Órbitas/Ponto Classificadas. 

 Fonte: UCEGEO, 2010. 

 

                                                             
23 Outro fator a ser considerado, nessa fase, é a correção atmosférica. Apesar de sua importância, Antunes 

(2011) sugeriu um artigo na RSE (de pesquisadores do INPE) em que não se utilizou a correção 

atmosférica e conseguiu-se classificar solo, floresta, vegetação não floresta e água usando MSS e TM. 

Assim, conclui-se que, dependendo do objetivo, pode ser uma etapa facultativa. 
24 Consiste na transformação do sistema de coordenadas de desenho, para um sistema de coordenadas 

conhecido e pode ser feito através da identificação de pontos notáveis do documento e a sua relação com 

o espaço geográfico atual. 
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Posteriormente, definiu-se um critério essencial: a data das imagens. Os meses 

escolhidos, para busca de imagens, preferencialmente, foram julho, agosto e setembro 

(dentro do período seco amazônico, onde a possibilidade de cobertura de nuvens nas 

imagens é menos provável).  

Portanto, dentro da série de dados trabalhada, e atendendo aos critérios 

estabelecidos até este momento, foi possível encontrar imagens de satélite disponíveis e 

de qualidade para a área de estudo somente dos seguintes anos: 1975 e 1977
25

 (Landsat 

II, sensor MSS, 80 metros de resolução espacial); 1984 e 1988 até 2010 (Lansdsat V, 

sensor TM – a partir de 1988, o período é coberto pelo Prodes e foram adquiridas 

imagens anualmente, com 30 metros de resolução). 

Com os dados e informações disponíveis adquiridos, partiu-se para a fase de 

tratamento que se refere à compatibilização dos dados gráficos e integração com dados 

tabulares, ainda no âmbito do planejamento. 

Inicialmente, foi feito um tratamento nas bases gráficas georreferenciadas 

buscando torná-las compatíveis com o intuito de sobrepor os níveis de informações 

oriundos de diferentes fontes. 

Isso foi necessário, considerando-se que as bases cartográficas (escala 1:100.000 

– DSG), informações temáticas (ZEE – escala 1:250.000) e imagens de satélite (INPE, 

2010; UCEGEO, 2010) são de origens distintas, de épocas diferentes de confecção, 

possuem métodos próprios de construção e parâmetros cartográficos específicos, tais 

como, projeção cartográfica, escala e sistema geodésico. 

Por fim, esta etapa se encerra quando os dados tabulares levantados são 

incorporados a um banco de dados espaço-temporal (BDET), a partir de um SIGT, e 

integrados às bases gráficas tratadas. Sendo possível, a partir desse ponto, a realização 

de consultas e saídas gráficas, viabilizando análises espaço-temporais. 

Nas próximas seções (5.5.2.1, 5.5.2.2, 5.5.2.3 e 5.5.2.4), serão detalhadas as 

etapas de aquisição e organização dos dados não disponíveis, ou seja, da geração dos 

insumos (dados digitais anuais de desmatamento a partir das imagens de satélite 

obtidas) para a construção de cenários espacializados. 

 

 

 

                                                             
25 Para esse ano, só estavam disponíveis, de acordo com os critérios citados, as cenas que cobrem as áreas 

marginais do recorte de estudo. 
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5.5.2.1 RECONSTITUIÇÃO DO ANO DE 1904 

 

Nesta etapa preliminar, buscou-se reconstituir o quadro do desmatamento em 

1904, marco inicial da série, para geração do dado de desmatamento desse ano que foi 

utilizado como apoio na construção nas cenas pretéritas (capítulo 6). 

Para tal, surgiu o desafio: como representar o desmatamento em 1904? A partir 

de pesquisa, foram identificados vários levantamentos fotogramétricos que já foram 

realizados no estado do Acre. Há registros de levantamentos nos anos de 1960, 1975, 

1981, 2002 (ROCHA & CAVALCANTE, 2009). Conforme já foi mencionado, também 

foi possível encontrar informações espaciais, da série Landsat, que passou a ser utilizada 

no Brasil, efetivamente, a partir de 1973.  

Contudo, obviamente, nenhum desses recursos foi capaz de cobrir a data 

requerida, apesar de fornecerem indícios para a sua reconstituição. 

 Nesse ponto, resolveu-se reproduzir a cena do desmatamento desse ano com 

base em fontes históricas e a partir de técnicas de cartografia histórica e temática com 

manipulação de representações cartográficas antigas e construção de mapas históricos 

com o objetivo de estimar a área desmatada. 

As referências históricas que ajudaram na composição da cena do desmatamento 

são: INDIÁQUEZ, 1894; IHGB (1947), TOCANTINS (1979), CALIXTO, SOUZA & 

SOUZA (1985), MARTINELLO (1985), SILVA (2003), SENA MADUREIRA (2004), 

ASSIS BRASIL (2006), BRASILÉIA (2006), RIO BRANCO (2006), PORTO ACRE 

(2007), CAPIXABA (2009), EPITACIOLÂNDIA (2009), XAPURI (2006), GUMUCIO 

(2006), FUNTAC (2008), SILVA (2009), SILVA (2012), CAMPERO (2010) e 

CUNHA (2011).  

A base cartográfica da década de 70 (da DSG, Diretoria de Serviço Geográfico 

do Exército, que já estava digitalizada e georreferenciada, de 1977) serviu como 

referência para espacialização dos pontos relevantes levantados.  

A seguir, especificamente sobre o processo de reconstituição do ano de 1904, os 

principais aspectos serão apresentados. 

Entendeu-se, a partir de consulta das fontes, que o desmatamento desse ano está 

associado a três fatores: aglomerados populacionais
26

, sedes dos seringais
27

 e 

colocações
28

 onde ficavam as residências das famílias de seringueiros. 

                                                             
26 Os aglomerados populacionais mais relevantes desse ano são: as vilas de Rio Branco e de Xapuri e a 

localidade de Porto Acre; 
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Posto isso, partiu-se para o levantamento desses registros a partir do material 

citado. Foi elaborado um banco de dados com os aglomerados populacionais, sedes dos 

seringais e principais colocações com suas respectivas localizações aproximadas.  

Deve-se destacar a importância do rio como referência para localização dessas 

comunidades (padrão de ocupação predominante na época). 

 Partindo do que foi exposto acima, foi possível estimar a área desmatada no ano 

de 1904 por tipo de ocupação: 

 

 Com relação aos aglomerados populacionais, vilas e localidade, as áreas 

desmatadas foram definidas a partir de estimativas demográficas (IHGB, 1947) e 

mapas antigos e históricos. 

 

 Com relação ao tamanho de um seringal (em hectares) é um tanto difícil de 

precisar, pois a unidade de grandeza aí era a capacidade produtiva. Isto 

significava  que o seu tamanho poderia variar muito. Entretanto, a estimativa 

feita é a seguinte: em média os seringais tinham entre vinte a quarenta 

colocações. Diante de tal quadro, conjecturando que existiam áreas de 

expansão em cada seringal, pode-se supor que o tamanho estava na faixa de 10 a 

20 mil hectares. Até houve seringais  que chegaram a casa dos 60 mil hectares. 

O que interessa é a área da sede (o barracão) que, em geral, abria uma clareira 

(área desmatada) de 10 a 15 hectares, comportando, o barracão, casas dos 

comboieros (responsáveis de levar as mercadorias para os seringueiros e trazer a 

borracha ao seringalista) e outros trabalhadores mais burocráticos, barracos de 

trabalhos e áreas de pastagens para os animais existentes (cavalos e bois) usados 

nos transportes de cargas.  

 

 Com relação às colocações, essas correspondiam (corresponde ainda) à área 

territorial explorada pelo seringueiro (a família). Esta unidade produtiva era 

                                                                                                                                                                                   
27 A sede, de poder, também é chamada de barracão localizada às margens dos rios. Num seringal estão 
contidas várias colocações.  
28A colocação (em termo de localização, também é referida como “centro”, em oposição ao barracão), era 

a verdadeira unidade produtiva do seringal. Cada colocação por sua vez, compõe-se de varias estradas de 

seringa, geralmente de 3 a 15. Entretanto a abertura de colocações e estradas de seringa não era um ato 

isolado da dinâmica produtiva do seringal, pois o seu número diversificava-se de acordo com a mão de 

obra disponível. Um seringal poderoso possuía, às vezes, mais de cem colocações. Geralmente havia um 

seringueiro em cada colocação, dando conta de três estradas de seringa. Todavia, era mais ou menos 

frequente o caso em que uma colocação que possuísse nove estradas poderia ser ocupada por três homens, 

isto é o ocupante e dois meeiros (CALIXTO, SOUZA E SOUZA, 1985, p. 73; SILVA, 2009). 
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composta de uma clareira com uma modesta casa, em geral de madeira bruta 

coberta de palha (casa do seringueiro) e barracos de serviços (defumador e 

outros). A colocação contém a maior parte de sua extensão em florestas, onde se 

encontram as “estradas de seringa”. As clareiras, portanto, eram pequenas, 

variavam de 2 a 3 hectares. No início do século, não se inclui área de roçado e 

criação.  

 

 Para as localidades, citadas em documentos históricos, sem registros precisos de 

localização, foi definida a área de 1 hectare
29

. 

 

  A Figura 5.6 mostra ilustra o processo de reconstituição do desmatamento.  

 

 
Figura 5.6 – Processo de Construção da Cena de 1904 

 

Das principais comunidades citadas em fontes históricas, referente ao ano de 

1904, 91% foram localizadas. Considerando todas as comunidades mapeadas (pontos e 

polígonos), foram 291 comunidades mapeadas com base em fontes históricas (referente 

ao início do século XX, não necessariamente do ano de 1904) ao longo dos principais 

                                                             
29 Não foram mapeados aglomerados menores que a resolução espacial de 100 m (ou a área mínima de 1 

hectare). Deve-se ressaltar que, no caso de uma região preservada, o impacto do não mapeamento de 

pequenas áreas é mais evidente. As comunidades indígenas também não foram consideradas e ressalta-se 

que, na área de estudo e no período em questão, foram brutalmente dizimadas. 
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rios (padrão de ocupação da época). Algumas selecionadas estão listadas no Apêndice 

C.  

A Figura 5.7 apresenta a espacialização dessas localidades. Esse resultado 

possibilitou o cálculo da estimativa de área total desmatada para o ano de 1904
30

.  

 

                                                             
30 A resolução espacial é de 100 metros, ou seja, equivale a uma localidade sem registro preciso.  
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Figura 5.7 – Construção da Cena Pretérita de 1904. 
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5.5.2.2 CLASSIFICAÇÃO DO PERÍODO ENTRE 1975 E 2010 

 

O objetivo desta etapa foi o de construir os dados de desmatamento na série 

citada como suporte para a construção dos cenários pretéritos (capítulo 6).  

Conforme já mencionado, uma forma usual de se obter mapas temporais que 

denotam a paisagem constitui-se no emprego da técnica de classificação digital, 

utilizada aqui, ainda no âmbito das etapas preliminares. 

Considera-se que as etapas de pré-processamento digital de imagens, 

georreferenciamento, e as de realce das imagens, já foram elaboradas. 

Antes de definir o método de classificação digital de imagens, alguns estudos 

foram feitos com o intuito de comparar metodologias de classificação digital de imagens 

para produção de dados.  

Foram feitas análises comparativas entre metodologias existentes para 

monitoramento do desmatamento. São elas: Prodes Digital/Inpe; Imazon- Ucegeo.  

Inicialmente, será apresentado um breve histórico, para fins comparativos, da 

metodologia Prodes/Inpe e do desenvolvimento da metodologia Imazon-Ucegeo. 

O governo do Brasil monitora a cobertura florestal da Amazônia com imagens 

do satélite Landsat desde o final da década de 70 (KRUG, 2001 apud IMAZON, 2006). 

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) conduz o mapeamento das áreas 

desmatadas na Amazônia através do projeto Prodes (Monitoramento da Floresta 

Amazônica por Satélite) e gera estimativas de taxa de desmatamento anual para a 

Amazônia. 

A partir de 2003, o Prodes/Inpe passou a disponibilizar os mapas de 

desmatamento da Amazônia para toda a sociedade em meio digital. Como a Amazônia 

brasileira possui uma área extensa, o Prodes/Inpe faz a leitura numa escala de 

1:250.000, com uma área mínima de mapeamento (AMM) de 6,25 ha. Contudo, essa 

escala não permite mapear com detalhes fragmentos de florestas e áreas desmatadas 

menores a AMM. Além disso, áreas de exploração madeireira e de florestas queimadas 

não são mapeadas pelo Prodes. Por fim, tem havido também divergências no que deve 

ser considerado desmatamento. No caso do estado do Acre, áreas de florestas ricas em 

bambu já foram classificadas como áreas desmatadas o que levou a superestimar a taxa 

anual de desmatamento para 2003.  

Os problemas descritos acima estimularam os Estados da Amazônia a 

desenvolverem seus próprios programas de monitoramento florestal.  
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Especialmente, para o estado do Acre, havia a necessidade de informações que 

contemplassem as alterações de uso da terra em escala local, pois o território tem uma 

característica de pequenos desmatamentos com até 10 ha (IMAZON, 2006; FRANÇA, 

2008).  

Sendo assim, o Estado, de forma autônoma, resolveu buscar parcerias para 

desenvolver um programa de monitoramento que suprisse suas necessidades. 

No Acre, a primeira experiência no monitoramento da cobertura florestal foi o 

levantamento feito pela Funtac para o ano de 1996. Esse trabalho foi utilizado como 

base para a primeira etapa do Zoneamento Econômico-Ecológico do Acre de 2000 

(IMAZON, 2006). 

Em 1999, o Governo do Acre solicitou ao Imazon
31

 uma metodologia para 

mapear áreas desmatadas no estado. O método desenvolvido resultou em uma boa 

relação custo-benefício com as seguintes características: utilizou uma escala maior para 

o mapeamento (1: 50.000); apresentou alta acurácia (cerca de 95%); e incluiu classes de 

degradação florestal (i.e., florestas degradadas pela exploração madeireira, 

fragmentação e queimadas) (IMAZON, 2006).  

A partir de 2009 (FRANÇA, 2010), a metodologia do Imazon sofreu alguns 

ajustes desenvolvidos pela Ucegeo (iniciados anos antes, 2007 e 2008). A classificação 

passou a considerar categorias mais representativas na leitura do desmatamento: 

floresta, água e desmatamento (corte raso). A área mínima mapeável passou a ser 0,54 

ha. Tomando como base o ano de 2009, foram 308 cenas, com aumento de 16 para 22 

anos de monitoramento com incrementos sucessivos. Destaca-se também o uso da 

classificação mista, envolvendo a etapa não supervisionada (segmentação) e 

supervisionada, com a mudança do algoritmo para SVM (Support Vector Machine). 

O objetivo dessa análise não foi identificar qual é a “melhor” metodologia (até 

porque utilizam critérios diferentes) e sim, identificar os elementos de cada uma delas, 

                                                             
31 Conforme já foi mencionado, o Inpe, através do projeto Prodes, é o órgão oficial para a leitura anual do 

desmatamento para toda a Amazônia e pela publicação das estimativas. Por outro lado, o Imazon que é 
uma organização não governamental, a pedido do governo do Estado no final da década de 90, implantou 

uma nova metodologia para a leitura do desmatamento em escala diferenciada para o Estado (FRANÇA, 

2007). O IMAZON (2006) utilizou como menor unidade mapeável 0.25 ha com o intuito de capturar o 

desmatamento pontual e fragmentado que vem se intensificando ao longo dos anos. Conforme 

mencionado, pelos dados do ZEE (2006), 60% do desmatamento na região ocorre em área de até 10 ha, 

porém o IMAZON cita que entre 2002 e 2003, a maior parte dos desmatamento corresponde a áreas que 

correspondem entre 3 e 100 ha (ainda assim, equivale a um módulo fiscal no Acre, em média, 

correspondente a um pequeno proprietário). Deve-se ressaltar, contudo, que não se trata de desmatamento 

de subsistência (ou derrubada) a maior parte, conforme alguns registros citam.  
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mais apropriados, de acordo com os objetivos do presente estudo, para compor a própria 

metodologia da Tese. 

De acordo com o Apêndice D, as principais diferenças entre as metodologias 

apresentadas, principalmente entre Inpe e Imazon/Ucegeo, estão na escala de trabalho, 

no tamanho das menores áreas mapeadas e limites políticos
32

.  

É possível verificar, no Apêndice E, alguns aspectos comparativos entre a 

estimativa de desmatamento para o Acre, feitos em diferentes fases do Prodes 

comparando-as com as da Ucegeo. Analisando-se o quadro, pode-se perceber que, pelo 

Inpe, há picos de diferenças de áreas desmatadas em 1995 e, mais recentemente, em 

2003, anos de pico de desmatamento (sem contar a diferença relevante em 2000). 

A partir do que foi exposto, agora é possível apresentar o método de 

classificação digital de imagens empregado pela Tese. Resolveu-se utilizar, como base, 

as metodologias do Imazon e da Ucegeo por conta do detalhamento fornecido.  

As técnicas de classificação multiespectral "pixel a pixel" testadas foram: 

máxima verossimilhança (MAXVER), distância mínima e método do paralelepípedo. O 

MAXVER apresentou os melhores resultados empiricamente observados, e por esse 

motivo, foi o classificador automático utilizado (definido na seção 5.2). Conforme foi 

mencionado, para que se tenha uma boa classificação é imprescindível que o número de 

amostras seja representativo.  As técnicas digitais foram aplicadas nas imagens para os 

anos de: 1975/1977
33

 (com resolução espacial de 80 metros, reamostradas); 1984 e 

1988 a 2010 (nesse caso, dados anuais, com resolução espacial de 30 metros). A escala 

de referência é 1:50.000. 

As classes temáticas utilizadas foram: água
34

, floresta e não-floresta (corte raso). 

                                                             
32 O Prodes Digital/Inpe ainda produz as estimativas de desmatamento com base na "Malha Municipal 

Digital do Brasil - Situação em 2001 - volume 1" do IBGE (INPE, 2012). Há disponível, nessa base, a 

divisão política brasileira, contendo malha municipal/estadual e sede de município (IBGE, 2001). Já a 

Ucegeo, utiliza os limites do estado de 2004, conforme apresentou a evolução histórica cartográfica do 

Acre (Apêndice B). 
33 Por conta da qualidade de algumas imagens disponíveis para o ano de 1975, resolveu-se utilizar, 

somente para as áreas das margens do recorte de estudo, pouco representativas, onde quase não havia 

desmatamento, as imagens de 1977. Contudo, a maior parte da área de estudo (com maior degradação) foi 
coberta pela imagem de 1975 e, por esse motivo, prevaleceu, como referência temporal. 
34 Ao trabalhar os dados no LCM, a classe água foi desconsiderada e/ou generalizada, pois a resolução 

espacial adotada é de 150 metros (seção 5.3.1). Para fins comparativos, numa resolução de maior detalhe, 

30 metros, as áreas ocupadas por água nas imagens, representam muito menos de 1% da área total da 

bacia. Na passagem da estação seca para a chuvosa, ou considerado ao nível das águas (apesar de sofrer 

significativas variações), a largura do Rio Acre, principal rio da bacia, atingiu 44 m em Brasiléia, 70 m 

em Xapuri, 74 m em Rio Branco e 85 m em Porto Acre (DUARTE, 2009). Sendo assim, todos esses 

valores são inferiores ao tamanho de pixel definido (150 metros), tornando o maior rio da bacia não 

visível nesse aspecto da escala de construção. 
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 Há uma etapa importante, na classificação, chamada de pós-classificação que é 

aplicada como procedimento em uma imagem classificada, com o objetivo de 

uniformizar os temas, ou seja, eliminar pontos isolados, classificados diferentemente de 

sua vizinhança. Com isto, gera-se uma imagem classificada com aparência menos 

ruidosa (INPE, 2002b). 

Desta maneira, foram executadas as etapas pós-classificação, incluindo processo 

de filtragem.  Usou-se o filtro majoritário, 3x3, e outras mascaras
35

. 

Apenas para checagem (ou um tipo de validação), elaborou-se uma tabela 

(Apêndice F) com os resultados da leitura do desmatamento elaborada por Ucegeo 

(2009) e da metodologia proposta pela presente tese (autor) para o intervalo entre 1988 

e 2009.  

Ao analisar os resultados, poucas diferenças foram encontradas no valor de área 

comparada. A classificação de desmatamento realizada pelo autor, entre 1988 e 2009, e 

a classificação fornecida por Ucegeo (2010) apresentam valores com diferença média 

geral de 3%, ou seja, pouco significativa para os valores da série estudada. Sendo assim, 

para o intervalo de 1988 a 2010, optou-se por utilizar os dados da Ucegeo, já que são 

oficiais. Para os outros anos (1975, 1977 e 1984), os dados foram gerados pela 

metodologia aqui proposta.  

Por fim, foi possível, a partir desses procedimentos, calcular os valores de áreas 

desmatadas para os anos classificados. 

 

5.5.2.3 ESTIMATIVA DOS ANOS NÃO CLASSIFICADOS 

 

Como se pôde observar, na série recente de dados, há lacunas (os anos de 1976, 

1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 e 1987).  

Por conta disso, houve a necessidade de se produzir a estimativa de valores de 

áreas desmatadas para os anos não classificados. O objetivo dessa etapa é subsidiar a 

periodização do estudo (seção 6.2). 

                                                             
35 Deve-se ressaltar que, após o resultado da classificação dos anos 70, foi utilizado filtro, utilizando 

como base a máscara da classificação de 1988, ano que representa o marco metodológico proposto de 

precisão e acurácia. Assim, áreas abertas existentes nos anos 70 que não foram classificadas como áreas 

desmatadas em 1988 foram desconsideradas. Mesmo que seja possível que suas respectivas coberturas 

vegetais tenham se regenerado, casos pouco comuns na bacia do Rio Acre, decidiu-se manter o resultado 

gerado a partir do filtro-máscara proposto. 
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Para os anos não classificados, os valores de desmatamento foram estimados 

com base em FEARNSIDE (1982), INPE (1989) e NASCIMENTO (1991). O 

comportamento do desmatamento, no final da década de 70, apresentou-se como 

exponencial. Contudo, a partir dos anos 80, ele foi assumindo comportamento mais 

linear.  

Os dados estimados de anos não classificados utilizaram diferentes métodos, de 

acordo com o desmatamento do período (ver Apêndice G). 

Para o intervalo entre 1976 e 1978, foram estimados os valores para o estado 

com base em FEARNSIDE (1982), equações 3 e 5. Nesse intervalo, o comportamento 

do desmatamento é exponencial. Em seguida, multiplicaram-se os valores encontrados 

pelo fator, 0.55, que representa a relação histórica entre o desmatamento no estado e na 

bacia. A bacia corresponde, ao longo da história por 45% a 55% do desmatamento do 

Estado.  

Para o intervalo entre 1979 até 1984, foi definido pelo incremento médio anual, 

já que se conheciam os valores de 1979 e 1984. Essa situação foi aplicada ao estado e à 

bacia do Rio Acre. O incremento anual é constante. 

Para o ano de 1984, se conhecia o valor desmatado por classificação digital de 

imagens e foi replicado para o estado, considerando o fator histórico do período de 0.52. 

Para o intervalo entre 1985 até 1987 foi definido pelo incremento médio anual, 

já que se conheciam os valores de 1984 e 1988, ambos por classificação digital de 

imagens. Essa situação foi aplicada ao estado e à bacia do Rio Acre. 

Sobre os anos estimados não classificados, se fosse utilizada a projeção proposta 

por FEARNSIDE (1982) para toda a série, com base no intervalo entre 1975 e 1978, e 

suas equações 3 e 5, os recursos florestais do estado do Acre teriam se esgotado em 

1995. 

  

5.5.2.4 TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

 

Com esses dados (valores de área desmatada da série), foram feitos tratamentos 

estatísticos que podem ser observados no Apêndice H, apresentando a dinâmica do 

Desmatamento na Bacia do Rio Acre - Percentagem, Incremento e Taxas
 
com fórmulas 

extraídas ou adaptadas de NASCIMENTO (1991) e de SEPLAN (2011).  

Os dados de desmatamento, para fins comparativos, devem considerar a 

resolução espacial adotada para cada ano. 
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O Apêndice H (concentrou os dados de 1904-2030) apresenta: Área Desmatada 

no Ano, (%) Área Desmatada no Ano, Incremento Médio Anual, (%) Taxa Média 

Anual, Taxa de Crescimento Simples Médio Anual, Taxa de Crescimento Composto 

Médio Anual, Aceleração e (%) Aceleração Composta. 

Especialmente para calcular o incremento do desmatamento, normalmente é 

preciso realizar procedimento de normalização. O incremento refere-se à área 

desmatada entre o período de aquisição das imagens que pode ser maior ou menor que 

um ano. Para normalizar o incremento para um ano (considerando 365 dias) utiliza-se a 

seguinte fórmula: Incremento Normalizado = [(ADt/AT) / número de dias entre as 

imagens (dias)] x 365 (dias/ano) (IMAZON, 2004). Entretanto, para o presente caso, 

resolveu-se utilizar o incremento médio (aproximado), tomando como base um ano, já 

que o foco é a análise entre períodos. Além disso, as datas das imagens, a partir de 

critério estabelecido, correspondem sempre ao mesmo intervalo (período de seca na 

Amazônia). 

A taxa de crescimento simples, aparentemente, mostra que o desmatamento 

diminuiu ao longo do tempo. Entretanto, o que de fato ocorreu, foi o aumento da área 

desmatada no período analisado. A Taxa de Crescimento Médio Anual (TCM) entre os 

anos y e z, é uma taxa de crescimento simples. Isso porque ele não leva em 

consideração o fato de que o crescimento no ano t é na verdade um crescimento relativo 

ao tamanho alcançado pelo desmatamento até o ano anterior (t-1). Essa taxa é 

constantemente usada e sua interpretação é geralmente equivocada. Uma referência 

mais apropriada para se estudar a taxa de crescimento do desmatamento médio anual, de 

acordo com NASCIMENTO (1991), é uma em função de crescimento, como a função 

de juros compostos. 

A Taxa de Crescimento Composto Médio Anual é um indicador interessante, 

entre outros motivos, porque ele dá uma noção do tempo que levaria para o 

desmatamento em uma determinada unidade geográfica dobrar de tamanho. Assim, se 

TCyz for igual a 5% isso quer dizer que, se ela permanecer assim, no futuro, a área 

desmatada nesta unidade dobrará a cada 14 anos. Note que o intervalo entre medições é 

de um ano: TCyz = TC/100 = TCMyz/100. 

Por fim, a aceleração da taxa de crescimento (composto) médio anual do 

desmatamento entre os períodos yz y vz (% por ano) - variante de AC. Esse indicador 

corresponde ao número em km
2
 por ano em que a velocidade do desmatamento está 

acelerando (ou desacelerando; se negativo) em relação a velocidade do período anterior. 
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ACt > 0: desmatamento está acelerando; ACt < 0: desmatamento está desacelerando; 

ACt = 0: a velocidade do desmatamento não variou.  

 

5.5.3 PESQUISA E VALIDAÇÃO DE CAMPO 

 

Esta fase dividiu-se em dois momentos. O primeiro
36

 referiu-se à pesquisa de 

campo que foi realizada em áreas de interesse relevante na Região Amazônica, 

especificamente na Região do MAP (Madre de Dios, Acre e Pando), com o intuito de 

verificar os dados e as informações disponíveis na base de dados com a realidade local. 

Houve, portanto, coleta e aquisição de dados e informações úteis ao estudo. Esta etapa 

ocorreu ao longo da pesquisa.  

Em seguida, a partir da etapa de aquisição e tratamento (seção 5.5.2), 

novamente, retomou-se esta etapa para validação dos dados classificados e utilizados no 

diagnóstico ambiental com a situação das localidades visitadas. Neste caso, foram 

visitados os 10 municípios que compõem, totalmente ou parcialmente, a bacia do Rio 

Acre com o intuito fundamental de analisar, in loco, a situação do desmatamento e 

avaliar a vulnerabilidade institucional quanto ao tema (seção 6.7). 

 

5.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intuito deste capítulo foi o de apresentar a metodologia proposta, testar 

procedimentos e avaliar escolhas.  

Se o comportamento do desmatamento na bacia do Rio Acre, tomando como 

base somente o intervalo de dados entre 1988 e 2010, fosse exponencial (aplicando as 

equações propostas por FEARNSIDE, 1982, p. 582, equações 3 e 5), em 2035 a bacia 

do Rio Acre já estaria completamente desmatada. Contudo, tal comportamento não 

explica, adequadamente, o processo que tem ocorrido na bacia. 

                                                             
36 A pesquisa de campo, nessa fase, contou com o financiamento do Projeto AMAZON_COOP_H2O: 

Projeto proposto pela COPPE/UFRJ que se insere no âmbito do PROSUL (Programa de Sul-Americano 

de Apoio às Atividades de Cooperação em Ciência e Tecnologia / CNPq / MCT). Dentro dos objetivos 

gerais do Projeto de apoiar financeiramente o projeto científico e tecnológico relativo à cooperação e 

integração internacional entre os países Amazônicos, inseriu-se a estruturação de um Sistema de 

Informações para a Gestão Integrada e Sustentável dos Recursos Hídricos Transfronteiriços das Bacias da 

região do MAP – Madre de Dios no Peru, Acre no Brasil e Pando na Bolívia e Rio Madeira (Bolívia e 

Brasil).  
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Sabe-se que o desmatamento é um processo complexo, dinâmico, e 

inerentemente espaço-temporal. 

Dentro desse âmbito, a grande contribuição de propostas metodológicas de 

construção de cenários e modelos preditivos espacializados de desmatamento é incluir 

mais possibilidades, envolvendo diferentes abordagens, tecnologias e instrumentos, com 

o intuito de proporcionar uma amplitude maior de análise e, quem sabe, eficácia no 

processo de tomada de decisões, servindo de subsídio para a gestão territorial de 

maneira planejada e, efetivamente, sustentável. Desta forma, insere-se a presente 

proposta metodológica. Os principais resultados (cenários), dessa aplicação 

metodológica, estão detalhados nos próximos capítulos. 
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6. DOS CENÁRIOS PRETÉRITOS AO ATUAL 

 

6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O processo dinâmico do desmatamento, em florestas tropicais, é produto da 

interação de diversas forças que variam ao longo de duas dimensões básicas: uma 

espacial (geográfica em diferentes escalas espaciais) e outra temporal (observada em 

diferentes granularidades).  

Sendo assim, nesta seção, serão apresentados os cenários, pretéritos e atual, 

bases dos cenários futuros propostos. 

A organização do capítulo está disposta a seguir: compartimentação temporal 

dos períodos de estudo, construção e proposta dos cenários pretéritos, testes 

comparativos, definição do intervalo do período presente para, em seguida, apresentar 

os resultados diagnóstico do desmatamento. 

 Cada etapa será apresentada da seguinte forma: descrição, apresentação do 

produto e análise do resultado gerado. 

  

6.2 COMPARTIMENTAÇÃO TEMPORAL DOS PERÍODOS DE ESTUDO 

 

SANTOS & SILVEIRA (2004) chamam a atenção para a importância que deve 

ser dada à temporalidade do uso de diferentes extensões do espaço ao mesmo tempo em 

que esses usos devem ser entendidos à luz da interligação dos contextos. Os autores 

argumentam que, para discutir o território usado, sinônimo de espaço geográfico 

(SANTOS; SILVEIRA, 2004, p. 20) é necessária uma periodização, pois os usos são 

diferentes nos diversos momentos históricos. Eles esclarecem que cada periodização se 

caracteriza por extensões diversas de formas de uso, marcadas por manifestações 

particulares interligadas que evoluem juntas e obedecem a princípios gerais. Para os 

autores, a evolução que se busca é a dos contextos, e, assim, variáveis escolhidas são 

trabalhadas no interior de uma situação que é sempre datada. Acrescentam que a eles 

interessa, em cada época, o peso diverso da novidade e das heranças, e que o trabalho se 

complica porque o espaço acumula defasagens e superposições de divisões do trabalho 

sociais e territoriais (IBGE, 2006). 

Sendo assim, nesta fase, buscou-se, efetivamente, a definição e delimitação 

temporal dos períodos de estudo e o agrupamento dos conteúdos dentro desses períodos 
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que subsidiarão a construção dos cenários. Há vários espaços-tempos e possibilidades 

de tipologias na Amazônica que devem ser consideradas no agrupamento dos dados e 

informações na construção dos cenários.  

Busca-se, aqui, a identificação de períodos, baseado nas similaridades, em que 

dados, taxas, incrementos e/ou índices tenham comportamento parecido e, em 

consequência, possam ser agrupados, diferenciando-se de outros grupos homogêneos. 

Em seguida, parte-se para o método histórico de periodização a partir de semelhanças de 

eventos políticos e ambientais.  

Os dados de desmatamento obtidos a partir de técnicas de cartografia temática 

histórica, de classificação digital de imagens (de 1904 a 2010) e de estatística (para 

estimativas de anos sem imagens disponíveis segundo critérios estabelecidos, seção 

5.5.2) serviram de base para construção dos períodos históricos de acordo com o 

comportamento do desmatamento na bacia ao longo do tempo. Procurou-se então a 

identificação de quebras naturais na série de dados com o intuito de criar os intervalos 

para compor os períodos (Figura 6.1).  
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Figura 6.1 – Evolução do Desmatamento Acumulado em Km2 na Bacia do Rio Acre (1904 – 2010)1 

 
 
 
 
 

                                                             
1
 Com base no Apêndice H. Pode-se dizer que a bacia corresponde, ao longo da história, por 45% a 55% do desmatamento do Estado. 
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Posteriormente, após a análise dos dados foi possível confrontar cada intervalo 

com as fontes que estudaram a dinâmica do desmatamento (no Acre, parcial ou 

integralmente), tais como: FEARNSIDE (1982; 1988; 1993; 2005), INPE (1989, 1992, 

1998; 2007), KUPLICH et al. (2005), IMAZON (2006), ZEE (2006), SCARCELLO & 

BIDONE (2007), INPE (2007), SILVA et al. (2009), REIS (2007), SENA 

MADUREIRA (2004), ASSIS BRASIL (2006), BRASILÉIA (2006), RIO BRANCO 

(2006), PORTO ACRE (2007), CAPIXABA (2009), EPITACIOLÂNDIA (2009), 

XAPURI (2006), FRANCA (2009), SILVA (2009), PPCD/AC (2010) e SILVA (2010). 

Em síntese, os métodos utilizados para a proposta de períodos de estudo foram o 

estatístico, a partir de rupturas na série de dados, e o histórico com base nas referências 

(Figura 6.2). 

 

 
       Figura 6.2 – Compartimentação dos Períodos para Cenários Pretéritos 

 

O esforço aqui despendido justifica-se, pois conhecendo a dinâmica do 

desmatamento de cada período, será possível compreender efetivamente os processos 

históricos particulares da bacia no tempo. 

O estudo com base nas referências supracitadas relacionadas aos dados de 

desmatamento alcançados ajudou a reconhecer padrões, identificar suas forças 

direcionadoras e fundamentar causas e consequências: elementos básicos para o 

estabelecimento das narrativas de cada período. 

Sendo assim, têm-se os seguintes períodos: 

Quadro 6.1 – Proposta de Períodos de Estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T1 T2

Borracha 1904-1970 1904 1975*

Agropecuária 1970-1984 1975 1984

Conflito/Década Perdida 1984-1994 1989 1994

Crise Ambiental 1994-1999 1995 1999

Florestania 1999-2009 2004 2008

Marco Atual para Validação 2010 - -

Geral 1975-2010 - -

Invervalo 

Histórico
Períodos do Desmatamento

Modelagem de Mudanças                                            
(Períodos Amostrais: Marcos Históricos )
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Conforme Quadro 6.1, os intervalos dos períodos são (coluna “Intervalo 

Histórico
2
”): Período da Borracha (1904-1970), Período da Agropecuária (1970-1984), 

Período do Conflito ou Década Perdida (1984-1994), Período da Crise Ambiental 

(1994-1999) e Período da Florestania (1999-2009), bases para a Tabela 6.1. O Período 

Geral corresponde ao intervalo com dados anuais disponíveis. 

Ainda sobre o Quadro 6.1, os instantes de tempo (T1 e T2), foram estabelecidos 

apenas pensando na modelagem de mudanças no software Idrisi.  

Conforme já foi mencionado, são necessários dois instantes de tempo (T1 e T2), 

no LCM, para realização de análises de mudanças e aplicações variadas em outros 

módulos.  

Os critérios, de forma hierárquica, para definição desses instantes de tempo 

foram: histórico (baseados em fatos históricos que estão detalhados nas narrativas dos 

cenários pretéritos; de maneira geral, são anos que representam alterações relevantes no 

curso da história do desmatamento); estatístico (o intervalo entre T1 e T2 teve que 

resultar em um incremento médio do período amostral próximo do incremento médio do 

período total); disponibilidade de dados espacializados de desmatamento ou de outras 

variáveis (como estradas, rios e etc.) para a modelagem de mudanças. 

Há uma exceção. Por conta da ausência de T2 para o período da Borracha, 

conforme foi apresentado, justifica-se a utilização do desmatamento do ano de 1975 (*) 

para modelagem das mudanças desse período. 

O T1, de cada período, foi o ano escolhido para representação da cena ambiental 

de destaque na apresentação dos cenários pretéritos (seção 6.4).  

A partir da periodização proposta, foram elaborados tratamentos estatísticos nos 

dados (Tabela 6.1 e Figura 6.3), agora, por período, conforme foi proposto na seção 

5.5.2.4 (tratamento estatístico). 

                                                             
2 Os anos do início e do fim de cada período (na coluna “intervalo histórico”) são idênticos por conta de 

transição de processo e, em relação aos dados disponíveis, eles representam o período seco na Amazônia, 

ou seja, a metade do ano. Sendo assim, uma imagem, insumo para geração dos dados de desmatamento, 

revela parte do ano anterior e parte do presente ano. 
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Tabela 6.1 – Dinâmica do Desmatamento na Bacia do Rio Acre por Períodos Históricos do Ambiente 

Dinâmica do Desmatamento na Bacia do Rio Acre por Períodos de História Ambiental - Percentagem, Incremento e Taxas
I 

12Período Ano 

IIQtde 
de 

Anos 

Área (km2) 
Desmatada 

no T2III 

(%) Área 
Desmatada no 

Período 

Incremento 
(km2) Médio 

por PeríodoIV 

(%) Tx. Média 
por PeríodoVI  

Tx. Cresc. Médio 
por PeríodoIV,VII 

Tx. Cresc. 
Médio por 

Período 

Tx. Cresc. Médio 
Anual por 

PeríodoIV,VIII 

AceleraçãoV,IX 
(ACt) 

(%) 
Aceleração 

CompostaV,X 

n ADz  

ADTt = 

(ADt/AT) * 

100 

IMyz= (ADz-

ADy)/n 

ITt = (IMyz/AT) 

* 100 

TCMyz = (ADz-

ADy/ADy) 

(Simples) 

Acumulado 

TCyz = 

[(ADz/ADy)1/n]-

1 (Composto) 

ACyz = (IMyz - 

IMvz) 

ATCyz-vz = 

(TCyz-TCvz) * 

100 

Marco Inicial 1904 - 10.0873 0.04 - - - - - - - 

Borracha XI1975 71 642.0506 2.35 9 0.03 62.6496 62.6496 0.0602 - - 

Agropecuária 1984 8 3052.6687 11.19 301 1.10 3.7546 66.4042 0.2152 292.43 15.49 

Conflito 1994 10 5025.2795 18.42 197 0.72 0.6462 67.0503 0.0511 -104.07 -16.41 

Crise 1999 5 6325.2101 23.18 260 0.95 0.2587 67.3090 0.0471 62.73 -0.40 

  Florestania  2009 10 8825.3830 32.35 250 0.92 0.3953 67.7043 0.0339 -9.97 -1.32 

Marco (Atual) Final 2010 1 9102.1882 33.36 277 1.01 0.0314 67.7357 0.0314 26.79 -0.25 

Geral - 22 - - 257 - - - - - 

 Legenda: 

             Período com anos estimados classificados, não classificados e não disponíveis. 

  Período com anos estimados classificados e não classificados. 

  Período com anos estimados classificados. 

  Marcos. 

  Corresponde ao período com dados anuais (1988-2010). 

Área da Bacia (AT): 27284.50 

Notas (Considerações Metodológicas): 
I. Idem: Apêndice H (Nota I). 

  
II. Quantidade de anos no período. Para o período da Agropecuária, há uma observação. Só está disponível dado classificado com base no ano de 1975 e margens de 1977. Assim, o cálculo desse incremento, utilizou a média de anos e o "n" do período é estabelecido por 

[(y-z)-1] = n; onde (y < z). 

III. Os valores disponíveis referem-se ao T2 (instante final ou "z") de cada período, excetuando-se os valores dos marcos que são apenas representativos. Para tamanhos dos pixels, ver seção 5.3.1. 

IV. Onde (y < z; z - y = n). Instantes (anos) que representam o início e fim do período. Também utilizada, de forma adaptada, para anos consecutivos (nesse caso, n = 1). 
  

V. Idem: Apêndice H (Nota III). 

VI. Idem: Apêndice H (Nota V). 

VII. Idem: Apêndice H (Nota VI) 

VIII. Idem: Apêndice H (Nota VII). 

IX. A aceleração só está disponível para os valores, nesse caso, em dois instantes: y e z; onde (y < z; z - y = n). 
    

X. Idem: Apêndice H (Nota IX). 

XI. O ano de 1975, aqui, representa o marco que divide dois períodos (Borracha e Agropecuária). Contudo, deve-se ressaltar que o período da Borracha termina em 1970, como proposto pela Tese. Assim, é necessário descontar os anos entre 1971-1975 nas análises sobre 

esse último período mencionado. 
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Figura 6.3 – Incremento Médio do Desmatamento na Bacia do Rio Acre por Períodos Históricos do Ambiente3 

                                                             
3 Com base no Tabela 6.1: Dinâmica do Desmatamento na Bacia do Rio Acre por Períodos Históricos do Ambiente.  
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De acordo com a Tabela 6.1 e Figura 6.3, é possível estabelecer aqui, 

preliminarmente, uma leitura dos dados. Ao analisar o período da Borracha em 

comparação com o período da Agropecuária, o incremento médio anual cresce 30 vezes. 

O salto entre um período e outro é o maior registrado na série. Em seguida, no período 

do Conflito, tem-se uma redução, que marca a ruptura no gráfico. E finalmente, dois 

períodos que, apesar de terem políticas ambientais teóricas diferentes, apresentam 

incremento similar. Nesse caso, os limites do intervalo foram feitos com base nas 

referências bibliográficas.  

Sobre essa última situação mencionada, nesse momento, uma observação faz-se 

necessária. Recuperando o Apêndice F (Validação dos Dados de Desmatamento), e 

analisando-se as diferenças anuais, percebe-se no ano de 2008, que há uma diferença de 

12% entre o dado da Ucegeo e os dados do autor. Essa diferença é tão significativa que 

o incremento do período da Florestania passaria para 274 km2 se os dados do autor 

fossem utilizados. Outro período que teria seu incremento modificado, dentro desse 

âmbito, é o da Crise Ambiental que passaria para 264km2.  

Assim, poder-se-ia dizer que, de acordo com os dados classificados pelo autor, o 

incremento do período da Florestania é maior do que o período da Crise Ambiental. Isso 

mostra que apesar de ter pouca diferença quantitativa ao comparar com os valores da 

classificação do Ucegeo, a mudança qualitativa seria relevante, pois resultaria em 

alteração na hierarquia dos períodos listados como os mais críticos, considerando 

somente dados de incremento. 

Ainda de acordo com a Tabela 6.1, em relação à “taxa de crescimento médio por 

período”, os resultados mostram que o desmatamento reduziu, ao longo do tempo, em 

cada período. Contudo, o que de fato ocorreu, foi o aumento da área desmatada no 

período analisado. A Figura 6.4 apresenta a distribuição do desmatamento por período. 
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              Figura 6.4 - Comparação entre períodos e seus padrões de desmatamento 

 

Por fim, é possível analisar, pela Tabela 6.1, a velocidade do desmatamento 

(através da coluna de “aceleração”). Observa-se aumento expressivo entre os períodos 

da Borracha e o da Agropecuária. Posteriormente, na passagem da Agropecuária para o 

Conflito, há uma redução da velocidade do desmatamento, sendo recuperada no período 

da Crise Ambiental. Há uma desaceleração ínfima entre o período da Crise e da 

Florestania. É possível constatar, na coluna “(%) de aceleração composta”, que o 

desmatamento está desacelerando, porém isso não quer dizer que a área desmatada não 

continue a crescer. Ela continua a crescer, mas só que com uma velocidade menor do 

que a anteriormente observada.  

 

6.3 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS PRETÉRITOS  

 

Os cenários pretéritos são compostos por três elementos básicos
4
:  

 

- Narrativa: foram criteriosamente estabelecidas, buscando colocar o Rio Acre 

como protagonista da história contada por períodos propostos, tendo como processo 

                                                             
4 Mais detalhes (gerais e específicos), ver a seção 5.3.2. 



197 
 

principal, o desmatamento, ocorrido na bacia hidrografia, buscando-se relatar forças 

direcionadoras, implicações ambientais e seus contextos político-institucional e 

ambiental, primordialmente, para entendimento do desmatamento no intervalo, seja no 

âmbito local, regional e nacional. 

   

- Cenas Ambientais (input): é o retrato a partir de dados de desmatamento, 

espacializados em classes (floresta e não-floresta) dos instantes de tempo T1 e T2 

identificados como marcos históricos. O intervalo amostral reproduz o incremento 

médio de todo o período. O aspecto multitemporal das imagens de satélites tem sido 

bastante aplicado na avaliação e monitoramento de áreas desmatadas. Essas cenas são o 

input do modelo. 

 

- Modelagem de Mudanças (pretéritas): inicialmente, é necessário discriminar as 

mudanças ocorridas entre imagens selecionadas com a inscrição
5
 delas no módulo do 

software de SIG. Essa modelagem envolve: 

 

 gráfico de mudanças/modelo de detecção de mudanças a partir de 

ferramentas comparativas como técnicas multitemporais de 

captura de variações (representadas por gráficos estatísticos de 

comparação de perdas e ganhos entre classes; e/ou espacializadas, 

com base em alocação de mudanças
6
 que ajudam na identificação 

de padrões);  

 mapa de tendência cúbica  (auxilia no entendimento da dinâmica 

da paisagem: padrão no tempo); e  

 modelo do potencial de mudança de floresta para não-floresta 

(vulnerabilidade) no período analisado (com o intuito de 

identificar as áreas mais propensas à mudanças depois do período 

analisado); a modelagem de mudanças se encerra nesse ponto
7
. 

 

                                                             
5 Ao inserir as imagens no LCM, por escolha, decidiu-se utilizar a resolução espacial de 150 metros. Mais 

detalhes, seção 5.3.1. 
6 Uma das técnicas de detecção de mudanças utilizadas foi a de diferenciamento de imagens que é 

simplesmente a subtração entre células de imagem (pixel) ou mapas, duas a duas, resultando nas células 

de saída da imagem ou em uma imagem de diferença temporal. Mais detalhes sobre sua aplicação, ver 

capítulo 5 (EASTMAN & MACKENDRY, 1991). 
7 No capítulo 7, será possível ver o módulo de previsão de mudanças.  



198 
 

 Nas breves narrativas estão descritas como aconteceu a ocupação da terra por 

populações não indígenas da bacia do Rio Acre e sua implicações ambientais 

relacionadas ao desmatamento com base em referências relevantes como: IHGB (1947), 

TOCANTINS (1979), FEARNSIDE (1982; 1988; 1993; 2005), CALIXTO, SOUZA & 

SOUZA (1985), MARTINELLO (1985), INPE (1989, 1992, 1998; 2007),  CASTELO 

(1999), BROWN (2002), BROWN et al. (2002), MARGULIS (2003), SILVA (2003), 

SOARES-FILHO et al. (2005), IMAZON (2006), ZEE (2006), GUMUCIO (2007), 

SCARCELLO & BIDONE (2007), CARACTERIZAÇÃO (2008), FUNTAC (2008), 

DUARTE (2009), IBGE (2009), FRANCA (2009), SILVA (2009), SILVA et al. (2009), 

PPCD/AC (2010), EUCLIDES DA SILVA (2010), CUNHA (2011) e HASSAN & 

FREITAS, 2012. 

 Deve-se ressaltar que o recorte histórico inicia-se com os eventos que ajudam a 

explicar a Economia da Borracha, que marcou um ciclo relevante na história acreana. 

Tais eventos estão de acordo para embasar o tempo de estudo proposto da presente tese 

que se inicia em 1904, tendo como marco atual, o ano de 2010. 

 Sobre as cenas ambientais, elas são apresentadas no instante inicial e final de 

cada período amostral como recurso de visualização estática da evolução do 

desmatamento na bacia.  

 Sobre o modelo do potencial de mudanças, alguns detalhes precisam ser 

mencionados. Para a sua construção, é indispensável a criação de um sub-modelo da 

transição floresta e não-floresta
8
 baseados em variáveis que explicam o processo.  

Foram definidas, a partir do estudo histórico realizado, as seguintes variáveis 

básicas (Tabela 6.2): distância de estradas, distância de rios e distância de áreas já 

desmatadas. Elas foram elaboradas para cada período (com variação de geometria). 

Contudo, foram tratadas como variáveis estacionárias, dentro da modelagem de cada 

período. O produto final é apresentado, como exemplo, na Figura 6.5.  

 

                                                             
8 Deve-se ressaltar que não há reflorestamento e regeneração significativos em períodos pretéritos, 

especialmente no período da agropecuária. Desta forma, não foi modelada a transição não-floresta para 

floresta. 
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Figura 6.5 – Exemplo: Áreas críticas generalizadas previstas para 2010 identificadas pelo modelo de 

mudanças do Cenário do Período da Borracha 

 

Pode-se dizer que essas três variáveis, de maneira geral, ao longo da história, 

estão relacionadas espacialmente com o processo de desmatamento. É preciso ressaltar 

que elas assumem importâncias diferentes, de acordo com o período histórico analisado, 

conforme é possível visualizar na Tabela 6.2, a partir dos resultados do V de Cramer.  

 

Tabela 6.2 – Não-Floresta (Testes dos Fatores ou Forças Direcionadoras do 

Desmatamento por V de Cramer)
9
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A partir desses dados, é possível fazer uma breve leitura. 

No cenário do período da “Borracha”, há pouca relação do padrão de 

desmatamento com rios por conta do tamanho do pixel adotado (150 metros no LCM). 

Em testes com em pixel de 30 metros, a o resultado chega a mais de 80%. A disposição 

do desmatamento e sua relação com o Rio Acre formam os dois atores principais da 

história que se pretende contar (Figura 6.6).  

 

                                                             
9 O sub- modelo da transição floresta para não-floresta foi elaborado somente para visualização com três 

variáveis básicas para composição do modelo agregado do potencial de mudanças. 

Cenário por Período Desmatamento Vias Rios 

Borracha 0.1650 0.1562 0.0539 / 0.8102 

Agropecuária 0.5791 0.5616 0.0731 

Conflito/Década 

Perdida 

0.5188 0.6143 0.0822 

Crise Ambiental 0.5074 0.6494 0.0727 

Florestania 0.4843 0.5803 0.0648 
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Figura 6.6 – Exemplo: Relação do Desmatamento com Rios  

(Cenário do Período da Borracha) 

 

No cenário do período da “Agropecuária”, percebe-se há forte relação do 

desmatamento com as vias e áreas já desmatadas, representando o padrão de “frente” ou 

abertura e marginal.  

No cenário do período do “Conflito”, reduz-se a relação com as áreas já 

desmatadas e aumenta a relação com as vias.  

No cenário do período da “Crise”, o processo de relação com as áreas já 

desmatadas prossegue em redução, não obstante, é o período de maior relação entre 

desmatamento e vias de acesso (rodovias e estradas) (Figura 6.7).  

 

 
Figura 6.7 – Exemplo: Análise de Tendência Cúbica com Estradas (Cenário do Período 

de Crise Ambiental) 
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No cenário do período da “Florestania”
10

, há valores mais baixos, mostrando a 

dispersão do desmatamento (mais fragmentado).  

A seguir, é possível visualizar as narrativas, as cenas ambientais e os principais 

resultados da modelagem de mudanças.  

 

6.4 PROPOSTA DOS CENÁRIOS PRETÉRITOS  

 

 Posto isso, resta apresentar os cenários pretéritos (que incluem tanto modelos 

matemáticos quanto descrições qualitativas
11

).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
10 No caso desse cenário, haverá detalhamento na etapa de calibração (seção 7.3), onde foi possível 

modelar mais variáveis. 
11 As narrativas foram estabelecidas a partir das fontes mencionadas na seção 6.3. 
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I. Cenário do Período da Borracha - Narrativa 

 

O marco inicial é 1904
12

, ano em que o Acre assumiu, por decreto, a categoria de Território 
Federal (há também o estabelecimento dos seus limites internos e internacionais). Nesse ano, 

inicia-se para valer a organização política das terras acreanas. A região do Acre até o final da 

década de sessenta, como visto, baseou seu desenvolvimento econômico em atividades 

extrativistas, principalmente na extração gumífera seguido da coleta de Castanha-do-Brasil.  
 

As origens do desmatamento, nesse período, estão associadas à exploração da borracha 

(extrativismo) que incentivou a ocupação territorial não indígena, por trabalhadores 
nordestinos, a partir da segunda metade do século XIX. Veja a Figura 6.8. 

 

Em alguns documentos históricos, há detalhes sobre a dinâmica demográfica ao longo do Rio 
Acre: [...] “Julio Rocha calcula a população do rio em cerca de 20.000 almas, sendo 99% 

brasileiros” (IHGB, 1947, p. 136). Contudo, a exploração da região custou de milhares de 

vidas atingidas pelas enfermidades tropicais. Confirmando tal cenário, “La Gaceta Del Norte” 

de Riberalta, Bolívia, publicou a 10 de setembro de 1903, uma correspondência, de, um 
boliviano que esteve entre as forças do General Olympio da Silveira, ao ouvir um bem 

instalado e influente proprietário do Acre, este dissera “Faz 16 anos que em companhia de 40 

ou 50 homens vim para este lugar, e desse já desapareceram 80 por cento. E o que aconteceu 
aqui aconteceu em todo o Acre. Orçamos hoje em 25 mil, mas somos o remanescente de um 

avultado número. Nada menos de 150.000 pereceram nestes 18 a 20 anos que trabalhamos 

aqui. Todo o Acre é um cemitério, e não conheço um só dos povoadores antigos que ainda 

conserve a saúde. Ninguém se adapta ao Acre, jamais. Hoje temos uma aparência sadia, mas 
vem o inverno, a estação chuvosa e todos adoecermos – Ah! O Acre é um cemitério e um 

purgatório” (Genesco de Castro apud IHGB, 1947, p. 137). 

 
Diante de tal quadro crítico, a maioria dos núcleos urbanos foi sendo formada a partir de 

povoados organizados em função da atividade extrativista e ao longo dos rios (impulsionados 

pela fertilidade dos solos das planícies aluviais, aspectos do relevo e de declividade, e pela 
possibilidade de pesca e lazer, em especial, por ser o rio a principal via de acesso e 

comunicação – e também meio onde as embarcações levavam mercadorias pagas com a 

borracha).  

 
Sendo assim, apesar de incipiente, as áreas desmatadas, nesse período, acompanham 

primordialmente a geometria dos rios. Há também pequenas clareiras
13

 associados às 

colocações e sedes de seringais. Algumas, posteriormente, tornaram-se esses núcleos urbanos 
consolidados mencionados (com aumento expressivo de suas densidades populacionais). Há 

concentração, pelas análises dos modelos, na região do Baixo Acre (Figura 6.9 e Quadro 6.2). 

É um padrão de desmatamento fragmentado e, na maioria, de subsistência. 
 

Outro aspecto importante. No curso dos anos de exploração da borracha e mesmo entre as 

crises, às margens dos rios do Acre estabeleceram-se os ribeirinhos, que constituíram 

comunidades organizadas a partir de unidades produtivas familiares que utilizam os rios como 

                                                             
12 Por força da Lei nº 1.181, de 25 de fevereiro de 1904, o Presidente da República foi autorizado a 
administrar provisoriamente o território reconhecido brasileiro, em virtude do Tratado de 17 de novembro 

de 1903, entre o Brasil e Bolívia, pelo que o Presidente Francisco de Paula Rodrigues Alves, expediu o 

Decreto nº 5.188, de 07 de abril de 1904, organizando o Território do Acre e dividindo-o em três 

Departamentos administrativos com as denominações de Alto-Acre (onde se localiza a bacia do Rio 

Acre), Alto-Purus e Alto-Juruá (IHGB, 1947).  
13 Depois de 1920, com a desestabilização dos seringais pela crise econômica, surge área de criação junto 

à residência com o roçado em área mais distante na floresta (modo de impedir que os animais estraguem o 

roçado). Isso incrementa, timidamente, a abertura de clareiras. Até então, era proibido ter roçado nas 

colocações.  
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principal meio de transporte, de produção e de relações sociais. 

 

Especificamente, em 1904, se instalaram as Prefeituras acreanas. As únicas povoações que ali 
existiam eram: Xapury, Emprêsa e Porto-Acre, que não somavam 500 habitantes (Conferência 

realizada na Sociedade de Geogr. Do Rio, em 27 de abril 1916 apud IHGB, 1947, p. 136). 

Portanto, têm-se os núcleos urbanos mais relevantes na bacia, em 1904: Vila Rio Branco (sede 

do Departamento do Alto Acre), Vila Xapuri e Porto Acre.  
 

As fases
14

 de expansão e retração do ciclo da borracha levaram, respectivamente, a migração 

aos seringais e posterior êxodo para as cidades. A população dos seringais, em grande parte, 
migrou para os centros urbanos, principalmente para o Baixo Acre, região onde se localiza o 

município de Rio Branco. Todavia, houve uma parcela da população que permaneceu 

trabalhando no espaço agrário seja em minoria no campo (colônias) em número bem mais 

considerável na floresta. 
 

Em contrapartida, no ano de 1965, é instituído o novo Código Florestal e revogado o Código de 

1934. Marco legal ambiental relevante. 
 

Com a decadência do seringalismo (forma socioeconômica baseada na empresa extrativista 

materializada no seringal), o Estado passou a concretizar políticas de reformulação das práticas 
econômicas do extrativismo da borracha desse período (já colocadas como atrasadas) por outra 

que viesse dinamizar mais a economia estadual. Isto, claramente posto que, dentro de uma ótica 

capitalista, o extrativismo não tinha mais a rentabilidade; daí, a opção pela pecuária. Sendo 

assim, ocorreu a venda de extensos seringais para latifundiários que passaram a explorar a 
pecuária. Esse processo ocorre no início dos anos 70, representando aqui, o fim do período da 

Borracha e desse padrão de desmatamento apresentado: pontual e fragmentado (muitas vezes, 

de subsistência). Pode-se dizer que este intervalo representa o menor incremento anual de 
desmatamento, mudando seu comportamento a partir da década de 70. 

 

                                                             
14 A economia da borracha teve dois períodos de grande importância e geração de riqueza: um que se 

refere ao final do século XIX/início do século XX e o segundo no período da II Guerra Mundial. No 

primeiro, o Brasil perde a hegemonia da borracha por volta de 1912, com a concorrência do produto 

produzido no Oriente. Na segunda metade do século XIX, os ingleses levaram sementes selecionadas das 

seringueiras brasileiras para suas colônias do sudeste asiático, onde se desenvolveram rapidamente. No 
início do século XX, começou a chegar ao mercado internacional sua primeira produção, causando uma 

queda nos preços da borracha nativa brasileira. Assim, se caracteriza o primeiro período de retração e se 

inicia o fim do primeiro Ciclo da Borracha. Na década de 40, com a Segunda Guerra Mundial, houve um 

novo aumento da demanda externa pela borracha em decorrência dos Acordos de Washington que 

asseguravam o fornecimento do látex para os países aliados em conflito com os países do Eixo que 

detinham o controle dos seringais asiáticos. A segunda Guerra Mundial impulsionou o segundo Ciclo da 

Borracha. Isso se deu após a tomada dos seringais asiáticos pelos japoneses, privando os países aliados do 

produto. O Governo brasileiro, incentivado pelos norte-americanos, promoveu uma política de estimulo à 

produção da borracha. Surgiu então a figura do soldado da borracha, recrutado do nordeste do país para os 

seringais da Amazônia, objetivando o aumento da produção da seringa para ser utilizada na Guerra. O fim 

da guerra causou nova queda nos preços do produto e a consequente falência dos seringais. Os 
seringalistas falidos abandonaram suas propriedades dando origem a uma nova categoria nas relações de 

trabalho – seringueiro autônomo, que passou a viver livre dos laços de dependência com o patrão (ZEE, 

2006). Resolveu-se não dividir o presente intervalo de acordo com os ciclos econômicos, pois o critério 

de periodização foi o desmatamento na bacia. Para todo o período considerado, tal processo não foi tão 

significativo, pelos dados levantados, a ponto de criar mais de um período para o presente estudo.  
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Figura 6.8 − Um descanso no meio da tarefa de desmatamento no Acre. No centro, um empresário 

europeu.  Observe a dimensão da árvore derrubada. Dois dos fotógrafos posam com as suas “cerbatanas”. 

Fonte: GUMUCIO, 2007. 
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            Figura 6.9 – Cenas de Desmatamento: Cenário Pretérito do Período da Borracha 
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Quadro 6.2 – Representações do Cenário Pretérito do Período da Borracha 

I) CENÁRIO PRETÉRITO “BORRACHA”: Floresta para Não-Floresta (T1: 1904 – T2: 1975
15

)  
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Modelo do Potencial de Mudanças (Vulnerabilidade) 

 

 

                                                             
15 Descontando os anos do período da agropecuária. 
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II. Cenário do Período da Agropecuária - Narrativa 

 

O marco inicial é 1970, período de intensificação do desmatamento na bacia. Também poderia 
ser chamada de ciclo da Pecuarização (Expansão da Pecuária). Nesse período, tem-se como 

principal atividade na exploração econômica e ambiental dos recursos naturais a agropecuária. 

Este é o período de maior incremento anual do desmatamento. Com os governos militares, o 

Brasil iniciou uma nova inserção no sistema capitalista. Para a Amazônia como a última grande 
fronteira foi estabelecido um modelo de ocupação baseado principalmente na agropecuária. 

Este modelo chegou tardiamente no Acre, nos anos 70, onde é possível verificar uma forte 

mudança produtiva na ocupação, com as políticas do governo federal refletindo na situação 
social e econômica do Estado o que alteraria radicalmente a base de recursos naturais e o modo 

de vida da população, redirecionando a ocupação do espaço econômico através da substituição 

gradual do extrativismo da borracha com a implantação da agropecuária. Tal modelo se realiza 
através de uma frente de agropecuária de agricultura itinerante e pecuária extensiva, ambas 

com a implementação com sistema de derruba e queima da floresta e manejo baseado na baixa 

inserção tecnológica. Essa frente foi continuidade do processo de ocupação que na época 

ocorria em Rondônia, iniciado em meados dos anos 60, com a implantação das rodovias BR-
364 no trecho Porto Velho - Rio Branco e BR-317 ligando Labrea no Amazonas a Assis Brasil 

no Acre.  

 
Há três aspectos que se destacam nesse período relacionados ao desmatamento na bacia do Rio 

Acre: a construção e integração a partir de rodovias; incentivo à compra de terras por grupos 

empresariais do centro-sul do país; e migrações favorecidas pela criação de Projetos de 

Assentamento Dirigidos – PAD. 
 

Inicialmente, destacam-se os traçados das rodovias que foram linhas de disseminação da 

entrada e fixação do domínio privado da propriedade fundiária e da mudança no uso da terra 
para atividades agropecuárias. Perante a viabilidade de implantação, face às vias de transportes 

terrestres, a maioria das fazendas criadoras de gado bovino e as áreas de loteamentos, desde o 

início de sua implantação, tenderam a se concentrar na bacia do Rio Acre. Portanto, as estradas, 
indutoras de tal processo, redesenharam a ocupação da bacia do Rio Acre (tornando-a a mais 

impactada do estado). A via de acesso é um facilitador do processo de desmatamento, e é por 

isso que o desmatamento aparece, na maior parte do território, próximo das rodovias. Situação 

presente no extremo (leste): padrão RO de desmatamento. 
 

Além disso, há outro aspecto relevante. Buscando-se mudar a base econômica do estado, 

assentado tradicionalmente no extrativismo vegetal para uma atividade mais dinâmica, no caso, 
a pecuária extensiva, um primeiro fluxo de fazendeiros motivado pelo baixíssimo preço da 

terra chegaria comprando enormes extensões fundiárias. Esses, porém, estavam mais voltados 

para a especulação imobiliária que para a formação de fazendas. A partir de 1974, muitas 
dessas áreas vendidas são transformadas em loteamentos que receberiam grupos de fazendeiros 

do Centro-Sul, agora em busca de adquirirem terras para a formação de fazendas de médios e 

grandes portes para a criação bovina. Isto ocorria, porque o “preço quase irrisório das terras” 

acreanas incentivava esse tipo de ação especulativa inicial; mas mesmo assim, o preço da terra 
continuava muito atrativo aos compradores centro-sulista. Além disso, havia uma quantidade 

de “incentivos fiscais” e facilidades para esses empresários no “acesso ao crédito”. O apogeu 

dessas mudanças se daria no período de 1971 a 1975, durante o governo de Francisco 
Wanderlei Dantas. A população seringueira da floresta, em áreas que foram vendidas aos 

compradores de terra, os “paulistas” (“fazendeiros centro-sulistas”) – foi retirada de seu espaço 

naquilo que chamavam de “limpeza da terra” – na verdade, formas violentas de expropriação 

da população camponesa florestal (SILVA, 2003). Havendo assim, um processo de migração 
para as cidades que se acentua muito mais em meados da década de 1970 até o final da década 

de 1980. 

 
Os projetos de assentamento que também contribuíram significativamente para o 



208 
 

desmatamento na bacia, não necessariamente se localizaram seguindo o padrão de 

desmatamento ao longo das principais vias de acesso. Os projetos de colonização dirigida 

promoveram a ocupação da bacia, acelerando o processo de desmatamento em prol da 
ocupação para atividades agrícolas.  De 1976 a 1982, os projetos de assentamento, que 

promoveram  a  colonização  e  ocupação  de  lotes  destinados  à  pequena  propriedade 

agrícola,  foram  implantados,  tendo  assentado  em  torno  de  10  mil  famílias,  sem,  no 

entanto,  nenhuma  preocupação  social  ou  ambiental. No fim da década de 70, utilizando o 
procedimento de desapropriação para fins de reforma agrária, foram criados os primeiros 

Projetos de Assentamentos Dirigidos (PAD): Peixoto e Boa Esperança, marco da colonização 

oficial da Amazônia ao longo da BR-364.  
 

Em síntese, a agropecuária tornou-se uma atividade dominante que cresceu no rastro das 

estradas e na gama de subsídios oferecidos até o fim do período dos anos 80. Destaca-se 

também a maior participação das indústrias madeireiras. Assim, consolida-se o primeiro 
aspecto referente às mudanças de uso e cobertura da terra, especialmente, o desmatamento que 

converte as florestas tropicais em pastagens (ou para agropecuária). O período da 

Agropecuária, apresenta um padrão de desmatamento de grandes áreas, concentrado, em 
algumas áreas, seguindo as margens das rodovias federais. Apresenta qualidades especulativas, 

nos primeiros anos, e produtivas, num segundo momento. Há concentração do desmatamento, 

pelas análises dos modelos, na região do Alto Acre (Figura 6.10 e Quadro 6.3). A partir desse 
resultado, pode-se constatar mudança de tendência nesse período. E é exatamente, nessa região, 

onde se localiza Xapuri, que afloram os conflitos do período seguinte. 

 

Por fim, percebeu-se que houve uma desestabilização no espaço agrário da bacia. A questão é 
que os empresários que vieram para o Acre, com o objetivo de especular com a compra de 

grandes seringais, encontraram esses espaços ocupados por famílias pobres e sem terras, 

basicamente seringueiros e posseiros. Assim, deu-se início a uma fase na trajetória de lutas das 
comunidades tradicionais de seringueiros, indígenas e pequenos agricultores.  Os seringais 

foram desmantelados e os seringueiros abandonados à própria sorte. As florestas com as 

colocações de seringueiros, principalmente aquelas localizadas ao longo das rodovias, foram 
sendo derrubadas e transformadas em pastos para criação de bois em grandes fazendas. A 

mesma lógica de ocupação foi utilizada nos projetos de assentamento, com a floresta dando 

lugar a lavouras, no primeiro ciclo, e na próxima etapa transformadas em pastagem para a 

pecuária. As crises nas questões sociais estiveram acompanhadas pelo agravamento dos 
problemas ambientais, chamando a atenção nacional para o que ocorria na região. 

 

O período se encerra em 1984, um ano depois do Governo Estadual de Nabor Junior, governo 
que mantém a ótica de desenvolvimento, mas o primeiro que, começa a se preocupar com as 

questões ecológicas. Dentro desse contexto, começa a se consolidar a organização política dos 

seringueiros, com apoio de outros atores, devido as fortes tensões e pela expropriação de suas 

terras e da proibição do uso dos recursos naturais.  Nota-se, portanto, que de meados da década 
de 1975 a 1984, o sindicalismo rural se territorializou como instituição da luta dos 

trabalhadores nos principais municípios do Estado, abrindo espaço para a chegada do período a 

seguir: geração dos movimentos de luta pela terra contra o modelo econômico implantação 
pelos militares se deu ao custo de muitos conflitos e mortes de lideranças sindicais. 
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           Figura 6.10 – Cenas de Desmatamento: Cenário Pretérito do Período da Agropecuária
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Quadro 6.3 – Representações do Cenário Pretérito do Período da Agropecuária 

II) CENÁRIO PRETÉRITO “AGROPECUÁRIA”: Floresta para Não-Floresta (T1: 1975 – T2: 1984) 
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III. Cenário do Período do Conflito ou Década Perdida - Narrativa 
 

O marco inicial é 1984 que representa o período de organização e desenvolvimento de 

diferentes estratégias de resistência para a defesa do modo de vida dos povos da floresta e 
redução do desmatamento. A luta pela terra do Acre contra o modelo econômico, com 

denúncias de abusos na apropriação dos recursos naturais, muitos deles, financiados com 

capital internacional, ao ganhar voz mundial, pressões externas e restrições ao crédito, 
ocorreram muitos conflitos e mortes de lideranças sindicais, como Wilson Pinheiro, Evair 

Higino e Francisco Alves Mendes Filho, conhecido como Chico Mendes. Seringueiros, 

castanheiros, ribeirinhos, índios e demais populações tradicionais conseguiram pressionar o 

governo federal, através do Conselho Nacional de Seringueiros – CNS e da atuação de suas 
lideranças, como Chico Mendes, que ficou conhecido mundialmente pela mobilização a favor 

da preservação do modo de vida das populações tradicionais do Acre e da proposta de criação 

das Reservas Extrativistas para a regularização dos territórios e acesso aos recursos naturais. 
 

Assim, nesse período se efetivam as primeiras medidas que denotavam resposta aos apelos e às 

pressões sociais e ambientais vividas na época (ao mesmo tempo em que se fixaram as bases 

para a firmação da colonização agropecuária). Isto já era resultado de anos de conflito sociais, 
agora, chamados de ambientais locais respaldados na realidade mundial de movimentos sociais 

que apontavam para os problemas ecológicos que estavam sendo gerados. O período dos anos 

80, ainda nos governos militares e da crise econômica mundial do petróleo, foi marcado pelo 
fim de mecanismos de subsídios para implementação de atividades agropecuárias e de novas 

redes de infraestrutura. Esse período marca o início do paradigma da “Sustentabilidade” que 

culmina com a realização da CNUMAD
16

 no Rio de Janeiro em 1992, onde ficou transparente 
que a Amazônia passou a ser alvo de interesses internacionais conflitantes. Não deve ser 

esquecida, nesse contexto, a importância crescente que as questões ambientais vem assumindo, 

internacional e nacionalmente. Essa conjugação de circunstâncias fez com que as populações 

tradicionais recebessem apoio nacional e internacional dos diversos movimentos que 
apontavam a necessidade da manutenção dos recursos naturais. 

 

Pode-se dizer que o período de 1985-1994 é marcado pela redução do incremento da área 
desmatada em relação ao período anterior. Alguns autores atribuem a recessão econômica 

brasileira como a melhor explicação para a queda nos índices do desmatamento de 1987 até 

1991, uma vez que os fazendeiros não tinham condições de expandir suas áreas e o governo 
não possuía recursos disponíveis para a construção de rodovias e projetos de assentamentos. 

No Acre, algo similar aconteceu, porém se estendeu ao longo da década de 90 que, do ponto de 

vista da atividade agropecuária, essa sim foi considerada a década perdida, conforme consta no 

ZEE (2006).  Pode-se dizer que o período entre 1978 e 1988 teve uma taxa não uniforme, que 
provavelmente atingiu pico entre 1984 e 1985 e, então, começou a declinar.  

  

Antes do Plano Real, em 1994, marco final desse período, a hiperinflação era predominante na 
economia brasileira. Segundo FEARNSIDE (2005), a terra estava muito valorizada e os preços 

atingiram valores mais altos do que se justificaria pela sua função como um insumo para 

produção agropecuária. Dessa forma, a especulação de terra parece ter sido importante até por 

volta de 1987. 
 

No governo estadual de Flaviano Mello (1987 a 1990), Chico Mendes é morto (em 1988). Sua 

morte desencadeou enorme pressão sobre os organismos financeiros internacionais, que foram 
obrigados a rever seus critérios de investimento na Amazônia, levando o governo brasileiro a 

mudar a política de desenvolvimento da região. A Amazônia passou a ser respeitada por sua 

importância, não só para o Brasil, mas para o mundo. No ano seguinte (1989), o governo 
proíbe linhas de crédito. A Morte de Chico Mendes acabou sendo um "divisor de águas" na 

                                                             
16 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento. 
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história da Amazônia. Foi a partir desse crime que o governo brasileiro passou a sofrer 

pressões - inclusive internacionais - a respeito de suas políticas para a Amazônia. Diante desse 

contexto, começa a surgir no governo brasileiro uma preocupação com a imagem ambiental. Os 
incentivos para fazendas de gado foram retirados; em 1988, a destruição da Amazônia e da 

Mata Atlântica se tornou crime no Código Penal (apesar de pouca atenção ter sido dada à 

questão). Em 1989, o Brasil se voluntariou para sediar a  Rio 92; a Reserva Extrativista Chico 

Mendes foi criada em 1990. E em 1993 foi lançado um programa piloto de conservação da 
floresta tropical brasileira, o PP-G7.  

 

Em síntese, no Acre esses processos que se iniciaram na década de 70 do século passado, 
caracterizando não só mudanças na estrutura agrária e na economia do Estado, mas também 

novas formas de conflitos. Grupos sociais e econômicos tradicionais (seringueiros/posseiros) se 

defrontaram com novos grupos (fazendeiros/empresários) que representam os processos de 

produção da frente pioneira agropecuária. O embate entre esses grupos, no entanto, se produziu 
inicialmente de forma conflituosa em função da formação geohistórica, socioambiental e 

cultural das populações tradicionais, porém gradativamente a magnitude desses processos foi 

agregando parcela significativa dessas populações, gerando novas formas de conflitos, em 
especial quando as atividades agropecuárias e de exploração madeireira são inseridas em áreas 

legalmente instituídas, como as Reservas Extrativistas, os Projetos de Assentamento 

Extrativista, ou ainda nas Unidades de Conservação e Terra Indígenas. 
 

Há dois marcos históricos importantes nesse período que influenciaram o desmatamento na 

bacia do Rio Acre: 1989 e 1994. Esse período se destaca pela redução do incremento do 

desmatamento e de um padrão de conflito no próprio processo. Especialmente na bacia do Rio 
Acre, é possível notar valores de incremento altos, a partir de 1989, em paralelo às medidas 

restritivas (parecem especulativas) e, em seguida, um declínio, até 1994, pela retomada do 

desmatamento com o Plano Real, próximo período. Há concentração, pelas análises dos 
modelos, na região do Baixo Acre e retração no Alto Acre, essa última, área dos conflitos 

(Figuras 6.11 e 6.12 e Quadro 6.4). 
 

 

 
Figura 6.11 − Relação Seringal (Rios) x Fazenda (Estradas) 
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            Figura 6.12 – Cenas de Desmatamento: Cenário Pretérito do Período do Conflito/Década Perdida. 
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Quadro 6.4 – Representações do Cenário Pretérito do Período do Conflito/ Década Perdida 

III) CENÁRIO PRETÉRITO “CONFLITO / DÉCADA PERDIDA”: Floresta para Não-Floresta (T1: 1989 – T2: 1994) 
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IV. Cenário do Período da Crise Ambiental - Narrativa 
 

O marco inicial é 1994 e este período é caracterizado pelo Plano Real que foi um programa 

brasileiro com o objetivo de estabilização econômica, iniciado oficialmente em 27 de fevereiro 
de 1994. Destaca-se pela expansão da soja na Amazônia e, na bacia do Rio Acre, com a 

retomada do aumento de áreas desmatadas.  

 
A partir dos meados dos anos 90 com o processo de estabilização da moeda através do “Plano 

Real” inicia-se a retomada do crescimento econômico e do papel do Estado em novas bases 

para superar a profunda crise do período anterior. O desafio estabelecido foi o de como 

promover o desenvolvimento na fronteira amazônica, considerada a nível global como grande 
unidade de conservação e a nível local como espaço para diferentes alternativas de 

desenvolvimento. Desta forma, a utilização de processos e instrumentos disciplinadores de 

gestão territorial e ambiental, como o Zoneamento- Ecológico-Econômico (ZEE), foram 
implementados. 

 

Com a implantação do Plano Real e a relativa estabilidade monetária, os investimentos de 

longo prazo ficaram mais atraentes, provocando queda no preço da terra. Essa queda, por sua 
vez, tornou mais acessível a aquisição de lotes que, associada aos programas de acesso ao 

crédito para a produção em pequenas e médias áreas estimulou a ocupação da Amazônia. 

 
Durante esse período, há processos diferentes acontecendo em escalas distintas: crise local, 

mesmo com a economia nacional aquecida. No local, têm-se os governos dos Srs. Romildo 

Magalhães (que está finalizando seu mandato em 1994) e Orleir Cameli (1995-1998: período 
fundamental). Como marcos, foram considerados os anos de 1995 (um ano antes) e 1999 (um 

ano depois) desse governo já que esse período foi marcado pela ausência de  um projeto para o 

Estado. Não se tem clareza na definição de uma proposta efetiva para o desenvolvimento 

estadual quanto ao direcionamento político, econômico e ambiental. No período entre 1995 e 
1999, a renúncia do Governo do Estado do Acre ao desempenho do seu papel de formulador e 

executor de políticas públicas e de mantenedor das instituições públicas estaduais com 

infraestrutura, recursos humanos e financeiros adequados para o fomento, assistência técnica e 
extensão rural resultaram em um período de crise para a agricultura no Acre. Entre 1995 e 

1998, os governantes do Estado promoveram a desestruturação e desarticulação das políticas e 

das instituições públicas de assistência técnica e extensão rural e de fomento ao setor agrícola. 
Este processo teve forte repercussão negativa: 1) na renda e na qualidade de vida dos 

agricultores e familiares; 2) na intensificação do desmatamento nos projetos de colonização; 3) 

na aceleração do processo de reconcentração da terra; 4) na conversão de áreas agrícolas 

degradadas em pastagens, intensificando o processo de pecuarização das pequenas 
propriedades; 5) no aumento da migração da população da zona rural para os centros urbanos. 

Nesse período, é marcada a retomada dos desmatamentos após a “década perdida. Por outro 

lado, os anos 90, na bacia do Rio Acre, do ponto de vista da agropecuária, essa sim foi a década 
perdida.  

 

Especialmente sobre os anos desse período, algumas considerações foram elaboradas.  

 
No primeiro ano do governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC), em 1995, o desmatamento 

na Amazônia foi recorde, impulsionado pelo sucesso (de custeio altíssimo, como se veria 

depois) do Plano Real. No que diz respeito  ao  Acre,  BROWN  (2002),  utilizando  dados  do  
PRODES,  em  um estudo  sobre  os  possíveis  impactos  da  extensão  da  BR-317  até  o  

oceano  Pacífico observou  que o desmatamento no Estado variou muito nos últimos 30 anos. 

Seu pico deu-se de 1994 para 1995, sob possível influência do Plano Real, que com a redução 
da inflação possibilitou o crescimento da economia, que no Acre significa aumento da 

produção  de gado, além de facilitar o aumento das infraestruturas locais – asfaltamento de 

estradas. O aumento acentuado no desmatamento em 1995 reflete a implantação do Plano Real 

que reduziu a inflação, garantindo maior estabilidade de preços e promovendo ganhos reais de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_fevereiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/1994
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renda aos produtores. Além disto, BROWN et al. (2002) relata que a estabilidade econômica 

assegurou ao Governo Federal recursos para investimentos do Programa Brasil em Ação 

(Avança Brasil) para infraestruturas rodoviárias, favorecendo aceleração a ocupação da 
Amazônia Sul-Ocidental.  

 

Em escala macrorregional, as alterações nas taxas de desmatamento em 1996, 1997 e 1998 

(queda) se mantêm vinculadas às oscilações da economia nacional e internacional (taxas de 
câmbio, inflação, crescimento econômico, etc.) e, sobretudo, o valor de commodities, como 

carne bovina no mercado interno e externo. Em outras palavras, o crescimento da demanda do 

mercado internacional de soja e, em especial, de carne bovina provoca aumento direto dos 
índices de desmatamento. Sendo assim, é possível identificar uma alteração das principais 

determinantes do desmatamento na Amazônia, que passaram da economia e políticas 

brasileiras para o comércio internacional (antes, indiretamente).  

 
Por outro lado, no Acre, houve redução na atividade agrícola em consequência de mudanças 

radicais nas políticas estaduais de desenvolvimento rural. No final dos anos 90, a imagem do 

Estado está ligada aos desmandos e a ações ilícitas que são lideradas por autoridades eleitas, 
passando mais uma vez para a sociedade nacional uma história de violência, como já ocorrera 

ao final dos anos 80. Não há reconhecimento da identidade acreana por conta de tais eventos. 

 
Por fim, o ano de 1999, apesar de em escala nacional, o governo federal ter prosseguido, em 

nível estadual, esse marco representa o início de uma nova fase política para o Acre que dura 

até os dias atuais. O ano de 1999 foi aqui inserido, pois ele ainda materializa os resultados do 

que se intitulou período da Crise Ambiental. 
 

Sendo assim, há dois marcos históricos importantes nesse período que traduzem o 

desmatamento na bacia do Rio Acre: 1995 e 1999. 
 

Em síntese, comparado ao período anterior, houve um aumento médio no incremento, muito 

por conta do período entre 1994 e 1995 (materializado na imagem de 1996) com a retomada do 
desmatamento na bacia. A questão que se coloca, de crise (com valores de incrementos altos e 

baixos), é em relação ao fato de ter sido um desmatamento especulativo e pouco produtivo 

(falta de incentivo), quando são analisados os dados de produção da região.  O desmatamento 

de subsistência prossegue. Há concentração, pelas análises dos modelos, na região do Baixo 
Acre, onde existe maior concentração de infraestrutura (Figura 6.13 e Quadro 6.5). 
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          Figura 6.13 – Cenas de Desmatamento: Cenário Pretérito do Período da Crise Ambiental 
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Quadro 6.5 – Representações do Cenário Pretérito do Período da Crise Ambiental 

IV) CENÁRIO PRETÉRITO “CRISE AMBIENTAL”: Floresta para Não-Floresta (T1: 1995 – T2: 1999) 
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V. Cenário do Período da Florestania - Narrativa 
 

O marco inicial é 1999, sabendo-se que há continuidade, nesse ano, de mais um “governo”, na 

escala federal, da política apresentada no período anterior (FHC). Contudo, em escala estadual, 

outro cenário político surge. A sua relevância é tão significativa que reforçou a delimitação do 
intervalo proposto, correspondente a um período de 10 anos, definido pelo governo do Partido 

dos Trabalhadores (PT) (1999-2009) intitulado “Governo da Floresta
17

”, nome proposto pela 

equipe de administração do Governador Viana – PT. Florestania, por sua vez, foi o termo 

utilizado pela política local para indicar a cidadania na floresta que sintetizaria um pensamento 
de melhoria de qualidade de vida  e de valorização dos ativos ambientais das populações que 

vivem da floresta. No ZEE (2006), o termo é associado ao reconhecimento das territorialidades 

e identidades dos atores sociais e a compreensão de suas diferenças histórico-culturais que 
constituem os elementos básicos para dar suporte aos instrumentos de planejamento no Estado 

tomando como base um modelo de desenvolvimento, centrado na perspectiva da 

sustentabilidade e gestado a partir de sua própria história e configuração social. Um novo 

discurso político de mudança de paradigma se daria. 
 

Por outro lado, há críticas em relação a essa visão. Florestania seria, nesse contexto, expressão 

inventada pelo poder local, na constituição de um discurso de verdade que foi oferecido pelo 
Governo da Floresta como alternativa política à sociedade acreana. Por exemplo, teria utilizado 

um discurso onde os grupos tribais, os seringueiros e a população urbana e rural do estado 

estão contemplados em um projeto, e de que esse é um projeto que deve ser modelo para o país 
e para o mundo. Esse é um aspecto ressaltado pelas vozes da “modernidade política” acreana 

que ainda apresenta vícios de práticas antigas como centralização do poder e o culto a imagem 

do líder. Além disso, coloca sob seu governo, sociedades que possuem outra organização 

política e diferente matriz territorial como a indígena (por exemplo, há grupos nômades que 
circulam livremente pela faixa de fronteira entre Bolívia, Brasil e Peru). 
 

Ainda sobre o contexto político, destaca-se, em parte desse período, escala nacional, o  mega-

programa  Avança  Brasil (2000-2003).  O principal objetivo infraestrutural do projeto  era  

possibilitar o escoamento da  produção  agrícola  da região por meio  de  linhas  de  transporte  
rodoviário  e  fluvial,  como  a  extensão  da  rede interconectada ao Acre. Após inúmeras 

críticas de cunho ambiental, grande parte do projeto foi abandonada. 
 

Nesse período, o desmatamento consolida-se na parte leste, ou seja, na bacia do Rio Acre, onde 

há a maior concentração de ramais e estradas. Atualmente, a IIRSA (Iniciativa para a 
Integração de Infraestruturas Regionais da América do Sul) vem apoiando a abertura e/ou 

reforma em infraestrutura como é o caso da Estrada para o Pacifico, que liga o Brasil aos 

portos do oceano Pacifico via Peru. Esta integração traz à bacia do Rio Acre grandes avanços 
econômicos e também diversos problemas ambientais, se esta não for monitorada 

adequadamente pelo poder público e pela sociedade civil. 

 

Na bacia do Rio Acre, a agropecuária é ainda a principal atividade econômica (com maior 
rentabilidade já que não internaliza os custos ambientais do desmatamento) e responsável pela 

geração de valor e absorção da população que vive no meio rural. Entretanto mesmo com o 

estabelecimento do paradigma da Sustentabilidade, que tem direcionado os programas de 
desenvolvimento e as políticas públicas para o manejo sustentado dos recursos naturais, os 

desmatamentos ainda têm sido uma das principais características para o aumento de produção 

na agropecuária. Como um instrumento relevante desse período, tem-se o Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE, Fase II, 2006, Escala: 1:250.000) que vem tentando assumir papel 

                                                             
17 O PT assumiu o governo do estado do Acre em janeiro de 1999, com dois mandatos do Governador 

Jorge Viana e se consolidando, com a eleição em 2006, do vice-governador Arnóbio Marques, tornando 

latente que Jorge Viana era uma grande liderança. 
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fundamental na construção da sustentabilidade, subsidiando e orientando as políticas públicas 

relacionadas ao planejamento, uso e ocupação do território, considerando as potencialidades e 

limitações do meio físico, biótico e socioeconômico, levando em consideração até fatores 
ambientais como o risco de síndrome de morte de Brachiaria (tipo de pastagem).  

 

Especialmente sobre os anos do período, têm-se alguns comentários. Deve-se salientar que 

algumas razões em escala macrorregional podem ser transportadas para o entendimento do 
processo de desmatamento na bacia do Rio Acre. 

Entre 1999 e 2001, o incremento anual do desmatamento teve variação pouco expressiva. A 
partir de 2002, há um aumento significativo no valor. Sobre os anos do desmatamento no 

período, destacam-se os picos em 2003 (primeiro ano do governo Lula) e 2005 (seca histórica 
com registro recorde de focos de calor). Entre 2004 e 2005 houve um aumento crítico de 200% 

no número de focos de calor captados pelas imagens de satélite. Uma das principais razões foi 

a seca prolongada que aconteceu em 2005. Apenas para registrar: agosto de 2005 foi o único 

mês dos últimos três anos que não houve chuva na região. A Nasa mostrou, em estudo 
publicado, que a seca de 2005 afetou área da Amazônia, de forma geral, por anos. Para os anos 

de 2006 a 2009, a queda dos preços das commodities no mercado mundial, em especial carne e 

soja, pode ser o principal responsável pela continuidade da tendência de redução do 

desmatamento na Região Amazônica. 

De maneira geral, ao analisar os dados, pode-se dizer que o incremento manteve a tendência do 

período anterior. Contudo, houve alguns destaques. Ao longo do primeiro semestre de 2009, o 

governo do Acre dedicou esforços para formular seu Plano de Prevenção e Controle dos 

Desmatamentos (PPCD-AC, 2010) e seu Plano de Redução de Emissões por Desmatamento e 
Degradação Florestal (REDD). 

 

Por fim, o padrão de desmatamento é mais fragmentado (pontual) e disperso, intercalando, com 
causalidade, o de subsistência com o produtivo. Há também o especulativo (em período de 

revisão jurídica de instrumentos legais, por exemplo, com propostas de mudanças no Código 

Florestal, envolvendo Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente) que tem 
comportamento conjuntural. Há concentração, pelas análises dos modelos, na região do Baixo 

Acre, caminhando para uma “interiorização” do desmatamento (Figura 6.14 e Quadro 6.6). 

 

Os marcos históricos aqui que serviram de intervalo para as análises do período são os anos de 
2004 (um ano após o segundo maior incremento de desmatamento no período, ocorrido em 

2003, materializado no ano seguinte – já Governo do PT em escala nacional) e 2008 (como 

justificativa preferencial, é possível visualizar os impactos da primeira fase do Governo da 
Floresta que se encerrou no ano anterior, em 01/01/2007, sob a gestão do engenheiro florestal 

Jorge Viana; além disso, é possível, passados alguns anos, ver as implicações no desmatamento 

após a seca de 2005; e as consequências do ZEE, Fase II, quando em 2006, foi publicado e 
aprovado na Assembleia Legislativa do Acre; para finalizar, em 2007, a Lei do ZEE foi 

sancionada e no próprio ano de 2008,  o ZEE foi sancionado pelo Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, através do Decreto Federal 6.469/08 que adota a recomendação do CONAMA, que 

trata da redução, para fins de recomposição, da Reserva Legal dos imóveis situados na Zona I 
do Acre). 

 

Sobre quem é o autor do desmatamento, nesse período, a discussão se intensificou. Alguns 
estudos sugeriram que a maioria das queimadas no Acre é realizada por pequenos agricultores 

que são os únicos que podem obter licença para derrubar até 3 ha (“derrubada de 

subsistência”). Contudo, as estimativas de derrubadas nos anos 2002-2003, a partir de estudo 

de COSTA & SOUZA JR (2005), indica que “86% da área desmatada no Acre em 2002-2003 
é resultante de incrementos maiores que 3 ha”. Outro conflito estabelecido a ser mais bem 

discutido. 
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                Figura 6.14 – Cenas de Desmatamento: Cenário Pretérito do Período da Florestania 
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Quadro 6.6 – Representações do Cenário Pretérito do Período da Florestania 

V) CENÁRIO PRETÉRITO “FLORESTANIA”: Floresta para Não-Floresta (T1: 2004 – T2: 2008) 
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Pode-se dizer que os períodos, juntos, compõem a representação do tempo 

espiral. Há a impressão de que os eventos são recorrentes (cíclicos com fases de 

expansão e declínio), mas o desmatamento sempre adiante (pelo fluxo tradicional do 

tempo), situa-se em tempos distintos com velocidades diferentes. Assim, o tempo 

espiral corresponde a fases de crescimento e fases de recessão, com alternância entre si 

até se desencadearem processos que originam uma nova fase. De fato, há a impressão de 

repetição, porém, como foi dito, outros elementos são inseridos, pois se trata de outra 

localização no eixo temporal. O maior desafio é incorporar tal visão nos cenários 

futuros. 

 

6.5 TESTES METODOLÓGICOS 

 

Nesta fase, busca-se a realização de alguns testes metodológicos. Esta etapa 

utilizou os insumos gerados e apresentados pela seção anterior.  

Nesse ponto, surgem algumas perguntas hipotéticas: Assumindo as premissas de 

que a taxa de desmatamento e as forças do desmatamento em cada cenário se 

mantivessem até os dias atuais, qual seria a área desmatada hoje? Qual deles, cenários 

pretéritos, mais se aproxima da área desmatada real em 2010? Qual período explica 

melhor o desmatamento hoje? 

Baseado nesses questionamentos, o intuito dessa etapa é testar o poder 

explicativo e preditivo dos períodos. 

Outro item interessante é que será possível elucidar a relevância na escolha dos 

instantes de tempo para fins preditivos. Intervalos diferentes geram futuros distintos. 

Escrito de outra forma: períodos diferentes, geram previsões diferentes. Deve-se 

ressaltar que a escolha dos instantes de tempo é fundamental, pois ela é como uma 

escala: que visibilidade se quer dar ao fenômeno?  

Os testes metodológicos foram realizados, levando em consideração os períodos 

propostos: Borracha, Agropecuária, Conflito, Crise e Florestania. Na Figura 6.15, é 

possível visualizar as cenas que representam os extremos da série de dados (1904, 

marco inicial, e 2010, marco atual). Foi feito também um teste com um cenário 

chamado “Aleatório” (1988 e 1999), apenas para testar previsões quando não se 

considera o contexto histórico do período e são escolhidas datas sem critérios (Figura 

6.16).  
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Sendo assim, foi simulada a transição floresta e não-floresta, para cada período, 

com as três variáveis básicas (rios, áreas já desmatadas e vias), “ceteris paribus.”  

Os instantes de tempo modelados foram aqueles determinados como marcos 

históricos em cada período representados pelas cenas ambientais. Esses instantes 

determinaram o T1 e o T2 do modelo de simulação espaço-temporal.  

O T3 foi definido como o ano de 2010, marco atual, representado pela imagem 

classificada desse ano e, assim, será possível comparar o modelo previsto para 2010 

com esse modelo classificado chamado de “real” ou “referência”. 
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          Figura 6.15 – Cenas de Desmatamento: Marco Inicial (1904) e Marco Atual (2010) 
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            Figura 6.16 – Teste aleatório
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O algoritmo utilizado para os testes metodológicos foi o Validate
18

 que apresenta 

os resultados estatísticos da comparação entre as imagens geradas pela previsão e a 

imagem real. As estatísticas indicam quão bem o mapa de comparação (2010 previsto) 

concorda com o mapa de referência (2010 real).  

Foram considerados dois parâmetros principais para análise comparativa nessa 

etapa: 

 

- Valor global: para a comparação entre a área total desmatada em 2010 na 

imagem prevista e na imagem classificada; 

 

- O Índice Kappa
19

: que calcula a exatidão da classificação pela geração de 

matrizes de erro. Ou seja: em duas datas distingue e calcula as superfícies onde os dados 

de uma determinada área permanecem iguais (com a mesma classificação).  

 

Nesta etapa, não interessa a alocação espacial, o quanto se acertou ou se errou na 

localização do pixel de desmatamento. Desse modo, não foram analisadas aqui os 

impactos das variáveis na alocação espacial. Serão analisadas em calibração (seção 7.3). 

Os testes foram feitos somente entre períodos. Os resultados estão disponíveis na 

Tabela 6.3. 

Inicialmente, é possível observar, na linha %/Acerto que o resultado encontrado 

é, na maior parte dos casos, superior a 70%, representando um bom/excelente resultado. 

Isso indica que a previsão, ou seja, as probabilidades utilizadas, estão adequadas. A 

razão pela qual se justifica resultados tão elevados está na no fato de que se modelou, 

nos testes metodológicos, apenas a transição para não-floresta, mantendo a maioria da 

área (de floresta) a mesma nos períodos analisados - daí a elevada concordância. 

                                                             
18 A ferramenta fornece um método para medir a concordância entre duas imagens: uma de comparação e 

outra de referência. O módulo de validação oferece uma análise estatística abrangente que pode responder 

simultaneamente a duas questões importantes. Quão bem um par de imagens pode concordar em termos 
da quantidade de células em cada categoria? Quão bem um par de mapas pode concordar em termos da 

localização das células em cada categoria? O resultado é um gráfico em estratos (regiões). Essa 

ferramenta calcula vários índices de concordância, como  Kappa, e estatísticas relacionadas para 

responder a essas perguntas. A análise é feira em acordos e desacordos entre as duas imagens para os 

vários componentes. Destacam-se: acordo, devido à quantidade; acordo, devido à localização ao nível da 

célula de grade; desacordo devido à localização ao nível da célula de grade; desacordo devido a 

quantidade. 
19 A análise do índice Kappa é uma técnica multivariada discreta usada na avaliação da exatidão para 

determinar estatisticamente se uma matriz de erro é significativamente diferente de outra 

(CONGALTON, 1999).  
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Entretanto, ao analisar visualmente/individualmente as imagens previstas e a 

classificada, vemos uma situação diferente (acordo em localização): espacialmente 

menos acertos do que esses resultados revelam.  
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Tabela 6.3 – Testes Metodológicos 

TESTES METODOLÓGICOS: ValidaçãoI (Pixel de 150m) 

Cenários Pretéritos –  

Testes 

T1 

 

T2 

 

Desmatamento 

(km2) (2010) 

Diferença  

2010II 

% 

Acerto 

Kappa  

no 

Acordos  

Quant. 

Acordos em 

Local. 

Desacordos 

Quant. 

Desacordos em 

Local. 

BorrachaIII 1904 1975 950,3325 -8142,9525 69,27 0,3855 0,1549 0,0379 0,2987 0,0086 

AgropecuáriaIV 1975 1984 9543,2175 449,9325 76,10 0,5221 0,0499 0,2111 0,0165 0,2224 

Conflito / Década Perdida 1989 1994 8390,8125 -702,4725 84,61 0,6922 0,0640 0,2821 0,0258 0,1281 

Crise Ambiental 1995 1999 9328,1400 234,8550 86,55 0,7310 0,0526 0,3129 0,0086 0,1259 

Florestania 2004 2008 9159,5250 66,2400 97,24 0,9448 0,0546 0,4178 0,0024 0,0252 

Aleatório 1988 1999 8865,1125 -228,1725 86,78 0,7356 0,0582 0,3096 0,0084 0,1238 

Marco Atual 2010 9093,2850 - - - - - - - 

           Notas (Considerações Metodológicas):  

I. Foram selecionados os elementos da ferramenta estatística de validação, mais relevantes para as análises da presente Tese. Além do valor de desmatamento previsto para 2010, diferença e 

Kappa, há dois grupos selecionados relevantes: acordos ou desacordos por quantidade (global) e acordos ou desacordos por localização (ou grade de células/espacial). Há outros. Mais detalhes, 

ver IDRISI, 2009. 

           
II. Diferença em relação a 2010: (desmatamento em 2010 no cenário) - marco atual 

           
III. Na modelagem do cenário da borracha sem reflorestamento (na resolução - acima de 1ha), o desmatamento em 2010 é de 1123.3800, considerando os anos do período da agropecuária. 

Descontando-se tais anos, o valor é o que consta na tabela (baseado em estimativa aproximada, nesse período, de desmatamento de 200 km2). 

           
IV. Há outro valor encontrado de desmatamento para Agropecuária, mais conservador (menos exponencial e mais próximo de um comportamento linear), que é de 8881.7400 km2 resultando 

numa diferença em relação a 2010 de -248.4900. Nesse caso, esse seria o segundo cenário mais próximo de 2010. Optou-se, recomendado pela literatura, pelo valor que consta na tabela, 

baseado em comportamento mais próximo, nos primeiros anos, como exponencial, de acordo com FEARNSIDE (1982).  

 
 
 
 



230 
 

Há duas situações que podem ser constatadas a partir da Tabela 6.3 e da Figura 

6.17, detalhadas a seguir, sobre a importância de se selecionar o intervalo de dados na 

simulação espaço-temporal: 

 

 O primeiro caso refere-se à irrelevância na escolha de períodos próximos do 

presente. Foi feita comparação entre os períodos da Crise e da Florestania. É 

possível verificar que, de fato, as condições do período da Florestania, mais 

recente, aproximam-se efetivamente do valor real estimado por classificação. O 

segundo período, considerando o valor previsto de desmatamento para 2010, é o 

da Crise Ambiental.  Os dois períodos apresentaram números muito próximos. 

Sendo assim, os dados mostram, na prática, que não há equívoco significativo ao 

selecionar um período ou outro, pois o acerto global é acima de 85%. Os 

períodos têm comportamento similar na dinâmica do desmatamento e, ao 

resgatar a narrativa da Florestania, parece que as grandes mudanças 

paradigmáticas apresentadas pelo Governo da Floresta ainda não se 

concretizaram efetivamente nos dados de desmatamento.  

 

 O segundo caso apresenta, a partir deste ensaio, a importância da escolha do 

período como etapa fundamental na construção de cenários futuros. Caso os 

intervalos dos períodos, Borracha e Conflito, fossem considerados no modelo de 

simulação, haveria subestimativa do desmatamento em 2010, conforme é 

possível visualizar na coluna da diferença dos valores previstos para o real. São 

os únicos casos de subestimativa. É interessante observar que o período que 

mais se afasta da situação atual são esses. O período da Agropecuária seria 

intermediário ao eixo temporal e o terceiro mais próximo do valor real (com 

superestimativa). O que é imediatamente aparente, em relação a esse período, é 

que a  quantidade de mudança foi muito maior do que a história de 1970-1984 

teria sugerido. 

 

 Deve-se ressaltar que os períodos mais próximos ou distantes em relação a 2010 

não seguem uma linha cronológica e se aproximam de uma linha mais anacrônica.  

(Tabela 6.3).  

Por fim, sobre o intervalo aleatório, apesar de ter se aproximado do valor real 

(seria o segundo mais próximo, caso fosse um período de fato). Não obstante o valor 
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global do desmatamento seria subestimado. Esse é outro exemplo que ilustra a 

importância de se modelar adequadamente o tempo nos modelos de simulação. 

 
Figura 6.17 – Comparação entre valores de áreas desmatadas na bacia do Rio Acre para 2010: previsões 

por período histórico x real estimado por classificação 

 

Esses resultados fornecem uma primeira lição sobre previsão de mudanças de 

uso e cobertura da terra: a história nem sempre é um bom indicador do futuro e, por esse 

motivo, ela deve ser bem modelada, não a reproduzindo, mas tomando como base suas 

narrativas.  

A importância de propor períodos de análise, na modelagem de mudanças, está 

no entendimento do comportamento estatístico do intervalo e das conjunturas política, 

ambiental, entre outras, em que as previsões serão elaboradas.  

Portanto, por um lado, o contexto temporal geral auxilia na identificação de 

componentes que se relacionam com o processo de simulação. Por outro, o período 

ajuda a ditar a plausibilidade das storylines para cenários futuros. 

 

6.6 DEFINIÇÃO DO PRESENTE 

 

O objetivo aqui é delimitar o período presente para o diagnóstico do cenário, 

entendendo: que momento político e ambiental está sendo retratado? Quais são suas 

bases? 
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O período presente corresponde ao intervalo entre 1999 e 2009 (e 2010 como 

marco atual). Esse período, conforme já mencionado, é intitulado “Florestania” 

(chamado de período de referência ou cenário atual).  

Essa definição também foi importante, pois com a identificação do período de 

referência, é possível relacionar seu contexto histórico com a modelagem das forças 

direcionadoras, escolha das imagens e instantes de tempo para simulação espaço-

temporal (os anos de 2004 e 2008, marcos do período).  

Portanto, já se sabe os limites temporais do período presente, seu contexto 

histórico, agora, é possível partir para o diagnóstico do quadro atual do desmatamento. 

 

6.7 DIAGNÓSTICO: QUADRO ATUAL DO DESMATAMENTO 

 

 Nesta seção será apresentado, de forma sucinta, o diagnóstico do desmatamento 

no presente, relacionado ao padrão espacial de ocupação do mesmo, estabelecido ao 

longo de toda a história contada.  

 O diagnóstico foi produzido a partir de etapas específicas que envolveram: 

aquisição de dados e informações, pesquisa de campo (por município que cobre a bacia 

do Rio Acre com o intuito de verificar aspectos políticos-institucionais e ambientais, 

considerando o estado da qualidade dos recursos), espacialização das variáveis 

históricas relacionadas ao desmatamento (diretas ou indiretamente) (Apêndice I), 

elaboração de quadro-síntese (Apêndice J) por município visitado na bacia do Rio Acre 

para entendimento da dinâmica do desmatamento (envolvendo tipo de desmatamento, 

causas e consequências) e tabulação (Apêndice K) dos resultados das consultas 

espaciais dos principais dados que permitiram identificar regiões e municípios mais 

críticos na bacia para fins comparativos na etapa de prognóstico. 

Posteriormente, após a análise dos dados foi possível confrontar os resultados 

das consultas com as fontes que estudaram a dinâmica do desmatamento (no Acre, 

parcial ou integralmente), tais como: FEARNSIDE (1982; 1988; 1993; 2005), INPE 

(1989, 1992, 1998; 2007), MMA (1998), BROWN et al. (2002),  MALDONADO 

(2005), KUPLICH et al. (2005), IMAZON (2006), ZEE (2006), INPE (2007), REIS 

(2007), SCARCELLO & BIDONE (2007), CARACTERIZAÇÃO (2008), FUNTAC 

(2008), DUARTE (2009), FDBS (2009), FEARNSIDE et al. (2009), FRANÇA (2009), 

SILVA (2009), SILVA et al. (2009), PPCD/AC (2010) e NASCIMENTO (2011). E 

algumas referências específicas por município: SENA MADUREIRA (2004), ASSIS 
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BRASIL (2006), BRASILÉIA (2006), RIO BRANCO (2006), PORTO ACRE (2007), 

CAPIXABA (2009), EPITACIOLÂNDIA (2009) e XAPURI (2006). 

Foram estudados os códigos florestais (Decreto nº 23.793, de 23 de janeiro de 

1934, revogado pela Lei 4.771 de 1965, que por sua vez, foi revogada recentemente pela 

Lei nº 12.651, de 2012). Considerando o marco atual de 2010, decidiu-se utilizar o 

Código de 1965. Só para constar: há a Medida Provisória 571/12, que altera o “dito” 

novo Código Florestal (Lei 12.651/12). 

 Sobre as variáveis identificadas ao longo da história do desmatamento do Rio 

Acre, pode-se dizer que elas têm sua importância relativa, de acordo com o período 

histórico, conforme já foi apresentado.   

 Os principais aspectos ambientais que possuem relação espacial, teórica ou 

prática (efetiva), com o padrão de ocupação do desmatamento, estão citados a seguir: 

 

 Rios; 

 Relevo/Declividade; 

 Mancha Urbana (Densidade Populacional); 

 Vias (Infraestrutura viária); 

 Uso e Cobertura da Terra: Agropecuária (identificada pelo uso agrícola no mapa de 

UCT); 

 Estrutura Fundiária (Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Projetos de 

Assentamentos):  

 Focos de Calor (Densidade) e Eventos Extremos de Seca; 

 Desmatamento (2010) (incluindo impactos nas tipologias vegetais); 

 Zonas e Subzonas (ZEE, Fase II, 2006) com Risco de Morte; 

 Áreas de Preservação Permanente
20

 e Reserva Legal
21

. 

  

 O ano de referência das análises do desmatamento é 2010 (Figura 6.18), 

considerado cenário atual do presente estudo.  

 

                                                             
20 Área de preservação permanente: área protegida coberta ou não por vegetação nativa, com a função 

ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o 

fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas (Lei 4.771, 

de 1965). Ênfase aqui ao longo dos rios ou de outro qualquer curso d'água, em faixa marginal (mais 

detalhes, ver Apêndice I1). 
21 Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de 

preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação 

dos processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas 

(Lei 4.771, de 1965). 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2023.793-1934?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/dec%2023.793-1934?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4771.htm#art50
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.771-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.771-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.771-1965?OpenDocument
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              Figura 6.18 – Cenário Atual do Desmatamento (2010). 
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 Em breve síntese (com base nas referências, em mapas, Apêndice I, e tabulação, 

Apêndice K), os aspectos estão analisados a seguir:  

 

 Rios (Hidrografia: Apêndice I1): Esse mapa foi fundamental para a construção 

(ver Figura 5.6 – mapa com as colocações e rios) da cena pretérita, pois todos os 

relatos disponíveis em (IHGB, 1947) estavam disponíveis tomando como 

referência o rio principal e seus afluentes. Quando integrado ao desmatamento de 

2010, foi possível verificar que as áreas de preservação permanentes 

(delimitadas
22

 com base no Código Florestal de 1965 sobre a hidrografia), estão 

mais impactadas no município de Senador Guiomard (54.10%), Epitaciolândia 

(46.57%) e Bujari (40.05%). Apesar de já ter tido relevância como indutora do 

desmatamento (no Período da Borracha), a hidrografia, atualmente sofre as 

consequências do padrão de desmatamento que se interioriza na bacia e vai 

atingindo os afluentes do Rio Acre. 

 

 Relevo/Declividade (Apêndices I2 e I3, respectivamente): A bacia do Rio Acre 

drena a área mais povoada do Estado. O Rio Acre vem continuamente 

transformando o relevo regional e, em especial, o relevo local de sua bacia. O rio 

ainda encontra-se em adaptação. O desmatamento na bacia está distribuído 

principalmente (93%) sobre terrenos com relevo classificados como plano, 

                                                             
22 Para cálculo do desmatamento em áreas de preservação permanentes, foram delimitadas as faixas de 

APPs, com base no Código Florestal de 1965. Há escassez de informações hidrológicas, especialmente na 

bacia do Rio Acre, o que dificultou o processo de delimitação de APP.  Entretanto, como estimativa, os 
resultados atingiram o objetivo proposto. Especialmente sobre o Rio Acre, foi possível considerar a 

largura média por trechos (do Alto Acre para o Baixo Acre). Deve-se destacar que o Código Florestal 

(Lei 4771/65) estabelece no Art. 2º que áreas de preservação permanente, referem-se às florestas e demais 

formas de vegetação natural situadas, entre outros, ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o 

seu nível mais alto. Frente a essa situação, os valores de largura foram considerados ou adaptados de 

estimativas publicadas em documentos científicos, como Duarte (2008), Modelo SRTM e Imagens 

Landsat. Mesmo sendo valores aproximados (considerando que a largura do Rio Acre tem sazonalidade 

significativa), o conhecimento das larguras médias do Rio Acre, em diferentes trechos, foi fundamental 

para ajustes da aplicação das faixas fixas de APP ao longo da hidrografia. Há mudanças recentes no que 

diz respeito à delimitação de APPs (que agora, considera, como referência, a borda da calha do leito 

regular, por onde correm regularmente as águas do curso d’água durante o ano). A sazonalidade dos rios 
amazônicos é extremamente relevante e produz discrepâncias significativas na largura do rio (ou vazão e 

nível) entre a estação seca e a estação chuvosa. Sendo assim, considerar o nível regular para delimitação 

de APP, para a região amazônica, pode gerar muitas incongruências e conflitos, correndo-se o risco de 

permitir novas ocupações, legalmente adequadas, em áreas sujeitas à inundação. Todavia, sabe-se que há 

ocupação nas margens do Rio Acre pela população conhecida como ribeirinha, na maior parte dos casos, 

no período de cheia, possuem mecanismos de adaptação, pois contam com construções e meios de 

transporte adequados para essas situações. A situação é mais crítica no espaço urbano. Em MARQUES & 

BESER DE DEUS (2012), é possível verificar com mais detalhes os critérios para delimitação de APP, 

considerando os Códigos de 1965 e 2012. 
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suavemente ondulado e suavemente ondulado a ondulado (12%) e apenas 6% se 

encontra em terreno com relevo classificado como ondulado (12% - 20%) e forte 

ondulado (20% - 45 %). 

 

 Densidade Populacional (Mancha Urbana) (Apêndices I4, L e M): em 2010, a 

população que vive na bacia do Rio Acre passa a ser 58,7% do total da população 

do estado do Acre. A concentração da população na Regional do Baixo Acre 

abrange 56% da população do estado (também fruto de processos históricos como 

da expansão da economia da borracha e da política de integração da Amazônia). 

Na bacia do Rio Acre, em 2010, a população é predominante nos espaços urbanos 

(conforme se observa no mapa). A partir de dados do Apêndice M, a população 

que vive em espaços urbanos (na bacia do Rio Acre) chega a 80% em relação ao 

total da população residente na bacia. De 2000 para 2010, teve um aumento de 

35% aproximadamente. De acordo com o Apêndice L, na bacia do Rio Acre, as 

duas maiores densidades estão em: Senador Guiomard (47,68%) e Rio Branco 

(capital, com 38,87%). A menor em Sena Madureira com 0.54 (cobre pequeno 

recorte da bacia e atua mais como área de influência; não há área urbana desse 

município na bacia). Os principais centros urbanos da bacia estão representados 

pelos municípios de Rio Branco (no Baixo Acre) e Brasiléia (no Alto Acre) com 

78% e 5% da população da bacia do Rio Acre, respectivamente. Ao observar os 

dados do Apêndice (M), percebe-se que em Rio Branco a população urbana 

sempre foi maior que a população rural, no que diz respeito aos dados de 1980, 

1991, 1996, 2000 e 2010 (Ver Apêndice L).  

 

 Vias (Infraestrutura Viária) (Apêndice I5): o sistema tradicional do Acre tem os 

rios acreanos como meio de deslocamento das populações. Entretanto, como se 

pode observar, a bacia do Rio Acre foge desse padrão diferenciado. A partir da 

década de 80, o Governo Federal estimulou a integração da região amazônica ao 

restante do país com a pavimentação e implantação de Rodovias. Destacam as 

rodovias federais BR-364 e BR-317 (em vermelho). A pavimentação total da BR-

364 permitirá a integração interna da bacia do Rio Acre, ou, em outras palavras, 

em outra escala de análise, da bacia do Purus com a bacia do Juruá. É uma 

rodovia que corta a bacia do Rio Acre transversalmente e, dentro da bacia, 

encontra-se pavimentada. No ano de 2010, a pavimentação de trechos fora da 
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bacia ainda não tinha sido concluída (o ano de 2012 é um marco, pois 

informações recentes apontam que a obra está, de fato, encerrada). Outra rodovia 

de destaque é a BR-317 que percorre o leste da bacia, muitas vezes, confundindo-

se com o limite da própria bacia. Inicia-se na fronteira com o estado do Amazonas 

e termina no município de Assis Brasil. No vale do Acre, ela é conhecida como a 

Estrada do Pacífico ou Rodovia Interoceânica. Essa rodovia faz parte do eixo 

Peru-Brasil, corredor bioceânico Atlântico-Pacífico, previsto no Programa de 

Integração da Infraestrutura Regional da America do Sul (IIRSA). Por sua 

localização geográfica especialmente da bacia do Rio Acre, e todo o estado do 

Acre, ocupa posição estratégica na integração brasileira com os países sul-

americanos, como Peru e Bolívia. A ideia é implementar um sistema 

hidrorrodoviário que chegue até a Costa do Atlântico na Venezuela. A rede 

rodoviária estadual interliga várias sedes municipais às Rodovias Federais e 

estradas vicinais (muito densas na bacia) em diversos municípios. Essa rede está 

concentrada na bacia do Rio Acre, especialmente nas regionais do Alto Acre e 

Baixo Acre, onde reside a maior parte da população do estado. Sobre as áreas de 

influência a partir das rodovias federais de 5 km e 25 km, é possível observar a 

concentração do desmatamento nessas faixas
23

, mostrando sua forte relação 

histórica com as estradas. Há estudo de GTZ (2010) que mostra forte correlação 

entre focos de calor e estrada (limitando-se aos 25 km, nessa distância, os focos 

aproximam-se a valores ínfimos). É possível observar na faixa de 5km (dentro da 

bacia), os municípios mais impactados: Senador Guiomard (85, 94%), Rio Branco 

(84,07%) e Epitaciolândia (83.19%). Ao se distanciar das principais rodovias 

federais, na faixa de 25km (dentro da bacia), tem-se: Senador Guiomard (78, 

26%), Rio Branco 68,06%) e Epitaciolândia (50.62%), ou seja, as mesmas 

localidades. 

 

 Uso e Cobertura da Terra (Apêndice I6): são as classes
24

 apresentadas pelo mapa: 

usos Urbano, Agrícola e os da Água e cobertura Florestal (generalizados). Em 

destaque, o desmatamento de 2010, pois a base temática de uso e cobertura da 

terra é de 2004. Os valores de área por classe estão disponíveis no quadro de 

                                                             
23 Segundo estudo realizado pelo IPAM (2009), áreas críticas de desmatamento estão nas áreas de 

influência das rodovias BR-364 e BR-317: 50 km para cada lado do eixo rodoviário para o estado do 

Acre. 
24 Com base em IBGE (2004).  
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UCT, no Apêndice K. Com base nesses valores sobre a área total da bacia, foi 

possível identificar que o uso urbano cobre menos de 1% da bacia do Rio Acre 

(apesar de ter a capital do estado em seu recorte). O uso agrícola, em 2004, 

ocupava grande parte da área desmatada e cobria 23,78% da bacia. As coberturas 

de vegetação natural referem-se às áreas que ainda se encontram com vegetação 

natural ou regenerada, representadas por UCs e TIs, de acordo com o IBGE 

(2004). Assim, em 2004, cobriam 76% da bacia e, em 2010, 66%. De 2004 para 

2010, aproximadamente 10% da bacia foi desmatada que podem ser atribuídos, de 

maneira geral, ao uso agrícola. É necessário inserir, nessa análise, as áreas 

desmatadas de 2004 (não computadas por conta de questão de escala). Como se 

pode perceber, há polígonos significativos de desmatamento que não foram 

classificados, em 2004, e outros generalizados, de maneira explícita, como 

cobertura florestal por estarem localizados em áreas protegidas. Como já foi 

mencionado, não se deve confundir estrutura fundiária com usos da terra. A 

classificação do uso das águas, na bacia, refere-se a usos diversificados e 

piscicultura. Nessa classe, o sistema de açudes é o mais amplamente utilizado. 

Contudo, os usos da água representam bem menos de 1% da bacia. 

 

 Estrutura Fundiária (Apêndice I7): a situação fundiária é bastante complexa, fruto 

de processos históricos. As situações fundiárias observadas na bacia do Rio Acre 

são: Unidades de Conservação (UCs− Uso Sustentável e Proteção Integral), 

Projetos de Assentamentos (PAs)
25

 e Terras Indígenas (TIs − fundamentais para 

formulação de cenários). Pode-se observar que os assentamentos mais desmatados 

encontram-se localizados nos municípios de Epitaciolândia (72,01%) Xapuri 

(66,88%) e Rio Branco (63,80%). Destaca-se, nesse quadro, a região do Alto 

Acre, coberta, em grande parte, pela Resex Chico Mendes
26

. Em relação ao 

                                                             
25 Por efeito de pactuação da Agenda Positiva para a Amazônia Legal entre o Ministério do Meio 

Ambiente e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, Medida Provisória no. 2.166-67/2001, que alterou 

o Art.37 § 6o do Código Florestal, foram proibidas a obtenção de terras e implantação de assentamentos 

rurais em áreas de cobertura florestal primária. Há exceção: nos casos em que as terras se destinem a 

criação assentamentos que não exijam corte raso da vegetação. Desta forma, o Incra criou varias 

modalidades de PAs, voltadas para atender a demanda de terras das populacionais, exigindo o 

compromisso de os beneficiários trabalharem a terra utilizando técnicas ecologicamente adequadas. A 
ideia, na teoria, era incorporar terras ao Programa de Reforma Agrária, sem pressionar a floresta e 

atendendo às demandas na região (ZEE, 2006).  
26 A Reserva Extrativista (Resex) Chico Mendes (Unidade de Conservação; Grupo: Uso Sustentável) visa 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais. 
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desmatamento nas áreas protegidas, têm-se como municípios críticos: Bujari (22, 

83%), Epitaciolândia (15.98%) e Rio Branco (14.73%).  

 

 Focos de Calor (Densidade e Pontual: Apêndices I8 e I9) e Eventos Extremos de 

Seca: o uso do fogo na Amazônia aumentou consideravelmente nas últimas 

décadas, uma vez em que o processo de conversão de florestas primárias é, quase 

sempre, realizado através desse recurso. Estudos indicam que nos últimos 3 anos 

entre 80 e 90% dos focos de calor no Acre se concentraram no leste do Acre, 

cobrem toda a bacia do Rio Acre, incluindo o pequeno trecho de Sena Madureira 

(área de expansão). A seca de 2005 foi a mais severa dos últimos 40 anos, 

aproximadamente. Em dezembro de 2005, o nível mínimo do Rio Acre em Rio 

Branco foi de 1.64m. Na Resex Chico Mendes, 38.000 hectares de floresta foram 

queimados (mais que 4% da RESEX) e mais de 5.000 hectares de áreas abertas 

(mais que 0,5%) foram afetadas pelas queimadas. As regionais do Alto e Baixo 

Acre foram responsáveis por cerca de 70% dos focos de calor mapeados no 

período. Em 2005 os campeões de queimadas (número de focos registrados) 

foram, respectivamente, na bacia do Rio acre: Rio Branco: 1358 e Senador 

Guiomard: 1350. Por fim, é possível perceber forte relação espacial entre o mapa 

(Apêndice I9) de focos de calor com o uso agrícola (Apêndice I6).  

 

 Desmatamento: a bacia apresenta 33% de áreas desmatadas em 2010 (Figura 6.18, 

Apêndices I10 e I11). Como se pode observar, nesse ano, a (%) de área desmatada 

acumulada na bacia do Rio Acre tem como municípios críticos: Senador 

Guiomard (78%), Porto Acre (49%) e Bujari (47%). Deve-se destacar que tais 

municípios encontram-se na região do Baixo Acre, onde se localiza a capital do 

Estado do Acre e onde as duas rodovias federais se interceptam. É possível 

verificar, no I10, as tipologias florestais nas unidades de conservação (de proteção 

integral e uso sustentável) com degradação efetiva e visivelmente pressionadas 

pelas faixas de áreas desmatadas. A atividade madeireira, embora impactante, não 

produz diretamente o desmatamento. A exploração seletiva de madeira é indutora 

do processo, já que os recursos obtidos pela venda de madeira financiam, em 

parte, o desmatamento, facilitado pelas estradas abertas para esse tipo de 

exploração. 
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 ZEE (Apêndices I12, I13 e I14): O Zoneamento Ambiental ou Zoneamento 

Ecológico-Econômico (ZEE) é um instrumento de planejamento do uso do solo e 

gestão ambiental. Há presença na bacia do Rio Acre de todas as tipologias de 

zonas de Gestão Territorial propostas, conforme é possível verificar no mapa 

(também estão disponíveis as subzonas, fundamentais na etapa de construção dos 

cenários futuros). Mostra que é uma área de estudo interessante, pois comporta 

diversificadas zonas.  Destacam-se as zonas próximas a Assis Brasil que é 

considerada uma área pressionada. Na área de influência da BR-317, rodovia 

federal, é possível verificar áreas prioritárias para o ordenamento territorial.  Há 

alguns proprietários rurais, nessa região, que tentaram seguir com atividade 

extrativista, porém por conta da seca de 2005, perdeu-se a produção 

abundantemente e muitos deles retomaram a atividade da pecuária (corte e/ou 

leiteira), buscando atender a demanda da fronteira. Para encerrar este tópico, há 

uma variável, considerada na proposta do ZEE que é o Risco de Síndrome de 

Morte de Brachiaria brizantha cv. Marandu. Esse tema bastante específico, aqui 

foi levantado, pois foi um dos elementos, entre outros, que se destacou na 

proposta do zoneamento ecológico-econômico (indicando algumas zonas a partir 

de suas classes de risco). Como há intensa relação entre áreas agrícolas, 

especialmente pastagens, e desmatamento, percebeu-se que seria interessante ir 

além das análises de aptidão agrícola (que nem sempre está condizente com a 

prática) e ressaltar as restrições ambientais impostas. É possível observar, que 

apesar das áreas indicarem alto risco de morte, uma restrição para a prática da 

pecuária, há áreas desmatadas expressivas, provavelmente para fins agrícolas. 

 

 Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente: a partir do banco de dados 

produzido pelo diagnóstico (Apêndice K), foi possível fazer uma consulta de 

análise espacial relevante para estudos de desmatamento: a identificação da 

percentagem da área desmatada global irregular. Em outras palavras, foi 

identificada a percentagem de área desmatada acima do que é permitido como 

reserva legal na Amazônia (ver coluna “% Área Desmatada Global Irregular” do 

Apêndice K). Foi feito um cálculo geral. O Código Florestal restabeleceu, a partir 

de maio de 2000, que, para toda propriedade rural com florestas na Amazônia 

Legal, um percentual de 80% dos imóveis rurais deverá ser mantido intacto na 

forma de Reserva Legal (RL). Uma consideração importante, a respeito da RL, é 
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que ela não se aplica sobre áreas naturais protegidas - portanto, os 80% devem ser 

aplicados sobre as áreas, excluindo-se as terras situadas em Unidades de 

Conservação e Terras Indígenas. Para o cálculo aqui proposto, também foram 

excluídas a áreas de preservação permanente. Sendo assim, aplicando-se os 80% 

sobre toda a área da bacia do Rio Acre, excetuadas as UCs, TIs e APPs, seria 

possível dizer que, estimativamente, a bacia do Rio Acre possui algo perto de 

27% de áreas desmatadas além do permitido. A bacia chega ao valor aproximado 

de 50% de área rural global desmatada. De acordo com os dados levantados, os 

municípios mais críticos são: Senador Guiomard (60%), Epitaciolândia (55%) e 

Xapuri (45%). É necessário salientar o caso de Assis Brasil que possui apenas 

18%, aproximadamente, da área de seu município dentro da bacia fora de UCs, 

TIs e APPs (sem levar em consideração, a sua área urbana). Diante de tal quadro, 

Assis Brasil possui 31% de áreas desmatadas acima do permitido, considerando a 

RL de 80%. O ZEE (2006) ressalta que as regionais do Alto e Baixo Acre, a 

situação é complexa, pois o passivo florestal total é crítico. Nessas regionais é 

inevitável que se trabalhe com o conjunto de alternativas
27

 previstas na lei e, 

principalmente, práticas de reflorestamento ou regeneração florestais. 

 

O presente diagnóstico também considerou a dimensão político-institucional. Foi 

realizado trabalho de campo no qual foram visitados todos os municípios que compõem 

a bacia hidrográfica do Rio Acre, no sentido de verificar in loco alguns aspectos 

considerados relevantes que ajudariam a compor o mapa da vulnerabilidade 

institucional da área de estudo em relação ao desmatamento que é um potencializador, 

conjuntural, do desmatamento.  

                                                             
27 De acordo com a Lei 4.771/65, o Poder Executivo, se for indicado pelo ZEE e pelo Zoneamento 

Agrícola, pode-se recomendar a redução, para fins de recomposição, a RL, na Amazônia Legal, para até 

50% da propriedade, excluídas, em qualquer caso, as APPs e outras áreas ecologicamente protegidas. Há 

outra medida alternativa. Conforme foi visto, também há o cômputo de APPs no cálculo do percentual de 
reserva legal quando a soma das duas exceder 80%. Já segundo a Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, há 

algumas medidas alternativas que podem ser citadas. O poder público poderá reduzir a RL para até 50%, 

para fins de recomposição, quando o município tiver mais de 50% da área ocupada por unidades de 

conservação da natureza de domínio público e por terras indígenas homologadas. Pode ser o caso de Assis 

Brasil. E também, o poder público estadual, ouvido o Conselho Estadual de Meio Ambiente, poderá 

reduzir a Reserva Legal para até 50% (cinquenta por cento), quando o Estado tiver Zoneamento 

Ecológico-Econômico aprovado e mais de 65% (sessenta e cinco por cento) do seu território ocupado por 

unidades de conservação da natureza de domínio público, devidamente regularizadas, e por terras 

indígenas homologadas.   
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A vulnerabilidade institucional foi obtida a partir de entrevistas e aplicação de 

questionários
28

 nas prefeituras dos municípios que cobrem a bacia do Rio Acre.  

Avaliou-se assim, de forma objetiva a existência ou não de estrutura ambiental na 

administração municipal, sendo avaliado com nota 1 (vulnerabilidade máxima) os 

municípios que não possuíam nenhuma estrutura. Nos municípios onde a estrutura 

estaria sendo implementada, a nota foi de 0,5 (média vulnerabilidade), enquanto que nos 

municípios que possuíam estrutura municipal de órgão de controle e acompanhamento a 

vulnerabilidade institucional foi considerada baixa (nota 0). Outro fator que foi 

levantado na avaliação da vulnerabilidade institucional foi a do nível de informação 

sobre parâmetros relacionados ao meio ambiente nos municípios da bacia, incluindo 

neste grupo, dados sobre desmatamento, incêndios florestais e ocorrência de eventos 

hidrológicos extremos. A avaliação da discrepância foi realizada mediante a 

confrontação de informação obtida junto aos órgãos estaduais competentes e a resposta 

dos gestores municipais sobre as mesmas questões. No caso do desmatamento a busca 

de informações com outras fontes de dados em instituições oficiais também foi utilizada 

para checagem das informações. Para cada município foi avaliado o grau de 

discrepância das informações, em alto (nota 1), médio (nota 0,5) e baixo (nota 0), que 

ajudaram a compor o quadro da vulnerabilidade das informações, que foi agregado à 

avaliação da vulnerabilidade institucional.  

O mapa (Apêndice I15) com a situação da bacia hidrográfica de acordo com a 

vulnerabilidade institucional apresentada pelos municípios nos parâmetros analisados 

(Apêndice K). Ressalta-se logo a primeira vista que a maior parte do território situa-se 

na classificação de média e alta vulnerabilidade, inclusive o município de Rio Branco, 

que conta com a melhor infraestrutura comparativamente aos outros da bacia. 

Especialmente sobre Brasiléia, no momento da pesquisa, o município não contava com 

Secretaria de Meio Ambiente (teve problemas administrativos com servidores) e, 

portanto, não tinha representante no que diz respeito ao desmatamento. Já a parte de 

informação, recebeu nota máxima por conta do trabalho de Ordenamento Territorial 

Local. Destaca-se, num quadro crítico, o município de Capixaba onde foram 

                                                             
28 Questionários foram elaborados para aplicação nos municípios, na etapa de Pesquisa e Validação de 

Campo (seção 5.5.3), visitados no Acre e localidades da Bolívia e Peru acerca da temática de uso e 

cobertura da terra com ênfase no desmatamento, considerando as especificidades locais. Os questionários 

trataram de verificar: ações contra o desmatamento, dados sobre desmatamento no local, aspectos legais 

aplicados, apoio do Estado, medidas de recuperação de áreas degradadas e condições de uso e cobertura 

da terra. 
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encontrados, em trabalho de campo, impactos ambientais como poluição da rede 

hidrográfica com vinhaça (ou vinhoto) expelida em cursos d’água. 

Por fim, considerando alguns resultados do diagnóstico, foi possível fazer a 

identificação dos municípios críticos em relação ao desmatamento. Esse resultado é 

obtido a partir da média dos valores percentuais encontrados de área desmatada, nas 

categorias dispostas nas colunas do Apêndice K mais a vulnerabilidade institucional 

(variável categórica traduzida quantitativamente).  

A seguir, algumas considerações metodológicas sobre esse cálculo.  

As colunas (%) de área desmatada de 2009 e 2010 captam a recente variação do 

desmatamento nas localidades.  

As faixas de influência das rodovias federais consideradas representam o 

processo de abertura de frente ou interiorização do desmatamento a partir de rodovias 

ou do padrão marginal.  

Não foram consideradas as variáveis relevo/declividade (por conta da escala) e 

focos de calor (pela representação pontual dificultar a obtenção do valor de área e pelo 

fato de já ter sido capturadas, como variáveis, nas áreas de desmatamento computadas 

em 2010). 

Sendo assim, os municípios mais críticos são: Senador Guiomard, 

Epitaciolândia e Bujari (Quadro 6.7). Em seguida, têm-se Porto Acre e Capixaba.  
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Quadro 6.7− Representações do Desmatamento Acumulado nos Municípios Críticos 

 

Senador Guiomard com Limite da Bacia do Rio Acre 

 

 
 

 

Epitaciolândia com Limite da Bacia do Rio Acre 

 

 
 

 

Bujari com Limite da Bacia do Rio Acre 

 

 
 

 

Sobre Senador Guiomard, pode-se dizer que esse município tem como atividades 

econômicas principais a agricultura, pecuária e um pequeno parque industrial (ZEE, 

2006; FUNTAC, 2008). Há grandes fazendas nessa região e o desmatamento, na porção 
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da bacia, é muito significativo e, apesar de não ocupar uma área considerável, contribui 

com a pressão sobre os recursos hídricos. Possui a maior densidade populacional do 

recorte. Essa área é considerada área de expansão urbana e, em breve, pode-se 

consolidar processo de conurbação, colaborando com a conversão de áreas já 

desmatadas, rurais, em urbanas. 

Sobre Epitaciolândia, destaca-se a sua ligação com os municípios vizinhos por 

meio da rodovia BR-317 ou, agora, “Estrada do Pacífico”. Por esse motivo, é tida como 

área estratégica, onde ao mesmo tempo em que a pecuária é crescente, há também a 

questão de ser uma região fronteiriça fato este que favorece a sua ocupação. As 

principais atividades econômicas são o comércio em pequena escala, a indústria 

madeireira e moveleira, a agricultura de subsistência e a atividade pecuarista (ZEE, 

2006; FUNTAC, 2008; EPITACIOLÂNDIA, 2009). Os focos de calor se concentram 

ao longo do Rio Acre e ocupadas por propriedades particulares.  

E por fim, Bujari, com expansão de áreas de pastagens, aumento de cabeças de 

gado (aumento de crédito rural para pecuária) e exploração madeireira (ZEE, 2006; 

FUNTAC, 2008). Polarizada pela BR-364, onde se desenvolveu sua urbanização, as 

faixas de 5 km, estão 75% desmatadas. Ressalta-se sua extrema vulnerabilidade 

institucional em 2010. 

Os municípios críticos tem em comum o fato de serem cortados pelas principais 

rodovias federais do estado (BR-364 e BR-317), a partir das quais o desmatamento se 

expandiu significativamente, com maior concentração nos assentamentos e fazendas. 

É possível também produzir análises regionais.  

A parte da bacia que ocupa o Baixo Acre é a mais desmatada do estado do Acre, 

principalmente em função do acesso privilegiado de transportes por rodovias federais, 

estaduais e estradas vicinais, da concentração de projetos de assentamento e de solos de 

topografia suavizada, além de outras características favoráveis à implantação de 

atividades agropecuárias. Parte dessa intervenção ocorre nas margens dos rios e 

igarapés.  

A parte da bacia ocupada pela região do Alto Acre é a segunda mais desmatada 

do estado do Acre e tem percentuais elevados de desmatamento nas unidades de 

conservação em, em segundo, nas áreas particulares. A tendência é que haja maior 

pressão sobre as florestas que margeiam a BR-317 que consolidará eixo de integração 

que pode vir a promover a abertura de novas frentes de desmatamento. 
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Outro aspecto importante que influencia o desmatamento no Estado é que ainda 

existem áreas sem ordenamento territorial e regularização fundiária. As regiões como o 

Alto e Baixo Acre apresentam milhares de produtores rurais que se encontram em 

condição de irregularidade perante a legislação florestal. 

Em suma, os grandes responsáveis pelos desmatamentos na bacia são: abertura 

de estradas e ramais (associadas á concentração populacional), implantação de 

atividades agropecuárias (assentamentos agrícolas e pecuária extensiva) e extração de 

madeira. 

Sobre o padrão do desmatamento na bacia, destacam-se também áreas pontuais 

que se expandem para as áreas protegidas. Percebe-se que o desmatamento segue um 

padrão diferenciado, mais fragmentado (de difícil detecção
29

) e interiorizado, a partir 

dos centros urbanos, para as bordas da bacia, porém não significa que seja de 

subsistência.  

Portanto, encerra-se a apresentação do cenário atual.  

 

6.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A compartimentação dos períodos de estudo foi fundamental para identificar a 

relação das forças direcionadoras e os processos políticos e ambientais de cada contexto 

histórico. 

A construção dos cenários de desmatamento pretéritos e atual permitiu conhecer 

mais sobre a dinâmica espacial da bacia do Rio Acre. 

O intuito foi o de contar a história ambiental do desmatamento no Rio Acre (ator 

principal), considerando diferentes escalas, e suas implicações ambientais a partir de 

dados primários e fontes históricas. 

Os testes indicaram a relevância de se escolher bem os intervalos de tempo para 

a modelagem de mudanças, pois são eles que fornecerão as bases quantitativas dos 

cenários.  

Definiu-se o cenário da Florestania como período de referência ou cenário atual, 

mais próximo do valor real desmatado em 2010.  Este será a base para a construção dos 

cenários futuros tendenciais.  

                                                             
29 Conforme foi mencionado na seção 5.5.2.2.  
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Em seguida, foi possível elaborar o diagnóstico, relacionando cada força 

direcionadora identificada pelo histórico realizado com o processo do desmatamento 

atual. 

Entre elas, destacam-se: rios, relevo, declividade, mancha urbana, vias (rodovias 

e estradas), uso e cobertura da terra com destaque para a agropecuária, unidades de 

conservação, terras indígenas, assentamentos, focos de calor, eventos extremos de seca, 

áreas já desmatadas, ZEE, APPs e RL.  

O diagnóstico identificou como municípios críticos: Senador Guiormad, 

Epitaciolândia e Bujari. Lembrando que somente foram consideradas as porções desses 

municípios dentro da bacia do Rio Acre. A região crítica é a do Baixo Acre. 

O diagnóstico do quadro presente é fundamental para as etapas seguintes: a 

modelagem conceitual espaço-temporal, o prognóstico, entre outras, que compõem a 

construção de cenários futuros. 

Em síntese, a partir de aplicação da metodologia proposta, foi possível 

potencializar o conhecimento da evolução do desmatamento na bacia do Rio Acre, com 

a produção de séries temporais de mapas para uma mesma área – possibilitando o 

confronto de cenas e criando insumos para o estabelecimento de cenários futuros com 

suporte de modelos de previsão. 
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7.  DOS CENÁRIOS FUTUROS 

 

7.1 CONSIDERAÇOES INICIAIS 

 

 Conforme já foi mencionado, o espaço geográfico está em constante mudança 

devido à dinâmica dos processos naturais e sociais.   

 Nesse âmbito, insurgem os questionamentos, especificamente, sobre a evolução 

do processo de desmatamento e formas de prevê-los. A relevância aumenta o quanto se 

insere, nesse contexto, a unidade ambiental da bacia hidrográfica.  

 As bacias hidrográficas vêm sofrendo um processo intenso de degradação 

causado pela má utilização deste recurso por parte da humanidade. Para compreender 

essas transformações, é fundamental realizar diversas observações com uma série de 

dados do espaço e escalas no tempo (VIEIRA, 2000). 

 Neste capítulo, haverá a continuação do detalhamento da aplicação da proposta 

metodológica, envolvendo, desta forma, os cenários futuros: modelagem conceitual 

espaço-temporal, calibração, construção e proposta dos cenários futuros, prognóstico, 

proposta de região espaço-temporal e animação cartográfica. O esquema do capítulo 

segue caminho similar ao anterior: descrição da etapa, apresentação do produto e análise 

do resultado gerado. 

 

7.2 MODELAGEM CONCEITUAL ESPAÇO-TEMPORAL 

 

Especialmente nas simulações, é necessário, antes de executá-las, realizar uma 

modelagem conceitual
1
 espaço-temporal do período de referência. 

A modelagem conceitual espaço-temporal é responsável pela identificação e 

enquadramento das variáveis identificadas no diagnóstico (seção 6.7), extraídas das 

narrativas pretéritas (seção 6.4), que vão orientar as previsões futuras. Além disso, nessa 

                                                
1 Um modelo conceitual deve permitir um mapeamento direto entre o que é percebido no mundo real e 

sua representação computacional (abstração). Ao se representar a realidade em ambiente computacional, 

verifica-se a existência de um processo de abstração que será idêntico em todos os casos, 

independentemente da aplicação final a que destina um dado sistema. Raciocinar abstratamente significa 

buscar coisas em comum, ou regularidades, entre coisas diferentes. E, como foi mencionado, deve ser 

livre das limitações de implementação. Esse ponto é muito importante, pois essas limitações podem ser 

impostas na etapa de calibração (seção 7.3), mas aqui há liberdade de apresentar, conceitualmente, o 

modelo que traduza a relação das variáveis espaciais com seu fenômeno. Em BESER DE DEUS (2005a), 

há vários tipos de modelos conceituais de dados espaço-temporais.  
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etapa é apresentada definição geral de tipologias de cenários associadas às variáveis que 

vão compor os modelos de simulação espaço-temporal. 

O processo da modelagem conceitual foi elaborado em três passos. 

O primeiro passo é identificar as variáveis “espacializáveis”
2
 que estão 

relacionadas ao padrão espacial dos eventos de desmatamento hoje, no período de 

referência (por exemplo, com sua política ambiental e grau tecnológico), porém 

resultado de uma construção ao longo do tempo (estrutural). 

O segundo passo é classificá-las como forças do tipo: fatores, incentivo ou 

restrições (Figura 7.1), conforme disponível a seguir (com a legenda de cores): 

 

 Fatores (agentes efetivos que concorrem e/ou contribuem com o padrão 

espacial do fenômeno estabelecido historicamente) (azul): rios, relevo, 

declividade, vias (estradas existentes), focos de calor, áreas já desmatadas 

(captura a exploração madeireira) e uso e cobertura da terra (agropecuária, 

mancha urbana e projetos de assentamento); 

 

 Incentivo (elementos que incrementam o desmatamento) (verde): vias 

(estradas) novas e/ou com projetos de pavimentação; eventos extremos de seca; 

 

 Restrições (áreas que restringem teoricamente a expansão 

do desmatamento) (vermelho): áreas protegidas como unidades de 

conservação e terras indígenas ou com base no código florestal (aqui, utilizado, 

o de 1965, e representa a resistência da vegetação), considerando reserva legal e 

áreas de preservação permanente; e zonas propostas pelo ZEE (Fase II, 2006) 

que consideraram tais aspectos legais como também ambientais, por exemplo, 

risco de morte (apesar de concorrer com o desmatamento), aptidão agrícola, 

potencial florestal, etc. 

                                                
2 Podem ser variáveis quantitativas ou qualitativas/categóricas. 
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Figura 7.1 − Modelagem conceitual espaço-temporal de forças direcionadoras relacionadas ao padrão 

espacial de desmatamento 

 

As forças direcionadoras (fatores, incentivos e restrições) do desmatamento 

identificadas serão inseridas nos modelos de simulação espaço-temporal para subsidiar 

os cenários futuros.  

Portanto, o último passo é definir que tipologias (propostas na seção 3.5.2) de 

cenários serão utilizadas associadas às variáveis que farão parte de cada uma delas (e se 

haverá variações) (Figura 7.2) nos respectivos modelos de simulação. 
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Figura 7.2 – Modelagem conceitual espaço-temporal com tipologias de cenários 

 

O breve esquema conceitual acima ilustra as relações entre as entidades da 

modelagem proposta. Indica que Florestania é um tipo de contexto político e ambiental 

e é a base para os cenários futuros. Da mesma forma, tendencial e alternativo são 

qualidades desses cenários. Os pictogramas
3
 listados na Figura 7.2, no canto superior 

direito da caixa de cenários futuros, representam que eles serão espacializados por 

polígonos e de duração temporal, como uma registro de uma data inicial e uma data 

final (intervalo de tempo; dois tempos). São importantes que serão considerados na fase 

de implementação. 

Assim, têm-se brevemente (relação: cenário e modelos de simulação): 

 

                                                
3 Os pictogramas espaciais permitem compor as geometrias dos objetos modelados, tanto nas classes 

quanto nos atributos. Os pictogramas temporais permitem compor as temporalidades (com relação à 

existência e a evolução – esta última combinada com os pictogramas espaciais) dos objetos modelados, 

tanto nas classes quanto nos atributos (mais detalhes,ver BESER DE DEUS, 2005). 
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(i) Cenário tendencial extrapolativo: modelos com base nas variáveis dos fatores 

(cenário de manutenção da hipótese, ou seja, conservadas, no período, as dinâmicas 

políticas e ambientais, tais como: demográficas, econômicas, nível tecnológico – forças 

internas e externas, etc.); 

(ia) Cenário tendencial extrapolativo com incentivo: são mantidas as variáveis 

do modelo do cenário tendencial, simulando a intensificação do desmatamento a 

partir da estrada do pacífico e BR-364 pavimentada; 

(ii) Cenário alternativo restritivo moderado: modelo com base nas variáveis de 

restrições sendo cumpridas de maneira parcial (indicador: 50% de reserva legal para 

toda a área); 

(iii) Cenário alternativo restritivo extremo: modelo com base nas variáveis de 

restrições sendo cumpridas além do limite legal (indicador: 80% de reserva legal para 

toda a área); 

(iv) Cenário alternativo com eventos extremos de seca: modelo com base na variável de 

incentivo, considerando aumento na recorrência de eventos extremos de seca (mais 

frequente do que tem ocorrido tendencialmente, de 5 em 5 anos, no período).  

Outra diferença relevante, além das variáveis citadas, entre os modelos do 

cenário tendencial e dos modelos do cenário alternativo está nas probabilidades: 

mantidas no primeiro caso e simuladas no segundo.  

Falando em probabilidades, emerge um questionamento: Qual deles é o cenário 

de referência? Entendendo-se que a qualidade de cenário de referência é definida a 

partir da extrapolação para o futuro do estado atual, repetindo as premissas atuais, 

baseado em observações das condições do presente, a resposta já existe: cenário 

tendencial extrapolativo que pressupõe a manutenção da hipótese atual e onde os fatores 

são efetivos (e não teóricos, em alguns pontos, como os restritivos).  

Contudo, essa resposta pode ser respondida, de forma mais apurada, na próxima 

etapa. Como tal definição, necessita de empenho de especialistas para a apreensão das 

incertezas e de suas hipóteses, com o intuito de identificar o modelo de simulação de 

mais alta probabilidade (o mais provável dos prováveis), é necessário, executar a 

proposta conceitual. 
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Na próxima etapa, portanto, o modelo conceitual sai do plano abstrato e passa 

para a sua implementação a partir de métodos matemáticos e executados com base em 

ferramentas digitais. É a fase de calibração do modelo de simulação para o cenário 

tendencial. 

 

7.3 CALIBRAÇÃO 

 

Esta etapa de calibração corresponde ao transporte do que foi modelado 

conceitualmente para o ambiente computacional (matemático), incluindo ajustes e 

reduções no que foi proposto conceitualmente. Como se sabe, ao implementar tais 

modelos, as perdas são inerentes. Para isso, é necessário ter uma parâmetro real para 

comparações. 

O modelo de simulação a ser implementado é aquele voltado para o cenário 

tendencial. Como ele será o cenário de referência é possível testar o poder de diferentes 

combinações das variáveis explicativas propostas e comparar os diferentes resultados 

previstos com o real classificado. Assim, ele atuará também como parâmetro para a 

construção dos outros cenários e haverá sustentação para manter a sua condição 

plausível. 

Nessa etapa, diferentemente da fase de testes metodológicos dos cenários 

pretéritos, o que é relevante é o poder explicativo das variáveis, ajustadas, dentro do 

período escolhido.  

A ferramenta utilizada foi o “Validation” disponível no módulo LCM que usa 

uma tabulação cruzada de três vias: entre a cena do instante T2, a cena prevista e a 

imagem classificada (dita da realidade). 

Com essa ferramenta, será possível comparar o resultado previsto com o real, 

mas diferentemente da etapa (disponível na seção 6.5) em que foram gerados resultados 

globais, aqui, será possível produzir resultados espacializados de acertos e erros com 

alocação espacial de grupos específicos de transição. Há um exemplo como resultado a 

seguir (Figura 7.3): 
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Figura 7.3 – Validação entre as cenas ambientais  de 2008 (T2), 2010 (prevista) e 2010 (real). 

 

Ha uma particularidade interessante nessa ferramenta. Ao fazer o cruzamento 

das três imagens, obtêm-se a legenda que está disposta da seguinte maneira: a primeira 

coluna representa o número correspondente a classe do pixel na imagem do T2. A 

segunda coluna representa o número da classe do pixel na imagem prevista. E a terceira 

coluna representa o número da classe do pixel na imagem “real”. Se nas duas primeiras 

colunas, há valores idênticos, significa que não houve transição prevista. Caso os 

valores sejam diferentes, foram previstas transições entre os anos modelados. 

Os casos em que se previu corretamente a mudança de transição são chamados 

de “Hits” (acertos) e são verdes. Por exemplo, analisando-se a lengenda, ao verificar a 

categoria 1 | 2 | 2 – “Hits”, deduz-se que houve transição (floresta para  não-floresta) 

entre 2008 e 2010. Portanto, os pixels da primeira cena classificados como floresta 

transicionaram, na cena prevista, e passaram a ser não-floresta. Na cena real, eles 

também foram classificados como floresta e, por esse motivo, houve o acerto de 

alocação espacial.  

Os casos em que se previu a mudança, mas na realidade, ela não aconteceu, são 

chamados de alarmes falsos (“False Alarms”, em amarelo).  

“Misses” (ausências ou erros) indicam que apesar de o modelo não ter previsto 

mudanças, houve, de fato, transição e os pixels mudaram de classe.  

Na janela ao lado (Figura 7.3), estão disponíveis as áreas totais de acertos, 

alarmes falsos e ausências ou erros.  

A partir dessa ferramenta, há a capacidade de se validar os locais das mudanças. 

Ao observar o número de alarmes falsos (há previsão, porém equivocada) em relação ao 

número de acertos
4
, é possível chegar a taxa de sucesso.  

                                                
4 A razão entre acertos e alarmes falsos indica a taxa de sucesso ao comparar as transições previstas 

adequadamente com aquelas previstas equivocadamente. As ausências não são computadas, pois o 

modelo não respondeu às variáveis modeladas, indicando que não houve transição. Sendo assim, “misses” 

0: background 

1: floresta 

2: não-floresta 
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Essa ferramenta é comumente aplicada para avaliar modelo do tipo “hard”. 

Como ele determina os locais de mudanças, normalmente é muito difícil atingir uma 

previsão exata ou acurada de forma elevada. A taxa de acerto, indicada em Idrisi (2009), 

fica em torno de 20%. A previsão “hard”, conforme já foi visto, na seção 5.3.2, indica 

um resultado ou a melhor estimativa de apenas um entre muitos modelos plausíveis (na 

realidade), pois em qualquer momento, ao longo do tempo, há mais áreas com potencial 

de mudanças do que áreas que de fato vão mudar. Por esse motivo, a comparação do 

modelo “hard” com a realidade gera uma taxa de sucesso não muito alta. 

Diante de tal quadro, entra em jogo o recurso do modelo “soft”, que indica as 

áreas de prováveis mudanças, tornando-se mais flexível à alocação espacial. Ele não 

determina os locais de mudanças, e sim, espacializa as probabilidades, indicando o 

potencial de mudanças nesses locais. Da mesma maneira, é possível testar o modelo 

“soft” ou de potencial de mudança e sua capacidade preditiva ao compará-lo com a 

imagem de 2010. 

O recurso estatístico para isso chama-se ROC (também conhecido como a área 

sob a curva de Estatística ROC). Ele é utilizado para determinar o quão bem uma 

superfície contínua prevê as localizações dadas de uma distribuição de uma variável 

booleana. Esse processo compara a imagem prevista representada por uma superfície 

(contínua) probabilística com uma imagem diferencial (discreta e booleana com 

somente valores 0 e 1), envolvendo as mudanças entre o T2 e o T3 real. A resposta deve 

ser um valor próximo a 0,80 que seria um valor forte, indicando que o modelo de 

previsao “soft” aproximou-se bastante da imagem real classificada. 

Com esses recursos, a validação por alocação espacial (para o modelo “hard”) e 

a curva Roc (para o modelo “soft”), agora, torna-se viável simular diferentes 

combinações (sem ordem) de variáveis e comparar os resultados previstos com a 

imagem de referência. 

 Qual delas gerará o resultado mais próximo do real? Desta forma, caracteriza-se 

a calibração do modelo, selecionando somente a disposição de variáveis que melhor 

explicam o processo do desmatamento no contexto em questão.  

                                                                                                                                          
foram ignoradas, porque já se sabe, de antemão, que a quantidade está errada. Ao comparar “hits”  com 

“false alarms”, pode-se avaliar a qualidade das áreas que mudariam indicadas pelo modelo. 
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As etapas internas da calibração foram as seguintes: conversão
5
 das variáveis 

para o formato quantitativo; seleção de amostras de combinação de variáveis; produção 

dos modelos “hard” e “soft” de cada simulação espaço-temporal realizada, simulações 

com variáveis não estacionárias, aplicação de ferramentas estatísticas comparativas: 

Alocação Espacial e Curva ROC; escolha da seleção mais provável e estabelecimento 

das variáveis críticas para o modelo de simulação em cenário tendencial extrapolativo. 

A calibração foi feita em diferentes modelos de simulação, considerando as 

seguintes variáveis quantitativas: distância de desmatamento, distância de vias (parcial 

ou integral
6
), distância de rios (parcial ou integral; principais ou detalhados), distância 

de focos de calor, distância de agropecuária, distância de mancha urbana, distância de 

desmatamento em assentamentos, relevo, superfície contínua matemática associada ao 

uso e cobertura da terra (com classes detalhadas e generalizadas) e declividade (Quadro 

7.1). 

                                                
5 Foram produzidos os modelos de distância euclidiana para a maior parte das variáveis (com exceção das 

variáveis “declividade” e “relevo” que já estavam em formato quantitativo; e de “uso e cobertura da terra” 

que por ser uma variável categórica, passou por um processo de conversão com o intuito de representá-la 

no formato quantitativo).  
6 Integral: a variável cobre toda a bacia do Acre; Parcial: a variável cobre somente a parte acreana. Essa 

diferença foi levada em consideração, apenas para testar se a área de abrangência da variável influenciaria 

nos resultados (futuramente, podem ser feitos testes em escalas diferentes). 
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Quadro 7.1 – Forças Direcionadoras para Calibração do Cenário Tendencial Extrapolativo 

Transição: Floresta para Não-Floresta 

 

 
Distância de Desmatamento

7
 (2004) 

 

 
Distância de Vias

8
 (Integral) 

 

 
Distância de Rios

9
 Principais (Parcial) 

 

 
Distância de Focos (de Calor) (2005) 

 

 

 

                                                
7 Outros testes: sem filtro, residual (04-08) e com filtros 3x3, 5x5 e 7x7. 
8 Outros testes: vias (parcial) e com dinâmica das vias. 
9 Outros testes: rios principais (integral) e detalhados (parcial). 
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Quadro 7.1 – Forças Direcionadoras para Calibração do Cenário Tendencial Extrapolativo (Continuação) 

Transição: Floresta para Não-Floresta 

 

 
Distância de Agropecuária (Uso Agrícola - IBGE) 

 

 
Distância de Mancha Urbana 

 

 

Distância de Áreas Desmatadas em Assentamentos
10

 

 

 
Relevo (Modelo Digital de Terreno) 

 

 

 

                                                
10 Outros testes: rios principais (integral) (incluindo toda a bacia). 
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Quadro 7.1 – Forças Direcionadoras para Calibração do Cenário Tendencial Extrapolativo (Continuação) 

Transição: Floresta para Não-Floresta 

 

 

 
Probabilidade de evidência de transição dentro de UCT

11
  

(Detalhado – IBGE, 2009) 

 

 

 
Declividade 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
11 Trata-se de uma variável quantitativa criada a partir de uma variável categórica. Ela foi criada por determinação da freqüência relativa com que classes diferentes de uso e cobertura do solo 

(detalhadas ou completas) ocorreram dentro das áreas que mudaram (de floresta para não-floresta) entre 2004-2008. Os números, portanto, expressam a probabilidade de encontrar a classe no 
pixel em questão como se este fosse uma área de transição. A operação é feita por “evidence likelihood”: probabilidade calculada a partir das transições ocorridas entre T1 e T2. Outros testes: 

uso e cobertura da terra (generalizado em: usos agrícola, não agrícola, das águas e cobertura florestal). 

 



260 
 

A calibração também considerou variáveis dinâmicas, ou seja, não estacionárias, 

que não geraram diferenças significativas na modelagem quando comparadas às 

variáveis estáticas. Assim, as variáveis dinâmicas só serão acionadas para fins de 

representação dinâmica. A simulação com variáveis não estacionárias foram feitas 

considerando as variáveis distância de desmatamento e de vias (estradas e rodovias). 

Os anos considerados foram 2004 e 2008 (Florestania), do contexto presente, 

para previsão da cena de 2010, validada com imagem de 2010 classificada e pixel de 

150 metros. 

Foram feitas mais de 80 simulações e as principais foram selecionadas. Os 

resultados da calibração estão disponíveis na Tabela 7.1. 

 As simulações foram agrupadas em amostras: um grupo tradicional sem a 

aplicação de filtro (já que o pixel tem tamanho considerável) nas cenas de entrada e nas 

variáveis e sem a utilização de técnicas de diferenciamento de imagens; um grupo 

considerando com filtros e técnicas de diferenciamento de imagens nas variáveis (que 

tornam a variável mais generalizada); e, finalmente, um grupo com aplicação de filtros 

nas cenas de entrada (tornam os parâmetros mais homogêneos). 
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Tabela 7.1 – Calibração:
12

 2004 e 2008 

Calibração 

Grupo 

Amostral 
ID 

Filtro nas 

Imagens 

T1 e T2 

N. 

Var. 
Variáveis 

Acertos 

% 

Acertos% 

(Aprox.) 
Roc 

  1 Sem 3 desmatamento, vias (parcial) e rios detalhados (parcial) 0,0998 0,1 0,89 

  2 Sem 3 desmatamento, vias (parcial) e rios principais (integral) 0,1414 0,1 0,87 

  3 Sem 3 desmatamento, vias (parcial) e focos 0,1564 0,2 0,88 

  4* Sem 4 agropecuária, desmatamento, vias (parcial) e uso e cobertura da terra (detalhado) 0,1414 0,1 0,87 

  5 Sem 4 desmatamento, vias (completo), rios principais (parcial) e mancha urbana 0,1219 0,1 0,89 

  
6 Sem 6 

desmatamento (dinâmica), vias 2004 (variável dinâmica 2006 e 2010), rios principais (integral), focos, assentamentos e 

mancha urbana 
0,1084 0,1 0,89 

  7 Sem 6 assentamentos, desmatamento, mancha urbana, rios principais (parcial), vias (integral) e focos 0,1654 0,2 0,89 

  8 Sem 6 assentamentos, desmatamento, mancha urbana, rios principais (parcial), vias (integral) e focos 0,1731 0,2 0,90 

  9 Sem 7 agropecuária, assentamentos, desmatamento, mancha urbana, rios principais (parcial), vias (integral) e focos 0,1505 0,2 0,90 

  
10 Sem 10 

agropecuária, assentamentos, desmatamento, mancha urbana, rios principais (parcial), vias (integral), uso e cobertura 

da terra (detalhado), relevo, declividade e focos  
0,1476 0,1 0,88 

  11 Sem 3 desmatamento (04-08), desmatamento (3x3) e vias (parcial) 0,1868 0,2 0,91 

  12 Sem 4 desmatamento (04-08), vias (parcial), rios principais (integral) e focos 0,1864 0,2 0,90 

  13 Sem 6 agropecuária, assentamentos, desmatamento (04-08), mancha urbana, rios principais (integral) e vias (parcial) 0,1931 0,2 0,91 

  14 Sem 6 desmatamento (04-08), vias (parcial), rios principais (integral), focos, assentamentos e mancha urbana 0,1995 0,2 0,91 

  15 Sem 6 desmatamento (04-08), vias (integral), rios principais (parcial), focos, assentamentos e mancha urbana 0,2189 0,2 0,91 

  
16 Sem 7 

agropecuária, desmatamento (04-08 3x3), vias (integral), rios principais (parcial), focos, assentamentos e mancha 

urbana 
0,2097 0,2 0,87 

  
17 Sem 10 

agropecuária, assentamentos, desmatamento (04-08), desmatamento (3x3), mancha urbana, rios principais (integral), 
vias (parcial), uso e cobertura da terra (generalizado), relevo e focos 

0,1247 0,1 0,86 

  18 Com (3x3) 3 desmatamento (3x3), vias (parcial) e rios principais (integral) 0,1308 0,1 0,67 

  19 Com (3x3) 6 assentamentos, desmatamento (3x3), mancha urbana, rios principais (parcial), vias (integral) e focos 0,1892 0,2 0,69 

  20 Com (5x5) 6 assentamentos, desmatamento (5x5), mancha urbana, rios principais (parcial), vias (integral) e focos 0,2846 0,3 0,64 

  21* Com (7x7) 4 agropecuária, desmatamento (7x7), vias (integral) e uso e cobertura da terra (completo) 0,2687 0,3 0,61 

 
       

 
       

 
       

                                                
12 O termo integral quer dizer que foi considerada toda a área da bacia hidrográfica do Rio Acre. O termo parcial significa que foi considerada somente a parte acreana. 
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Tabela 7.1 – Calibração: 2004 e 2008 (continuação) 
   

Calibração (Continuação) 

Grupo 

Amostral 
ID Filtro 

N. 

Var. 
Variáveis 

Acertos 

% 

Acertos% 

(Aprox.) 
Roc 

  
22* Com (7x7) 6 

agropecuária, desmatamento (7x7), mancha urbana, rios principais (parcial), vias (integral) e uso e cobertura da terra 

(detalhado) 
0,2687 0,3 0,61 

  23 Com (7x7) 6 assentamentos, desmatamento (7x7), mancha urbana, rios principais (integral), vias (integral) e focos 0,3297 0,3 0,63 

  24 Com (7x7) 7 agropecuária, assentamentos, desmatamento (7x7), mancha urbana, rios principais (integral), vias (integral) e focos 0,3155 0,3 0,62 

  
25 Com (7x7) 8 

agropecuária, assentamentos, desmatamento (7x7), mancha urbana, rios principais (integral), vias (integral), focos e 

uso e cobertura da terra (completo) 
0,3093 0,3 0,62 

  26 Com (7x7) 6 assentamentos, desmatamento (04-08 7x7), mancha urbana, rios principais (integral), vias (integral) e focos 0,7571 0,8 0,62 

  
27 Com (7x7) 7 

agropecuária, assentamentos, desmatamento (04-08 7x7), mancha urbana, rios principais (integral), vias (integral) e 

focos 
0,7778 0,8 0,62 

 

28** Sem  3 desmatamento, vias (parcial) e rios principais (integral) 0,1257 0,1 - 

 
       

Legenda (Grupos amostrais): 

  A - Grupo amostral sem filtros e sem técnicas de diferenciação de imagens na variável desmatamento (grupo amostral mais fidedigno). 

 

B - Grupo amostral com filtros e variável de distância de desmatamento relacionada apenas ao que mudou entre 2004 e 2008, ou seja, com técnicas de diferenciação de imagens. 

 
C - Grupo amostral com aplicação de filtro nas cenas T1 e T2.    

     
Legenda (outras observações): 

  Melhor Mapa de Transição (No caso do filtro 7x7, os cenários ficam muito homogêneos, mesmo para cenários com restrições). 

  Falsa Acurácia, pois o filtro tornou o desmatamento muito homogêneo para o período. 
   

  Melhor Taxa de Acerto - Acurácia (78.9-80.5% - testado nos diferentes cenários tendenciais). 

 

*Cramer - Foram considerados apenas aqueles com resultados mais expressivos 

   

 

** Exceção: Nesta simulação selecionada, foram utilizados os anos de 2004 e 2007. 
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De maneira geral, com diferenças de menos de 1% entre cada grupo selecionado, 

o resultado comum é aquele em torno de 20 % de acerto, conforme citado. É possível 

verificar que os erros, fato também mencionado em KILLEEN et al. (2004), são 

predominantemente identificados como grandes áreas desmatadas longe das 

estradas/vias). Na Figura 7.4, é possível visualizar relação das vias com a validação 

espacial entre as imagens de 2008, 2010 (previsto) e 2010 (classificado).  

 

 
Figura 7.4 – Relação das Vias com a Validação Espacial e entre as Imagens de 2008, 2010 previsto e 

2010 real. 
 

Observando-se a figura acima, é possível constatar a concentração de vias no 

Baixo Acre e os erros (vermelho) distantes delas. Os acertos podem ser relacionados à 

suposição de que novos desmatamentos tendem a ficar próximos das áreas de 

perturbação existentes (por razões de acesso).  Os erros, ou seja, as áreas não previstas 

como transições no modelo, poderiam ser as grandes mudanças de proprietários 

privados correndo para estabelecer reivindicações de áreas florestais (muitas vezes, um 

desmatamento especulativo associado à pavimentação ou abertura de estradas ou 

mudanças em instrumentos legais ou políticos que podem ocasionar tal processo).  

Ainda de acordo com a Figura 7.4, na região do Alto Acre, têm-se também erros 

relevantes, porém fragmentados, nas bordas da Reserva Extrativista Chico Mendes, 

incluída na classificação de áreas protegidas. Alguns autores mencionam a participação 

do pequeno proprietário
13

, proveniente de antigas colocações, nesse desmatamento. Por 

esse motivo, indicam a aleatoriedade do modelo e também de difícil previsão.  

                                                
13 Há controvérsias, pois também há o incentivo do grande proprietário para abertura da frente dentro das 

etapas posteriores que caracterizam o ciclo da pecuária na região. 
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Contudo, é possível perceber que os acertos, alarmes falsos e erros tendem a 

acontecer em geral nos mesmos locais, sugerindo que seria possível alocar essas 

mudanças de maneira razoável.   

Depois dessas análises gerais, foram estabelecidas análises específicas para cada 

grupo amostral. 

De acordo com a Tabela 7.1, os grupos amostrais (B e C) com aplicação de 

filtros nas cenas de entrada e/ou técnicas de diferenciação de imagens nas variáveis, 

produziram modelos preditivos muito grosseiros.  

No grupo (B) em que a variável “desmatamento” considera somente as 

mudanças entre 2004 e 2008 aparentemente geraram resultados muito bons (na maior 

parte dos casos, 0.2). O problema é: se o desmatamento de transição 04-08 responde 

melhor com a imagem de 2010 significa que ele é eficaz. Por que não utilizá-lo? 

Percebeu-se que se assim fosse utilizado, haveria uma indução do desmatamento apenas 

nas áreas que mudaram – restringindo em demasia o processo do desmatamento no 

futuro, apenas ao que aconteceu nesse período. Esse grupo, na verdade, gera uma falsa 

acurácia.  

No grupo (C), foi feita a extração de áreas isoladas a partir da imagem de 

cobertura da terra anterior, ou de 2004, com o recurso de filtragem nos modos 3x3, 5x5 

e 7x7, para remover pixels estranhos e, em seguida, executou-se o módulo DISTANCE 

sobre o resultado. Conclusão: perde-se detalhamento (e, por consequência, perde-se o 

padrão fragmentado do desmatamento no período). Por outro lado, aumentam os 

acertos, pois o padrão fica mais homogêneo e próximo de áreas já degradadas. Em 

termos metodológicos, é possível aumentar o número de acertos, utilizando técnicas de 

filtragem que exclui os pixels aleatórios, tornando o modelo com características de 

padrões, auxiliando de forma mais efetiva nas previsões.  Contudo, no presente caso, 

utiliza-se um pixel de 150 metros (em que a área mínima é superior a 2 ha). 

Considerando que mais da metade do desmatamento na região atualmente ocorre em 

área de até 10 ha (ZEE, 2006) e que a maior parte dos desmatamentos (entre 2002 e 

2003, pelo IMAZON, 2006) corresponde a áreas acima de 3ha, a aplicação de filtros, 

pode fazer com a que parte desse processo fragmentado se perca na modelagem. Sob 

outro ponto de vista, ao analisar os resultados das curvas Roc, percebe-se que o modelo 

gerado aqui é mais rígido e pouco flexível em relação as áreas de potencial de 

mudanças. 
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Portanto, o melhor grupo amostral (A) foi aquele que manteve as variáveis o 

mais próximo possível de suas respectivas realidades (sem filtros e sem extrações). 

Agora vem a questão de quais as variáveis que podem explicar a mudança que 

ocorreu no período de 2004 a 2008. 

Dentro desse grupo, a combinação, ponderando % de acertos (“hits/false 

alarms”) e resultado das curvas ROC, o melhor resultado (ou aquele que mais se 

aproxima de 2010 com base nos aspectos supracitados) é: “desmatamento em 

assentamentos”, “desmatamento” (sem filtros ou eliminação de ruídos), “mancha 

urbana”, “rios principais” (parcial, somente da parte acreana), “vias” (integral, que 

cobrem toda a bacia) e “focos de calor”. Essas são as variáveis críticas. 

As variáveis não consideradas, “agropecuária” e “uso e cobertura da terra”, já 

estão perfeitamente abordadas na variável desmatamento, e são resultado do mesmo. As 

variáveis “relevo” e “declividade” são pouco representativas como fatores, pois se pode 

observar uma homogeneidade, pouca discrepância, na amplitude altimétrica e ângulos 

nas formas de relevo na bacia, de maneira que não serão consideradas.  

Por fim, foram definidas aqui as forças direcionadoras que irão compor o 

modelo de simulação espaço-temporal para o cenário de referência. Em outras palavras, 

ao calibrar as variáveis, foram estabelecidos os princípios plausíveis do cenário  

tendencial extrapolativo (conceitualmente tratado no capítulo 4) e, assim, torna-se 

possível, em seguida, estabelecer tímidas oscilações hipotéticas, para um cenário 

tendencial com variações canônicas, ou inserções de novas situações (tomando como 

bases variáveis teóricas), presumíveis, para os cenários alternativos
14

. 

  

7.4 CONSTRUÇÃO DOS CENÁRIOS FUTUROS 

 

Já foram elaboradas as etapas de modelagem conceitual espaço-temporal, onde 

foram definidas as forças direcionadoras do desmatamento, seus respectivos cenários, e 

realizada a calibração do modelo de simulação para o cenário tendencial. 

                                                
14 Para decidir cada variável desses outros cenários, foram elaborados testes (incluindo até processos de 

ponderação no módulo “Planejamento” do LCM). Consistiram em, aproximadamente, 20 simulações. 

Esses resultados não foram inseridos nessa etapa de calibração, pois como são cenários que fogem das 

tendências históricas, não teriam como ser validados com base em um parâmetro confiável, por exemplo, 

uma imagem classificada real. 
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Diante de tal quadro, é possível apresentar as etapas de construção dos cenários 

futuros (reforçando que envolvem tanto modelos quanto narrativas).  

Os cenários futuros são compostos por dois elementos
15

 básicos: 

 

- Narrativa: aqui chamadas de storylines
16

 (histórias do ambiente futuro), o Rio 

Acre permanece como ator principal; serão criadas hipóteses qualitativas e eventos, 

consistentes e plausíveis, de processos de desmatamento na bacia hidrográfica, baseado 

nas forças direcionadoras, e se possível, mencionando implicações ambientais. O 

contexto político e ambiental será constante, com leves variações apenas nos cenários 

alternativos a partir dos quais serão propostas práticas sociais diferentes do curso 

tendencial.  

 

- Modelagem de Mudanças (futuros): será feita a partir dos instantes de tempo T1 

(2004) e T2 (2008), marcos históricos do período de referência, representados pelas 

cenas existentes, neste caso, atuarão apenas como entradas na modelagem (no LCM, 

elas assumem resolução espacial de 150 metros). Serão elaborados cinco modelos de 

simulação espaço-temporal para cada cenário proposto: tendencial extrapolativo, 

tendencial extrapolativo com incentivo, alternativo restritivo moderado, alternativo 

restritivo extremo e alternativo com eventos extremos de seca. Para cada modelo, será 

considerada apenas uma transição
17

 (floresta para não-floresta: cenário tendencial e 

alternativo com eventos extremos de seca; não-floresta para floresta: cenários 

alternativos restritivos). A funcionalidade “Planejamento
18

” foi utilizada para os 

                                                
15 A ordem aqui é invertida (comparada à seção 6.3). Diferente dos cenários pretéritos, em que as cenas 

são o input do modelo (previamente construídas), nos cenários futuros, as cenas são o output da 

modelagem de mudanças. Mais detalhes sobre os elementos (gerais e específicos), ver a seção 5.3.2. 
16 Storyline, uma narrativa descritiva de um cenário que descreve as relações entre os fatores forçantes, 

restrições e o foco do cenário (por exemplo, mudanças de uso e cobertura da terra). Nesta definição, 

retomando a discussão, o cenário então não seria uma descrição de um ponto final no tempo, mas uma 

estória (contada em números ou palavras) sobre uma série de eventos possíveis do ano inicial ao final do 

horizonte de tempo (KILIAN, 2009; FOLHES, 2010). Cada narrativa, assim, em forma de estória espaço-

temporal expressa uma lógica dominante, um enredo que a conduz. 
17 Não houve casos de um modelo considerar mais de uma transição e, assim, necessitar da criação de 

submodelos. Pode ser uma sugestão para trabalhos posteriores. A transição não modelada segue 
constante. 
18 Fornece possibilidades de interferências que podem ser incentivos ou restrições a partir de processo, 

por exemplo, de atribuição de notas ou multiplicadores que atuarão como ponderação dada a importância 

de cada variável na variáveis na modelagem. Nessa funcionalidade, insere-se a variável com notas para 

cada classe relacionadas ao processo em questão. Em uso normal, as restrições absolutas são 

representadas pela nota 0, áreas onde se mantém os potenciais normais de transição (1), incentivos notas 

acima de 1,0 e desestímulos com notas abaixo de 1,0. Normalmente, as notas atribuídas são ligeiramente 

acima ou abaixo de 1 (por exemplo, 0,9 a 1,1), lembrando que são multiplicadores. Contudo, isso também 

depende do fenômeno. Por exemplo, foram atribuídas, ao processo de transição floresta para não-floresta, 
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modelos dos cenários tendencial com incentivo e alternativo restritivo. Esse elemento, 

como já foi dito, produz os seguintes resultados: 

 

 modelo agregado do potencial de mudanças (vulnerabilidade)
19

 

(com base em RNAs); 

 cenas ambientais (output): é o quadro futuro com o 

desmatamento espacializado em classes (floresta e não-floresta); 

o intuito é produzir duas cenas futuras para 2030: uma “hard” e 

outra “soft” para cada cenário proposto.  

 gráfico de mudanças, a partir de análises estatísticas, entre as 

imagens do T2 e T3 (cena prevista do tipo “hard”);  

 modelo a partir de técnicas de diferenciação de imagens com 

resultado espacializado entre T2 e T3; 

 mapa de tendência cúbica (com representação espacial) entre T2 e 

T3;  

 

Especificamente para cada tipologia de cenário, algumas considerações 

específicas são feitas a seguir sobre seu processo de implementação
20

 com transições, 

variáveis
21

, critérios, probabilidades
22

 e acurácia (indicada por Idrisi, 2009, como ideal, 

acima de 80%):  

 

I. Cenário Tendencial Extrapolativo: considerou as variáveis já mencionadas na 

calibração e as probabilidades determinadas por cadeias markovianas, a partir de 

matriz de transição, para o intervalo entre 2004 e 2008. Considerou a transição 

floresta para não-floresta. Esse modelo é uma extrapolação de tendências 

históricas (situação futura livre de surpresas). A acurácia dessa simulação 

espaço-temporal chegou a 80%. 

a. Cenário Tendencial Extrapolativo com Incentivo: considerou as 

variáveis do modelo do cenário tendencial extrapolativo, suas 

                                                                                                                                          
às reservas indígenas o multiplicador 0,01, bem abaixo de 1 (IDRISI, 2009). Testes foram feitos e 

percebeu-se que os resultados são variáveis e dependem de como a simulação vai responder aos pesos 

dados. 
19 Quando se trata de uma transição, ele também é o modelo “soft”. A previsão “soft” baseia-se na 

agregação dos potenciais de transição para cada uma das transições incluídas.  
20 Baseado na modelagem conceitual disponível na seção 7.2. 
21 Foram utilizadas as variáveis como estacionárias. 
22 As principais probabilidades, em matrizes de transição, estão disponíveis no Apêndice N. 
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probabilidades, com apenas uma variação: como seria o 

comportamento das tendências passadas com a implantação e/ou 

pavimentação de uma estrada? Atribuindo ao fator estrada um peso, 

supôs-se o efeito desta no desmatamento como homogêneo em toda a 

sua extensão. A acurácia desse modelo de simulação espaço-temporal 

também chegou a 80% (Quadro 7.2). 

 

II. Cenário Alternativo Restritivo Moderado: ainda que esse tipo de cenário possua 

o passado como uma referência, a base dele reside nos processos em construção 

e nas perspectivas efetivas de descontinuidades no desenho do futuro: o que está 

se consolidando na realidade atual que pode definir alternativas e 

desdobramentos futuros? Essa é a filosofia de um cenário alternativo. Sendo 

assim, propõe-se aqui a simulação da transição não-floresta para floresta. As 

variáveis do modelo de simulação espaço-temporal são: distância das florestas e 

distância de rios (principais) com o apoio do módulo de “Planejamento” que 

considerou os pesos (definidos empiricamente) do Quadro 7.3 relacionados à 

transição em questão (de restrição ao desmatamento e incentivo ao 

reflorestamento). A maior parte delas, notas cima de 1, considerando o incentivo 

ao reflorestamento. As probabilidades, da matriz de transição, foram 

estabelecidas levando em conta a  simulação do cumprimento legal parcial das 

APPs dos rios principais (excetuando-se as áreas urbanas já consolidadas e 

entendendo a ocupação ribeirinha histórica) e reserva legal respeitada em 50%. 

A acurácia alcançada aqui foi de 86%. 

 

III. Cenário Alternativo Restritivo Extremo: a modelagem de simulação seguiu 

quadro similar apresentado pelo cenário alternativo restritivo moderado. As 

variáveis do modelo de simulação espaço-temporal são: distância das florestas e 

distância de rios (detalhados) com o apoio do módulo de “Planejamento” que 

considerou as notas do Quadro 7.3 relacionadas à transição em questão (de 

restrição ao desmatamento e incentivo ao reflorestamento). As probabilidades, 

da matriz de transição, foram estabelecidas levando em consideração o 

cumprimento legal integral de APPs nos rios detalhados (excetuando-se as áreas 

urbanas já consolidadas e a ocupação ribeirinha histórica) e reserva legal de 

80%.  A acurácia alcançada aqui também foi de 86%. 
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IV. Cenário Alternativo com Eventos Extremos de Seca: aqui foram utilizadas as 

variáveis do cenário tendencial extrapolativo (com apenas uma alteração ao 

incluir distância de rios detalhados, em substituição aos rios principais, pois as 

queimadas também ocorrem, em situação de seca, no interior da bacia e 

probabilidades, da matriz de transição, simuladas para recorrência de extremos 

de seca a cada 2 ou 3 anos (a partir de intervalo amostral que reproduz, num 

mesmo período, o evento de 2005). A acurácia foi de 83%. 

 

Por fim, tentou-se modelar um cenário tendencial extrapolativo (na transição 

floresta para não-floresta) com imposição das restrições do ZEE, ambientais e do 

Código Florestal. Infelizmente, os resultados gerados são pouco plausíveis, princípio 

básico da elaboração de cenários, e, por esse motivo, não atenderam ao objetivo 

proposto. As duas imposições são entendidas como conflitantes (teórica e prática ou, 

dos modelos exógenos e endógenos, citados por BECKER, 2001): tendencial, de um 

lado, e restritivo, de outro, numa mesma modelagem. Elas, combinadas, fizeram com 

que parte do desmatamento fosse alocada fora da bacia hidrográfica do Rio Acre, 

considerando que de fato está próxima de ultrapassar seu limite máximo de suporte. 

Deve-se destacar que toda a simulação foi feita para esse cenário, incluindo narrativa. 
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Quadro 7.2 – Ponderação de Forças Direcionadoras Adicionais para o Cenário Tendencial com Incentivo na Transição: Floresta para Não-Floresta 

  

 
Distância de Rodovias Federais 

 

 
 

Considerações: 

 

A construção de estradas incorpora a superfície de floresta, 

atualizada a cada iteração, ao sistema da simulação. Esta 

incorporação foi definida por uma faixa de 25 km (buffer, 

conforme sugere GTZ, 2010) a ambos os lados das estradas. O 

conceito de acessibilidade implica que a atividade de construção 

de estradas aumenta positivamente o desmatamento (FEARNSIDE 

et al. 2009). 

 

Por ser uma cena que representa um cenário tendencial com suave 

variação, utilizou-se como recurso de planejamento a adição de 

incentivo associado à área de influência das rodovias federais 

(pensando em possibilidade de incremento de integração interna 

territorial e internacional). A imagem abaixo de incentivo atua 

como um multiplicador. Um multiplicador de 1,0 não tem efeito. 

Multiplicadores maiores que 1,0 atuam como incentivos (que 

aumentam o potencial de transição), enquanto multiplicadores 

menores do que 1,0 atuam como desestímulo. Um multiplicador de 

0.0 atua como uma restrição absoluta. Deve-se ressaltar o cuidado 

ao manipular restrições e incentivos, pois pequenas mudanças 

podem ter grandes impactos. 
 

 

 
Incentivo (Peso 2) – Buffer de 25km 

Outros testes: buffer de 50 km e/ou pesos de 1.5, 3 e 5 
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Quadro
23

 7.3 – Ponderação de Forças Direcionadoras no Processo de Construção do Cenário Alternativo na Transição Não-Floresta para Floresta 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

                                                
23 ASFI: Áreas com situação fundiária indefinida. 

Subzona 1.1 (Produção Familiar): 1,0 

Subzona 1.2 (Produção Agropecuária): 1,0 

Subzona 1.3 (Manejo e Proteção – Potencial Florestal): 1,0 

Subzona 2.1 (Proteção Integral – Estação Ecológica): 4,0 

Subzona 2.2 (Florestas Nacionais e Estaduais): 3,0 

Subzona 2.3 (Reservas Extrativistas): 2,0 

Subzona 2.4 (Projetos de Assentamento Diferenciados): 1,5 

Subzona 2.5 (Terras Indígenas): 3,0 

Subzona 2.6 (Áreas para Proteção Ambiental e Uso Sustentável): 2,5 

Subzona 3.1 (ASFI – Possível FLOTA): 3,0 

Subzona 3.1 (ASFI – Possível PADif): 1,5 

Subzona 3.1 (ASFI – Possível RESEX): 2,0 

Subzona 3.2 (Áreas ribeirinhas): 3,0 

Subzona 4 (Cidades do Acre): 1,0 

Alto risco de morte de Brachiaria: 3,0 (residual em relação ao ZEE) 
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7.5 PROPOSTA DOS CENÁRIOS FUTUROS 
 

Posto isso, resta apresentar os cenários futuros (que incluem tanto modelos 

matemáticos quanto descrições qualitativas).  

 

I. Cenário Tendencial Extrapolativo - Narrativa 

 

O marco final é 2030. Parte-se do princípio, neste cenário, de hipótese de manutenção. 

Sendo assim, no âmbito institucional, as premissas são mantidas. As taxas de 

desmatamento seguem seu curso e, apesar de existirem instrumentos de planejamento 

ambiental implementados, a prática acompanha o desenrolar da história recente, ou 

seja, dos fatores presentes que favorecem o desmatamento no cenário referente ao 

período da Florestania. Sendo assim, os dois aspectos fundamentais dos cenários aqui 

tratados, institucional e ambiental (ou mesmo tecnológica) se mantém no desenrolar da 

história (“ceteris paribus”). A vulnerabilidade institucional permanece como 

apresentada no Apêndice I15 e as taxas de desmatamento, incluindo incremento de 252 

km2 ao ano, são levadas adiante nesse cenário. Essa porção do estado do Acre, que faz 

parte do arco do desmatamento da região amazônica, continua internamente a sofrer 

grandes pressões de desmatamento devido ao processo de ocupação que ocorre de 

forma concentrada na região leste. Em paralelo, prossegue a implementação de uma 

série de mecanismos que visa conter avanço do desmatamento com valorização do 

ativo florestal, buscando a sustentabilidade com instrumentos como o Zoneamento 

Ecológico e Econômico (ZEE) e sistemas de monitoramento e controle, dentre eles, 

monitoramento da dinâmica do desmatamento. Entretanto, na prática pouco eficientes. 

O fator preponderante aqui é o próprio desmatamento que induz mais desmatamento. 

Esse período é caracterizado por um desmatamento fragmentado, ainda assim, limitado 

por algumas áreas protegidas existentes. A principal atividade econômica continua 

sendo a pecuária precedida da exploração madeireira no processo de desmatamento. O 

padrão do desmatamento aqui continua intenso no Baixo Acre, consolidando-se como 

processo contínuo, e se expande para o Alto Acre pela Resex Chico Mendes (Figuras 

7.5 e Quadro 7.4). Com a escassez de recursos, a tendência segue para a bacia seguinte, 

do Iaco, e começa a afetar mais efetivamente Sena Madureira, com aumento da 

produção madeireira. 
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         Figura 7.5 – Cenas de Desmatamento: Cenário Futuro Tendencial Extrapolativo. 
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Quadro 7.4 – Representações do Cenário Futuro Tendencial Extrapolativo 

I) CENÁRIO TENDENCIAL EXTRAPOLATIVO: Floresta para Não-Floresta (T2: 2008 – T3: 2030) 

 

 
Análise de Mudança (km

2
) – Perdas e Ganhos 

 
Análise de Mudança (%) – Perdas e Ganhos 

 

 
Modelo de Detecção de Mudanças 

 
 

 
Mapa de Tendência Cúbica 

 

 
Modelo Agregado do Potencial de Mudanças (Vulnerabilidade) 
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Ia. Cenário Tendencial Extrapolativo com Incentivo - Narrativa 

 

O marco final é 2030. O quadro apresentado pelo cenário tendencial extrapolativo se 

mantém com ligeiras variações. Na região leste do estado do Acre, especialmente na 

bacia do Rio Acre, as principais obras de base como estradas e ramais continuarão 

concentradas, facilitando o processo de ocupação que tem como resultado a remoção 

da vegetação. Como a tendência mostra que os municípios com maior percentual do 

seu território desmatado encontram-se ao longo dos trechos asfaltados das rodovias 

federais 364 e 317 será dado, nesse cenário, peso maior às vias que atuarão como 

incentivo ao desmatamento. O fato preponderante aqui são as estradas e rodovias, 

imaginando a pavimentação da BR-364 (leste-oeste) concluída e fluxos intensos na 

BR-317 (norte-sul), por conta de suas conexões e fluxos internacionais (agora como 

“Estrada do Pacífico”). Estradas conectando a região Norte e Central do Brasil ao sul e 

ao Pacífico resultarão redistribuição do desmatamento, concentrando mais 

efetivamente em cada lado das estradas pavimentadas. Deve-se ressaltar que nesse 

cenário, o desmatamento continua com o padrão estabelecido, porém mais intenso no 

Baixo Acre, onde há mais infraestrutura para escoamento e armazenamento de 

produtos, aquecendo o setor de serviços e incrementando a concentração populacional 

na capital. Continuam em evidência, nesse cenário, os programas de 

“desenvolvimento” como o ‘Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e a 

Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional Sul-americana (IIRSA) no âmbito 

da Bacia Amazônica. O padrão do desmatamento continua concentrado no Baixo Acre 

e se fixa, tendencialmente, numa faixa às margens das rodovias federais e estradas 

vicinais (Figuras 7.6 e Quadro 7.5). 
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          Figura 7.6 – Cenas de Desmatamento: Cenário Futuro Tendencial Extrapolativo com Incentivo. 
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Quadro 7.5 – Representações do Cenário Futuro Tendencial Extrapolativo com Incentivo 

Ia) CENÁRIO TENDENCIAL EXTRAPOLATIVO COM INCENTIVO: Floresta para Não-Floresta (T2: 2008 – T3: 2030) 

 

 
Análise de Mudança (km

2
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Análise de Mudança (%) – Perdas e Ganhos 

 

 
Modelo de Detecção de Mudanças 

 
 

 
Mapa de Tendência Cúbica 

 

 
Modelo Agregado do Potencial de Mudanças (Vulnerabilidade) 
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II. Cenário Alternativo Restritivo Moderado - Narrativa 

 

O marco final é 2030. Baseado no Código Florestal de 1965 (Lei 4771) o presente 

cenário propõe outros valores probabilísticos (quantitativamente) e entende que a 

legislação proposta será respeitada de forma moderada, tanto reserva legal quanto áreas 

de preservação permanente. As APPs preservadas, principalmente, às margens dos rios 

principais. Parte-se da premissa do dado do diagnóstico que mostra que 50% (Apêndice 

K) das áreas rurais da bacia do Rio Acre que estão desmatadas, não havendo mais 

espaço para novas áreas desmatadas (a região está próxima do limite máximo de sua 

capacidade ótima de suporte). Esse cenário reforça a mudança de paradigma ambiental. 

Portanto, é um cenário que irá priorizar o reflorestamento e atendimento legal, de 

forma moderada, do Código Florestal. Assume-se, aqui, que aproximadamente 50% 

(baseado na recomendação de redução, para fins de recomposição de RL, aqueles 

imóveis situados na Zona I do ZEE, Fase II, 2006, excluídas, as APPs, por exemplo) 

das propriedades estarão regularizadas (em relação às APPs e RL) para toda a bacia. 

Haverá tratamento de esgotos efetivo na capital, Rio Branco, e outras cidades, como 

Senador Guiomard. Há mudanças nas premissas políticas e institucionais, elevando a 

importância da questão ambiental na prática, saindo do discurso da floresta. O padrão 

do reflorestamento (Figuras 7.7 e Quadro 7.6) aqui segue o curso dos rios principais, 

além do Rio Acre. Tem-se: rio Antimari, riozinho do Andirá, riozinho do Rola, rio 

Espalha, rio Xapuri e igarapés relevantes (Apêndice I1). O resultado do desmatamento 

residual apresenta um padrão parcialmente fragmentado, cortado pelos principais 

corredores de preservação ambiental. 
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           Figura 7.7 – Cenas de Desmatamento: Cenário Futuro Tendencial Alternativo Restritivo Moderado. 
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Quadro 7.6 – Representações do Cenário Futuro Alternativo Restritivo Moderado 

II) CENÁRIO ALTERNATIVO RESTRITIVO MODERADO: Não-Floresta para Floresta (T2: 2008 – T3: 2030) 
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III. Cenário Alternativo Restritivo Extremo - Narrativa 

 

O marco final é 2030. Baseado no Código Florestal de 1965 (Lei 4771), o presente 

cenário propõe outros valores probabilísticos (quantitativamente) e entende que a 

legislação proposta será respeitada de forma extrema, tanto reserva legal quanto áreas 

de preservação permanente. As APPs preservadas, principalmente, às margens dos rios 

principais e afluentes (hidrografia detalhada). Assume-se, aqui, que aproximadamente 

80% (seguindo recomendação do código em questão, em relação à reserva legal, que 

determina oitenta por cento, na propriedade rural situada em área de floresta localizada 

na Amazônia Legal, admitindo o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa 

existente em APP no cálculo do percentual de reserva legal, desde que a soma da 

vegetação nativa em APP com RL não exceda a 80% da propriedade rural) da bacia do 

Rio Acre estará coberta por cobertura florestal. Aqui, considera-se que a bacia, há 20 

anos, estava próxima de superar sua capacidade máxima de suporte e, portanto, a 

modelagem foi mais conservadora. Portanto, este é um cenário em que a questão 

ambiental é prioritária na tomada de decisão, tendo a sustentabilidade como foco 

(100% das propriedades regularizando suas APP´s e RLs, tratamento de esgoto em 

80% das cidades, confinamento de gado e redução de 20% das áreas de pastagens). 

Nesse cenário, as pastagens ocorrem fora das áreas de alto risco de síndrome de morte de 

Brachiaria. A Resex também retomará seu potencial de extrativismo não-madeireiro e 

contará com o apoio de programas de valorização do ativo florestal. Neste caso a 

nomenclatura do cenário sugere a aplicação de políticas que promovam maiores níveis 

de sustentabilidade. Para isso, são necessárias mudanças também nas premissas 

políticas e institucionais. O padrão do reflorestamento (Figuras 7.8 e Quadro 7.7) aqui 

segue o curso dos rios detalhados (Apêndice I1). O resultado do desmatamento residual 

apresenta um padrão fortemente fragmentado, cortado por diversos corredores de 

preservação ambiental, isto é, um desmatamento não uniforme e contínuo/fragmentado 

determinado pelos recursos hídricos, porém além de suas faixas de proteção. 
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           Figura 7.8 – Cenas de Desmatamento: Cenário Futuro Tendencial Alternativo Restritivo Extremo. 



283 
 

 

Quadro 7.7 – Representações do Cenário Futuro Alternativo Restritivo Extremo 

III) CENÁRIO ALTERNATIVO RESTRITIVO EXTREMO: Não-Floresta para Floresta (T2: 2008 – T3: 2030) 
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IV. Cenário Alternativo com Eventos Extremos de Seca
24

 - Narrativa 

 

O marco final é 2030. Esse cenário é representado em parte, pelo curso tendencial da 

história, porém com situação hipotética de aumento de recorrência de eventos extremos 

de seca na bacia do Rio Acre (entre 2 e 3 anos). Há referências que ajudam a compor 

esse cenário que envolve desmatamento, fogo e a redução das chuvas (baseado em 

estudo realizado por pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 

IPAM) (FDBS, 2009). Como se sabe, o processo de destruição da floresta tem deixado 

a região da bacia do Rio Acre mais suscetível à seca e aos incêndios, ameaçando a 

produtividade econômica da floresta e sua existência. O desmatamento na região 

combinado com questões climáticas regionais traz para a Amazônia fortes períodos de 

seca com reduções no volume de Chuva (MALHI et al. 2008; NOBRE et al. 1991). 

Eventos extremos estão se tornando mais frequentes e intensos e quando ocorrem 

(NEPSTAD et al., 2004). As florestas da Amazônia, se submetidas a estiagens 

prolongadas (> 3 anos sucessivos) podem entrar em colapso, dando início a um 

processo de degradação sem volta (NEPSTAD et al. 2008). Estudos que simularam o 

efeito de secas severas (50% de redução no índice pluviométrico anual) sobre a floresta 

amazônica (NEPSTAD et al. 2007 apud FDBS, 2009), indicaram que, após 3 anos de 

déficit acumulado de água no solo, houve um aumento em cinco vezes da mortalidade 

de árvores. Sob este tipo de degradação, as florestas podem se tornar mais susceptíveis 

ao fogo florestal, com aumentos ainda maiores da mortalidade de árvores e da 

probabilidade de ocorrência de novos incêndios (RAY et al. 2005, ALENCAR et al. 

2006). Fogo provoca fogo. Nessa linha, com a redução da precipitação mais o risco de 

novos incêndios florestais que, por sua vez, produzirão mais eventos de seca e fumaça, 

mais florestas estarão susceptíveis a novos incêndios e desmatamentos. Esse é o 

cenário mais crítico dentre os narrados. O padrão do desmatamento aqui continua 

intenso no Baixo Acre, intensifica-se no Alto Acre e toma, em grandes proporções, a 

Reserva Extrativista Chico Mendes. Acompanha também os cursos d´água. É um 

desmatamento pontual e disperso com características de abertura de frente ou 

interiorizado (Figuras 7.9 e Quadro 7.8), destacando-se os pequenos proprietários no 

processo (mantendo o ciclo de desmatamento: exploração madeireira e pecuarização). 

Há forte relação com focos de calor. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24 Trata-se de um cenário hipotético. Poderia ter sido considerado um cenário oposto, por exemplo, de 

aumento de precipitação.  
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            Figura 7.9 – Cenas de Desmatamento: Cenário Futuro Tendencial Alternativo com Eventos Extremos de Seca. 
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Quadro 7.8 – Representações do Cenário Futuro Alternativo com Eventos Extremos de Seca 

IV) CENÁRIO ALTERNATIVO COM EVENTOS EXTREMOS DE SECA: Floresta para Não-Floresta (T2: 2008 – T3: 2030) 
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7.6 PROGNÓSTICO DO DESMATAMENTO 

 

Esta etapa busca a comparação entre os cenários futuros e alguma 

correspondência entre o cenário de referência, o mais provável, com a evolução 

demográfica e os cenários pretéritos. Portanto, são feitas as análises espaço-temporais 

(analógicas e digitais, em conjunto). Serão elaboradas na seguinte ordem: comparação 

entre os cenários; comparação entre o diagnóstico de 2010 e os cenários futuros (marco 

atual x marco futuro: 2010 x 2030); análises por município entre 2010 e 2030; análises 

específicas para o cenário tendencial extrapolativo com evolução demográfica; e testes 

estatísticos para embasamento quantitativo do prognóstico. 

Ao fazer uma comparação dos valores desmatados para 2030 (Figura 7.10), nos 

diferentes cenários, obtém-se o seguinte resultado: o cenário alternativo com “eventos 

extremos de seca”, de fato, é o mais crítico; em seguida, tem-se o cenário tendencial 

(com mesmo valor previsto tanto para o “extrapolativo” quanto para o “incentivo” – o 

que muda, de fato, é a alocação espacial do desmatamento, que no caso do cenário 

Incentivo, há um peso maior às rodovias e suas faixas de influência); por fim, os 

cenários alternativos, na ordem, moderado e extremo, respectivamente.  

No diagnóstico de 2010 (Apêndice K), a bacia do Rio Acre apresentou 33% de 

sua área desmatada. Em 2030, no cenário tendencial extrapolativo, a bacia estará com 

48% de sua área desmatada. Para o cenário com Eventos Extremos de Seca, esse valor 

sobe para 54%. No cenário “alternativo restritivo moderado”, a área desmatada será de 

31%, indicando uma redução tímida do desmatamento e mantendo seu nível global 

abaixo de 50%. Por fim, no cenário “alternativo restritivo extremo”, a área desmatada 

na bacia será de 23%, valor muito próximo de 20%, o que indicaria, globalmente, que 

80% da bacia estará com cobertura florestal preservada em 2030. No extremo oposto, 

esse cenário seria um dos mais distantes da tendência das forças direcionadores e 

demandaria mais energia de transformação do quadro inerte crítico para um quadro 

alternativo. 

A mesma análise é possível por municio dentro da bacia do Rio Acre. O cenário 

mais crítico para todos os municípios é o de Eventos Extremos de Seca, seguido pelo 

tendencial.  
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               Figura 7.10 – Gráfico Comparativo entre Cenários Futuros Propostos.25 

 
 

                                                
25 A base do gráfico está disponível em Apêndice O.  

0,0000

2000,0000

4000,0000

6000,0000

8000,0000

10000,0000

12000,0000

14000,0000

16000,0000

2010 -
Classificado

2014 2018 2022 2026 2030 - Final

D
e

sm
at

am
e

n
to

 k
m

2

I Tendencial Extrapolativo

I.a Tendencial Extrapolativo com Incentivo

II Alternativo Restritivo Moderado

III Alternativo Restritivo Extremo

IV Alternativo com Eventos Extremos



289 
 

Ao observar a Figuras 7.11, pode-se concluir que os municípios mais críticos em 

relação à percentagem de área desmatada sobre a área total dentro da bacia por cenário 

são: 

Cenário Tendencial Extrapolativo (I): Senador Guiomard (85%), Porto Acre 

(71%) e Capixaba (67%); 

Cenário Tendencial Extrapolativo com Incentivo (Ia): Senador Guiomard (91%), 

Capixaba (75%) e Porto Acre (68%) – destacam-se com valores próximos a esse: 

Epitaciolândia e Bujari (67%); 

Cenário Alternativo Restritivo Moderado (II): Senador Guiomard (77%), Porto 

Acre (46%) e Bujari (45%); 

Cenário Alternativo Restritivo Extremo (III): Senador  Guiomard (68%), Porto 

Acre (39%) e Bujari (38%); 

Cenário com Eventos Extremos de Seca (IV): Senador Guiomard (92%), Porto 

Acre (79%) e Capixaba (78%)  - e Epitaciolândia (71%). 

 

Para 2030, percebe-se que Senador Guiomard lidera todos os cenários como o 

mais desmatado. Em 2010, possuía 78% de área desmatada. Nota-se somente 1% de 

redução no cenário II. Deve-se salientar que o esforço de redução, para esse recorte, 

também é maior. 

Municípios com suas áreas predominantemente cercadas pelas faixas de 

influência das rodovias federais foram valorizadas no cenário Ia. Portanto, apresentaram 

a percentagem de área de desmatada maior nesse cenário do que no cenário I, 

destacando-se: Bujari, Senador Guiomard e Capixaba (Baixo Acre) e Epitaciolândia, 

Brasiléia e Assis Brasil (Alto Acre).  Rio Branco apresentou redução significativa no Ia, 

por conta da área de influência das rodovias que não cobre todo o município (o maior 

em área absoluta da bacia). Para confirmar, basta ver o mapa (Apêndice I5).  

Entre os municípios mais críticos, tomando como referencia a (%) de área 

desmatada em 2010 (Apêndice K), têm-se os três primeiros (respectivamente): Senador 

Guiomard, Porto Acre e Bujari. Comparando-se esses resultados com os cenários de 

2030, pode-se constatar que os três mais desmatados são os mais impactados nos 

cenários alternativos (II e III), obviamente por conta da consolidação do desmatamento 

e dificuldades de alocação de áreas para reflorestamento. 

No cenário IV, o município de Xapuri apresentou uma especificidade: teve sua 

percentagem de área desmatada incrementada significativamente, ganhando posições, 
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entre os cinco mais desmatados, em valores absolutos nesse cenário (Figura 7.12). Isso 

se deve ao impacto na Resex Chico Mendes. 

Os municípios críticos no diagnóstico de 2010 (Apêndice K) foram (em ordem 

de criticidade): Senador Guiomard, Epitaciolândia e Bujari e, agora estão incluídos na 

lista, Porto Acre e Capixaba. Para esse diagnóstico, foram considerados vários aspectos, 

além da (%) de área desmatada. Essa informação foi retomada do diagnóstico, apenas 

para corroborar com a hipótese de que tais municípios continuam entre os mais 

desmatados, e talvez críticos (pelas variáveis do diagnóstico) nos cinco cenários 

apresentados. 

No entanto, uma observação é fundamental. Nos cenários futuros, constatou-se 

que um município ganhou destaque no quadro do desmatamento, tratado de forma 

secundária no diagnóstico de 2010. Esse município é Capixaba onde já ocorre intenso 

processo de desmatamento. 
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Figura 7.11 – Gráfico comparativo da percentagem (%) de área desmatada em 2030 no município por cenário.26 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                
26 A base do gráfico está disponível em Apêndice P (área desmatada por município/área do município dentro da bacia). 
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   Figura 7.12 – Gráfico comparativo do desmatamento (km2) em 2030 e de área no município por cenário.27 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                
27 A base do gráfico está disponível em Apêndice P. 
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Para os cenários I e Ia, Capixaba (Figura 7.11) assume posições de relevância, 

em relação ao ano de 2010 (ver Apêndice K), de 45% para 67% (I) e 75% (Ia). Isso 

acontece provavelmente por dois aspectos: pressão sobre a Resex, existente no recorte 

(Apêndice I7), com padrão de desmatamento fragmentado; e proximidade com a BR-

317, pois é cortada por trecho importante da Estrada do Pacífico
28

, considerada área 

estratégica na viabilidade desse fluxo (ver Apêndice I5). 

Em Capixaba, as fazendas e os projetos de assentamento, atualmente, são os 

principais responsáveis pelo desmatamento e consequentes queimadas do município que 

sofre intenso processo de pecuarização, conforme elucida a Figura 7.13: 

 

 
           Figura 7.13 – Atividades que condicionam o uso da terra em Capixaba. 

           Fonte: UFAC (2010). 

 

Seguindo com as análises, agora é possível utilizar somente o cenário I para 

cruzamento com outros dados e informações. Esse cenário foi o escolhido, pois é 

definido como cenário de referência. Na Figura 7.14, é possível visualizar a evolução do 

desmatamento entre 1904 e 2030.   

Na Figura 7.15, onde é possível visualizar a evolução demográfica com 

desmatamento acumulado em Km2 na bacia do Rio Acre para o cenário I, pode-se dizer, 

inicialmente, que a população da bacia corresponde, ao longo da história, por 56% em 

média, aproximadamente, da população do Estado. Constata-se que, em 2030, o 

desmatamento superará o padrão observado de crescimento. Portanto, o desmatamento 

                                                
28 Isso também acontece em Epitaciolândia. 
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previsto entre 2010 e 2030, assume aceleração maior do que a observada para a 

população no mesmo período.  

Essa situação pode sugerir três aspectos: superestimativa do desmatamento (já 

que, historicamente, ele deveria acompanhar o crescimento demográfico); infraestrutura 

do oeste acreano que pode impulsionar o crescimento demográfico e, por esse motivo, a 

redução na relação entre a bacia e o Estado; ou aumento das áreas desmatadas 

acompanhada de concentração de terras (o ciclo empírico da pecuária permanece 

constante: o pequeno proprietário queima sem permissão, de forma ilegal, é multado, 

endivida-se, vende sua terra para o grande proprietário, e migra para o espaço urbano ou 

outra região). A Figura 7.16 elucida bem essa mudança ao comparar valores resultantes 

de razões entre desmatamento e população. 

 Pode-se concluir que os cenários I e Ia, tendenciais, e o cenário IV, com 

aumento de recorrência de extremos de seca, são os mais críticos. 

 Para o cenário mais provável, foi utilizado o recurso da regressão, apenas para 

verificar se o valor de desmatamento para 2030, 13.108,2525 km2, chegaria a um valor 

próximo utilizando outro método de previsão.  

 Finalmente, então, apresenta-se, o teste estatístico. Essa execução surgiu a partir 

dos seguintes questionamentos: caso fosse utilizado outro método quantitativo de 

prognóstico, qual seria o valor gerado para 2030? Esse valor alcançado estaria próximo 

do valor produzido pela metodologia proposta? Para responder tais perguntas, tomou-se 

como base o valor do cenário de referência, o cenário I, e foi feita uma comparação do 

seu valor para 2030 com outro conseguido por método estatístico conhecido.  

 Assim, com base na série anual de 1988 e 2010, e utilizando-se o ajuste de uma 

regressão
29

 por mínimos quadrados, com taxa de variação e coeficiente angular da 

regressão para cada unidade de tempo, alcançaram-se as equações apresentadas no 

Apêndice R. Aplicando a equação (a) da regressão estimada (ou amostral), chegou-se ao 

seguinte resultado de desmatamento para 2030: 14452.2 km2.  

 Foi feita, assim, uma comparação entre o valor gerado pelo método estatístico 

mencionado e o valor alcançado como resultado do modelo de simulação do cenário I 

(13108 km2 e 14.452 km2, respectivamente). Constatou-se, desse modo, que houve 

uma diferença percentual de, aproximadamente, 10% entre os valores.  Deve-se 

                                                
29 Em linhas gerais, trata-se de um método que pode fazer projeção de valores de uma variável 

dependente com base nos valores de uma ou mais variáveis independentes ou prognosticadoras; para 

montar um modelo de regressão, são necessários dados de amostras para determinar uma equação que 

represente a relação (WONNACOTT & WONNACOTT, 1985). 
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salientar que o método estatístico utilizado aqui representa apenas uma projeção sem 

levar em conta outras variáveis, além da série de dados amostrais. A finalidade desta 

comparação, conforme foi citado, foi feita apenas para identificar o nível relativo de 

proximidade entre os valores. 
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Figura 7.14 – Evolução do desmatamento acumulado em Km2 na bacia do Rio Acre no Cenário Tendencial Extrapolativo (1904 – 2030).30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
30 Com base no Apêndice H. Pode-se dizer que a bacia corresponde, ao longo da história, por 45% a 55% do desmatamento do Estado. 
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Figura 7.15 – Evolução Demográfica com Desmatamento Acumulado em Km2 na Bacia do Rio Acre no Cenário Tendencial Extrapolativo (1904 – 2030).31 

 

 
 
 

                                                
31 Com base no Apêndice Q: Área Desmatada e População na Bacia do Rio Acre (1904 – 2030) no Cenário Tendencial Extrapolativo. Pode-se dizer que a população da bacia corresponde, ao 

longo da história, por 56% em média, aproximadamente, da população do Estado. 
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Figura 7.16 – Relacionamentos entre População Residente (hab.) e Área Desmatada (km2) na Bacia do Rio Acre no Cenário Tendencial Extrapolativo (1980-2030).32 

 

 
 

 

                                                
32 Com base no Apêndice Q: Área Desmatada e População na Bacia do Rio Acre (1904 – 2030) no Cenário Tendencial Extrapolativo. 
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7.7 PROPOSTA DE REGIÃO ESPAÇO-TEMPORAL 

 

 A bacia do Rio Acre, está localizada, de acordo com a proposta de Becker 

(2001), na região espaço-temporal da Amazônia Central (considerando a escala regional 

da Amazônia Legal: Figura 7.17). É a área a ser cortada por maior número de ENIDs
33

: 

 
A ação, sugerida, para essa unidade deve focalizar, portanto, a 

aceleração a viabilização de políticas conservacionistas para 
compensar o impacto dos ENIDs, envolvendo o ZEE ao longo dos 

eixos, a demarcação das terras indígenas e UCs, o estímulo à produção 

de mercado para as populações autóctones, bem como o equipamento 
urbano e as vicinais (BECKER, 2001, p. 156-57). 

 

 
            Figura 7.17 – Amazônia Legal: Regionalização e Macrozoneamento (2003) 

            Fonte: Adaptado de BECKER, 2001. 

 

 Contudo, percebe-se que, se houver o detalhamento
34

 da escala espaço-temporal, 

considerando as velocidades de transformação, que não são homogêneas, outra proposta 

assim é possível.  

 Entendendo-se essas velocidades díspares de transformação baseadas no 

fenômeno do desmatamento (com base no cenário de referência de 2030), é possível 

fazer outro enquadramento, propondo, não somente uma, mas duas grandes 

diferenciações espaço-temporais, sub-regionais, que cobrem a bacia do Rio Acre, com 

base na proposta de regiões de Becker (2001) (Figura 7.18): 

                                                
33 Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento. 
34 Depende do acesso às redes, mas também dos atributos do território em termos de potencialidade 

humana, patrimônio natural e cultural, e de iniciativa política, conforme Becker (2001) sugere. 

Bacia 

do Rio Acre 
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Figura 7.18 – Proposta Preliminar de Enquadramento de Áreas da Bacia do Rio Acre em Regiões Espaço-

Temporais. 

 

 Por conta da escala, a autora não detalhou o leste acreano em regiões espaço-

temporais distintas. 

 A proposta acima confirma estudos recentes como o ZEE, Fase II, 2006. 

 Sendo assim, propõe-se que a área delimitada no mapa acima (Figura 7.18), de 

forma aproximada, seja inserida na região espaço-temporal ocidental por similaridades 

de características principais ou como faixa de transição (ajustes dos limites na escala da 

bacia). 

 Essa região é tratada como à margem dos ENIDs, ainda marcada pelo ritmo da 

natureza, apesar de pressionada: 

 
Sua grande potencialidade em águas, florestas, recursos minerais, 

[...] Tais condições sugerem que nessa unidade há possibilidades para 

implementar um padrão de desenvolvimento sustentável, baseado na 
circulação fluvial modernizada e em produtos especiais para mercados 

sofisticados, tais como, a biotecnologia, a madeira certificada, pesca, 

óleos e essências, além da criação de áreas especiais e fortalecimento 
da defesa das fronteiras. (BECKER, 2001, p. 156-57). 

 

 Diante de tal quadro, um cenário conflituoso pode emergir da competição entre 

parcerias domésticas/internacionais, por um lado preocupadas com a conservação da 

biodiversidade e da florestas, cuja expressão espacial são experimentos sustentáveis 

Região espaço-temporal 

ocidental 

Região espaço-temporal 

central 
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pontuais ou de pequena escala com ritmos lento de transformação, e, por outro, 

interessadas na expansão da fronteira econômica através da exploração da terra e/ou de 

recursos naturais em grandes superfícies e com velocidade acelerada (BECKER, 2000), 

como é hoje o caso da pecuarização na região. 

 Becker (2001, p. 155) cita, antes de apresentar sua proposta, que as medidas, 

como ZEE
35

, e os modelos de simulação devem ser considerados “na grande 

diferenciação do espaço regional, que constituem o quadro de referência básica para a 

ação política, na medida em que expressa a redefinição do território amazônico segundo 

espaços – tempo diversos, ou seja a nova geografia Amazônica”. 

 

7.8 ANIMAÇÃO CARTOGRÁFICA 

 

 Nesta fase, foram aplicados conceitos e técnicas de animação
36

 cartográfica para 

representação de forma dinâmica das cenas construídas.  

 A cartografia animada apresenta-se como uma ferramenta importante para 

permitir a vinculação de processos temporais, tais como evoluções político-

administrativas, comportamento de fenômenos geográficos (crescimento urbano, 

ocupação desordenada, desmatamentos etc.), bem como de processos não temporais, 

tais como fluxos migratórios, escoamento de produções etc. (COSTA, DIAS & 

MENEZES, 2003).  

 Um dos requisitos fundamentais para isso, além de ferramentas de suporte para 

animação, é ter disponível um banco de dados espaço-temporais (BDET). Com isso, 

essas saídas
37

 podem ser geradas e permitem análises mais elucidativas através de 

simulação de movimento associado ao desenrolar do processo (frames como exemplos 

nas Figuras 7.19 e 7.20). 

 

                                                
35 O ZEE é um instrumento de duas faces: técnica, referente à informação precisa sobre o território; e 

política, referente à negociação entre atores. É crucial para otimizar o uso do território e a integração das 

políticas públicas no espaço, constituindo-se como o fundamento do planejamento das diferenças 

(BECKER & EGLER, 1996). 
36 Para PETERSON (1995), o termo animação está relacionado à ilusão criada pela mudança rápida de 

uma série de quadros (frames), semelhante a um vídeo. 
37 Desenvolvidas por MORAIS & BESER DE DEUS (2012). Há duas versões: 1988-2009 e 1988-2030 

(considerando o cenário tendencial extrapolativo). 



302 
 

 
Figura 7.19 – Animação Cartográfica: Frame de 1988 

 

 

 
Figura 7.20 – Animação Cartográfica: Frame de 2030 

 
 

7.9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Inicialmente, baseado nos cenários pretéritos e atual, foram estabelecidos 

fatores, incentivos e restrições modelados conceitualmente para a construção de 

cenários futuros de desmatamento.  

 Os fatores considerados foram aqueles que definiram o padrão espacial do 

desmatamento ao longo do tempo: rios, relevo, declividade, vias, focos de calor, áreas já 

desmatadas e uso e cobertura da terra. 
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 As forças de incentivo foram aquelas relacionadas à abertura ou pavimentação 

de novas estradas e rodovias, considerando que induzem mais desmatamento. Além 

desse, outro incentivo citado refere-se ao aumento de recorrência de eventos extremos 

de seca.  

 As restrições impostas ao desmatamento foram as áreas protegidas, as zonas 

propostas pelo ZEE (Fase II, 2006), restrições legais do Código Florestal de 1965 (como 

APP e RL) e ambientais. 

 Com base nessa classificação, foi possível estabelecer os cenários futuros: I-

Tendencial Extrapolativo (baseado nos fatores); Ia-Tendencial Extrapolativo com 

Incentivo (baseado nas forças de incentivo); II-Alternativo Restritivo Moderado 

(baseado nas restrições parciais); III-Alternativo Restritivo Extremo (baseado nas 

restrições integrais e mais conservador); IV- Alternativo com Eventos Extremos de Seca 

(baseado nas forças de incentivo).   

 Em seguida, iniciou-se a etapa de calibração que ajustou as variáveis do cenário 

de referência (I) com o intuito de validar o modelo de simulação e identificar as 

variáveis críticas, aquelas com maior poder explicativo, em relação à transição 

modelada. 

 O resultado mais próximo da imagem de referência (parâmetro de validação) foi 

aquele que combinou as variáveis de distância de: desmatamento em assentamentos, 

áreas já desmatadas, mancha urbana, rios, vias e focos de calor. Portanto, essas foram  

as variáveis críticas identificadas para o cenário de referência (I). 

 Deve-se ressaltar que os resultados da validação do modelo agregado do 

potencial de mudança responderam de forma muito eficiente quando comparado com as 

transições que de fato ocorreram no intervalo considerado.  

 Após tais etapas, foram construídos e propostos os cenários futuros compostos 

por narrativas baseadas em premissas hipotéticas de manutenção da situação, de 

ponderação maior sobre determinada variável ou de mudanças nas práticas políticas e 

ambientais.  

 Os modelos de simulação espaço-temporal, nos cenários I e IV, consideraram 

somente a transição floresta para não-floresta, enquanto os cenários II e III levaram em 

conta a transição inversa. 

 No prognóstico, pôde-se perceber que o cenário IV foi o mais crítico e gerou o 

maior valor de desmatamento para 2030; em segundo lugar, obteve-se o cenário I. 
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Dentro desse contexto crítico, no cenário I, a bacia terá 48% de sua área desmatada em 

2030 e, para o cenário IV, esse valor passa para  54%.  

 Os cenários III e IV geraram valores mais amenos e áreas indicadas para 

reflorestamento com UCs e TIs como zonas de amortecimento do desmatamento. 

 Constatou-se que do diagnóstico para o prognóstico, em todos os cenários, os 

mesmos municípios permaneceram na lista dos mais críticos, aqui, citados sem ordem: 

Senador Guiomard, Porto Acre, Capixaba, Bujari e Epitaciolândia. Deu-se um destaque 

para Capixaba que constou, entre os três mais críticos, nos cenários I, Ia e IV e, esteve 

fora dessa lista, nos cenários alternativos voltados para a preservação ambiental. 

 Nota-se, com base nos dados do IBGE (2012), no âmbito do cenário tendencial 

extrapolativo de 2030, que a área de expansão do desmatamento é Sena Madureira, ou a 

bacia do rio Iaco, onde já se verifica um aumento significativo na produção de toras de 

madeira. Deve-se destacar que nem sempre o desmatamento é para fins produtivos, 

como se pôde observar ao longo da história (por exemplo, no período da 

Agropecuária
38

). O desmatamento especulativo ou oportunista ainda existe e se torna 

presente efetivamente em situações, por exemplo, de mudanças em instrumentos legais, 

institucionais ou ambientais como eventos severos de seca.  

Outro aspecto interessante é que o desmatamento previsto entre 2010 e 2030, 

assume aceleração mais intensa em relação à evolução demográfica para o mesmo 

período, saindo da tendência observada até 2010. 

 Percebe-se, que no cenário tendencial extrapolativo, proposto pela presente tese, 

para o ano de 2030, o valor de 13.108,25 km2 foge do comportamento exponencial (ver 

resultado citado na seção 5.6), levantado por FEARNSIDE (1982). Apesar de, 

aparentemente, apresentar comportamento linear, o desmatamento mantém, na 

realidade, a sua condição não-linear e crescente, especialmente para determinados 

padrões de desmatamento. Provavelmente, com o seu próprio avanço, a velocidade do 

processo tende a diminuir (processo de escassez). Essa situação também mostra a 

necessidade de sempre testar e atualizar metodologias de previsão e construção de 

cenários. 

 Para concluir, nas etapas finais do capítulo, foi sugerida uma releitura 

metodológica da proposta de BECKER (2001), que identificou regiões espaço-

temporais na Amazônia Legal. Para outra escala de análise, sua proposta foi aplicada na 

                                                
38 Mais detalhes, ver seção 6.4. 
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bacia do Rio Acre. Levando-se em consideração a velocidade dos processos de 

mudanças, nessa bacia, até 2030, foram propostas duas regiões: uma num ritmo mais 

acelerado associando produção com ordenamento territorial; e outra num ritmo mais 

lento, ainda com reservas naturais para utilização sustentável. 
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8. CONCLUSÕES 

 

 Este capítulo apresenta as conclusões da presente tese e algumas sugestões para 

trabalhos futuros.  

 De maneira geral, a metodologia de integração do espaço e do tempo no 

Planejamento Ambiental realizada a partir dos princípios da História Ambiental 

integrada às Geotecnologias, na temática de Mudanças de Uso e Cobertura da Terra, 

permitiu, de fato, a reconstituição de cenários pretéritos, o diagnóstico do cenário atual e 

a formulação de cenários futuros plausíveis.  

 Ressaltou-se também o potencial da História enquanto narrativa. 

 O instrumento “cenário” foi concebido como representação do tempo (ou 

espaço-tempo) no âmbito do Planejamento Ambiental.  

 Os cenários espacializados assumem como critério fundamental premissas 

espaciais no tempo e seu objetivo é a análise dinâmica de fenômenos a partir do 

entendimento de sua alocação espacial, com o apoio, entre outros recursos, de 

representações cartográficas e técnicas computacionais como as Redes Neurais 

Artificiais integradas às Cadeias de Markov.  

 A combinação das abordagens quantitativas e qualitativas incrementou a 

potencialidade desses cenários espacializados como instrumentos de análise, permitindo 

a associação de narrativas, sobre temas de interesse do Planejamento Ambiental, com 

modelos matemáticos de mudanças.  

 Destaca-se que este trabalho é um dos poucos que integram o espaço e o tempo, 

numa mesma base, nesse caso, a partir de cenários, em diferentes perspectivas 

envolvendo o fluxo tradicional do tempo com o olhar para o passado indo além da 

década de 70, considerado marco histórico da ocupação na Amazônia. 

 Mais especificamente sobre os cenários construídos, a relevância de cada um 

com participação na metodologia proposta é apresentada a seguir. 

 Os cenários pretéritos possibilitaram a identificação de forças direcionadoras do 

desmatamento que se estabeleceram ao longo do rio Acre. Conhecendo-se tais forças, 

foi possível modelar e narrar a dinâmica do desmatamento, visualizando tendências 

históricas e compreendendo seus padrões como condicionantes hoje ou como 

resultantes da degradação ambiental no futuro Constatou-se também, nessa fase, a 

importância de se considerar o intervalo de tempo na modelagem de cenários, correndo-
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se o risco de, no caso de não considerar períodos amostrais adequados, estabelecer 

cenários futuros pouco plausíveis. 

O cenário atual colaborou com a percepção do período presente, a partir do qual 

se tornou viável a identificação, posterior, com classificação e enquadramento das 

forças relevantes de transformação (como fatores, restrições ou incentivos). Foi 

possível, assim, fazer um diagnóstico da área, relacionando tais variáveis com o 

desmatamento que ocorre na bacia. 

Os cenários futuros, por sua vez, contaram a história ambiental do amanhã. 

Foram tratados como interpretações do espaço no tempo em diferentes futuros: 

tendenciais ou alternativos. Os resultados gerados subsidiaram um prognóstico do 

desmatamento na área de estudo e podem ser utilizados para subsidiar a tomada de 

decisão baseada em informações antecipadas – qualidade pressuposta em qualquer tipo 

de planejamento. A informação gerada deve subsidiar a tomada de decisão e não o 

inverso. 

Foram identificadas cinco áreas, que se situam dentro da bacia hidrográfica do 

rio Acre, como prioritárias: Senador Guiomard, Porto Acre, Capixaba, Bujari e 

Epitaciolândia.  

 Essas porções territoriais estão localizadas, integralmente, na região espaço-

temporal entendida como central, onde o ritmo de mudança é acelerado, principalmente 

pela densa malha viária estabelecida historicamente.  

 As UCs e TIs atuaram como zonas de amortecimento do desmatamento, 

principalmente as Unidades de Conservação de Proteção Integral e Terras Indígenas. A 

Resex Chico Mendes está numa faixa importante de conflito e, assim, deve-se ter um 

olhar diferenciado para essa área que basicamente divide duas regiões espaço-

temporais. 

 Na bacia do Rio Acre, assumindo alguns princípios do PPCD/AC (2010), a 

aplicação e monitoramento de ações voltadas para garantir um ordenamento territorial 

mais sustentável devem incluir recuperação de áreas degradadas e mitigação de 

impactos negativos gerados pelas estradas pavimentadas que são ocasionados antes, du-

rante e após o asfaltamento. 

 Ações são essenciais com governança, fiscalização efetiva e aplicação correta 

dos instrumentos legais de proteção ambiental, embora nem sempre estejam claros. 

 Para um quadro mais sustentável no futuro, mudanças estruturais, voltadas para 

o ambiente, são urgentes. Como se pode verificar, há planos efetivos para redução do 
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desmatamento, porém já se sabe que seus resultados só serão percebidos, 

possivelmente, em longo prazo.  

 Além disso, mais do que a criação e/ou proposta de novos instrumentos, de 

comando e controle ou econômicos, a partir desses resultados, percebe-se que é 

necessária uma mudança efetiva na prática social (em diferentes níveis de organização). 

O momento fundamental é de ação conjunta.  

 O sucesso dessa redução só será alcançado com o apoio e resposta de diferentes 

atores, especialistas e stakeholders, incluindo o próprio rio, protagonista das narrativas, 

que se comunica, do seu modo, e claramente, a partir das intervenções que tem sofrido, 

no decorrer da sua história. 

 Analisando-se o quadro do desmatamento e as condições de vida da população, 

chega-se ao seguinte questionamento: áreas desmatadas com as principais vias de 

acesso sobre o seu tecido socioespacial e concentrando serviços básicos (nem sempre de 

qualidade) ou “floresta em pé” com pobreza crônica num quadro de isolamento? Outras 

questões surgem dessa questão. De fato, ninguém pode ser condenado ao isolamento, 

contudo, mudando a perspectiva: Isolados do quê? Ou de quem?  

 Como recomendações, têm-se as seguintes sugestões: 

 

 Elaboração da modelagem de mudanças considerando mais de uma transição 

com dados e informações disponíveis e de qualidade. A proposta é testar as 

técnicas preditivas e simular transições entre diferentes classes de uso da terra, 

ampliando o espectro de variáveis explicativas. Por exemplo, a transição de 

uso agrícola para uso urbano; ou uso industrial para agrícola. 

 

 Formulação de cenários considerando toda a área da bacia do rio Acre. Essa 

sugestão está fundamentada no fato de que é uma bacia transfronteiriça e 

envolve, além do Brasil, países como Peru e Bolívia. É necessário enxergar a 

bacia como um sistema integrado. Os desafios aqui são muitos. O 

gerenciamento integrado da mesma depende, entre outras coisas, da 

compatibilidade e confiabilidade de informações desses três países. A partir 

de estudos prévios, foi possível constatar, que as partes bolivianas e peruanas 

da bacia, onde se localiza a nascente do rio Acre, já começam um processo de 

desmatamento similar àquele vivido pelo Acre, na década de 70, com elevadas 

taxas de desmatamento e conversão da floresta para outros usos.  
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 Estabelecimento de premissas para formulação de cenários futuros, com base 

em variações efetivas no âmbito político. Para o presente estudo, a política 

ambiental, em teoria, se manteve constante, e foram simuladas ligeiras 

variações no cumprimento de instrumentos legais. Contudo, seria possível 

pensar em cenários com mudanças em ideais de política ambiental? Acredita-

se que sim. Recomenda-se, deste modo, a criação de cenários hipotéticos, 

concebendo premissas a partir de novas linhas políticas, associando-as aos 

processos e implicações ambientais. Em síntese, são as premissas que 

produzem os diferentes cenários. 

 

 Inclusão, nas narrativas, de outros aspectos, por exemplo, relacionados a 

mudanças tecnológicas e, nos modelos, maneiras de espacializar incentivos 

econômicos. 

 

 Realização de estudos mais detalhados sobre critérios de ponderação na 

construção de modelos tendenciais com variações canônicas ou alternativos. 

Esse aspecto precisa ser mais bem discutido por conta do excesso de 

subjetividade que envolve essa etapa. Há estudos que sugerem diferentes 

pesos, voltados para determinadas situações, que precisam ser analisados com 

detalhe, testados e confrontados. 

 

 Ensaio com estimativa do valor econômico do custo do desmatamento, 

considerando a localização e valor de área desmatada em um cenário futuro.  

 

 Construção de cenários participativos de uso e cobertura da terra com as 

comunidades afetadas diretamente pelos processos modelados para ajustes ou 

comparação com os cenários elaborados por especialistas. 
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APÊNDICE A  – Breve Histórico dos Cenários 

APÊNDICE A1 – Breve Histórico: 1ª Fase 
Período Descrição 

Primórdios Desde os primórdios da sua existência, o homem procura respostas para suas indagações. O instinto de sobrevivência conduz o homem a buscar essas 

respostas para minimizar incertezas que o rodeiam, procurando, assim, garantir sua sobrevivência. Dos questionamentos que rodeiam o Homem, os 

que possuem maior grau de incerteza são os ligados ao futuro, visto que a incerteza é uma característica própria do futuro. Segundo Geus (1997), a 
preocupação com o futuro é função biológica que leva o homem a preocupar-se em conhecê-lo, para garantir sua sobrevivência. Assim, prospectar o 

futuro é uma das mais antigas e intrigantes necessidades humanas. Mais informações sobre a busca pelo futuro, ver MARCIAL & COSTA (2001) e 

KILIAN (2009). 
 

Antiguidade 

 

Em diversas épocas distintas, a História descreve governantes em busca dessas informações para minimizar o risco de suas decisões. Na época em 

que os faraós governavam o Egito, antes do plantio os sacerdotes anunciavam o resultado da colheita. Isso era feito com base na observação da 

coloração e do volume das águas do rio Nilo, no início da primavera. Segundo o autor Schwartz, esses sacerdotes foram os primeiros futurólogos do 
mundo a entender o significado de elementos predeterminados e das incertezas críticas. Na história da Grécia antiga tem-se o exemplo do Oráculo de 

Delphos (Delfos
I
), local onde a predição era feita por adivinhos, sacerdotes e feiticeiras (SCHWARTZ, 1996; 2000; MARCIAL & COSTA, 2001) 

 

Medieval Citem-se também os profetas bíblicos – que orientavam os líderes de diversos povos – magos, bruxos e alquimistas da Idade Média que descreviam 

suas visões sobre o futuro. Até a Idade Média, as fontes de previsões eram as profecias e especulações (MARCIAL & COSTA, 2001). 

 

Início do 
Século XX 

Apenas em 1902, o escritor inglês George Well, em “O descobrimento do futuro” relata a associação de fatos já conhecidos com o futuro. Well 
propunha que os estudos históricos, econômicos e sociais fossem realizados visando sempre ao futuro (GRUMBACH, 1997). Essa obra ainda não 

pode ser considerada estudo prospectivo, mas já revela preocupação em lidar com os chamados fatos portadores de futuro (MARCIAL & COSTA, 

2001). 
 

 
Como se pôde perceber, numa Perspectiva Histórica

II
, a especulação sobre o futuro tem sido uma constante na história humana, embutida em visões de mitologia, religião, 

sociais e de literatura. Mesmo que a observação do futuro seja uma necessidade e um procedimento inevitável de toda atividade de planejamento, tanto empresarial quanto 

governamental, por muito tempo as decisões foram tomadas com base apenas na intuição dos decisores e, mais recentemente, na projeção de tendências que ajudavam a 

definir os objetivos e as metas e a precisar as ações. As técnicas prospectivas – entre elas, os cenários – começaram a ser utilizadas de forma sistemática entre os militares 

durante a Segunda Guerra Mundial, principalmente nos Estados Unidos, como um mecanismo de apoio à formulação de estratégias bélicas (BUARQUE, 2003). Pode-se 
dizer que as técnicas de construção de Cenários para a prospecção do futuro são antigas e passaram a ser formalizadas, do modo que as praticamos atualmente, no início 

dos anos 1950. Eis no Apêndice A2, apresentado a seguir, um pouco da história da técnica de cenários no referido período. 

 

 

                                                             
I Os gregos acreditavam que o famoso oráculo de Delfos era capaz de lhes dizer sobre seu destino. 
II Ehrlich (2005, p. 6) cita que “o desejo de previsão e o uso de cenários, desde a Antiguidade até o presente estão muito bem descritos em Holstius & Malaska (2004)”. 
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APÊNDICE A2 – Breve Histórico: 2ª Fase 
Período Descrição 

 

Transição 

Metodológica I  
 

 

TÉCNICAS DE PREVISÃO X PROSPECTIVAS PARA METODOLOGIA DE CENÁRIOS: 

Incertezas aumentam na medida em que se tornam mais complexos os sistemas 
 

Anos 40/50 As técnicas prospectivas, entre elas os cenários como forma de explorar o futuro, começam a ser utilizadas de forma sistemática entre os militares 

durante a Segunda Guerra Mundial como um instrumento de apoio à formulação de estratégias bélicas (planejamento militar) e começam a ser 
difundidos no pós-guerra. A Força Aérea dos Estados Unidos foi pioneira nessa área, traçando estratégias alternativas às várias possibilidades de 

atuação de seus opositores, tentando imaginar o que o oponente tentaria fazer e, assim, preparar estratégias alternativas (jogos de guerra). O primeiro 

a utilizar a palavra ‘prospectiva’ foi o filósofo e pedagogo francês Gaston Berger em sua obra “A Atitude Prospectiva”, de 1957, estabelecendo como 

prever um futuro desejável para o mundo, mostrando a necessidade da atitude orientada para o futuro. O autor lançou a palavra prospectiva porque a 
palavra ‘previsão’ estava impregnada do sentido de profecia. Pretendia,dessa forma, separar os conceitos de previsão (que significa, nesse período, 

construir um futuro à imagem do passado) e de prospectiva (em que o futuro é decididamente diferente do passado). Por fim, pode-se dizer que a 

maioria dos autores atribui a introdução das noções de cenários e seu desenvolvimento a Herman Kahn, que atuou durante os anos 1950 na Rand 
Corporation – maior centro de estudos prospectivos americano. Seus primeiros cenários foram desenvolvidos como parte dos estudos de estratégia 

militar conduzidos para o governo norte-americano (KAHN, 1967; GODET & ROUBELAT, 1996; HEIJDEN, 1996; FAHEY, 1998; SCHWARTZ, 

2000; ALCAMO & RIBEIRO, 2001; AULICINO, 2001; MARCIAL & COSTA, 2001; BUARQUE, 2003; STURARI, 2008; KILIAN, 2009; 
BENSUSSAN, 2010; FOLHES, 2010).  

 

Anos 60 

 
 

Mais tarde, o escopo dos cenários foi ampliado a outras áreas, sobretudo após a fundação do Instituto Hudson, por Kahn, na metade dos anos 1960. 

Kahn, que fizera parte do grupo da Força Aérea, aprimorou os cenários como ferramenta para uso comercial. Ele se tomou o maior futurólogo ou 
visionário dos EUA, prevendo que o crescimento e a prosperidade seriam inevitáveis. Em 1967, foi publicado o clássico The Year 2000, de Hermann 

Kahn e A. Wiener, (estudo de grande impacto, prospectando cenários para o ano 2000). Nele, o temo “cenário” foi efetivamente introduzido na 

prospectiva. Essa é a primeira referência importante dos estudos de cenários, inicialmente na Rand e, posteriormente, no Instituto Hudson, que Kahn 

comandou até a sua morte (1983). Desta forma, a partir dos anos de 1960, a análise de cenários passa a ser utilizada para fins de planejamento nos 
contextos empresarial e governamental, visando apoiar a tomada de decisão (AUCILINO, 2001; BUARQUE, 2003; FOLHES, 2010). 

 

Anos 70 Nos anos 1970, o planejamento baseado em cenários espalhou-se para o âmbito externo da RAND e do Instituto Hudson. Assim, a técnica de cenários 
começa a ser utilizada e desenvolvida no mundo empresarial, experimentada pelas multinacionais nas suas estratégias corporativas mundiais. 

Companhias como a empresa internacional de petróleo Royal Dutch/Shell e consultorias como a “Stanford Research Institute International (SRI)” e a 

“Batelle” adotaram cenários como parte de seus repertórios estratégicos e, assim, o planejamento baseado em cenários tornou-se estreitamente 

relacionado à estratégia. Especificamente sobre o trabalho do francês Pierre Wack, funcionário da área de planejamento da empresa internacional de 
petróleo Royal Dutch/Shell desde 1968, desenvolveu sua metodologia com os conceitos obtidos junto à École Française de Prospectiva. Décadas 

depois, precisamente em 1985, Wack relataria que, a partir do início dos anos 1970, os erros das previsões tornaram-se mais frequentes em função da 

instabilidade mundial, principalmente no que dizia respeito ao mercado de petróleo. Todo o planejamento tradicional baseado em previsões clássicas 
perdia rapidamente sua razão de ser. Havia a necessidade do desenvolvimento de nova ferramenta que auxiliasse no planejamento de longo prazo.  
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APÊNDICE A2 – Breve Histórico: 2ª Fase (Continuação) 
Anos 70 

(Cont.) 
 

(...) Wack não tinha como objetivo prever o futuro. Sua meta era a liberação dos insights das pessoas. A finalidade dos seus cenários exploratórios era 

ampliar a compreensão sobre o sistema, identificar os elementos predeterminados e descobrir as conexões entre as várias forças e eventos que 
conduziam esse sistema, o que levaria, consequentemente, à melhor tomada de decisão. Os resultados obtidos pela Royal Dutch/Shell por meio do 

novo enfoque de ver o futuro tornaram a empresa mundialmente reconhecida pelo pioneirismo na utilização de cenários, o que resultou na valorização 

e no reconhecimento da técnica. Seu trabalho, baseado na tese de desenvolvimentos de cenários do futurista Herman Kahn, ajudou a Shell nas crises 
do petróleo, permitindo que a empresa transformasse uma ameaça em oportunidade para sobrepujar-se às outras multinacionais do setor. Durante a 

década de 1970, vários órgãos nacionais foram criados para estudar o futuro. Muitos deles adotaram os cenários como uma ferramenta central de 

exploração do futuro. A era dos cenários, durante os anos 1970, teve vida curta. A recessão que se seguiu às crises do petróleo, a partir de meados da 
década, forçou as corporações a cortar gastos com o pessoal de assessoramento. Cenários muito simplificados surgiram e sofreram críticas, muitas 

justificadas. Este fato, aliado aos hábitos mais simples e fáceis do planejamento tradicional e a falha em distinguir cenários de previsões, fez com que 

as companhias voltassem às formas mais tradicionais de planejamento. Nesta década, destaca-se o estudo prospectivo global realizado pelo Clube de 

Roma
III

, o polêmico e sofisticado Limites do Crescimento (“Limits to Grow” (MEADOWS, 1972), o qual procura prospectar as futuras alternativas 
econômicas, sociais e ecológicas do planeta, considerando as grandes tendências da população, da economia e da tecnologia. Em resposta aos 

ambiciosos modelos matemáticos desse estudo, tem-se, no âmbito das narrativas, o “The Next 2000 Years”, publicado em 1976, por Kahn. No mesmo 

período, também assume notoriedade a contestação da Fundação Bariloche, de Herrera
IV

 (1976), dentre outros. Na França, a metodologia de cenários 
foi aplicada pela primeira vez por ocasião de estudo de prospectiva geográfica realizado por conta da Datar (Délégation interministérielle à 

l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale)
V
, em 1970. A partir daí, esse método foi adotado em setores como indústria, agricultura, 

demografia, emprego, etc e aplicado a diferentes níveis geográficos – países, regiões, mundo. Este exercício nunca deixou de ser praticado, sendo o 

objeto de diversas publicações, como por exemplo, a revista francesa Futuribles. No caso do Brasil, houve a inspiração da publicação de Khan & 
Wiener, de 1967, que inspirou Rattener em seus Estudos do Futuro, de 1979. Para o leitor comum esta foi uma fase de “previsão visionária”, onde 

pessoas inteligentes e bem informadas especulavam sobre o futuro. Evidentemente, não se esgotam as referências bibliográficas sobre esta fase, mas 

foram citadas apenas as que mais impactaram o período. Por fim, como se pôde perceber, desde os anos 1970, as explorações de cenários trouxeram o 
problema do meio ambiente e do desenvolvimento para o centro das atenções políticas, incluindo trabalhos desde modelos de simulação matemática 

até exercícios qualitativos (WACK, 1985; GODET, 1993; MEADOWS, 1972; MARCIAL & COSTA, 2001; LITTLE, 2002; PRESCOTT & 

MILLER, 2002; BUARQUE, 2003; EHRLICH, 2005; STURARI, 2008; KILIAN, 2009; BENSUSSAN, 2010). 
 

 

                                                             
III O Clube de Roma nasceu em 1968, congregando cientistas, economistas e altos funcionários governamentais, com a finalidade de interpretar aquilo que foi denominado “sistema global”. 

Partiu da hipótese básica de um mundo finito. Considerando diversas restrições ao crescimento, quer sejam elas: variáveis-estoques, recursos naturais, fluxos, produção de alimentos versus 

crescimento populacional ou produção industrial ou agrícola versus poluição (MAGNOLI, 2004; BENSUSSAN, 2010). 
IV O modelo da Fundação Bariloche, Catástrofe ou Nova Sociedade? (HERRERA, 1976 apud BENSUSSAN, 2010) é essencialmente normativo, cujo objetivo traduz-se em um mundo livre 

de subdesenvolvimento e miséria, e contrapõe-se ao Clube de Roma, na medida em que esse coloca as limitações ao crescimento não como restrições de ordem física, mas, sim, como 

condicionantes de natureza sociopolítica, dentro da estrutura e da distribuição do poder entre e dentro das nações. Para demonstrar a viabilidade material de uma sociedade com essa 
conformação, foi criado um modelo matemático capaz de amarrar condicionantes físicas aos objetivos propostos de satisfação das necessidades básicas, quais sejam, aquelas pertinentes à 

alimentação, à habitação, à educação e à saúde, como pré-requisitos básicos ao pleno desenvolvimento cultural e espiritual de seus membros 
V DATAR (1971 apud GODET, 1996). Une image de la France em l´an 2000. Trauvaux de recherche de prospective, n.20, Paris, Documentation Française. 
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APÊNDICE A3 – Breve Histórico: 3ª Fase 
Período Descrição 

 
Transição  

Metodológica II  

 

 
METODOLOGIA DE CENÁRIOS: Deixam de ser prováveis e passam a ser plausíveis – 

O exercício especulativo passa a ser uma etapa do Planejamento Estratégico e Ambiental 

Anos 80 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

As crises de planejamento dos anos 1980 levaram a um interesse renovado na questão de como acontece e processa-se o planejamento, o que 
levou muitas futuras firmas de consultoria a desenvolver os métodos de planejamento baseado em cenários. Em 1985, Porter, influenciado por 

Peter Schwartz, discípulo de Pierre Wack, analisa os cenários sob a perspectiva econômica, adaptando a metodologia utilizada pela Royal 

Dutch/Shell para uma realidade mais negocial. Em 1987, Michel Godet divulga "Cenários e a Administração Estratégica", primeira publicação 
realmente científica a respeito do assunto considerado marco na história dos métodos de desenvolvimento de cenários prospectivos para definição 

das estratégias empresariais. Em 1988, inicia-se a popularização dos cenários como instrumento de planejamento estratégico.  Por outro lado, 

nessa década, no âmbito literário, o assunto também se torna popular com destaque para o livro de entretenimento “1984”, de G. Orwell, (entre 
outros). Especificamente sobre o Brasil, e à exceção de algumas referências isoladas e acadêmicas, a técnica de cenários começa a ser 

efetivamente utilizada na segunda metade da década de 1980 pelas empresas estatais que operam em segmentos de longo prazo de maturação, e, 

portanto, precisam tomar decisões de longo prazo. A Petrobrás e a Eletrobrás são as duas empresas que lideram as iniciativas de elaboração de 

cenários e antecipação de futuro sobre o comportamento de mercado e a demanda de energia e de combustíveis. Sobre referências teóricas e 
metodológicas deste período, é possível obter mais detalhes em Buarque (2003). Dentro desse quadro, nos anos 1980, pode-se citar Jaguaribe 

(1989), com “Brasil: Reforma ou Caos”, e os “Cenários para Economia Brasileira”, elaborado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social – BNDES (1984). Esse estudo teve um impacto importante e iniciou uma grande discussão política sobre os cenários no país. 
Em 1988, a Eletronorte realizou o que parece ter sido o primeiro grande empreendimento de construção de cenários para uma macrorregião, com 

um aprofundamento analítico e com a utilização de técnicas avançadas e contemporâneas de organização e sistematização de hipóteses. Esse 

trabalho teve o mérito de orientar, efetivamente, a empresa no seu planejamento estratégico e no seu plano de expansão, embora não tenha tido 

continuidade no monitoramento e no acompanhamento da realidade. No ano seguinte, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia 
(Sudam) aprofundou e ampliou o estudo dos cenários da Amazônia, atualizando-o com novos e importantes eventos que dominaram as cenas 

internacional e nacional, particularmente a forte emergência da questão ambiental e a pressão para preservação das florestas tropicais. Além disso, 

os Macrocenários da Amazônia introduziram uma importante novidade com a formulação do cenário desejado, elaborado com base em um 
grande esforço de consulta à sociedade organizada da região (GODET, 1993; BUARQUE, 2003; KILIAN, 2009; FOLHES, 2010; BENSUSSAN, 

2010). 

 

Anos 90 A turbulência dos anos 1990 e o renovado interesse em gerenciar a incerteza por meio do pensamento e planejamento de cenários, fez com que as 
consultorias de gestão desenvolvessem seus próprios métodos de “cenarização”. Assim, a era da incerteza gerou uma grande massa de 

profissionais e de consultores com atividade permanente na construção de cenários, incluindo-se aí empresas especializadas. Vários cenários 

mundiais foram sendo realizados por diferentes autores e grupos de profissionais. As condições de incerteza e de mudanças do fim do século XX 
criaram, por outro lado, um campo fértil também para muitos ensaios, individuais ou coletivos, de prospecção e de especulação do futuro, os 

quais surtiram diversos impactos no mundo acadêmico e político. Um trabalho que influenciou bastante a discussão sobre o futuro foi o livro de 

Lester Thurow, “O futuro do capitalismo”, de 1997, que busca identificar as cinco forças que moldarão o futuro: o fim do comunismo; as 
indústrias de poder cerebral feitas pelos homens; o envelhecimento da população; a globalização; e a multipolaridade da hegemonia mundial. 
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APÊNDICE A3 – Breve Histórico: 3ª Fase (Continuação) 

Anos 90 
(Cont.) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

No Brasil, nova utilização da técnica prospectiva foi coordenada pela Secretaria de Assuntos Estratégicos – SAE, que teve início em 1996. Com o 
desenvolvimento dos estudos realizados pela Secretaria, foram lançados dois importantes trabalhos: “Cenários Exploratórios do Brasil 2020”, de 

1997, e “Cenários desejados para o Brasil”, de 1998. Tais iniciativas geraram a retomada da discussão do tema no país. Outra grande iniciativa foi 

a do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea, em 1997, com o estudo "O Brasil na Virada do Século – Trajetória do Crescimento e 
Desafios do Desenvolvimento". Tal estudo concentra-se na formulação de único cenário para o país. Apesar de ter ocorrido aumento significativo 

no número de organizações, em todo o mundo, que passaram a utilizar o método de cenários, não surgiu nenhuma abordagem inovadora, apenas 

aperfeiçoamentos dos métodos já existentes. As publicações sobre o tema durante a década de 1990 apenas relataram alguns métodos já 

desenvolvidos ou aperfeiçoaram outros sem, no entanto, apresentarem proposta metodológica revolucionária diferente dos princípios básicos 
lançados por Gaston Berger e Herman Kahn. Deve-se destacar que surgiram muitos cenários relativos à questão da energia devido às 

preocupações com as mudanças globais, dentre os quais, os primeiros foram os do IPCC (Intergovernamental Panel on Climate Change). Por 

fim, pode-se dizer que durante as décadas de 1980 e 1990, houve várias tentativas, mais ou menos ambiciosas, de estudos prospectivos no Brasil 
com diferentes enfoques e cortes setoriais, temáticos ou espaciais em duas fases diferentes. Na primeira metade dos anos 1990, a utilidade de 

estudos para o planejamento e a efetiva tomada de decisões tornaram-se limitadas, por um lado, em razão das descontinuidades de orientação das 

instituições patrocinadoras dos trabalhos e, por outro, em virtude da excessiva instabilidade político-institucional do Brasil. No geral, os estudos 
de cenários foram sendo interrompidos, o que acabou por não permitir a formação de uma mentalidade prospectiva no planejamento nessa 

primeira metade. Não obstante, houve uma grande difusão da metodologia de construção de cenários em algumas instituições acadêmicas que se 

consolidaram como espaços de reflexão sobre o futuro.  Na segunda metade da década de 1990, que refletiu a mudança das condições políticas e 

econômicas do Brasil, houve então intensificação geral dos estudos de cenários. A estabilização da economia, a partir do Plano Real, diminuiu o 
imediatismo das visões e das práticas dos atores sociais e dos agentes públicos e restaurou a preocupação com o planejamento de médio e de 

longo prazos, estimulando, portanto, a busca de antecipação de futuros (BUARQUE, 2003; KILIAN, 2009; FOLHES, 2010). 

Atualmente Hoje, os cenários ainda representam um papel de destaque na Shell e, embora ela seja frequentemente considerada a campeã dos cenários no 

mundo corporativo, o planejamento de cenários tornou-se uma ferramenta padrão na maioria das companhias e firmas de consultoria ao longo da 

última década do século XX. O ano 2000 – ano de referência para os primeiros exercícios de futurologia da ficção científica e também das 
experiências relevantes de estudos prospectivos – chegou sem grandes surpresas, mas com a consagração das técnicas de cenários como 

importante ferramenta de planejamento. Há, em todo o mundo, dezenas de centros de estudos e de pensamentos prospectivos, e multiplicam-se as 

tentativas de construção de cenários globais, setoriais e temáticos para orientar o processo decisório em empresas e em nações. Assim, os cenários 
passam a ser considerados ferramentas valiosas na área ambiental, devido a preocupações  relativas  a  mudanças  climáticas,  disponibilidade  de 

água,  funcionamento  dos  ecossistemas,  qualidade  do  ar,  mudanças  do  uso  da  terra, etc.  Muitas das mais recentes análises de cenários 

ambientais utilizam uma combinação das abordagens quantitativas e qualitativas, como, por exemplo, os cenários de emissões desenvolvidos pelo 

IPCC e outros estudos globais e regionais. Nesse meio tempo, houve em todo o mundo grandes avanços na elaboração e nas técnicas de cenários 
para o planejamento estratégico; e, no Brasil, a antecipação de futuros passou a entrar no vocabulário corrente dos técnicos e dos planejadores, 

embora estes nem sempre falem a mesma linguagem ou utilizem adequadamente o arsenal de ferramentas de trabalho disponíveis (BUARQUE; 

2003, KILIAN, 2009; FOLHES, 2010).  
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APÊNDICE B – Evolução Histórica dos Limites Políticos da Bacia do Rio Acre 

Bacia do Rio Acre Considerações HistóricasI 

Ano Evolução dos Limites Internos Limites Externos 

1904 
Departamento do Alto Acre: Porto Acre, VilaIII Rio Branco (Sede) e VilaIII 

Xapuri 

A linha Cunha GomesII, estabelecida pelo Tratado de Ayacucho, definiu uma linha 

geodésica na latitude 100 20' da confluência dos rios Beni e Mamoré até as nascentes 

presumidas do rio Javari. Somente em 1940, o IBGE verificou que as sedes dos municípios 

de Tarauacá, Feijó e Sena Madureira estavam ao norte da linha Cunha Gomes, em território 

amazonense. A partir de 1942, o IBGE modificou a linha reta e passou a considerar uma 
linha quebrada com quatro segmentos na altura das cidades acreanas. 

1980 
Municípios: Rio Branco (Porto Acre), Senador Guiomard, Xapuri, Brasiléia e 

Assis Brasil 
Em 15 de junho de 1962, através da Lei 4.070, o Acre foi elevado da condição de Território 

Federal para a categoria de Estado. Em 1976, quadro que permaneceu até 1992, os 

municípios de Assis Brasil e Senador Guiomard, que cobrem a bacia do Rio Acre, forma 

efetivamente instalados. Estes surgem a partir do desmembramento (nova demarcação 
intermunicipal). Nesse período, já existiam: Rio Branco (Porto Acre), Xapuri e Brasiléia 

(criado em 1938 como Brasília). 1991 
Municípios: Rio Branco (Porto Acre), Senador Guiomard, Xapuri, Brasiléia e 

Assis Brasil 

1996 
Municípios: Bujari, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, 

Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil Em 20 de abril de 1992 forma criados dez novos municípios no Estado do Acre formados 

pelo desmembramento dos municípios mais antigos. Especialmente, aqueles que cobrem a 

bacia, surgiram Bujari, Capixaba, Epitaciolândia e Porto Acre. 2000 
Municípios: Bujari, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, 

Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil 

2004 

2010 
MunicípiosIV: Bujari, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Capixaba, 

Xapuri, Epitaciolândia, Brasiléia, Assis Brasil e Sena MadureiraVI 

A partir de 2004, com a expansão dos limites do Acre, a partir da nova linha Cunha Gomes, 

o Estado do Acre incorporou uma faixa de terras amazonenses tendo sua área territorial 

ampliada. No caso dos municípios que cobre a bacia do Rio Acre, Bujari e Porto Acre 

perderam uma pequena faixa de terras para o vizinho Amazonas. 

   
Considerações sobre a Área da Bacia do Rio AcreV 

 
Período Área da Bacia do Rio Acre (km2) 

 
Antes de 2004 27561.61 

 A partir de 2004 27284.50 
 Diferença (Perda) -277.11 
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APÊNDICE B – Evolução Histórica dos Limites Políticos da Bacia do Rio Acre (Continuação) 

Notas (Considerações Metodológicas): 

   I. Fontes: FUNTAC (2008); ROCHA & CAVALCANTE (2009); SILVA (2009); MARTINS et al. (2009) 

   
II. Origem da Linha Cunha Gomes: A linha Cunha Gomes que delimita o Acre e o Amazonas teve seu primeiro traçado em 1867, pelo Tratado de Ayacucho entre Brasil e Bolívia. Isto no 

momento de definição de fronteiras no âmbito da Guerra do Paraguai e do avanço brasileiro pelos Rios Madeira, Purus e Juruá. A Base fora a linha Beni-Javari – da foz do rio Beni no rio Madeira, 

em sua margem esquerda, seguiria uma linha reta no sentido leste-oeste até a nascente do Rio Javari. Dentre as diversas incursões feitas para o reconhecimento exato da nascente do rio Javari, 
entre 1896-1897, a expedição comandada pelo militar brasileiro Augusto da Cunha Gomes detectou diferenças com os dados anteriores, sugerindo, então, alterações nos acordos já celebrados 

(GOETTERT, 2004 apud SILVA, 2009).  

   
III.  Conforme se conhece, muitas sedes de seringais foram essenciais para a transformação urbana na Amazônia Ocidental. Cabe ressaltar que, segundo MACHADO (1989 apud MARTINS et al., 

2009), no Brasil, até o século XIX, a sede do município era chamada de Vila; um núcleo de povoamento podia passar a esta condição, antes mesmo de se tornar município. No Acre, podemos ter 
como exemplo as cidades de Rio Branco, Xapuri, Sena Madureira e Cruzeiro do Sul, que foram fundadas na condição de Vila, passando a município só em 1904, ano que o Acre tornou-se 

território do Brasil, pelo Decreto-lei 5.188, assinado pelo então Presidente Rodrigues Alves.  

   IV. Deve-se ressaltar que esse quadro de municípios aqui apresentado será utilizado ao longo dos períodos analisados na Tese. Mesmo que, analisando-se um determinado ano ou período, o 

município em questão ainda não tenha sido criado ou estabelecido, implicitamente, será considerada a área ocupada hoje pelo município em questão. 

   V. A área da bacia utilizada, independente do ano em questão, refere-se ao valor disponível a partir de 2004. 

   VI. Sena Madureira só foi considerado, a partir de 2004, por conta de ajustes nos limites (aumentando sua presença na bacia). Antes desse ano, a área ocupada pelo município na bacia do Rio Acre 

é inexpressiva para as análises, menos de 1% (área do município na bacia: 200.18 km2 / área da bacia com limites antigos: 27561.61 / percentagem: 0.73%). 
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APÊNDICE C – Lista das Principais Comunidades Levantadas em Fontes Históricas 
LISTA DAS PRINCIPAIS COMUNIDADES LEVANTADAS EM FONTES HISTÓRICAS - INÍCIO DO SÉCULO 

XX (1904) NA BACIA DO RIO ACRE 

Id Nome Rio/Localidade Localizado Utilizado 

1 Boa Esperança (Col) Acre Sim Sim* 

2 Boca do Riozinho Acre Sim Sim 

3 Bom Destino Acre Sim Sim 

4 Catuaba Acre Sim Sim 

5 Colocação do Seringal "Empreza" Sede de Bujari Sim Sim* 

6 Colocação Flor de Ouro Xapuri Sim Sim* 

7 Colocação Quinarizinho (1930) Sede de Senador Guiomard Sim Não 

8 Colocação Santo Antônio Acre Sim Não 

9 Colocação São Francisco Acre (Ig da Barra) Sim Sim* 

10 Colocação Xapuri Xapuri Sim Não 

11 Porto Acre (Ex Posto Alfandegário Boliviano) Sede de Porto Acre Sim Sim 

12 São Felismino Sem informação Não Não 

13 Seringal "Empreza" Sede de Rio Branco Sim Sim 

14 Seringal Bagaço Acre Sim Sim 

15 Seringal Bahia Igarapé Riozinho (Xapuri) Sim Sim 

16 Seringal Baturite Acre (Ig da Barra) Sim Não - Fora 

17 Seringal Bela Flor Sede de Epitaciolândia Sim Sim 

18 Seringal Belmonte (1908) Igarapé Riozinho (Xapuri) Sim Não 

19 Seringal Benfica Acre Sim Sim 

20 Seringal Boa União Acre Sim Sim 

21 Seringal Bom Destino Acre Sim Sim 

22 Seringal Capatará Acre Sim Sim 

23 Seringal Caquetá Acre Sim Sim 

24 Seringal Carmen Sede de Brasiléia Sim Sim 

25 Seringal Central Acre Sim Sim 

26 Seringal da Cobra Acre Sim Sim 

27 Seringal Esperança Capixaba (Mun) Não Não 

28 Seringal Floresta Acre (Ig. Mutum) Sim Sim 

29 Seringal Gavião Sede de Capixaba Sim Não - Fora 
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APÊNDICE C – Lista das Principais Comunidades Levantadas em Fontes Históricas (Continuação) 
LISTA DAS PRINCIPAIS COMUNIDADES LEVANTADAS EM FONTES HISTÓRICAS - INÍCIO DO SÉCULO 

XX (1904) NA BACIA DO RIO ACRE 

Id Nome Rio/Localidade Localizado Utilizado 

30 Seringal Glória Acre Sim Sim 

31 Seringal Glória-Velha Acre Sim Sim 

32 Seringal Humaitá Acre Sim Sim 

33 Seringal Iracema Acre Sim Sim 

34 Seringal Nazaré (Colônia) Acre (Ig Grande) Sim Sim 

35 Seringal Palmares Acre (Ig Palmares) Sim Sim 

36 Seringal Panorama Acre Sim Sim 

37 Seringal Paraguassu (1908) Sede de Assis Brasil Sim Não 

38 Seringal Piauí Brasiléia (Mun) Não Não 

39 Seringal Quixadá Acre Sim Não 

40 Seringal Remanso Acre Sim Sim 

41 Seringal Remanso Grande Acre Sim Sim 

42 Seringal Riozinho Xapuri Sim Sim 

43 Seringal Salgado Xapuri Sim Sim 

44 Seringal Santa Fé Senador Guiomard (Mun) Não Não 

45 Seringal São Francisco Acre Sim Sim 

46 Seringal São Francisco Acre Sim Sim 

47 Seringal São João Igarapé Riozinho (Xapuri) Sim Sim 

48 Seringal São Luís do Remanso Acre Sim Sim 

49 Seringal Triunfo Xapuri Sim Sim 

50 Seringal Vitório Xapuri (Mun) Não Não 

51 Siberia - Aproximado Acre Sim Sim* 

52 Vila Rio Branco (Ex Seringal Volta da "Empreza") Sede de Rio Branco Sim Sim 

53 Vila Xapuri (Entreposto Comercial) Sede de Xapuri Sim Sim 

54 Volta do Acre (Col. P.) Acre Sim Sim* 
   *Conflito entre localização de Seringal e Colocação 
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APÊNDICE C – Lista das Principais Comunidades Levantadas em Fontes Históricas (Continuação) 

Observações: 

Estatísticas (localização seletiva das fontes históricas) 

% Não Local: 9 

  % Local: 91 
  Totais - Considerando as comunidades levantadas por fontes históricas (pontos) 

Levantadas (Total) 54 
  Totais - Considerando todas as comunidades mapeadas (pontos e polígonos) 

Mapeadas (Total): 291 
  Selecionadas - Considerando as comunidades levantadas por fontes históricas 

Utilizadas: 41
I  (35+6) 

 Selecionadas - Adicionando colocações próximas dos principais seringais 

Consideradas: 89
I 

  Selecionadas - Adicionando colocações estimadas 

Consideradas: 106 
  Selecionadas - Totais: 236

II 

    Notas (quadro acima): 

I. Sem contabilizar (20-40) os pontos isolados (casas ou construções) – Generalizado. 
  II. Foram considerados 240 registros e, editados com as manchas urbanas, totalizaram 236. 
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APÊNDICE D – Aspectos Metodológicos Comparativos para Classificação Digital de Imagens (2010) 

Alguns Aspectos Metodológicos Comparativos para Classificação Digital de Imagens com Dados Recentes
I 

Fonte Classificador 

Área Mínima 

Mapeada (AMM)II 

(ha) 

Resolução Espacial 

(m) 
Imagem Escala Final 

Área do 

Estado (km2) 
Critério Temático 

INPE (Prodes Digital) V ISOSEG 6.25III 60 (reamostragem) Landsat/Cbers 1/250000  158881 Corte Raso 

UCEGEO SVM 0.54 (Pixel de 6) 30 Landsat 1/50000 164221 Corte Raso (ênfase) 

IMAZONIV ISODATA 0.25 (Pixel de 3) 30 Landsat 1/50000 153150 
Corte Raso e Classes de degradação florestal 
(florestas degradadas pela exploração madeireira, 

fragmentação e queimadas) 

Autor (Beser de Deus & 

Morais) 
MaxVer  0.81 / 0.25 

80 (reamostragem) 

/30 
Landsat 1/50000 164205 Corte Raso 

  

Notas (Considerações Metodológicas): 

I. Sem considerar área disponível e série temporal de dados. 

II. Área mínima mapeável (AMM): É comum após realizar uma classificação em uma imagem de satélite que no resultado final apareça um grande numero de pequenas regiões, que poluem visualmente o mapa. 
Para eliminar estas regiões adota-se o conceito de área mínima mapeável que, entre muitas possibilidades metodológicas, seria a menor região que poderia ser representada em um mapa, e que tem o tamanho de 
0,2cm x 0,2 cm = 0,04cm2 na escala do mapa. Logo, seguindo a convenção cartográfica toda classe com área contígua menor, por exemplo, do que 25 pixels (considerando um tamanho de pixel de 20 metros) 

deveria ser substituída pela classe vizinha mais numerosa.  Este é o limiar de área que é o valor da área mínima, dado em número de pixel, para que uma região seja individualizada. Sendo assim, regiões com limiar 
de área menor que o mínimo escolhido são absorvidas pelas regiões adjacentes mais similares a estas. O limiar de área depende da área mínima, em número de pixels, que se deseja identificar.  Para imagens 
Landsat de resolução = 30 x 30 metros, uma área de 20 pixels pode significar: 5 x 4 pixels = (5 x 30m) * (4 x 30metros) = 18.000 m2 (área mínima). O limiar de área é utilizado processo de segmentação. Contudo, 
deve-se diferenciar o processo digital de classificação, em que são utilizados tais parâmetros, como o limiar de área, do outro, que representa o resultado final em escala cartográfica com a AMM definida.  

III. No Prodes Digital, o limiar de área para segmentação foi definido como 16, isso significa que a área considerada na segmentação equivale a 5.76 ha no terreno (16 x 60m x 60m) (SHIMABUKURO et al., 1999; 

2000; MALDONADO et al., 2007). No Prodes Analógico, desde 1988, ao prevalecer a escala cartográfica, a AMM visualmente equivale a 6.25 ha, ou seja, 1x1 mm na imagem na escala de 1:250.000 (INPE, 
2012a). Obs.: Prodes Analógico (1988-2002); Prodes Digital (a partir de 2003 com divulgação na Internet do banco e dados digital: dados de 2000-presente com atividades desde 1997, por exemplo, 
SHIMABUKURO et al., 1997). De qualquer forma, a AMM final para o Prodes, de maneira geral, em ambos, é  6.25 ha. 
 
IV. Esse processo teve início no ano de 1999, sendo a leitura feita pelo Imazon. Atualmente a leitura é feita pelo técnicos do Estado. Dentro da metodologia, são identificadas áreas que sofreram corte raso e outras 
classes como água, queimadas, exploração florestal e outras. O método desenvolvido pelo Imazon (análise automática ISODATA, utilização de filtros espaciais para corrigir erros da classificação automática e 
correção visual, editor matricial, apenas para as áreas com dúvidas) utilizado para identificar a situação da cobertura florestal do Estado do Acre. A metodologia revelou uma série de vantagens, entre as quais 
podemos mencionar: A interpretação visual permite a extração de informações das imagens sobre a cobertura vegetal com grande acurácia (95%), em escala de detalhe 1: 50.000; O método permite monitorar a 
cobertura florestal de forma rápida mesmo utilizando interpretação visual. Isto acontece porque a interpretação do incremento do desmatamento sobre os resultados do ano anterior reduz o tempo total de trabalho; A 

combinação de processamento automático (ISODATA) com correção visual e verificação de campo possibilita uma boa precisão na estimativa das áreas desmatadas (FRANCA, 2007). 
 
V. Em contato recente, INPE (2013), a informação obtida é que, a partir de 2005, passou-se a não utilizar mais nenhum classificador digital de imagens, somente interpretação visual, com resolução plena de 30 m 
(L5/TM), 22 m  (DMC-UK2) e 26 m (IRS), porém com AMM mantida de 6.25 ha. Outra observação é que se continua com o limite do IBGE de 2001. 
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APÊNDICE E – Quadro do Desmatamento no Estado do Acre (1975-2010) a partir de Fontes Diversas: Bases Metodológicas 

 

Ano
INPE 

Analógico

INPE 

Digital
INPE II  UCEGEO Diferença

1975 1166 - - 1166 0

1978 2465 - - 2465 0

1980 3074 - - 3610 537

1983 3986 - - 5329 1343

1986 4900 - - 6275 1375

1988 (5) 5510 - - 6648 1138

1988 - - 8900 (1) 6648 -2252

1989 9800 - 9440 7520 -1920

1990 10300 - 9990 8048 -1942

1991 10700 - 10370 8700 -1670

1992 11100 - 10770 9178 -1592

1993 - - 11252 (2) 9767 -1485

1994 12064 - 11734 (2) 10289 -1445

1995 13306 - 12942 10652 -2290

1996 13742 - 13375 11722 -1653

1997 14203 - 13733 12304 -1429

1998 14714 - 14269 12843 -1426

1999 15136 - 14710 13723 -987

2000 15767 14789 15257 14268 -989

2001 - 15483,6 15676 14908 -768

2002 - 16427,5 16559 15817 -742

2003 - 17434,1 17637 16685 -952

2004 - 18226,5 18365 17528 -837

2005 - 18958,9 18957 (3) 18445 -512

2006 - 19193,8 19355 (3) 19022 -333

2007 - 19357,8 19539 (4) 19662 123

2008 - 19644,4 19793 20191 398

2009 - 19808,8 19960 20679 989

2010 - 20077,1 20233 20956 723

Desmatamento no Estado do Acre: Fontes Diversas

Legenda:

Os valores de 1980, 1983 e 1986 foram estimados. Pelo INPE, esses valores foram estimados (linear) com base no 

valor de 5510km2. No caso do UCEGEO, o valor considerado foi o de 6648km2 (classificado e misto).

O INPE considerou uma área menor (ver notas sobre as colunas e sobre evolução cartográfica dos limites do Acre).

Período do PRODES ANALÓGICO. A principal vantagem do uso das técnicas que lidam com processamento

digital de dados orbitais, em relação às técnicas que usam o método analógico, está na precisão do

georreferenciamento dos polígonos de desflorestamento. Isto elimina o problema das distorções geométricas e a

conseqüente falta de ajuste dos polígonos, muito comum no método visual de interpretação (analógico) de áreas

desflorestadas que foi utilizado no PRODES (Projeto de Estimativa do Desflorestamento Bruto da Amazônia),

doravante chamado de PRODES analógico. Testes feitos p/ 97/98 (DUARTE et al. , 2003).

O sistema Prodes detecta também desmatamentos tipo “corte raso”, mas exclusivamente superiores a 6.25 ha com

resolução espacial das imagens de 30 e 20 metros (INPE, 2008). Alguns estudos indicam que o INPE considerou,

ao longo da série digital, alguns polígonos que eram de áreas queimadas, mas que não foram de corte raso. Casos

semelhantes ocorreram em 2006, com dados do DETER e em 2003 com dados do PRODES, confundindo morte

natural de manchas de bambu nativos (Taboca) com desmatamento (Apoio UCEGEO). A utilização de mascara de

anos anteriores também pode superestimar as áreas desflorestadas (MALDONADO  et al. , 2007).

Fontes (Dados de Desmatamento): Documentos - Relatórios Prodes (INPE, 1989; 1992; 1996; 1998; 1999; 2000a; 2000b; 2002; 2005; 2008; 2012a ) e SEPLAN/DEPAG & SEMA (2011).

Fontes (Limites): Banco de Dados - Prodes (INPE, 2012a) com base em IBGE (2001) e ZEE (2006).

Possíveis Diferenças (INPE x UCEGEO) (ressaltando-se que são metodologias diferentes)

Problemas com Limites Políticios - INPE x ZEE
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APÊNDICE E – Quadro do Desmatamento no Estado do Acre (1975-2010) a partir de Fontes Diversas: Bases Metodológicas 

 (Continuação) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notas sobre as colunas:

INPE Analógico (Histórico) - A área considerada é de 153697.5 km2. Dados estimados de 1980, 1983 e 1986 com base em 1988 (5510 km2) (INPE, 2008) (5). Sobre o Prodes Analógico (de 1988 a 2002):

Divulgação da taxa anual do desmatamento e a extensão do desmatamento bruto. Neste período, a interpretação das imagens (1:250.000) era feita por interpretação visual de imagens impressas em papel

fotográfico.  

INPE Digital - Dados extraídos do site do INPE (Prodes - Desmatamento nos Municípios, INPE, 2012a). Área: 158881. A partir de 2003, o INPE passou a adotar o processo de interpretação assistida pelo

computador. A partir de 2003,  chamado de programa PRODES Digital para distingui-lo do processo anterior. Há dados disponíveis a partir de 2000. Os limites políticos são de IBGE (2001).

INPE II (Acre em Números) - Adaptado por SEPLAN/DEPAG & SEMA (2011). Notas específicas: (1) Média entre 1977 e 1988. (2) Média entre 1993 e 1994. (3) Taxas Anuais Consolidadas. (4) Taxa 

Estimada. A taxa média  anual foi calculada com base na nova área do Estado (164200 Km2). Dados alterados nos anos de 2002 a 2008. 

UCEGEO - A área considerada é de 164221.36.
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APÊNDICE F – Validação dos Dados de Desmatamento 

Classificação
1 
do Desmatamento na Bacia do Rio Acre entre 1988 e 2009 para Validação (Bacia do Rio Acre) 

Ano 
Incremento (Autor) 

= A 

Incremento (UCEGEO) 

= B 

Desmatamento 

Acumulado 

(Autor) 

Desmatamento 

Acumulado 

(UCEGEO) 

Validação 

Diferença (A-B) 

%           

(A/B) 

Erro       

(%-100) 

1988 3436,2266 3438,5318 3436,2266 3438,5318 -2,3052   

1989 422,4405 421,5198 3858,6671 3860,0516 0,9207 99,78 -0,22 

1990 252,1490 247,6243 4110,8161 4107,6759 4,5247 98,21 -1,79 

1991 342,8751 341,0836 4453,6912 4448,7595 1,7915 99,48 -0,52 

1992 192,5633 191,0953 4646,2545 4639,8548 1,4680 99,24 -0,76 

1993 197,6913 194,2104 4843,9458 4834,0651 3,4809 98,24 -1,76 

1994 191,2991 191,2143 5035,2449 5025,2795 0,0848 99,96 -0,04 

1995 89,0977 88,3970 5124,3426 5113,6765 0,7007 99,21 -0,79 

1996 522,9695 516,2473 5647,3121 5629,9238 6,7223 98,71 -1,29 

1997 214,4391 206,6999 5861,7512 5836,6236 7,7392 96,39 -3,61 

1998 202,3054 201,6310 6064,0566 6038,2547 0,6744 99,67 -0,33 

1999 289,6621 286,9555 6353,7187 6325,2101 2,7066 99,07 -0,93 

2000 217,9228 205,1233 6571,6415 6530,3334 12,7995 94,13 -5,87 

2001 229,2233 213,5534 6800,8648 6743,8868 15,6699 93,16 -6,84 

2002 333,3626 325,8025 7134,2274 7069,6893 7,5601 97,73 -2,27 

2003 444,5650 424,2242 7578,7924 7493,9135 20,3408 95,42 -4,58 

2004 290,4941 281,2368 7869,2865 7775,1502 9,2573 96,81 -3,19 

2005 523,9230 518,8764 8393,2095 8294,0266 5,0466 99,04 -0,96 

2006 93,0021 89,7297 8486,2116 8383,7563 3,2724 96,48 -3,52 

2007 242,5859 215,6700 8728,7975 8599,4263 26,9159 88,90 -11,10 

2008 230,5901 113,0199 8959,3876 8712,4463 117,5702 49,01 -50,99 

2009 137,1346 112,9367 9096,5222 8825,3830 24,1979 82,35 -17,65 

2010  276,8052 - 9102,1882 -276,8052 - - 

Média 413,4783 413,7358   12,9114 -0,1  

 1Parte Acreana, contudo as classificações também foram feitas para as partes peruanas e bolivianas da bacia. 

  Valores críticos (diferença) 

  Valores muito críticos (diferença) 

  Valores que foram computados do ano anterior 

  Validação e Média 



354 
 

 

APÊNDICE G – Estimativas de Anos Não Classificados (resolução 30 metros ou reamostrada para fins de comparação) 
Evolução do Desmatamento:   Fórmulas da Taxa de Crescimento  Exponencial: 

AnoI 

 

Desmatamento na Bacia 

 

Desmatamento no EstadoIII   Equação 5 (artigo do FEARNSIDE, 1982, p. 582)VIII 

1975 642.0506 1165.5000   0.748838768 LN [ Nt / No] 

1976 824.0903 1495.9525   0.249612923 taxa de crescimento exponencial ( r ) 

1977 1057.7434 1920.0976   3 tempo 

1978 1357.6437 2464.5000   2.77669919 tempo duplicado 

1979 1640.1479 3037.4269   164221.36 área do AcreIV, V 

1980 1922.6521 3610.3539   4.199226327 LN (com área do Acre) 

1981 2205.1562 4183.2808   16.8 LN (com área do Acre)/ r =  

1982 2487.6604 4756.2078   1995 (+) Ano Completamente Desmatada 

1983 2770.1645 5329.1347   Equação 3 (artigo do FEARNSIDE, 1982, p. 582)VII 

1984 3052.6687 5902.0617   0.249612923 r x t (1 ano) - utilizado 

1985 3149.1345 6088.5696   1.283528496 e rt (t=1 ano) 

1986 3245.6003 6275.0776   1495.952462 área desmatada em 1976 (exponencial) 

1987 3342.0661 6461.5855   0.499225845 r x t (2 anos) - utilizado 

1988 3438.5318 6648.0935   1.647445399 e rt (t=2 anos) 

1989 3860.0516 7519.7378   1920.097613 área desmatada em 1977 (exponencial) 

1990 4107.6759 8047.8514   0.99845169 r x t (4 anos) - para comparação 

1991 4448.7595 8700.0559   2.714076343 e rt (t=4 anos) 

1992 4639.8548 9177.8463   3163.255977 área desmatada em 1979 (exponencial) 

1993 4834.0651 9767.5317   1.248064613 r x t (5 anos) - para comparação 

1994 5025.2795 10289.1788   3.483594325 e rt (t=5 anos) 

 

Legenda: 

   

  4060.129186 área desmatada em 1980 (exponencial) 

 
  Valores classificados 

 
  1.497677535 r x t (6 anos) - para comparação 

 

  Valores propostos por FEARNSIDE (1982) e INPE (1989)   4.471292583 e rt (t=6 anos) 

    

  5211.291506 área desmatada em 1981 (exponencial) 

Considerações sobre Critérios
VI

 para Estimativas de Valores Não Classificados   1.747290458 r x t (7 anos) - para comparação 

Período Bacia Estado   5.739031443 e rt (t=7 anos) 

Anos Critério Valor Critério Valor   6688.841147 área desmatada em 1982 (exponencial) 

76-78 FatorII 0.55 Exponencial Tabela ao lado*   1.99690338 r x t (8 anos) - para comparação 

79-84 Incremento Anual 282.50 Incremento Anual 572.93   7.366210394 e rt (t=8 anos) 

84 - - FatorII 0.52   8585.318214 área desmatada em 1983 (exponencial) 

85-87 Incremento Anual 96.47 Incremento Anual 186.51   2.246516303 r x t (9 anos) - para comparação 
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APÊNDICE G – Estimativas de Anos Não Classificados (Continuação) 
Notas (Considerações Metodológicas): 

I. Não há referências disponíveis para estimar os valores entre 1971 e 1974.  

        II. A bacia corresponde, ao longo da história por 45% a 55% do desmatamento do Estado. O valor de 55% bate com a ideia do leste acreano desmatado 

(período da agropecuária) e 52% (período do conflito, a partir de 1984) - base para estabelecimento dos fatores. 

        III. Não foram consideradas, no caso dos dados de FEARNSIDE (1982) e INPE (1989), as alterações nos limites externos do Estado do Acre. 

        IV. Os cálculos exponenciais foram baseados na área do estado do Acre e não da bacia, pois não temos valores consistentes de, pelo menos, dois instantes 

diferentes. Esse comportamento exponencial foi comprovado entre o intervalo de 1975 e 1978. 

        V. Fonte: Área do Estado (ZEE do Acre, Fase II, 2006). 

        VI. Os critérios foram estabelecidos confirmado ao verificar o comportamento da evolução do desmatamento para o estado do Acre proposto por 

SCARCELLO& BIDONE, 2007. As fórmulas dos incrementos anuais estão disponíveis em NASCIMENTO (1991). 

 

VII. A equação 3 é a melhor representante de fenômenos tais como crescimento populacional e desmatamento, dada a representação do crescimento 

exponencial como um processo contínuo (FEARNSIDE, 1982):  

 

 

 

VIII. O tempo necessário, a partir do presente, para desmatar uma região, por exemplo, será dado por “t” na Equação 5 se “N t” for a área total da região  e 

“No” a quantidade desmatada até o presente (FEARNSIDE, 1982):  
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APÊNDICE H – Dinâmica do Desmatamento na Bacia do Rio Acre entre 1904 e 2030 - Percentagem, Incremento e TaxasI 

AnoX 

Área Desmatada no 

Ano 

(%) Área 

Desmatada no 
Ano 

Incremento 

Médio AnualII,IV 

(%) Taxa Média 

AnualV  

Taxa de 

Crescimento 

Simples Médio 
AnualII,VI 

Taxa de 

Crescimento 

Composto Médio 
AnualII,VII 

AceleraçãoIII,VIII 

(ACt) 

(%) Aceleração 

CompostaIII,IX 

ADt  
ADTt = (ADt/AT) 

* 100 

IMyz= (ADz-

ADy)/n 

ITt = (IMyz/AT) * 

100 

TCMyz = (ADz-

ADy/n)/ADy 

TCyz = 

[(ADz/ADy)
1/n]-1 

ACyz = (IMyz - 

IMvz) 

ATCyz-vz = (TCyz-TCvz) 

* 100 

1904 10.0873 0.04 - - - - - - 
XI1975 642.0506 2.35 8.90 0.03 0.8824 0.0602 - - 

1976 824.0903 3.02 182.04 0.67 0.2835 0.2835 - 22.33 

1977 1057.7434 3.88 233.65 0.86 0.2835 0.2835 - 0.00 

1978 1357.6437 4.98 299.90 1.10 0.2835 0.2835 66.25 0.00 

1979 1640.1479 6.01 282.50 1.04 0.2081 0.2081 - -7.54 

1980 1922.6521 7.05 282.50 1.04 0.1722 0.1722 - -3.58 

1981 2205.1562 8.08 282.50 1.04 0.1469 0.1469 - -2.53 

1982 2487.6604 9.12 282.50 1.04 0.1281 0.1281 - -1.88 

1983 2770.1645 10.15 282.50 1.04 0.1136 0.1136 - -1.45 

1984 3052.6687 11.19 282.50 1.04 0.1020 0.1020 - -1.16 

1985 3149.1345 11.54 96.47 0.35 0.0316 0.0316 -186.04 -7.04 

1986 3245.6003 11.90 96.47 0.35 0.0306 0.0306 - -0.10 

1987 3342.0661 12.25 96.47 0.35 0.0297 0.0297 - -0.09 

1988 3438.5318 12.60 96.47 0.35 0.0289 0.0289 - -0.09 

1989 3860.0516 14.15 421.52 1.54 0.1226 0.1226 325.05 9.37 

1990 4107.6759 15.05 247.62 0.91 0.0642 0.0642 -173.90 -5.84 

1991 4448.7595 16.31 341.08 1.25 0.0830 0.0830 93.46 1.89 

1992 4639.8548 17.01 191.10 0.70 0.0430 0.0430 -149.99 -4.01 

1993 4834.0651 17.72 194.21 0.71 0.0419 0.0419 3.12 -0.11 

1994 5025.2795 18.42 191.21 0.70 0.0396 0.0396 -3.00 -0.23 

1995 5113.6765 18.74 88.40 0.32 0.0176 0.0176 -102.82 -2.20 

1996 5629.9238 20.63 516.25 1.89 0.1010 0.1010 427.85 8.34 

1997 5836.6236 21.39 206.70 0.76 0.0367 0.0367 -309.55 -6.42 

1998 6038.2547 22.13 201.63 0.74 0.0345 0.0345 -5.07 -0.22 

1999 6325.2101 23.18 286.96 1.05 0.0475 0.0475 85.32 1.30 
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APÊNDICE H – Dinâmica do Desmatamento na Bacia do Rio Acre entre 1904 e 2030 - Percentagem, Incremento e Taxas (Continuação) 

AnoX 

Área Desmatada no 

Ano 

(%) Área 

Desmatada no 
Ano 

Incremento 

Médio AnualII,IV 

(%) Taxa Média 

AnualV  

Taxa de 

Crescimento 

Simples Médio 
AnualII,VI 

Taxa de 

Crescimento 

Composto Médio 
AnualII,VII 

AceleraçãoIII,VIII 

(ACt) 

(%) Aceleração 

CompostaIII,IX 

ADt  
ADTt = (ADt/AT) 

* 100 

IMyz= (ADz-

ADy)/n 

ITt = (IMyz/AT) * 

100 

TCMyz = (ADz-

ADy/n)/ADy 

TCyz = 

[(ADz/ADy)
1/n]-1 

ACyz = (IMyz - 

IMvz) 

ATCyz-vz = (TCyz-TCvz) 

* 100 

2000 6530.3334 23.93 205.12 0.75 0.0324 0.0324 -81.83 -1.51 

2001 6743.8868 24.72 213.55 0.78 0.0327 0.0327 8.43 0.03 

2002 7069.6893 25.91 325.80 1.19 0.0483 0.0483 112.25 1.56 

2003 7493.9135 27.47 424.22 1.55 0.0600 0.0600 98.42 1.17 

2004 7775.1502 28.50 281.24 1.03 0.0375 0.0375 -142.99 -2.25 

2005 8294.0266 30.40 518.88 1.90 0.0667 0.0667 237.64 2.92 

2006 8383.7563 30.73 89.73 0.33 0.0108 0.0108 -429.15 -5.59 

2007 8599.4263 31.52 215.67 0.79 0.0257 0.0257 125.94 1.49 

2008 8712.4463 31.93 113.02 0.41 0.0131 0.0131 -102.65 -1.26 

2009 8825.3830 32.35 112.94 0.41 0.0130 0.0130 -0.08 -0.02 

2010 9102.1882 33.36 276.81 1.01 0.0314 0.0314 163.87 1.84 

2014 10028.8350 36.76 231.66 0.85 0.0255 0.0245 -45.14 -0.68 

2018 10856.4075 39.79 206.89 0.76 0.0206 0.0200 -24.77 -0.45 

2022 11644.2450 42.68 196.96 0.72 0.0181 0.0177 -9.93 -0.24 

2026 12394.2600 45.43 187.50 0.69 0.0161 0.0157 -9.46 -0.19 

2030 13108.2525 48.04 178.50 0.65 0.0144 0.0141 -9.01 -0.16 

Legenda: 

          Estimado Não Classificado: valores estimados parcialmente baseados em FEARNSIDE (1982) e validados em SCACELLO & BIDONE (2007). 

  Análise no Período (Agregado por Estimativa Anual) 
     Marco Atual 

        1995 foi computado em 1996 

      Área da Bacia 

(AT): 27284.50 

      Notas (Considerações Metodológicas):   

I. Fórmulas extraídas ou adaptadas de NASCIMENTO (1991) e de SEPLAN (2011). Dados em km2.   

   II. Onde (y < z; z - y = n). Também utilizada, de forma adaptada, para anos consecutivos (nesse caso, n = 1).     
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APÊNDICE H – Dinâmica do Desmatamento na Bacia do Rio Acre entre 1904 e 2030 - Percentagem, Incremento e Taxas (Continuação) 

Notas (Considerações Metodológicas):   

III. Onde (v < y < z; z - y = n). Variação entre os períodos yz e vz. 

         IV. Para calcular o incremento do desmatamento, normalmente é preciso realizar procedimento de normalização. O incremento refere-se à área desmatada entre o período de aquisição das 

imagens que pode ser maior ou menor que um ano. Para normalizar o incremento para um ano (considerando 365 dias) utiliza-se a seguinte fórmula: Incremento Normalizado = [(ADt/AT) / 

número de dias entre as imagens (dias)] * 365 (dias/ano) (IMAZON, 2004). Entretanto, para o presente caso, resolveu-se utilizar o incremento médio (aproximado), tomando como base  um 

ano. Além disso,  as datas das imagens, a partir de critério estabelecido, correspondem sempre ao mesmo intervalo (período de seca na Amazônia). 

         V. Percentagem da área total que foi destruída entre os anos t (=z) e t-1 (=y). SEPLAN (2011) intitula o indicador de Taxa Média Anual. 

         VI. A taxa de crescimento simples, aparentemente, mostra que o desmatamento diminuiu ao longo do tempo. Entretanto, o que de fato ocorreu, foi o aumento da área desmatada no período 

analisado. O indicador Taxa de Crescimento Médio Anual (TCM) entre os anos y e z, é uma taxa de crescimento simples. Isso porque ela não leva em consideração o fato de que o 

crescimento no ano t é na verdade um crescimento relativo ao tamanho alcançado pelo desmatamento até o ano anterior (t-1). Esse indicador é constantemente usado e sua interpretação é 

geralmente equivocada. Um indicador mais apropriado para se estudar a taxa de crescimento do desmatamento médio anual, de acordo com NASCIMENTO (1991), é uma em função de 

crescimento, como a função de juros compostos. 

         VII. Esse indicador é interessante, entre outros motivos, porque ele dá uma noção do tempo que levaria para o desmatamento em uma determinada unidade geográfica dobrar de tamanho. 

Assim, se TCyz for igual a 5% isso quer dizer que, se ela permanecer assim, no futuro, a área desmatada nesta unidade dobrará a cada 14 anos. Note que o intervalo entre medições é de um 

ano: TCyz = TC/100 = TCMyz/100. 

         VIII. A aceleração só está disponível para os valores disponíveis e classificados, nesse caso, em duas situações: tn-1  (classificado) e t (classificado) ou  tn-1 (classificado) e t (não 

classificado). 

         
IX. Aceleração da taxa de crescimento (composto) médio anual do desmatamento entre os períodos yz y vz (% por ano) - variante de AC. Esse indicador corresponde ao número em km2 por 

ano em que a velocidade do desmatamento está acelerando (ou desacelerando; se negativo) em relação a velocidade do período anterior. ACt > 0: desmatamento está acelerando; ACt < 0: 

desmatamento está desacelerando; ACt = 0: a velocidade do desmatamento não variou. Note que se o desmatamento está desacelerando não quer dizer que a área desmatada não continue a 

crescer. Ela continuou a crescer, mas só que com uma velocidade menor do que a anteriormente observada. 

         X. Resolução espacial adotada por ano: 1904 (100 metros), 1975 (80 metros reamostrado para 30 metros), 1984 e 1988-2010 (30 metros) e 2014-2030 (150 metros - com base nos dados do 

cenário tendencial extrapolativo que, pelos testes metodológicos realizados, é considerado o cenário referência, ou seja, o mais provável quando comparado aos dados classificados de 
2010).  

         XI. O ano de 1975, aqui, representa o marco que divide dois períodos (Borracha e Agropecuária). Contudo, deve-se ressaltar que o período da Borracha termina em 1970, como proposto 

pela Tese. Assim, é necessário descontar os anos entre 1971-1975 nas análises sobre esse último período mencionado. 
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APÊNDICE I – Mapas do Diagnóstico 

Apêndice I1 – Tema: Rios 
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Apêndice I2 – Tema: Relevo 
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Apêndice I3 – Tema: Declividade 
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Apêndice I4 – Tema: Mancha Urbana (Densidade Populacional) 
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Apêndice I5 – Tema: Vias (Infraestrutura Viária) 
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Apêndice I6 – Tema: Uso e Cobertura da Terra 
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Apêndice I7 – Tema: Estrutura Fundiária
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Apêndice I8 – Tema: Focos de Calor (Densidade) 

 



367 
 

 

 

Apêndice I9 – Tema: Focos de Calor (Pontual) 
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Apêndice I10 – Tema: Desmatamento (2010) com Tipologias Florestais 
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Apêndice I11 – Tema: Desmatamento (2010) com Imagem 
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Apêndice I12 – Tema: Zoneamento Ecológico-Econômico (Zonas de Gestão Territorial) 
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Apêndice I13 – Tema: Zoneamento Ecológico-Econômico (Subzonas) 
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Apêndice I14 – Tema: Risco de Morte 
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Apêndice I15 – Tema: Vulnerabilidade Institucional 
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APÊNDICE J – Quadro-Síntese do Desmatamento

I
 

Exemplo: Município de Bujari dentro da Bacia do Rio Acre 

Nome do Município*: Bujari 
Área Total do Município dentro da Bacia 
(Referência): 

2.639 km2 

Área na Bacia do Rio Acre: 86.97% 

UGRH: Acre Regiões IBGE: Microrregião de Rio Branco  Regiões ZEE/AC: Regional Baixo Acre 

Área total desmatada (até 2009) (%): 

1.213 km2 

Área desmatada (em 2010): 

25.39 km2 

Anos críticos (Tempo discreto 89-09): 

1989, 2005 e 2003 

Significância: Alta (Média ou Baixa) 
Período de Maior Desmatamento por Média (Tempo Contínuo): Ciclo da Agropecuária 
(Lista de Opções) 

Uso Predominante: Uso Agrícola (Pecuária 
de Corte) 

Cobertura Predominante: Floresta (Floresta) 

Padrão de Desmatamento:  

a) Fragmentado (Pontual) ou 
Concentrado  

b) Disperso, Marginal ou 

Interiorizado (abertura de 
Frente) 

c) Subsistência, Produtivo ou 

Especulativo 
 

% de Áreas Desmatadas: 46 
% Área Desmatada “Global” Irregular 

(Deveria ser Reserva Legal e APP): 28% 

% Desmatamento das APPs dentro da 

Bacia: 40% 

Fotos: 

    
Desmatamento Total Acumulado: 

 

Desmatamento Ano Crítico (Ex): 2005 (amarelo) 

 
% do Total de Áreas desmatadas ao longo 

de vias: BR-364 / 75% (5km), 62% (10km) 
e 49% (25km) 

% de Áreas Desmat. Projetos de Assentamento: 

33 % 

% Áreas Desmat. em Protegidas 

(UC e TI): 23 % 

Zonas (ZEE) predominantes: Zona 1.3 (Manejo Florestal), Zona 3 (Ordenamento Territorial) e 

Zona 1.2 (Produção Agropecuária) 

Vulnerabilidade Institucional: 

Extremo (0,90) 

Principais atividades econômicas: Comércio, Extrativismo Vegetal, Pecuária, Agricultura de 

Subsistência, com destaque para a piscicultura a produção de hortaliças. 

Classificação desmatamento em 
relação ao Estado: Crítica/Média 

Alta (Sexto Mais Desmatado) 

Causas fundamentais (desmatamento recente): expansão de áreas de pastagens, aumento de cabeças de gado (aumento de crédito 
rural para pecuária) e exploração madeireira. 

Problemas/Implicações Ambientais: Comprometimento dos sistemas aquáticos com agrotóxicos e fertilizantes; Disposição inadequada 
dos resíduos sólidos; Falta de Saneamento Básico; Obstrução dos sistemas aquáticos nos ramais de acessos de exploração 

madeireira; Passivo Ambiental em APP; Transformação de florestas em pastagens; Pesca predatória.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                
I O quadro levou em consideração o cenário atual, conflitos ambientais, desafios ao gerenciamento organizacional, tecnológico, aplicação legal e 
fiscalização.  
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APÊNDICE K – Tabulação do Diagnóstico do Desmatamento (2010) na Bacia do Rio Acre para o Cenário Atual com base na Espacialização dos Dados
V
 

Município Regional 

Área 

Total 

Dentro da 

Bacia 

% 

Área 

da 

Bacia 

Área 

Desmatada 

até 2009 

Área 

Desmatada 

em 2010 

Desmat. 

Total 

% Área 

Desma- 

tada 

(2009) 

% Área 

Desma- 

tada 

(2010) 

% Área 

Desmatada 

Global 

Irregular
I
 

% APP 

Desmata-

das 

% Áreas 

Desmata-

das ao 

Longo de 

Vias
II
 

(5km) 

% Áreas 

Desmata-

das ao 

Longo de 

Vias
II
 

(10km) 

% Áreas 

Desmata-

das ao 

Longo de 

Vias
II
 

(25km) 

% 

Desmat. 

em 

Assenta- 

mento
III

 

% Desmat. 

em Áreas 

Protegidas 

Vulnera- 

bilidade 

Institucional 

Diagnóstico
 

(Média dos valores 

das colunas “% 

Áreas Desmatadas” 

+ “Vuln. Inst.”) 

Assis Brasil Alto Acre 2048,67 7,51 201,7944 21,2700 223,0644 0,10 0,11 0,31 0,07 0,54 0,47 0,33 0,41 0,01 0,20 0,2557 

Brasiléia Alto Acre 3888,84 14,25 1208,9890 62,0104 1270,9994 0,31 0,33 0,39 0,27 0,64 0,58 0,39 0,60 0,08 0,70 0,4291 

Bujari 
Baixo 

Acre 
2638,37 9,67 1212,7065 25,3899 1238,0963 0,46 0,47 0,28 0,40 0,75 0,62 0,49 0,33 0,23 0,90 0,4926 

Capixaba 
Baixo 

Acre 
1280,86 4,69 559,6067 17,3008 576,9075 0,44 0,45 0,27 0,37 0,78 0,59 0,47 0,36 0,08 0,90 0,4709 

Epitaciolândia Alto Acre 1234,20 4,52 556,3630 13,3963 569,7593 0,45 0,46 0,55 0,47 0,83 0,75 0,51 0,72 0,16 0,20 0,5096 

Porto Acre 
Baixo 

Acre 
2568,50 9,41 1221,9151 36,9194 1258,8345 0,47 0,49 0,29 0,40 0,83 0,61 0,50 0,63 0,02 0,60 0,4851 

Rio Branco 
Baixo 

Acre 
8628,20 31,62 2623,4450 75,6368 2699,0818 0,30 0,31 0,17 0,25 0,84 0,81 0,68 0,64 0,15 0,40 0,4559 

Sena 

Madureira 
Purus 399,22 1,46 53,5171 3,7576 57,2747 0,13 0,14 0,00 0,10 0,53 0,33 0,15 0,05 0,06 0,50 0,1994 

Senador 

Guiomard 

Baixo 

Acre 
285,55 1,05 223,3156 0,1676 223,4831 0,78 0,78 0,60 0,54 0,86 0,79 0,78 0,61 0,00 0,60 0,6350 

Xapuri Alto Acre 4312,09 15,80 963,7306 20,9564 984,6870 0,22 0,23 0,45 0,22 0,80 0,67 0,41 0,67 0,07 0,20 0,3945 

Total - 27284,50 - 8825,3830 276,8052 9102,1882 0,32 0,33 0,27 - - - - - - - - 

Bacia do Rio 

Acre (Parte 

Acreana): 
27284,50 km2 

     

 

        

Mais críticos 

Uso e Cobertura da Terra 

  

 

         Cálculos considerando a área total da bacia do Rio Acre para diferentes classes de 

uso e cobertura da terra (2004) e desmatamento (2010): 

  

 

         Uso Florestal : 20635,614829 km² (2004) para 18023,4827 km² (2010) 

  

 

         Uso  Urbano: 131,021513 km² 

  

 

         Uso Agrícola: 6490,05903 km² 

  

 

         Usos da Água: 0,824834 km² 

  

 

         Desmatamento (Variação Absoluta: 2004-2010): 2612,1291 km² 

  

 

         Notas (Considerações Metodológicas):  

I. O cálculo proposto é geral, ou seja, serão aplicados os 80% (sendo conservador e desconsiderando o caso da Zona 1, proposta pelo ZEE, Fase II, que indica 50%) de RL sobre todo o território fora das UCs e TIs. Não foram excluídas as manchas 

urbanas (pois, a partir de cálculos feitos para a bacia, constatou-se que possuem áreas pouco significativas, não ultrapassam 1%). Por fim, foram extraídas as áreas de preservação permanente (APP - a partir de faixas de influência sobre a base de 

hidrografia detalhada do ZEE, Fase II, 2006). Deve-se ressaltar que a Lei 4.771/1965 menciona que será admitido o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existente em área de preservação permanente no cálculo do percentual de reserva 

legal, desde que não implique em conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma da vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal exceder a oitenta por cento da propriedade rural localizada na 

Amazônia Legal. Por outro lado, como a área da bacia já se encontra muito impactada, não considerar as APPs em alguns casos, poderia pressupor um posicionamento permissivo. Sendo assim, a área resultante, foi chamada de AR (Área 

Residual). Depois, calculou-se  a área desmatada (acumulada até 2010) dentro dessa área residual (área desmatada na área residual: ADAR). Finalmente, foi possível encontrar a partir da seguinte equação “[(ADAR/AR)-0,2]”, conforme consta na 

tabela, ou multiplicando-se por 100, a percentagem de área desmatada global (ou aproximada) irregular (negativa) ou regular (positiva) em cada “parte de município dentro da bacia”.  

II. Foram consideradas somente as rodovias federais que cortam a bacia do Rio Acre. 

III. Erro de 0,31% devido à diferença de escala entre a base cartográfica dos assentamentos e dos municípios. 
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APÊNDICE L – Evolução Demográfica da Bacia do Rio Acre (1980 – 2010) 

Evolução Demográfica da Bacia do Rio Acre no Estado do Acre (1980-2010) 

População
I
 dos Municípios (por Área Parcial dentro da Bacia), incluindo Densidade Demográfica e relacionamentos entre População e Área Desmatada (km2) na Bacia em 2010  

Município 
Pop. na 

Bacia 1980 

Pop. na 

Bacia 1991 

Pop. na 

Bacia 1996 

Pop. na Bacia 

2000 

Pop. na 

Bacia 2010 

% Pop. 

na Bacia 

2010 

Densidade na Bacia:                    
Pop na Bacia_2010 / Área 

Total Dentro da Bacia 

Área Desmatada 

na Bacia 2010 

(%) Área Desmatada 

por População 

População por Área 

Desmatada  

Assis Brasil 755.5 2152.0 2294.1 2702.7 4677.3 1 2.28 223.0644 4.7691 20.9683 

Brasiléia 13850.9 20209.1 13913.7 16963.5 21353.8 5 5.49 1270.9994 5.9521 16.8008 

BujariII - - 3712.2 5280.1 7849.7 2 2.98 1238.0963 15.7726 6.3401 

CapixabaII - - 1483.3 2839.4 3833.6 1 2.99 576.9075 15.0487 6.6451 

EpitaciolândiaII - - 8328.2 10108.3 13962.5 3 11.31 569.7593 4.0806 24.5060 

Porto AcreII - - 8210.0 11260.6 14679.5 3 5.72 1258.8345 8.5755 11.6612 

Rio Branco 116429.9 196723.7 228231.7 252450.7 335413.1 78 38.87 2699.0818 0.8047 124.2693 

Sena MadureiraII - - - - 217.3 0 0.54 57.2747 26.3611 3.7935 

Senador Guiomard 3832.3 7667.7 7407.0 9996.8 13615.1 3 47.68 223.4831 1.6414 60.9221 

Xapuri 12452.4 10957.2 11449.8 10804.7 14978.3 3 3.47 984.6870 6.5741 15.2112 

Total da Pop. na Bacia 147321 237710 285030 322407 430580III 100     

           Notas (Considerações Metodológicas):       

I. População do município na bacia dada por: (População Total do Município no Ano/Fator Populacional no Ano) <=> (PopTott*Fatort). As bases dos cálculos estão disponíveis em Apêndice M. 

           II. As ausências de valores aqui observadas podem ser entendidas pela evolução dos limites dos municípios apresentados na Tabela X em dois aspectos: ainda não cobriam a área da bacia (por conta 

de ajustes nos limites) ou não tinham sido estabelecidos oficialmente. 

           III. No site Estados@ (IBGE, 2010), a população do estado do Acre, em 2010, é de 733559 habitantes. Sendo assim, 58, 7% da população do estado vive na bacia do Rio Acre. 

 

 

 

 

 



377 
 

 

 

 

APÊNDICE M – Evolução Demográfica dos Municípios e Fator Populacional na Bacia do Rio Acre (1980 – 2010) 

Evolução Demográfica dos Municípios (por Área Total) e Fator Populacional - Bacia do Rio Acre no Estado do Acre (1980-2010) 

Fator Populacional 

ID Município 
Área na 

BaciaI,V 
Área TotalI,VI 

(%) Área na 

BaciaI 

(%) Área Urb. 

na BaciaII,VI 

(%) Área 

Rur. na 

BaciaIII 

Fator 

1980IV 

Fator 

1991IV 

Fator 

1996IV 
Fator 2000IV 

Fator 

2010IV 

6 Assis Brasil 2048.67 4971.72 41 100 41 0.6 0.7 0.8 0.8 0.8 

7 Brasiléia 3888.84 3913.05 99 100 99 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

4 BujariVII 2638.37 3032.98 87 100 87 - - 0.9 0.9 0.9 

10 CapixabaVII 1280.86 1702.03 75 4 75 - - 0.5 0.5 0.4 

8 EpitaciolândiaVII 1234.20 1653.24 75 100 75 - - 0.9 0.9 0.9 

3 Porto AcreVII 2568.50 2609.06 98 100 98 - - 1.0 1.0 1.0 

2 Rio Branco 8628.20 8830.12 98 100 98 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 

5 Sena MadureiraVII 399.22 23737.73 2 0 2 - - - - 0.01 

1 Senador Guiomard 285.55 2320.13 12 100 12 0.4 0.4 0.5 0.5 0.7 

9 Xapuri 4312.09 5343.57 81 100 81 0.8 0.9 0.9 0.9 0.9 

            População dos Municípios (por Área Total)VIII 

ID Município 
1980 

(Pop_Tot) 

1980 

(Pop_Urb) 

1980 

(Pop_Rur) 

1991 

(Pop_Tot) 

1991 

(Pop_Urb) 

1991 

(Pop_Rur) 

1996 

(Pop_Tot) 

1996 

(Pop_Urb) 

1996 

(Pop_Rur) 

6 Assis Brasil 1367 327 1040 2917 1616 1301 2918 1857 1061 

7 Brasiléia 13907 4841 9066 20263 11557 8706 13955 7290 6665 

4 BujariVII - - - - - - 4101 1111 2990 

10 CapixabaVII - - - - - - 2903 989 1914 

8 EpitaciolândiaVII - - - - - - 9255 5603 3652 

3 Porto AcreVII - - - - - - 8326 868 7458 

2 Rio Branco 117101 87577 29524 197376 168679 28697 228857 201347 27510 

5 Sena MadureiraVII - - - - - - - - - 

1 Senador Guiomard 9707 3016 6691 17489 6303 11186 14280 6452 7828 

9 Xapuri 14687 3117 11570 12366 5072 7294 12716 6160 6556 
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APÊNDICE M – Evolução Demográfica dos Municípios e Fator Populacional na Bacia do Rio Acre (1980 – 2010) (Continuação) 

População dos Municípios (por Área Total)VIII 

ID Município 
2000 

(Pop_Tot) 

2000 

(Pop_Urb) 

2000 

(Pop_Rur) 

2010 

(Pop_Tot) 

2010 

(Pop_Urb) 

2010 

(Pop_Rur) 

6 Assis Brasil 3490 2151 1339 6072 3700 2372 

7 Brasiléia 17013 9026 7987 21398 14257 7141 

4 BujariVII 5826 1628 4198 8471 3693 4778 

10 CapixabaVII 5206 1521 3685 8798 3929 4869 

8 EpitaciolândiaVII 11028 7404 3624 15100 10618 4482 

3 Porto AcreVII 11418 1293 10125 14880 1982 12898 

2 Rio Branco 253059 226298 26761 336038 308545 27493 

5 Sena MadureiraVII - - - 38029 25112 12917 

1 Senador Guiomard 19761 8640 11121 20179 12703 7476 

9 Xapuri 11956 5995 5961 16091 10330 5761 
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APÊNDICE M – Evolução Demográfica dos Municípios e Fator Populacional na Bacia do Rio Acre (1980 – 2010) (Continuação) 

 

Notas (Considerações Metodológicas): 
I. Área na Bacia = Área do Município dentro da Bacia; Área Total: Área Total do Município; (%) Área na Bacia = (Área na Bacia)/(Área Total). Cálculos baseados nos valores de: área parcial dos municípios dentro da bacia e área 

total dos municípios que compõem a bacia no Estado do Acre. 

 
II. Percentagem de Área Urbana do Município na Bacia = (Área Urbana do Município dentro da Bacia/Área Urbana do Município Total) <=> (Area_Urb_Bac/Area_Urb_Tot). Apesar de utilizar os limites políticos atuais, as 

porcentagens de áreas urbanas dentro da bacia foram validadas historicamente (a partir de documentos históricos utilizados ao longo da Tese - IHGB, 19744, Cartas e Outros). Por exemplo, no caso de Capixaba, acompanhou-se a 

evolução do Seringal Gavião até o surgimento da sede municipal. 

 
III. Percentagem de Área Rural do Município na Bacia = (Área Rural do Município dentro da Bacia/Área Rural do Município Total) <=> (Area_Rur_Bac/Area_Rur_Tot). 

 
IV. Fator Populacional  

IV.1. Peso atribuído para cálculo da população de cada município por área na bacia. 

IV.2. Expressão matemática detalhada aplicada por município: {[Pop_Urbt*(Area_Urb_Bac/Area_Urb_Tot)] + [Pop_Rurt*(Area_Rur_Bac/Area_Rur_Tot)]} / PopTott  

onde: Pop_Urbt - População Urbana do Município no Ano; Pop_Rurt - População Rural do Município no Ano; Area_Urb_Bac - Área Urbana do Município dentro da Bacia; Area_Urb_Tot - Área Urbana do Município Total; 

Area_Rur_Bac - Área Rural do Município dentro da Bacia;   Area_Rur_Tot - Área Rural do Município Total; PopTott - População Total do Município no Ano. 

IV.3. Peso (valor relativo) considerado constante ao longo do ano. 

IV.4. Proporcionalidade obtida a partir de cálculos baseados nos valores de: área urbanas, população urbana, população rural, população total, área total do município e área dentro da bacia. 

 V. Fonte: Limite da bacia da ANA (Agência Nacional de Águas). Em km
2
. 

 
VI. Fonte: Limites Políticos do Estado do Acre (2004) e Manchas Urbanas (2004) do ZEE/AC, Fase II, 2006. Em km

2
. 

 VII. As ausências de valores aqui observadas podem ser entendidas pela evolução dos limites dos municípios apresentados na Apêndice B em dois aspectos: ainda não cobriam a área da bacia (por conta de ajustes nos limites) ou não 

tinham sido estabelecidos oficialmente. Isso não significa que a informação não esteja disponível. 

 
VIII. Fontes: Censos do IBGE (1980, 1991, 2000 e 2010) e Contagem Populacional de 1996 (a base utilizada está disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/contagem/default.shtm - ressalta-se que no 

aplicativo cidades@, também do IBGE , os valores da contagem populacional não coincidem com aqueles disponíveis nas tabelas, nesse link, dos Resultados Definitivos da Contagem 9). As tabelas foram extraídas do Sistema IBGE 

de Recuperação Automática - SIDRA. 
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APÊNDICE N - Matrizes de Transição dos Modelos de Simulação para Cenários Futuros 

Floresta para Não-Floresta 

Cenário Tendencial 

 

 

 

 

Cenário Alternativo com Eventos 

Extremos 

 

 
 

Não-Floresta para Floresta 

Cenário Alternativo Restritivo Moderado  

 
 

Cenário Alternativo Restritivo Extremo  
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APÊNDICE O – Bases para Gráfico Comparativo de Desmatamento (km2) para Cenários Futuros Propostos 

Ref.* Cenários 2010 - Classificado 2014 2018 2022 2026 2030 - Final 

I. Tendencial Extrapolativo 9102,1882 10028,8350 10856,4075 11644,2450 12394,2600 13108,2525 

Ia Tendencial Extrapolativo com Incentivo 9102,1882 10028,8350 10856,4075 11644,2450 12394,2600 13108,2525 

II Alternativo Restritivo Moderado 9102,1882 8558,4600 8504,5050 8453,4975 8405,2350 8359,6050 

III Alternativo Restritivo Extremo 9102,1882 7649,3250 7289,8650 6965,1225 6670,9575 6405,3000 

IV Alternativo com Eventos Extremos 9102,1882 11042,3700 12098,2725 13083,6375 14005,9350 14868,8325 

 

Legenda: 

      

 

Pixel de 150m (Previsto) 

      

 

Pixel de 150m (Reamostrado) 

      

 

*O cenário tendencial extrapolativo restritivo foi excluído das análises.  
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APÊNDICE P – Bases para Gráfico Comparativo de Desmatamento (km2) para Cenários Futuros de Propostos por Município 

ID Município 

Área do 

Município 

dentro da Bacia 

Cenários de Desmatamento para 2030 

I) Extr. Tendencial Ia) Extr. Incentivo II) Alt. Restritivo Moderado III) Alt. Restritivo Extremo IV) Alt. com Eventos Extremos 

1 Senador Guiomard 285,55 243,8550 259,8075 219,0825 193,3200 263,0475 

2 Rio Branco 8628,20 3753,6075 3350,7450 2468,52 1776,2625 4164,0750 

3 Porto Acre 2568,50 1833,3225 1736,5275 1183,68 995,1750 2034,9675 

4 Bujari 2638,37 1673,8875 1774,2375 1183,95 1004,0175 1857,0375 

5 Sena Madureira 399,22 69,5025 76,2750 51,2775 37,9350 84,1725 

6 Assis Brasil 2048,67 388,8675 416,9250 180,4725 143,3025 441,8325 

7 Brasiléia 3888,84 2101,5675 2252,1600 1150,965 861,8625 2403,1575 

8 Epitaciolândia 1234,20 751,1175 832,1850 514,6875 347,6250 874,1475 

9 Xapuri 4312,09 1420,3800 1442,4075 865,575 652,8600 1732,3200 

10 Capixaba 1280,86 860,9625 956,8800 535,4325 388,6425 1001,6550 

Efeito Borda* 0,31 11,1825 10,1025 5,9625 4,2975 12,4200 

Total (Raster) 27284,81 13108,2525 13108,2525 8359,6050 6405,3000 14868,8325 

 

Total (Vetorial) 27284,50 

     

        

 
Legenda: 

      

 

Extr = Extrapolativo 

      

 

Alt = Alternativo 

      

 

*Diferença ao tratar os valores como raster a partir de base vetorial, 
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APÊNDICE Q – Área Desmatada e População na Bacia do Rio Acre (1904 – 2030) no Cenário Tendencial Extrapolativo 

Área Desmatada e População na Bacia do Rio Acre - (1904 - 2030) 

População dos Municípios (por Área Parcial dentro da Bacia), incluindo Densidade Demográfica e relacionamentos entre População e Área Desmatada (km2) na Bacia em 2010 

Ano População BaciaI 
Densidade 

DemográficaII 

População do 

EstadoIII 

(%) População: 

Bacia/Estado 
Área Desmatada (km2) 

(%) Área Desmatada por 

População 

População por Área 

Desmatada 

1904 20500 0,75 - - 10,0873 0,0492 2032 

1980 147321 5,36 301276 48,90 1922,6521 1,3051 77 

1991 237710 8,64 417718 56,91 4448,7595 1,8715 53 

1996 285030 10,36 483593 58,94 5629,9238 1,9752 51 

2000 322407 11,72 557526 57,83 6530,3334 2,0255 49 

2010 430580 15,66 733559 58,70 9102,1882 2,1139 47 

Média - - - 56,25 - - 
 

2030  508503 

 

866313 - 13108,2525 2,6898 37 

Notas (Considerações Metodológicas):   

1. Estimativa populacional (valores absolutos) da bacia a partir de dados disponíveis no IHGB (1947) para 1904 e Censos Demográficos e Contagem Populacional do IBGE (1980, 1991, 1996, 2000 e 
2010) relativizados pelo fator populacional disponível no Apêndice M. Foi considerada a evolução dos limites disponíveis no Apêndice B. A população da bacia em 2030 foi definida por: (População 
Estado em 2030/População Estado em 2010)*(População Bacia em 2010) – com base na estimativa do IBGE. 

  2. Habitante por km2. 

        
III. Especificamente sobre a população estadual (valores absolutos) para 2030, foi utilizada tabela contendo as estimativas das populações totais do Brasil, das Grandes Regiões e das Unidades da 
Federação, com data de referência para o dia 15 de cada mês do período 1991-2030. Observação: Em relação às estimativas das populações para os dias 10 e 15 de cada mês, as diferenças absolutas e 
relativas tendem a aumentar com o passar dos anos quando são comparadas às estimativas das populações das Unidades da Federação com data de referência em 1º de julho (outra tabela disponível em 
que a população para o Estado do Acre, no ano de 2030, é de 838.732 - dado presente na metodologia disponível em IBGE, 2008).  
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APÊNDICE R – Bases para Comparação com Apoio de Método Estatístico 

 

 
 

 

 
 
Têm-se, portanto: 

a) a taxa de variação do desmatamento: 260,34 km2. 
b) a taxa de variação da taxa (a partir da taxa de crescimento anual linear): 7,5405 %. 

 

 

y = 260,34x - 514038 
R² = 0,9943 (a) 
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y = 7,5405x - 14980 
R² = 0,9936 (b) 

0,00 

20,00 

40,00 

60,00 

80,00 

100,00 

120,00 

140,00 

160,00 

180,00 

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Série1 

Linear (Série1) 


