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O presente trabalho apresenta uma discussão conceitual e metodológica da 

vulnerabilidade na perspectiva do gerenciamento de bacias hidrográficas para Amazônia 

Ocidental. A inserção da análise de vulnerabilidade numa perspectiva integrada 

constitui-se um desafio para o planejamento territorial e regional. A porção leste do 

estado do Acre, onde se localiza a área de estudo, bacia do rio Acre constitui-se, 

atualmente, uma das áreas mais sensíveis ao desmatamento, com várias questões 

emergentes relacionadas, inclusive com a perspectiva de mudanças climáticas afetarem 

o ciclo hidrológico e aspectos da sazonalidade no regime de chuvas (períodos de seca e 

cheia). A contribuição maior deste trabalho reside na integração das diversas dimensões 

que compõem a vulnerabilidade, sejam elas relacionadas à vulnerabilidade natural, 

social, econômica e institucional numa perspectiva holística baseada na abordagem 

geográfica. Desta forma estabeleceram-se as bases conceituais da construção de uma 

metodologia capaz de integrar diversos níveis de informação numa mesma unidade de 

análise, através da utilização de um Sistema de Informações Geográficas (GIS). A partir 

da utilização de um marco teórico-conceitual relativo à integração de informações de 

natureza diversa, que compõem a realidade, torna-se possível estabelecer um modelo 

analítico que pode avaliar conjuntamente a vulnerabilidade a eventos climáticos 

extremos nesta porção da Amazônia Ocidental, que se mostra bastante útil nas 

discussões que cercam as políticas de planejamento territorial para as bacias 

hidrográficas. 
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This study sets out an examination of concepts and methodology for the evaluation of  

vulnerability in the context of management of hydrographic basins in Western 

Amazonia.  Inserting vulnerability analysis into an integrated approach is a challenge in 

territorial and regional planning for the area.  The River Acre basin, in the eastern part 

of the state of Acre (which falls within the Western Amazon region) is one of the areas 

most affected by de-forestation in Brazil, giving rise to several related issues such as the 

effects of climate change on the hydrological cycle and on seasonal rainfall patterns 

(low and high water levels).  This study focuses on aspects of natural, social, economic 

and institutional vulnerability seen from an integrated perspective.  The approach 

adopted is the construction of a methodology capable of integrating various levels of 

information in the same analysis unit via the use of a Geographical Information System 

(GIS). The use of a theoretical-conceptual foundation for the integration of diverse 

information pertaining to a given reality enables the establishment of an analytical 

model capable of a joint assessment of vulnerability to extreme climatic events in this 

area of Western Amazonia that is quite useful in the discussions surrounding the land 

planning policies for river basins. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho de tese está inserido numa linha de pesquisa que vem sendo 

desenvolvida no Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais – IVIG da 

COPPE/UFRJ e examina alguns aspectos mais relevantes das mudanças climáticas 

globais, suas interfaces com questões relacionadas ao uso e gerenciamento dos recursos 

hídricos, do planejamento ambiental e territorial e da vulnerabilidade no Brasil, 

especificamente na Região Amazônica. 

A motivação para desenvolver o trabalho no tema de gestão de bacias 

hidrográficas e vulnerabilidade a eventos climáticos extremos deve-se ao fato do autor 

desse projeto ter participado na elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do 

Estado do Acre, focando sua atuação nos aspectos socioeconômicos.  

No decorrer dos trabalhos do Zoneamento Ecológico Econômico do Acre foram 

realizadas algumas aproximações com o tema da gestão de bacias hidrográficas e 

vulnerabilidade ambiental, tendo sido inclusive realizados alguns estudos que 

abordaram especificamente a questão das condições de vida (socioeconomia) e 

vulnerabilidade a processos erosivos acelerados (recursos naturais), no entanto, as 

abordagens ainda eram setorizadas e não se integravam plenamente com o grande tema 

da gestão territorial de bacia hidrográfica.   

A existência de uma linha de pesquisas no IVIG que trata especificamente das 

questões relacionadas à gestão de recursos hídricos e da vulnerabilidade de bacias 

hidrográficas representou, portanto, uma possibilidade de resgate de alguns aspectos, 

que não receberam atenção e reflexões durante a elaboração do Zoneamento Ecológico 

Econômico do Acre. A existência de um grupo de pesquisa dedicado a análise espacial 

de aspectos ambientais, econômicos e sociais ligados ao uso e regulação da água, 
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envolvendo também a estruturação de Sistemas de Informações, com aplicação da 

ferramenta do Geoprocessamento e Sistemas de Informações Geográficas, representou 

também um aporte metodológico de contribuição significativa para a elaboração da 

proposta de trabalho no tema da vulnerabilidade de bacias hidrográficas.    

A possibilidade de construir um Sistema de Informações robusto o suficiente, ao 

mesmo tempo factível de ser alimentado e manuseado pelos gestores territoriais e dos 

recursos hídricos do Estado do Acre representa uma ferramenta que pode, sem dúvida, 

ser utilizada num modelo de gestão integrada de recursos hídricos, que faz parte da 

linha de trabalho aqui desenvolvida. Através desse Sistema de Informações podem ser 

abordadas questões relacionadas a gestão territorial na Bacia do rio Acre nas suas 

interfaces mais abrangentes, envolvendo assim desde a forma de apropriação da terra e 

dos recursos naturais, entre eles a água até os aspectos sociais e políticos relacionados à 

conversão de florestas em pastagens e outros usos que afetam e ainda podem afetar, 

sobremaneira o equilíbrio dos ecossistemas locais e a teia de relações sociais 

estabelecidas desde o início do século XX.    

O conjunto de atividades humanas aglomeradas em cidades ou diluídas no meio 

rural estão causando alterações significativas no meio ambiente, entendendo-se por isto 

o conjunto dos elementos físico-químicos, ecossistemas naturais e sociais em que se 

insere o humano, individual e socialmente, em um processo de interação que atenda ao 

desenvolvimento das atividades humanas, a preservação dos recursos naturais e das 

características essenciais do entorno, dentro dos padrões de qualidade definidos. Estas 

alterações geram impactos ambientais, que por sua vez geram as mudanças ambientais 

globais.  

De forma cumulativa ou sistêmica, as mudanças ambientais globais afetam a 

terra integralmente. Alterações como as mudanças climáticas, mudanças da química 
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atmosférica e dos ciclos biogeoquímicos; mudanças no uso e cobertura da terra; a 

poluição química global e as alterações do ciclo hidrológico, todos estes fenômenos do 

ecossistema global incorrem em impactos, os quais já podem ser sentidos nos mais 

inusitados recantos do globo terrestre. 

Em relação aos recursos hídricos as alterações previstas estão relacionadas 

principalmente às mudanças climáticas, e fazem emergir a condição de vulnerabilidade 

generalizada. Segundo os relatórios do IPCC
1
 (IPCC, 2000), a sensibilidade, a 

capacidade adaptativa e a vulnerabilidade de sistemas naturais e humanos dependem da 

redução desta mudança climática, a qual será alcançada somente através da mitigação 

da emissão de gases de efeito estufa. 

Este cenário continuado de aquecimento do planeta proporciona alterações nos 

ciclos biogeoquímicos dos quais, segundo ODUM (1988), o da água e o do carbono são 

os mais importantes em relação à humanidade, por “caracterizarem-se como pools 

atmosféricos pequenos, porém muito ativos”. Estas alterações resultam, entre inúmeros 

outros fatores, em uma maior evaporação dos reservatórios de água do planeta (bacias 

hidrográficas e oceanos), e na alteração do regime de chuvas.  

Segundo ODUM (1988), “parte considerável da precipitação que sustenta os 

ecossistemas terrestres, incluindo maior parte da produção alimentar, provêm da água 

evaporada do mar”, ocorrendo o inverso nos oceanos.  Isto significa que estas alterações 

climáticas vão afetar estes sistemas de precipitação resultando na intensificação de 

fenômenos devastadores tais como secas prolongadas e chuvas torrenciais (enchentes). 

A ausência de chuvas reduz os níveis dos reservatórios de água que atendem à demanda 

do abastecimento populacional e das hidrelétricas geradoras de energia, o que leva o 

país a promover campanhas de racionamento de água e energia elétrica. Já as chuvas 

                                                 
1
 Intergovernmental Panel on Climate Change.  
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torrenciais inundam áreas urbanas e provocam perdas e danos em regiões vulneráveis, 

fazendo que o poder público tenha que declarar estado de emergência ou calamidade 

pública. 

 O pano de fundo comum a esses eventos são políticas de desenvolvimento e uso 

de recursos que desprezam as potencialidades regionais, desconhecem a resiliência 

ambiental e a sustentabilidade ecológica da Amazônia, não beneficiam as culturas 

tradicionais nem a distribuição de renda e não se preocupam com os riscos para 

população regional. 

Muitas das alterações que afetam a população amazônica estão relacionadas ao 

desmatamento de sistemas florestais para transformação em sistemas agrícolas e/ou 

pastagem, o que implica em transferência de carbono (na forma de dióxido de carbono) 

da biosfera para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global, o qual por sua 

vez acaba atuando sobre a região amazônica. A associação entre eventos extremos de 

tempo e clima observados e as mudanças do clima é recente. As projeções do IPCC 

(2007) indicam um maior número de dias quentes e ondas de calor em todas as regiões 

continentais, principalmente em regiões nas quais a umidade do solo vem diminuindo.   

Eventos extremos, como a seca de 2005 no oeste e sudoeste da Amazônia, num 

cenário futuro de aumento de CO2 e diminuição de aerossóis, podem se tornar mais 

freqüentes.  

Face às perspectivas de mudanças climáticas expostas acima fica claro que os 

planejadores e gestores territoriais devem incorporar aos cenários de planejamento 

futuro as incertezas relacionadas às perspectivas de mudança nos regimes 

pluviométricos, hidrológicos e de temperatura, que, de uma forma ou de outra afetarão 

as atividades produtivas e a saúde da população. O conhecimento das fragilidades atuais 

no que diz respeito ao clima e aos seus possíveis efeitos sobre os territórios e grupos que 
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neles habitam mais expostos aos azares hidrometeorológicos é condição imprescindível 

para qualquer tipo de planejamento territorial que queira efetivamente equacionar 

questões ambientais presentes e futuras. 

No contexto da discussão sobre o desenvolvimento sustentável, a bacia 

hidrográfica é considerada como espaço preferencial de análise e planejamento 

ambiental, pois se caracteriza como um sistema onde todas as ações adotadas, sejam 

elas de natureza degradadora ou protecionista e mesmo que localizadas, se refletem em 

seu conjunto espacial. Portanto, pensar em gestão de recursos hídricos de forma restrita 

a uma porção do espaço geográfico não isenta o mesmo da interferência das áreas 

circunvizinhas, principalmente das áreas a montante, e torna a gestão vulnerável e 

ineficaz. 

O ponto focal de toda essa questão é participar no planejamento da bacia 

hidrográfica articulando-o com as suas políticas públicas de desenvolvimento 

econômico, onde a água deve ser o elemento de referência na definição das diferentes 

estratégias e na proteção ambiental. 

Outro desafio, não menos importante, é fazer com que os diferentes atores 

sociais se tornem participantes de fato, e não meros expectadores. Um estudo sério e 

abrangente da vulnerabilidade de uma bacia hidrográfica a ser utilizado como subsídio 

ao planejamento territorial pressupõe a busca de estratégias para que este não se 

restrinja a um plano técnico-científico elaborado no espaço fechado do corpo técnico, 

objetivando validá-lo, mas de garantir a verdadeira participação da população da bacia 

hidrográfica na sua consolidação e materialização na forma de propostas para ações de 

ordenamento territorial.  

Na Amazônia, a despeito das ações pontuais e areolares dos grandes projetos, 

assim como da aplicação de modelos reconhecidamente inadequados de utilização dos 
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solos, existe ainda um largo predomínio das forças e fluxos de uma natureza primária 

sobre a natureza criada ou modificada pelos homens e pela economia. 

A falta de políticas de ordenamento territorial adequadas à realidade ecológica e 

social da Amazônia Brasileira é evidente desde os grandes projetos de ocupação da 

década de 1970, como é o caso da abertura da rodovia Transamazônica, em proporções 

que praticamente não tem paralelo em qualquer parte do mundo, em termos de ausência 

de noção de escala, responsabilidade civil por propostas predatórias, e falta de 

conhecimentos efetivos da realidade física, ecológica e social da Região.  

Nos últimos anos, no entanto, esforços foram feitos no sentido do 

aprimoramento dos instrumentos de planejamento e gestão territorial, notadamente, na 

questão do Zoneamento Ecológico Econômico nos estados da Amazônia Brasileira. A 

tentativa de agregar outros parâmetros conceituais e se fazer análises mais abrangentes 

que levem a uma melhor compreensão do território e dos conseqüentes mapeamentos 

das intenções de uso constituíram-se um norteador de alguns trabalhos de zoneamento 

realizados, notadamente no Estado do Acre. A identificação e análise da vulnerabilidade 

representa assim um aporte importante de informações e conhecimento para uma nova 

concepção de planejamento territorial.  

A identificação de padrões de uso da terra, avaliação de tendências de mudanças 

de uso e cobertura do solo, análise de indicadores socioeconômicos e ambientais, 

atualmente é grandemente facilitada pela utilização dos Sistemas de Informações 

Geográficas, que permitem capturar, manipular, analisar, modelar e visualizar os dados 

geográficos de regiões, através da identificação das variáveis que interferem na 

dinâmica do território. No contexto das análises preconizadas o SIG permite análises 

que servirão de subsidio para a elaboração de cenários para o exame e direcionamento 

de ações visando a elaboração de planos para melhoria da qualidade de vida da 
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população e finalmente servir como ferramenta para orientação na tomada de decisão, 

criando um modelo prospectivo da realidade ao incorporar variáveis essenciais para as 

consultas a serem realizadas pelas administrações públicas e autarquias municipais e 

estaduais responsáveis pela implantação de políticas públicas. 

A possibilidade oferecida pelo geoprocessamento de integrar diferentes tipos de 

informações e de executar qualquer tipo de operação sobre a mesma base de dados fez 

com que a análise ambiental experimentasse nos últimos anos um grande salto 

metodológico, passando a contar com a possibilidade de considerar correlações 

espaciais, relações de causa e efeito e aspectos temporais que antes eram impraticáveis 

pelos meios tradicionais existentes  

Neste contexto de discussão sobre alguns aspectos mais relevantes que 

envolvem a vulnerabilidade de bacias hidrográficas na Amazônia, algumas questões 

gerais devem ser realçadas, conforme veremos a seguir: 

 Quais seriam os principais aspectos envolvidos na questão da 

vulnerabilidade na bacia do rio Acre, no contexto da realidade amazônica?  

  Como estruturar um modelo conceitual para abranger da melhor forma 

as questões mais representativas do tema? 

   Uma vez estabelecido que a construção de um Sistema de Informações 

é essencial para a caracterização da vulnerabilidade da bacia, quais seriam as variáveis-

chaves a compor esse modelo e, como seria feita a integração das variáveis?  

 Uma vez que as mudanças climáticas poderão exercer importante efeito 

sobre os recursos hídricos regionais, como incorporar variáveis relacionadas ao tema no 

modelo de representação ser proposto?  

 Como mensurar e incorporar questões relacionadas ao uso da terra e seus 

efeitos sobre a dinâmica dos recursos hídricos regionais nesse modelo? 
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 Como identificar de forma satisfatória e realista os aspectos 

institucionais que interferem na política de uso da terra e gerenciamento dos recursos 

hídricos na bacia e por sua vez condicionam situações de vulnerabilidade? 

A ideia da pesquisa é propor um modelo mais abrangente conceitual e 

operacionalmente para a caracterização da vulnerabilidade da bacia do rio Acre a 

eventos climáticos extremos que possa efetivamente ser de utiliadade no planejamento 

territorial.  Para que este modelo funcione é essencial a existência de um Sistema de 

Informações georreferenciadas, atualizáveis e de fácil manipulação e controle pelos 

órgãos estaduais responsáveis pelo uso da terra e dos recursos hídricos.   

De forma sintética podemos afirmar que o objetivo geral desta Pesquisa de Tese 

é propor metodologia de análise integrada de vulnerabilidade a eventos extremos na 

bacia do rio Acre.  Como objetivos específicos podemos identificar os seguintes: 

- Caracterizar a bacia do rio Acre na perspectiva socioambiental; 

- Identificar os eventos extremos mais representativos nos últimos 20 

anos; 

- Construir banco de dados espaciais da bacia do rio Acre para 

vulnerabilidade; 

- Analisar de forma integrada a vulnerabilidade aos eventos extremos na 

bacia do rio Acre frente às mudanças no uso da terra; 

- Validar estatisticamente os resultados. 

A divisão da tese em capítulos obedece uma lógica condizente com os objetivos 

propostos, ou seja, a construção de um referencial teórico-conceitual sobre 

vulnerabilidade a ser aplicado na bacia do rio Acre, a contextualização dos mecanismos 

de ordenamento territorial existentes, assim como o arcabouço jurídico-institucional que 

subsidiam as ações de políticas públicas naquela área e, finalmente, a construção de um 
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sistema de indicadores que permite a avaliação e o mapeamento de situações de maior 

ou menor vulnerabilidade no espaço da bacia hidrográfica, com ênfase no método de 

identificação das principais variáveis a serem utilizadas no contexto de uma realidade 

complexa.  

Apresenta-se a seguir, um resumo do conteúdo dos capítulos desta Tese, senão, 

vejamos: 

O capítulo 2 apresenta o conteúdo conceitual, onde se faz a revisão das 

principais linhas de pesquisa que trabalham com a vulnerabilidade e os desafios para a 

integração dos diversos domínios que envolvem a análise integrada da vulnerabilidade 

nas dimensões humanas e naturais. Serão avaliadas as tradições de pesquisas que 

antecederam os atuais estudos de vulnerabilidade e como a filiação de cada uma delas a 

uma determinada perspectiva direcionou os pontos privilegiados na análise do tema. 

A relação homem-natureza vem ao longo da existência da sociedade humana se 

modificando de acordo com a evolução e complexificação da sociedade e suas 

demandas por recursos naturais. Nos últimos séculos, principalmente a partir da 

revolução industrial e do crescimento populacional ocorrido, a pressão sobre o planeta 

se transformou em verdadeira ameaça sobre o meio natural por conta da intensificação 

do uso da terra, da água e de outros recursos naturais, principalmente minerais e 

combustíveis de origem fóssil (carvão e petróleo, principalmente). 

Os grandes problemas ecológicos atuais como a perda de florestas e 

biodiversidade, a desertificação, a depleção da camada de ozônio, o efeito estufa, a crise 

da água potável, o crescimento demográfico e a cultura consumista, a produção de 

enormes quantidades de lixo e tantos outros, resultam basicamente da superexploração 

dos recursos naturais buscando unicamente resultados imediatos sem levar em conta a 

garantia desse uso para as gerações futuras. 
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Os processos de degradação ambiental relacionados ao uso excessivo dos 

recursos naturais sejam eles o solo, a água e o ar, afetam sobremaneira os grupos 

populacionais, uma vez que a natureza e o homem são parte indissociáveis de um 

mesmo sistema que tem o planeta terra como lócus. 

Todo o processo de degradação ambiental envolve, em última instância, risco 

para a natureza e para a sociedade que nela habita. As questões relacionadas a risco 

ambiental, risco social e vulnerabilidade referentes a esses riscos emergem com toda a 

força, principalmente se for levado em conta a tendência global de crescimento 

populacional e a intensificação das atividades produtivas na sociedade globalizada que 

nós vivemos. Discutiremos a seguir questões conceituais relativas à vulnerabilidade e 

risco nas suas principais dimensões de acordo com uma perspectiva integradora. 

O capítulo 3 intitulado Instrumentos de Planejamento Ambiental no Acre 

apresenta os principais instrumentos de planejamento ambiental que influenciam a 

gestão territorial no estado do Acre. A gestão do território e a gestão dos recursos 

hídricos estão intimamente relacionadas, uma vez que as decisões que são tomadas em 

relação ao tipo de uso da terra vão ter repercussões diretas sobre o ciclo hidrológico no 

que ser refere à disponibilidade de água quantidade e qualidade. Serão analisados os 

aspectos mais relevantes do planejamento dos recursos hídricos no estado, dentro do 

contexto da política nacional dos recursos hídricos. Esta análise aborda aspectos 

jurídicos e institucionais. 

Subjacentes a esta análise também foram examinadas questões da 

implementação do Zoneamento Ecológico Econômico do estado do Acre, 

principalmente a fase II (ZEE-ACRE II), referente à definição mais pormenorizada das 

zonas indicativas para as atividades produtivas. No caso específico da bacia do rio Acre, 

por ser a área mais antropizada e onde o uso da terra já alterou significativamente os 
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parâmetros hidrológicos, sendo analisados os indicativos de uso previsto na perspectiva 

de como esses usos poderão minimizar ou agravar ainda mais os problemas já 

encontrados. 

O quarto capítulo, intitulado Caracterização Geral da Bacia do Rio Acre afirma 

que os estudos de caracterização regional representam um aporte substancial de 

informações sobre aspectos do quadro natural, demografia e economia de determinada 

região, que podem ser utilizados de forma bastante eficaz numa análise integrada que 

vise caracterizar elementos ligados à vulnerabilidade de um lugar, no caso uma bacia 

hidrográfica.  

O capítulo supracitado tem por objetivo apresentar uma visão geral da bacia do 

rio Acre no contexto de sua localização e importância no estado do Acre e na Amazônia 

Brasileira. Os aspectos lá abordados incluem tanto as informações gerais sobre a área de 

estudo nos aspectos do quadro natural, condições de vida e atividades econômicas, 

como também as principais questões que influenciam na vulnerabilidade, 

principalmente aqueles relacionados à mudança nos padrões de uso da terra e 

conseqüente mudança de paisagem das áreas anteriormente florestadas para áreas de uso 

agropastoril principalmente, e, urbano, em alguns pontos específicos. As alterações 

promovidas nas décadas recentes decorrentes da modificação das atividades econômicas 

repercutiram profundamente na paisagem da bacia do rio Acre que foi, sem dúvida, a 

área do estado do Acre mais afetada pelo processo de antropização. 

O quinto capítulo, que tem como tema a descrição dos eventos extremos na 

bacia do rio Acre descreve e analisa brevemente alguns dos eventos climáticos extremos 

na bacia do rio Acre. Naturalmente existem flutuações sazonais no regime de chuva na 

Amazônia Ocidental onde, durante o ano, o período de chuvas mais intensas (inverno 

amazônico) antecede o período de seca (verão amazônico) que acontece na área da 
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bacia do rio Acre de meados do ano até setembro. Os efeitos sobre a sociedade local, 

dessa alternância de períodos de seca e cheias vem, porém, nas últimas décadas, se 

intensificando e, em alguns anos como 2005 (grande seca) e 2006 (grandes enchentes) 

causando inúmeros prejuízos e situações de calamidade. Neste capítulo descreveremos a 

dinâmica dos eventos extremos, sua ocorrência, localização e seus impactos sobre a 

sociedade na área da bacia do rio Acre.  

Historicamente, há provas de secas extensas, e talvez muitos incêndios, 

relacionados a eventos como o El Niño tenham ocorrido na bacia Amazônica há mais de 

1.500 anos e, segundo MARENGO (2009) e tais eventos podem ter sido 

substancialmente mais graves do que os ocorridos em 1982-83 e 1997-98. O caso mais 

bem documentado de um evento de seca primitiva na Amazônia ligado ao El Niño 

ocorreu no período de 1925-26 (Sterberg 1968; 1987, e Williams et al. 2005). Em 1926, 

por exemplo, as chuvas no centro-norte da Amazônia brasileira e no sul da Venezuela 

foram cerca de 50% inferiores ao normal. Durante essa seca específica, extensos 

incêndios ocorreram na Venezuela e na área acima da bacia do Rio Negro. 

Temperaturas do ar anormalmente altas foram registradas nas cidades da Amazônia 

venezuelana e no norte do Brasil em 1925 e 1926, sendo plausível que a seca na parte 

norte da bacia do Rio Negro em 1925 também tenha contribuído para a grande seca de 

1926 devido ao esgotamento da umidade do solo. Em 2005, grandes partes do sudoeste 

da Amazônia sofreram uma das secas mais intensas dos últimos cem anos. A seca 

afetou gravemente a população humana ao longo do canal principal do rio Amazonas e 

seus tributários orientais e ocidentais, o Solimões, também conhecido como Rio 

Amazonas nos outros países da Amazônia, atingindo também o Rio Madeira e o Rio 

Acre. Os níveis fluviais chegaram aos mais baixos da história, e a navegação ao longo 
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desses rios teve que ser suspensa, isolando vilarejos e afetando o turismo e as moradias 

ao longo dos rios Solimões, Madeira, Purus e Acre.  

Todos esses exemplos mostram que os eventos extremos de seca e cheia não são 

novidade na região. Há de se registrar, porém, que seus efeitos são cada vez mais 

acentuados e potencializados, como observaremos neste capítulo. 

De acordo com os marcos conceituais estabelecidos para avaliação da 

vulnerabilidade no capitulo II foram analisados os eventos extremos na perspectiva de 

seus efeitos sobre a população e sociedade na área de estudo, tendo em vista os cenários 

de acirramento de sazonalidade em virtude tanto do aquecimento global previstos nos 

relatórios do IPCC para as próximas décadas, quanto mais especificamente, da mudança 

do uso do solo que está em curso na porção leste do território do Acre onde se localiza a 

área de estudo. 

O capítulo sexto é, por assim dizer, o coração da Tese. Este capítulo intitula-se 

Procedimentos Metodológicos e Resultados Obtidos para a Análise Integrada da  

Vulnerabilidade na Bacia do  Rio Acre. Neste capítulo é ressaltado que um estudo de 

análise ambiental integrado visando caracterizar a vulnerabilidade de uma bacia 

hidrográfica deve essencialmente considerar o entendimento dos diversos componentes 

da natureza e sua relação com a sociedade. Esse entendimento, contudo, não deve ser 

pautado em análises setoriais, mas considerar as relações mútuas de dependência 

estabelecidas entre os componentes. Sendo assim, os aspectos metodológicos descritos 

neste capítulo elucidarão questões operacionais de como foi desenvolvido o modelo de 

análise integrada mediante a compatibilização de base de dados de aspectos naturais, 

sociais e econômicos em uma unidade de análise em comum.  

São feitas alguma referencias a autores que trabalham com modelagem 

ambiental nos aspectos da vulnerabilidade como Degg (1992) e Christofoletti (2001), 
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que asseguram ser o reconhecimento das áreas de risco diretamente relacionado aos 

estudos de efeitos dos impactos ambientais e a vulnerabilidade das organizações 

socioeconômicas. Neste viés, a vulnerabilidade socioambiental reflete o grau de 

exposição (de determinado ambiente e/ou organização social) a diferentes fatores que 

podem acarretar efeitos adversos, tais como impactos e riscos, derivados ou não das 

atividades socioeconômicas (SANTOS e SOUZA, 2006), envolvendo, portanto, uma 

série de aspectos de ordem física, ambiental técnica, econômica, social, política dentre 

outras (VEYRET, 2007). 

É explicado no capítulo que para caracterizar a vulnerabilidade socioeconômica 

utilizou-se como modelo os procedimentos metodológicos do Zoneamento Ecológico e 

Econômico (ZEE) desenvolvidos por Becker e Egler (1996), que por sua vez é 

considerada pelo Governo Federal.como diretriz metodologia para a Amazônia Legal. O 

ZEE inclui o conjunto de informações do meio físico, utilizado por Crepani et alii 

(1977) e o conjunto de informações de socioeconômicas, sugerido por Becker e Egler 

(1996).  

Os estudos para desenvolvimento do modelo de vulnerabilidade para bacia do 

Rio Acre, partem da análise 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, que permitiram a avaliação das mudanças ocorridas neste período, além de 

documentos que compõem o banco de dados do Zoneamento Ecológico Econômico do 

Acre - II fase (2006), dentre os quais se destacam os mapas de Unidades de Paisagem 

Biofísica e de Vulnerabilidade Natural dentre outros documentos da bibliografia 

disponível. 

Por fim, no capítulo das considerações finais são discutidas algumas questões 

que merecem destaque, relacionadas ao mapa síntese da vulnerabilidade, principalmente 
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alguns possíveis aprimoramentos relacionados, em sua maioria, à indisponibilidade de 

informações mais detalhadas sobre a realidade local, principalmente, no que se refere ao 

refinamento de parâmetros meteorológicos e hidrológicos. Da mesma forma, são 

realizadas algumas considerações sobre a fragilidade da rede de informações, que, 

muitas vezes reflete uma estrutura institucional frágil, que reforça, em muitos casos, 

situações de vulnerabilidade não só na bacia do rio Acre, mas em vastas porções da 

Amazônia Brasileira.  
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1 – VULNERABILIDADE 

 

1.1 – Introdução 

 

 Este capítulo faz uma revisão das principais linhas de pesquisa que trabalham 

com a vulnerabilidade e os desafios para a integração dos diversos domínios que 

envolvem a análise integrada da vulnerabilidade nas dimensões humanas e naturais. 

Serão avaliadas as tradições de pesquisas que antecederam os atuais estudos de 

vulnerabilidade e como a filiação de cada uma delas a uma determinada perspectiva 

direcionou os pontos privilegiados na análise do tema. 

A relação homem-natureza vem ao longo da existência da sociedade humana se 

modificando de acordo com a evolução e complexificação da sociedade e suas 

demandas por recursos naturais. Nos últimos séculos, principalmente a partir da 

revolução industrial e do crescimento populacional ocorrido, a pressão sobre o planeta 

se transformou em verdadeira ameaça sobre o meio natural por conta da intensificação 

do uso da terra, da água e de outros recursos naturais, principalmente minerais e 

combustíveis de origem fóssil (carvão e petróleo, principalmente). 

Os grandes problemas ecológicos atuais como a perda de florestas e 

biodiversidade, a desertificação, a depleção da camada de ozônio, o efeito estufa, a crise 

da água potável, o crescimento demográfico e a cultura consumista, a produção de 

enormes quantidades de lixo e tantos outros, resultam basicamente da super exploração 

dos recursos naturais buscando unicamente resultados imediatos sem levar em conta a 

garantia desse uso para as gerações futuras. 

Os processos de degradação ambiental relacionados ao uso excessivo dos 

recursos naturais sejam eles o solo, a água e o ar, afetam sobremaneira os grupos 
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populacionais, uma vez que a natureza e o homem são partes indissociáveis de um 

mesmo sistema que tem o planeta terra como lócus. 

Todo o processo de degradação ambiental envolve, em última instância, risco 

para a natureza e para a sociedade que nela habita. As questões relacionadas a risco 

ambiental, risco social e vulnerabilidades referentes a esses riscos emergem com toda a 

força, principalmente se for levado em conta a tendência global de crescimento 

populacional e a intensificação das atividades produtivas na sociedade globalizada que 

nós vivemos. Discutiremos a seguir questões conceituais relativas à vulnerabilidade e 

risco nas suas principais dimensões de acordo com uma perspectiva integradora. 

 

 

1.2 - Risco Ambiental:Conceituação Geral de Risco 

 

A discussão dos aspectos mais relevantes da vulnerabilidade requer, 

necessariamente, o estabelecimento de alguns marcos conceituais sobre a questão dos 

riscos, nas suas mais variadas dimensões, uma vez que as primeiras perguntas feitas 

quando se começa algum debate sobre a vulnerabilidade são: vulnerabilidade a que? 

Vulnerabilidade de quem? Vulnerabilidade aonde? Por que existe vulnerabilidade? 

Assim, a primeira parte deste capítulo constitui-se no estabelecimento de marcos 

teóricos/conceituais sobre risco, os quais servirão de subsídio para a discussão sobre o 

tema vulnerabilidade e seus desdobramentos. 

A abordagem dos riscos ambientais está vinculada a importantes temas 

intensamente debatidos no meio acadêmico, como a questão da interdisciplinaridade e 

do papel da ciência e da tecnologia no mundo atual. De maneira geral, o estudo dos 

riscos ambientais apresenta vinculação com a temática local/regional/global, com 
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grande potencial para a aplicação em estudos das escalas dos fenômenos e as formas de 

representação espacial dos riscos. Neste sentido, é de fundamental importância tornar 

aplicável um conceito de risco que possua uma definição aceita cientificamente e 

baseada na bibliografia internacional. 

 

 

1.2.1 - Conceitos de Risco 

 

Os conceitos de risco têm sido utilizados em diversas ciências e ramos do 

conhecimento e adaptados segundo os casos em questão. Nessas situações, 

freqüentemente, o termo riscos é substituído ou associa-se a potencial, susceptibilidade, 

vulnerabilidade, sensibilidade ou danos potenciais. Dagnino e Carpi Jr (2007) 

consideram o risco como a probabilidade de que um evento – esperado ou não esperado 

– se torne realidade. A idéia de que algo pode vir a ocorrer, já então configura um risco. 

Segundo a definição utilizada pela GTZ (2008) o risco é a probabilidade de 

perdas e danos ocasionados pela interação de um perigo com uma situação de 

vulnerabilidade em uma unidade social. Estes dois fatores de risco são interdependentes 

e não existe perigo sem vulnerabilidade e vice-versa.  

A literatura sobre riscos é bastante vasta, e compreende várias áreas do 

conhecimento, fazendo com que a gama de definições do risco também seja grande, e 

por vezes confusa. A palavra risco tem suas raízes nas transações comerciais marítimas, 

tendo sido empregada em uma variedade de contextos (Lieber & Lieber, 2002). Ao 

longo do tempo o sentido da palavra foi sendo adaptado até chegar na atual denotação, 

geralmente negativa, como sinônimo de perigo (Lieber & Lieber, 2002). Mas perigo e 

risco são conceitos diferentes e ao mesmo tempo complementares. Perigo é considerado 
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como uma circunstância que pode causar dano, perda ou prejuízo ambiental, humano, 

material ou financeiro, e risco como sendo a probabilidade (ou freqüência) esperada de 

ocorrência dos danos, perdas ou prejuízos conseqüentes da consumação do perigo. 

Levantamentos recentes, como os realizados por Marandola Junior e Hogan 

(2004) e por Veyret (2007), por exemplo, sugerem que a disputa por um conceito 

unificador para trabalhar com os problemas e alterações ambientais abrange muitos 

termos, tais como riscos, acidentes, áleas (do inglês, hazard), desastres, etc. Muitas 

vezes, no entanto, são utilizados nomes diferentes para tratar ou designar as mesmas 

coisas. 

Marandola Jr. e Hogan (2004) fazem uma alusão à visão francesa sobre os 

riscos, principalmente aquela encontrada nos trabalhos de Monteiro (1991): 

Os franceses, conforme mostra Carlos A. de F. Monteiro, optaram por utilizar o 

termo risco como tradução de hazard, assim como os espanhóis. Esta escolha se justifica 

para o autor na medida que o risco considera os componentes antropogênicos e a noção 

de „possibilidade de perigo‟. Indo mais a fundo na etimologia da palavra, Monteiro 

(1991: 10) argumenta ainda que risco está ligado aos termos latinos risicu e riscu, 

ligados por sua vez a resecare, que significa „cortar‟. Neste caso, o autor encara este 

sentido apropriado ao hazard, pois este significa uma ruptura numa continuidade, como 

um risco, contendo a idéia de corte-ruptura, como, por exemplo, „[...] numa seqüência 

de estados atmosféricos que se bifurcasse ou dirigisse a outras trajetórias menos 

prováveis ou inesperadas‟. 

A definição de risco dentro de uma perspectiva de corte ou ruptura é adotada por 

alguns autores, como Lima e Silva et al. (1999, p. 243), que consideram estar o risco 

ambiental associado a acidentes, isto é, a eventos inesperados que ocorrem no ambiente. 

A natureza probabilística dos eventos ambientais reforça mais ainda a dificuldade de 
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predição de fenômenos que envolvem situações de risco, muito embora os efeitos 

afetem, cada vez mais, diversos grupos sociais, persistindo assim a dificuldade em 

determinar se ocorrerá um evento previsto ou não: O risco ambiental não pode ser 

entendido assim numa perspectiva cartesiana de certeza absoluta dos fatos que conduza 

necessariamente a um resultado prognosticado. Por isso, falar sobre riscos, no campo 

ambiental, tem sempre o caráter de um alerta que mobiliza os diferentes atores atingidos 

na forma de convencimento, mobilização e argumentação baseado na perspectiva de 

cada indivíduo o grupo sobre o ambiente que o cerca. 

Muito embora questões de percepção individual sejam importantes, alguns 

autores como Di Giulio (2006, p. 48) revelam que a maior parte dos estudos de risco 

está preocupada com a escala coletiva. Provavelmente este seja o reflexo de uma 

abordagem sobre os riscos que dedica grande atenção para a política, a comunicação e a 

cultura. Admitindo assim, a probabilidade como o mecanismo de funcionamento do 

risco, poderíamos partir em direção a uma classificação. Poderíamos dizer que o risco se 

apresenta em situações ou áreas em que existe a probabilidade, susceptibilidade, 

vulnerabilidade, acaso ou azar de ocorrer algum tipo de ameaça, perigo, problema, 

impacto ou desastre. Segundo Amaro (2005, p. 7), “o risco é, pois, função da natureza 

do perigo, acessibilidade ou via de contacto (potencial de exposição), características da 

população exposta (receptores), probabilidade de ocorrência e magnitude das 

conseqüências”. Em outras palavras, o mesmo autor (AMARO, 2005, p. 8) expõe a face 

premonitória sobre a análise de riscos dado que “embora as definições e interpretações 

sejam numerosas e variadas, todos reconhecem no risco a incerteza ligada ao futuro, 

tempo em que o risco se revelará”. 
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Num esforço de generalização e classificação, podemos destacar os quatro tipos 

gerais de risco que aparecem em destaque na literatura sobre o tema: os riscos naturais, 

os riscos tecnológicos, os riscos sociais e os riscos ambientais. 

O risco natural é a denominação preferida para fazer referência àqueles riscos 

que não podem ser facilmente atribuídos ou relacionáveis à ação humana. Rebelo 

(2003) apresenta a seguinte tipologia de riscos naturais: riscos tectônicos e magmáticos; 

riscos climáticos; riscos geomorfológicos, os mais típicos, tais quais ravinamento, de 

movimentações de massa, como desabamento ou deslizamento e outros riscos 

geomorfológicos como os decorrentes da erosão eólica e do descongelamento de neves 

de altitude e os riscos hidrológicos.  

Sobre risco tecnológico devemos destacar que, segundo Sevá Filho (1988, p. 

81), a abordagem desse tipo deve levar em conta três fatores indissociáveis: o processo 

de produção (recursos, técnicas, equipamentos, maquinário); o processo de trabalho 

(relações entre direções empresariais e estatais e assalariados); e a condição humana 

(existência individual e coletiva, ambiente). Equivale a dizer, grosso modo, que, onde 

pelo menos um desses fatores for encontrado, haverá risco tecnológico ou a 

probabilidade de um problema causado por ele. Segundo Vieillard-Baron (2007, p. 

276), devido ao caráter bastante abrangente do termo social, pode-se qualificar como 

risco social a maior parte dos riscos, “quer nos atenhamos às suas causas sociais, quer 

atentemos para suas conseqüências humanas”. Nesse sentido, o autor (VIEILLARD-

BARON, 2007, p. 279) distingue dois tipos de riscos principais que podem afetar ou 

serem afetados pelos riscos sociais e a sociedade humana: são os chamados riscos 

endógenos, relacionados aos elementos naturais e às ameaças externas, como 

terremotos, epidemias, secas e inundações; e os riscos exógenos, relacionados 

diretamente ao produto das sociedades e às formas de política e administração adotadas, 
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como o crescimento urbano e a industrialização, a formação de povoamentos e a 

densidade excessiva de alguns bairros. Ainda sobre os riscos sociais, na interpretação de 

Vieillard-Baron (2007, p. 279), e na tentativa de reforçar transdisciplinar que a 

abordagem dos riscos carece, podemos afirmar que: 

A avaliação dos riscos sociais implica numa análise de uma gama enorme de 

atores e resultam da combinação de um grande número de variáveis, particularmente 

difíceis de serem consideradas ao mesmo tempo. A capacidade de entendimento dos 

especialistas para descrever os riscos e contribuir para a formação de políticas de 

prevenção, requer o domínio de vários campos do conhecimento como a geografia física 

e humana, da história, das ciências sociais e políticas, do direito e da psicossociologia. 

No que se refere à classificação e análise dos diferentes tipos de risco, Lima e 

Silva et al. (1999) apontam que, dependendo do tipo de análise de risco realizada vão 

ser privilegiadas uma ou outra dimensão do tema. Numa proposta de classificação 

proposta pelos autores (op.cit) existiriam as seguintes definições: 1) Análise de Risco: 

análise somente dos riscos físicos, não considerando aspectos financeiros; 2) Análise de 

Risco Ambiental: avaliação dos riscos que as atividades humanas impõem ao ambiente; 

3) Análise de Risco Ecológico: riscos às espécies ou ecossistemas; 4) Análise de Risco 

Humano: vinculado à área de saúde pública ou à toxicologia, enfatizando a 

probabilidade de efeitos indesejados à saúde humana, em função da incorporação de 

substâncias tóxicas; e 5) Análise de Risco Tecnológico Acidental: usado na área 

industrial e militar, destinado a avaliar danos ao homem. 

A perspectiva defendida no presente trabalho priorizará o termo risco ambiental, 

pois entende-se que as situações de risco não estão desligadas do que ocorre em seu 

entorno – o ambiente, em seu sentido amplo – seja o ambiente natural, seja o construído 

pelo homem (social e tecnológico). Assim, o risco ambiental torna-se um termo 
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sintético que abriga os demais, sem que eles sejam esquecidos ou menosprezados. De 

acordo com a conceituação de Veyret (op.cit.), os riscos ambientais “resultam da 

associação entre os riscos naturais e os riscos decorrentes de processos naturais 

agravados pela atividade humana e pela ocupação do território”. Para sintetizar, o 

importante é perceber que, apesar dos conceitos e suas definições, a utilização dos 

riscos como sinalizador de problemas ambientais é a convicção de que, ao falarmos em 

risco, estamos direta ou indiretamente falando do ser humano individualmente ou em 

sociedade.  

A noção de vulnerabilidade, que se associa à de risco, tem sido também matéria 

de discussão, com destaque para as considerações realizadas por Rebelo (2003), para 

quem, existe uma confusão entre os termos utilizados para tratar de riscos e 

vulnerabilidades. Enquanto os franceses optaram pela idéia de “aleatório” (aléa), os 

anglo-saxónicos preferiram a de “acaso” ou “casualidade” (hazard); ao passo que alguns 

espanhóis, italianos e portugueses, para exprimir a idéia de ameaça preferiram as 

palavras peligrosidad, pericolosità e “perigosidade”, respectivamente. Entretanto, 

Rebelo (op.cit.) considera que existe um ponto de confluência: 

“Independentemente das palavras utilizadas, está, na prática, aceite, por quase 

todos os que se dedicam a este tipo de estudos, que o risco é, então, o somatório de algo 

que nada tem a ver com a vontade do homem (aleatório, acaso, casualidade ou 

perigosidade), com algo que resulta da presença direta ou indireta do homem, ou seja, a 

vulnerabilidade.” 

Este mesmo autor explica que existe uma “fórmula do risco”, onde o risco seria 

o somatório de uma variável aleatória (A) com outra resultante da presença direta ou 

indireta do homem (V), ou seja, R=A+V (para os autores de língua francesa) ou R=H+V 

(para os autores de língua inglesa). Ele afirma, ainda que, recentemente, porém, começa 
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a encontrar-se, com alguma frequência, uma “fórmula do risco” que valoriza mais a 

vulnerabilidade para a mesma importância do aléa ou hazard, multiplicando e não 

somando: R=A.V ou R=H.V. Rebelo (op.cit.) acrescenta ainda outra perpectiva que 

deixa a questão em aberto, como é o caso de Dauphiné (2001), quando diz que “Risco = 

F (aléa, vulnerabilidade), onde F é uma relação que depende do problema analisado. 

Tais fórmulas de risco constituem opções metodológicas que podem ser 

utilizadas em inúmeros casos, conforme as características geográficas de cada local e do 

tema que se quer abordar e são importantes na medida em que clarificam o papel da 

vulnerabilidade na constituição geral do risco potencial. Com maior ou menor 

importância, a vulnerabilidade está sempre presente e, por conseguinte, o risco também. 

A vulnerabilidade é intrínseca à noção de risco e quase não vemos a necessidade de 

falar em “aleatório”, “acaso”, “casualidade” ou “perigosidade”. Qualquer das fórmulas 

acima referidas deixa de ter importância e só por uma questão de metodologia elas 

poderão aceitar-se - trata-se de garantir um modo de assumir a existência de diversos 

graus de vulnerabilidade (por exemplo, muito pequena, pequena, média, grande ou 

muito grande). 

 

 

1.3 – Para Entender o Termo Vulnerabilidade 

 

Feitas as considerações iniciais sobre o risco e sua relação com a 

vulnerabilidade, cabe agora um exame mais aprofundado dos conceitos sobre 

vulnerabilidade que é o cerne deste capítulo. 

O termo vulnerabilidade é freqüentemente empregado nos trabalhos da área de 

Geociências, estando especialmente associado a desastres e incidência de fenômenos 
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naturais. Ainda que dentro desse contexto refira-se a uma aplicação geral, percebe-se 

que esse termo possui significado amplo, e sob uma ótica fundamental, não existe um 

consenso em torno de sua conceituação, existindo pontos convergentes e divergentes 

acerca de seu significado. Adiante, seguem algumas definições e noções do conceito de 

vulnerabilidade, revisadas a partir de bibliografias com ênfase em regiões costeiras, 

tema pertinente ao objeto da presente proposta. 

Na língua portuguesa, vulnerabilidade refere-se a vulnerável, que por sua vez, 

significa o lado fraco de um assunto ou questão, ou o ponto em que alguém pode ser 

atacado ou ferido (FERREIRA, 1995). No dicionário de língua inglesa Webster 

(MOREHEAD & MOREHEAD, 1995), esse termo é considerado como sinônimo de 

suscetibilidade, correspondendo à capacidade de ser afetado ou vulnerado.  

A menção utilizada pelas Nações Unidas na ISDR (International Strategy for 

Disaster Reduction - 2002) define que “Vulnerabilidade reflete o estado das condições 

físicas, socioeconômicas e ambientais, individuais e coletivas, as quais são 

continuamente influenciadas por atitudes, comportamentos culturais, socioeconômicos e 

política no contexto individual, familiar, comunitária e nação”. 

Conforme a ISDR (op. cit), o conceito de vulnerabilidade foi utilizado pelos 

primeiros engenheiros em referência aos níveis de resistência de materiais, desenhos e 

valores de edificações frente a terremotos, ação do vento e da água. A partir da década 

de 80, o conceito passou a ser utilizado, a princípio, em relação ao impacto de desastres, 

e posteriormente, na localização desses impactos, fazendo menção a fenômenos e 

eventos naturais e/ou antrópicos. Os autores afirmam que tal evolução ampliou o 

alcance do conceito para incluir as questões de natureza socioeconômica e ambiental. 

Klein & Nicholls (1999) elaboraram uma proposta síntese, desenvolvendo um 

arcabouço sistêmico para definir a vulnerabilidade costeira à elevação do nível do mar, 
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iniciando pela divisão entre vulnerabilidade natural e socioeconômica. Os autores 

afirmam que ocorre uma clara interação entre os subsistemas, porém, para analisar a 

vulnerabilidade socioeconômica deve-se conhecer a vulnerabilidade do sistema natural, 

o qual pode ser subdividido em três propriedades: Suscetibilidade - potencial de ser 

afetado pelo fenômeno em questão; Resistência - Habilidade de resistir ao impacto do 

fenômeno em questão; e Resiliência - Velocidade de recuperação após impacto do 

fenômeno em questão.  

A fragmentação da abordagem da vulnerabilidade reflete, muitas vezes a 

perspectiva da filiação teórica e da própria formação acadêmica dos autores que 

trabalham com o tema. De qualquer forma, a complexidade das abordagens sejam elas 

realizadas por especialistas nas áreas de ciências sociais, ecologia ou economia, entre 

outros guarda o traço comum original de tratarem um tema que tem a ver com a 

exposição de populações ou indivíduos a situações de risco ou perigo e seus efeitos 

relacionados o que faz necessária uma perspectiva holística e integrada, sem a qual a 

análise pode se revelar incompleta ou parcial. 

No item a seguir examinaremos com mais detalhamento como alguns autores 

filiados às ciência sociais abordaram a vulnerabilidade.  

 

 

1.4 – Abordagens da Vulnerabilidade Social e Econômica 

 

O termo vulnerabilidade tem sido bastante empregado nos últimos anos, 

expressando distintas perspectivas de interpretação. Wisner (1998) analisa o conceito 

sob a perspectiva da vulnerabilidade que as pessoas/populações podem apresentar em 

caso de exposição a acidentes extensivos, como terremotos. O autor aponta que a 
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vulnerabilidade e a capacidade são lados de um mesmo processo, pois a primeira está 

intimamente relacionada à capacidade de luta e de recuperação que o indivíduo pode 

apresentar. Argumenta, ainda, que o nível socioeconômico, a ocupação e a 

nacionalidade também se relacionam a esse processo, pois repercutem sobre o acesso à 

informação, aos serviços e à disponibilidade de recursos para a recuperação, os quais, 

por sua vez, potencializam ou diminuem a vulnerabilidade.  

Dilley e Boudreau (2001) empregam o termo na área de nutrição, definindo-o 

como a possibilidade de sofrer danos e a capacidade para o seu enfrentamento. Nessa 

abordagem, defende-se a necessidade de se identificar: quem, por que e em que nível os 

grupos são vulneráveis, isto é, os atores, as causas e o grau de vulnerabilidade que esses 

indivíduos ou grupos apresentam. 

Numa outra perspectiva, Kalipeni (2001) aponta que Watts e Bohle, em 1993, 

propuseram uma estrutura tripartite para constituir uma teoria sobre a vulnerabilidade, 

que consiste em entitlement, empowerment e política econômica. A vulnerabilidade é 

definida na intersecção desses três poderes, sendo que entitlement refere-se ao direito 

das pessoas; empowerment, o empoderamento, que se refere à sua participação política 

e institucional; e a política econômica, se refere à organização estrutural-histórica da 

sociedade e suas decorrências.  

De acordo com a definição do PNUMA das Nações Unidas, vulnerabilidade é a 

condição determinada por fatores ou processos físicos, sociais, econômicos e ambientais 

que aumentam a susceptibilidade aos impactos de desastres (UNDP, 2004). 

Geralmente os estudos de vulnerabilidade estão filiados a duas visões distintas 

do ponto de vista teórico-metodológico: a visão de quem é afetado e a perspectiva da 

região afetada, a última que se referindo prioritariamente ao ambiente vulnerável. A 

grande questão que emerge inicialmente é sobre o foco da questão. Estamos falando das 
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pessoas que são afetadas (demografia) ou no espaço onde os eventos acontecem 

(geografia)? 

Podemos encontrar diferentes soluções e aportes teórico-metodológicos para o 

estudo de tais fenômenos, que, para alguns autores (HOGAN; MARANDOLA Jr., 

2005; MARANDOLA Jr.; HOGAN, 2006b) podem ser ligados a uma tradição de 

análise sociológica, que se relaciona aos estudos sobre a pobreza, e outra linha que é 

herdeira das primeiras preocupações modernas com os impactos do ambiente sobre a 

sociedade, mais geográfica, ligada aos perigos naturais e que, mais recentemente, se 

configuraram enquanto questão ambiental. 

Marandola (2009) afirma que embora não haja um corte necessariamente 

disciplinar nessa leitura, a influência de uma abordagem que prioriza os fatores 

ecológicos e espaciais é mais evidente entre os segundos, enquanto as estruturas sociais 

são preponderantes entre os primeiros. Para ele, o resultado são duas abordagens da 

vulnerabilidade que se distanciam ou se tocam em certos pontos, priorizando um e outro 

ângulo: vulnerabilidade ambiental ou do lugar e vulnerabilidade social ou 

sociodemográfica. 

Na caracterização da vulnerabilidade socioeconômica, em geral, se trabalha uma 

abordagem qualitativa a partir da Geografia Humanista e Cultural, de filiação 

fenomenológica, como arcabouço teórico-metodológico no estudo da vulnerabilidade 

(ENTRIKIN, 1980; HOLZER,1996; BONNEMAISON, 2005), o que coloca a 

experiência dos fenômenos como foco principal, encarando a experiência espacial como 

a principal mediação do indivíduo com o ambiente (TUAN, 1983). Neste caso, o 

ambiente é entendido de forma ampla, incluindo o mundo de significados onde a pessoa 

está inserida, desde as esferas mais imediatas (família, grupo, bairro, cidade) até as mais 

distantes (país, etnia, mundo). Este perspectiva que busca interligar as esferas sociais a 
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partir da experiência, permite abordar as questões por uma ótica diferente que não 

privilegia diretamente nem o ambiente nem a sociedade, mas a relação entre ambos. 

Esse parece ser, atualmente, um dos grandes desafios postos aos estudos de população e 

ambiente (LUTZ; PRSKAWETZ; SANDERSON, 2002). 

Nos estudos populacionais, essa pergunta se direciona a grupos demográficos 

que estão sujeitos a determinados perigos, ou seja, as “populações em situação de 

risco”. Estes podem estar relacionados às características da dinâmica demográfica ou à 

sua situação socioeconômica, ligadas ao ciclo de vida das pessoas, à estrutura familiar 

ou aos aspectos migratórios do grupo. O campo de população e ambiente acrescentou a 

dimensão espacial à problemática, considerando a posição e a situação (relacionais e 

relativas) componentes dos elementos que produzem perigos ou que fornecem 

condições de enfrentá-los. Neste caso, percebe-se, claramente, a influência de uma 

abordagem ecológica, que entende o meio como um conjunto físico-social que 

influencia e é influenciado pela população, e, de outro, a presença de postulados 

materialistas, que concebe a relação sociedade-natureza como uma construção dialética 

pautada pela produção contraditória e desigual do espaço e da sociedade.  

Na sociologia urbana, estudos ecológicos tratam da relação população ambiente 

há praticamente um século, influenciados pelas contribuições da chamada Escola de 

Chicago (PARK; BURGESS; McKENZIE, 1925; BURGESS; BOGUE, 1964; SHORT, 

1971). Nesses estudos, a importância da localização e da posição relativa é trazida para 

o estudo social na medida em que revelam ou promovem relações e posições ecológicas 

que tanto expressam uma organização quanto favorecem uma situação.  

Os estudos que procuravam mensurar situações de pobreza e privação derivam, 

em grande parte, da sociologia urbana americana que deu atenção ao exame detalhado 

de como as comunidades se organizavam para enfrentar situações econômicas e sociais 
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adversas ou mesmo na explicação da pobreza e de outros fatos sociais 

(BLOKLAND,2003).    

A caracterização de situações de vulnerabilidade socioeconômica, segundo a 

perspectiva das ciências sociais envolve, portanto, aspectos qualitativos, ou seja, 

qualidades intrínsecas (do lugar, das pessoas, da comunidade, dos grupos demográficos) 

e os recursos disponíveis (na forma de ativos) que podem ser acionados nas situações de 

necessidade ou emergência.
2
 

A capacidade de resposta e de adaptação dos grupos sociais aos perigos e riscos 

que correm chama ao debate um conceito utilizado tanto para a vulnerabilidade social 

quanto para a vulnerabilidade natural, que é o conceito de resiliência, um dos conceitos 

fortes que surgiram na década de 1990 nos estudos sobre a vulnerabilidade. 

Originalmente trazido da psicologia e estudo de populações expostas a riscos sociais, a 

Resiliência é um conceito relacionado à adaptação e consiste em variações individuais 

em resposta aos fatores de risco (Rutter, 1996). 

Para Garmezy (1996), resiliência pode ser definida a partir da compreensão das 

conseqüências da exposição de adultos e crianças a fatores de risco: alguns podem 

desenvolver problemas, outros podem superar as adversidades, adaptando-se ao 

contexto. Neste contexto a Vulnerabilidade poderia se referir a uma predisposição 

individual que potencializa os efeitos de um estressor (Garmezy & Masten, 1994). Ao 

contrário da resiliência, vulnerabilidade caracteriza-se por respostas mal-adaptadas que 

resultam em conseqüências negativas para o desenvolvimento normal de uma sociedade 

(Zimmerman & Arunkumar, 1994).  

                                                 
 Em relação a construção do conceito de vulnerabilidade social ligada à capacidade de autoproteção da sociedade, 

Marandola Jr, E. e Hogan, D.J. (2009, op.cit.) afirmam que: “Assim, tanto o contexto social quanto o geográfico 
possuem atributos que fornecem elementos para pessoas e lugares estabelecerem seus sistemas de proteção. A 
relação entre o coletivo (o que não está ao alcance direto da intervenção individual, pois é produzido socialmente e 
historicamente) e o particular (aquilo que as pessoas e lugares podem construir de forma direta) é uma chave 
importante para compreender o desenho das diferentes vulnerabilidades”; 
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Interagindo com os fatores de risco encontram-se os fatores de proteção, que se 

distinguem como características potenciais na promoção de resiliência. Garmezy e 

Masten (1994) identificaram três fatores de proteção a indivíduos ou grupo de pessoas 

(1) características individuais, como auto-estima, inteligência, capacidade para resolver 

problemas e competência social; (2) apoio afetivo transmitido pelas pessoas da família, 

através de um vínculo positivo com os cuidadores; (3) apoio social externo, provido por 

outras pessoas significativas, como escola, igreja e grupos de ajuda. O conjunto destes 

fatores, em situações de stress, serve como um recurso que auxilia o indivíduo a 

interagir com os eventos de vida e conseguir bons resultados, evitando conseqüências 

negativas. Neste sentido, a competência social é vista como um fator de proteção para o 

indivíduo, pois está relacionada com a capacidade para uma adaptação favorável 

(Cecconello, 1999).  

A vulnerabilidade também é conceituada, por alguns autores da área de 

demografia como um conjunto de características sociodemográficas de domicílios ou 

indivíduos que limitam a acumulação de recursos.  Segundo Vignoli (2000), esta 

associação de características desfavoráveis possui relação com outras manifestações de 

desvantagem social e podem ser captadas por levantamentos censitários.  

Vinoli (op.cit.) afirma que as desvantagens sociais podem ser definidas como 

aquelas condições sociais que afetam negativamente o desempenho de comunidades, 

lugares e pessoas. Sinteticamente corresponderiam a menor acesso (conhecimento e/ou 

disponibilidade) e capacidade de gestão dos recursos e das oportunidades que a 

sociedade disponibiliza para o desenvolvimento de seus membros. As manifestações de 

desvantagem podem ser causadas pela segmentação socioeconômica, por exemplo, 
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pelas diferenças de rendimento entre pessoas e grupos sociais
3
. Em particular, torna-se 

claro que a pobreza – em quaisquer de suas manifestações (condições de vida precárias, 

necessidades básicas insatisfeitas, renda insuficiente para o consumo básico) – constitui 

um fator de desvantagem social, pois, desde o início de sua vida, os pobres se vêem 

limitados a ascender aos circuitos por onde fluem os recursos culturais e de informação, 

não contam com recursos para alavancar um processo de acumulação e são 

constantemente submetidos a pressões de várias naturezas, inclusive eventos climáticos 

extremos. 

A desvantagem social também pode ser causada pela estigmatização ou 

marginalização devido a causas étnicas, territoriais ou socioculturais; com uma alta 

probabilidade dos grupos desfavorecidos por essas causas também estarem em 

desvantagem nos aspectos socioeconômicos. De qualquer forma, a desvantagem social 

atinge a grupos que não contam com estruturas institucionais adequadas para resolver os 

assuntos específicos da vida em comunidade ou para enfrentar os desafios lançados pelo 

modo de vida atual. Numa perspectiva mais local, os indivíduos nascidos em unidades 

domésticas frágeis ou vulneráveis, com pouca estabilidade e culturalmente pouco 

estimulantes experimentam uma série de desvantagens que se perpetuam praticamente 

por toda a vida (Cherlin, 1999; Bumpas, 1990). 

A partir do final dos anos de 1990 alguns autores começaram a destacar o papel 

da vulnerabilidade como geradora de desvantagem social (Moser, C., 1998).  Segundo 

essa linha teórica que começou a tomar corpo, a noção de vulnerabilidade permitiria 

                                                 
3
 Em um estudo longitudinal realizado nos Estados Unidos (Duncan, G. et allii, 1998) se comprovou que as condições 

de pobreza durante a infância acarretam um efeito muito significativo sobre as oportunidades de vida das crianças. 
No caso americano, esta relação tem algumas especificidades que os autores resumem da seguinte maneira: “An 
important stylized fact in the recent literature is that famlily income hás much stronger associations with 
achievement and ability-related outcomes for children than with measures of health and behaviour” (p.420). 
Certamente, tal conclusão não se aplica automaticamente aos países latinos-americanos, embora alguns indícios 
(como a redução da mortalidade infantil  entre os grupos de menor renda, sem necessariamente haver aumento de 
renda) assinala que tal fato possa já estar ocorrendo. De qualquer forma, os mecanismos pelos quais os níveis de 
rendimento têm impacto maior sobre o rendimento escolar do que sobre o comportamento em geral dos 
estudantes é um assunto ainda controverso. 
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aproximações mais dinâmicas, por meio das quais seria factível antecipar riscos de 

danos materiais ou humanos, assim como, numa perspectiva inversa, potencialidades de 

reforço ou adaptação. Esta abordagem seria válida tanto para indivíduos como para 

grupos pequenos, comunidades, segmentos sociais e até mesmo para a unidade nacional 

como um todo. De toda a forma, o debate sobre a vulnerabilidade e sua relevância 

ganhou evidência e, segundo Pizarro (2001), por se tratar de um conceito complexo e 

ainda relativamente novo, apresenta várias interpretações que nem sempre são coerentes 

entre si.  

As discussões sobre as desvantagens sociais ganham relevância na corrente de 

alguns autores que analisam como essas desvantagens como fatores estruturais que 

podem se agravar de forma marcante com a insurgência de fenômenos naturais como 

secas e enchentes afetando sobremaneira esses grupos previamente em desvantagem 

(SEN, 1981,1984).  

Acselrad (2006) estabelece de a relação entre a noção de risco e a da 

vulnerabilidade afirmando que deve-se examinar a articulação das condições que 

favorecem a suscetibilidade de sujeitos a agravos. Sobre este ponto ele faz referência a 

Ayres (1997) que afirmou: “Enquanto com a noção de risco buscou-se „calcular a 

probabilidade de ocorrência‟ de um agravo em um grupo qualquer com determinada 

característica, „abstraídas outras condições intervenientes‟, com a noção de 

vulnerabilidade procura-se „julgar a suscetibilidade‟ do grupo a esse agravo, “dado um 

certo conjunto de condições intercorrentes”. 

Segundo Acselrad (op.cit.) o processo de vulnerabilização é associado 

correntemente a três ”fatores” – individuais, político-institucionais e sociais. A 

abordagem pelo lado do indivíduo leva a sugerir forte interveniência de escolhas 

individuais: a) os que vivem em condição de risco “evocam rituais de busca extrema do 
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limite humano, aproximando-se da morte por meio de condutas arriscadas” ou b) 

“cometem erros de cálculo quando deixam de investir ou fazem más escolhas na 

constituição de sua carteira de ativos”, comprometendo, p. ex., a sua “empregabilidade”, 

ou sua “capacidade de acessar a estrutura de oportunidades sociais”... Mas mesmo 

quando consideramos que a vulnerabilidade é socialmente produzida e que práticas 

político- institucionais concorrem para vulnerabilizar certos grupos sociais, o lócus da 

observação tende a ser o indivíduo e não o processo. 

O exemplo clássico de várias cidades brasileiras onde populações desfavorecidas 

economicamente moram em áreas de alto risco nos remete imediatamente ao processo 

de citado acima onde as pessoas são, de certa forma, forçadas a viverem em locais 

extremamente perigosos, porém próximos ao local de trabalho ou a outros atrativos que 

as façam permanecer lá a despeito de todos os risco.  

Em relação ao estabelecimento de uma análise indicativa de vulnerabilidade, 

Acselrad (op.cit.) defende a noção de que a vulnerabilidade é uma noção relativa - está 

normalmente associada à exposição aos riscos e designa a maior ou menor 

susceptibilidade de pessoas, lugares, infra-estruturas ou ecossistemas sofrerem algum 

tipo particular de agravo. Se a vulnerabilidade é decorrência de uma relação histórica 

estabelecida entre diferentes segmentos sociais, para eliminar a vulnerabilidade seria 

necessário que as causas das privações sofridas pelas pessoas ou grupos sociais fossem 

ultrapassadas e que houvesse mudança nas relações que os mesmos mantêm com o 

espaço social mais amplo em que estão inseridos.  

O autor continua nesta linha e afirma que fatores com ação diferenciada 

concorrem para a maior ou menor exposição ao agravo ou a maior ou menor chance de 

proteção contra ele. Isto porque há mecanismos de distribuição desigual de tal proteção. 

Estes fatores são objetivos, sim: uns têm o poder de se proteger, de se tornarem menos 
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vulneráveis – via mobilidade espacial, influência nos processos decisórios, controle do 

mercado das localizações etc., enquanto que outros terão sua mobilidade restrita aos 

circuitos da vulnerabilidade – de debaixo de um viaduto para cima de um oleoduto etc... 

Mas há também fatores subjetivos – ocorrem diferentes concepções do que seja 

tolerável ou intolerável numa dada condição de existência. A condição de 

vulnerabilidade é, pois, socialmente construída. Ela será sempre definida a partir de um 

ponto de vista. 

Devemos salientar que, muito embora este capítulo tenha o intuito de expor os 

marcos conceituais que serão operacionalizados para a identificação de situações de 

vulnerabilidade, de forma objetiva, não se pode esquecer a subjetividade de muitas 

componentes da vulnerabilidade social.  Sobre este aspecto, Acselrad (op. cit) afirma 

que: 

Consideradas, pois as relações e contextos há diferentes “vulnerabilidades”, 

diferentes situações e condições que se articulam nos distintos momentos e localizações. 

Como sugere R. Adorno, no Rio de Janeiro os jovens da Baixada se referem em 

prioridade aos constrangimentos em seu direito de ir e vir. Em São Paulo, a 

vulnerabilidade de ser jovem na periferia pode ser vivida em associação ao fato de a 

cidade ser tida como a cidade do dinheiro, onde o trabalho representa ascensão social. O 

negro que dirige um carro de alto valor monetário estará particularmente vulnerável à 

ação discriminatória de agentes policiais etc. Nesta perspectiva, para se captar a 

dimensão social da vulnerabilização, a pretensão de mensurar estoques de indivíduos 

considerados em situação de vulnerabilidade social deveria ser acompanhada de um 

esforço de contextualização e ser associada à caracterização dos processos de 

vulnerabilização relativa, para os fins de sua posterior interrupção.  
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O aspecto da limitação dos métodos de análise usual empregados para avaliação 

da vulnerabilidade social e econômica é condizente com as limitações de representação 

espacial apresentada no livro “Espaço e Método”, (Santos, 1985), onde o autor utiliza os 

conceitos de forma, função, estrutura e processo para descrever as relações que 

explicam a organização do espaço. A forma é o aspecto visível do objeto, referindo-se, 

ainda, ao seu arranjo, que passa a constituir um padrão espacial; a função constitui uma 

tarefa, atividade ou papel a ser desempenhado pelo objeto; a estrutura refere-se à 

maneira pela qual os objetos estão inter-relacionados entre si, não possui uma 

exterioridade imediata - ela é invisível, subjacente à forma, uma espécie de matriz na 

qual a forma é gerada; o processo é uma estrutura em seu movimento de transformação, 

ou seja, é uma ação que se realiza continuamente visando um resultado qualquer, 

implicando tempo e mudança. Para citar o autor: 

“Forma, função, estrutura e processo são quatro termos disjuntivos associados, a 

empregar segundo um contexto do mundo de todo dia. Tomados individualmente 

apresentam apenas realidades, limitadas do mundo. Considerados em conjunto, porém, e 

relacionados entre si, eles constroem uma base teórica e metodológica a partir da qual 

podemos discutir os fenômenos espaciais em totalidade”. (Santos, 1985). 

A relevância deste conceito de espaço para a avaliação da vulnerabilidade é mais 

conceitual do que prática, pois aponta essencialmente para limitações dos sistemas 

vigentes de representação de informação. Nesta perspectiva, pode-se afirmar que as 

técnicas atuais de análise espacial não conseguem resolver de forma plena as dualidades 

forma-função e estrutura-processo, pois o uso de representações cartográficas e de 

modelos funcionais sempre implica numa materialização das noções de espaço que é 

limitada para apreender, e forma satisfatória todas as dimensões da vulnerabilidade e 

representá-la fielmente pelo método cartográfico. Santos (2001) sobre este ponto, afirma 
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que na atual geração de Sistema de Informações Geográficas, podemos caracterizar 

adequadamente a forma de organização do espaço, mas não a função de cada um de 

seus componentes; podemos ainda estabelecer qual a estrutura do espaço, ao modelar a 

distribuição geográfica das variáveis em estudo, mas não se pode capturar em toda a sua 

plenitude, a natureza dinâmica dos processos de constante transformação da natureza, 

em conseqüência das ações do homem. 

Feitas essas considerações sobre como alguns autores filiados às ciências sociais 

analisam a vulnerabilidade, examinaremos a seguir alguns exemplos de abordagem da 

mesma questão na perspectiva das ciências naturais, ressaltando, mais uma vez, o 

caráter integrado das dimensões do tema. 

 

 

1.5 Abordagens da Vulnerabilidade Natural 

 

Embora possa haver diferentes abordagens, há vários pontos de convergência 

entre as principais correntes que estudam a vulnerabilidade. A primeira delas reside no 

fato de que a vulnerabilidade a mudanças ambientais não existe isolada de fatores 

econômicos e sociais que mediam o uso da terra e a apropriação dos recursos naturais. 

Segundo Adger (2006) a vulnerabilidade é direcionada pela ação humana inadvertida ou 

deliberada que reforça os interesses de grupos dominantes que direcionam a apropriação 

dos recursos naturais e interagem com os sistemas físico-ecológicos. 

Os estudos elaborados para o Zoneamento Ecológico Econômico do Acre, Fase 

II (SEMA, 2006) descrevem, para a vulnerabilidade ambiental, de forma resumida, toda 

uma concepção de vulnerabilidade calcada na visão dos recursos naturais, cujos 

pressupostos teóricos serão discutidos mais amiúde, no decorrer desse capítulo. 
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É importante ressaltar que os pressupostos teóricos-metodológicos utilizados no 

trabalho do ZEE –Acre são, em sua matriz conceitual, provenientes de um modelo 

nacional preconizado pelo Ministério do Meio Ambiente para os Zoneamentos 

Estaduais em todo o Brasil (BECKER, 1997). 

Neste contexto, os estudos para a vulnerabilidade natural do Estado do Acre 

tiveram como objetivo elaborar um mapa de vulnerabilidade do ambiente a resistir a 

processos erosivos acelerados. Para isso foram trabalhadas informações integradas de 

cinco temas específicos: clima, geologia, geomorfologia, solos e vegetação. A partir 

dessa base temática, cada tema foi estratificado em classes de vulnerabilidade. A 

vulnerabilidade natural foi avaliada mediante a ponderação da influência conjunta de 

cada um dos temas no espaço estadual.  A compreensão de como a vulnerabilidade em 

cada tema específico contribui para a vulnerabilidade natural geral é importante na 

medida em que situações de maior ou menor vulnerabilidade vão surgir de acordo com 

os processos sociais e econômicos que serão exercidos sobre aquelas porções do 

território.  

Os trabalhos objetivando caracterizar a vulnerabilidade natural do estado do 

Acre utilizaram conceitos relacionados com a setorização do espaço em Unidades de 

Paisagem, que, segundo definição de Lani et ali. (op.cit.) são unidades territoriais 

homogêneas cujos atributos biológicos resultam da presença e interação de seus 

condicionantes físicos e químicos (tipos de solo, tipos de relevo e rochas). Nessa linha 

de análise, das paisagens e suas relações com a vulnerabilidade e de seus componentes, 

como reações e mudanças perante o comportamento dos fatores controlantes podemos 

destacar a coletânea de ensaios organizada por THOMAS e ALLISON (1993), enquanto 

no campo analítico sobre os componentes destacam-se as considerações de 

BRUNSDEN e THORNES (1979) sobre a sensibilidade e mudanças das paisagens, 
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idéias que foram utilizadas principalmente em relação às vertentes baseadas nas 

relações entre a magnitude do distúrbio e as forças de resistência.  

A sensibilidade, representando a capacidade de reagir ou a disposição de 

ressentir-se às mínimas ações ou variações de influências externas, corresponde á noção 

de suscetibilidade. Sob este aspecto tornaram-se comuns os estudos procurando avaliar 

a suscetibilidade dos solos à erosão. Entretanto, a análise da sensibilidade permeia 

estudos nas mais diversas disciplinas, como por exemplo, na construção de modelos de 

hidrologia McCUEN (1973) e geomorfologia fluvial, DOWNS e GREGORY (1993) 

que a consideram um instrumento de modelagem que, se devidamente utilizado, pode 

propiciar uma boa aproximação de quanto determinada área pode ser afetada por 

eventos hidrológicos extremos, que, no limite atingirão não só o solo e a água, mas 

também os grupos populacionais que lá habitam. 

Nos estudos de ambientes costeiros, por exemplo, a vulnerabilidade costeira foi 

definida por Dal Cin & Simeoni (1994) como um instrumento de planejamento e 

gerenciamento adequado do litoral. É também apontado por esses autores na definição 

de índices de vulnerabilidade e/ou risco costeiro – Coastal Vulnerability Index (CVI). 

Ainda de acordo com autores que trabalham com a fragilidade dos ambientes 

costeiros, podemos citar a definição do Coastal Services Center da National Oceanic 

and Atmospheric Administration (NOAA) (1999), o termo vulnerabilidade é definido 

como a “susceptibilidade de um meio ao impacto negativo com relação a um 

determinado risco”. Para essa organização, os estudos da freqüência de desastre, risco e 

probabilidade têm sido componentes importantes para a análise da vulnerabilidade, e 

esta, constitui uma informação necessária para priorizar as ações de mitigação aos 

fenômenos naturais destrutivos. 
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Visão semelhante é encontrada entre os cientistas do solo e da geografia física, 

em geral, uma vez que do ponto de vista da vulnerabilidade ecológica, existem 

referências segundo as quais podem  estabelecer um limite mínimo de cobertura vegetal 

para a adequada proteção do solo. De acordo com o percentual estabelecido por 

MORGAN (1986) uma área precisa de 40% de cobertura vegetal para uma proteção 

razoável do solo. 

O termo vulnerabilidade dos solos é utilizado há várias décadas pelos cientistas 

do solo, sendo esta uma das significativas formas de degradação ambiental composta 

por diversos fatores, tais como: característica do solo; topografia; uso e ocupação do 

solo e clima. De acordo com Vente et al. (2008), os processos naturais de erosão do solo 

são acelerados, em grande parte, pelo uso inadequado e pelas mudanças climáticas. 

Pandey et al. (2007) descreve a necessidade de priorizar a conservação dos 

recursos do solo promovendo sua utilização de maneira adequada para reduzir a 

vulnerabilidade natural. Nessa perspectiva para se alcançar tal objetivo o planejamento, 

a conservação e o gerenciamento de bacias hidrográficas seriam essenciais, sendo 

também premente a identificação de características especificas de cada localidade, haja 

vista a diversidade de fatores que desencadeiam os processos erosivos. Segundo Santos 

et al. (2007), a eficiência da gestão ambiental de um território depende de 

levantamentos e estudos sistemáticos prévios sobre os principais elementos e 

condicionantes do meio físico. 

Lee (2004) afirma que uma das formas de desenvolver o planejamento ambiental 

é a divisão de uma área em zonas de ocupação do solo, baseados no conhecimento das 

áreas críticas ou vulneráveis ambientalmente.  Este mesmo autor conclui que os 

principais fatores associados à perda de solo podem ser utilizados no planejamento de 
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conservação do solo, permitindo o isolamento e descrição de áreas vulneráveis a erosão, 

bem como a determinação de medidas imediatas de conservação em locais específicos.  

A interface entre planejamento territorial e vulnerabilidade natural do solo 

aparece em diversos estudos que foram desenvolvidos com intuito de auxiliar na 

identificação de áreas vulneráveis a erosão como forma de subsidiar o planejamento 

ambiental (Crepani et al., 2001; Grigio et al., 2006; Silva et al., 2007). Esses trabalhos 

possuem em comum a utilização de dados integrados em Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) que, segundo Wang et al. (2008), é uma ferramenta útil e eficaz na 

avaliação da vulnerabilidade, pois múltiplas camadas de informações podem ser 

integradas e processadas. 

Crepani et al. (2001) com intuito de subsidiar o Zoneamento Ecológico 

Econômico da Amazônia, propôs uma metodologia para elaboração de mapas de 

Vulnerabilidade Natural à Erosão (VNE) baseado no conceito de Ecodinâmica de 

Tricart (1977). Essa metodologia é estabelecida por meio de uma escala de valores 

relativos e empíricos de acordo com a relação morfogênese e pedogêne. Assim, cada 

tema é estudado individualmente e posteriormente integrado em ambiente SIG, no qual, 

os valores de vulnerabilidade são obtidos por meio da média ponderada. Atualmente, 

essa metodologia é empregada de forma satisfatória em diversas regiões do Brasil (Silva 

& Maniesi, 2005; Ribeiro & Campos, 2007; Cunico & Oka-Fiori, 2008). 

Grigio et al. (2006) na tentativa de melhor representar as características físicas 

da área em estudo, aplicaram o método da ponderação de fatores, que possibilita a 

compensação de fatores através de um conjunto de pesos que indicam a importância 

relativa de cada fator. Wang et al. (2008) propuseram um índice de vulnerabilidade que 

usa processo de ponderação, no entanto, esse é realizado por meio de Processo Analítico 

Hierárquico (AHP) desenvolvido por Saaty (1977).  A utilização de ferramentas de 
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suporte a decisão como AHP ajudam a organizar e estabelecer um modelo racional de 

combinação de dados. Assim, tal técnica vem sendo aplicada com êxito em estudos de 

vulnerabilidade a erosão (Bantaya & Bishop, 1998; Daí et al., 2001; Wu & Wang, 2007; 

Ni et al., 2008). De acordo com Miara & Oka-Fiori (2007) o método AHP é eficiente 

por aplicar uma comparação par a par entre as variáveis, considerando assim as 

diferentes influências exercidas por cada variável física aos processos erosivos dentro 

da bacia. Para análises de cunho ambiental, o método apresenta desempenho favorável 

por essa possibilidade de congregar dentro de uma única avaliação um grande número 

de variáveis. 

Deste modo, objetivou-se avaliar a utilização do método AHP para ponderação 

de fatores aplicados na obtenção da VNE em bacias hidrográficas, comparando-o com o 

método original de Crepani et al. (2001). 

Seguindo a linha de raciocínio adotada nas ciências da terra, alguns autores 

como Haines-Young (1993) advogam uma visão holística de Ecologia da Paisagem, 

onde a vulnerabilidade natural requer a compreensão das relações do meio ambiente e 

sua dinâmica numa visão integrada dos aspectos físicos e ecológicos de sistemas 

naturais e de suas interações com os fatores socioeconômicos e políticos.  

Amaral et. alli (2004) afirma que as unidades de paisagem natural, como 

unidades territoriais básicas passíveis de georreferenciamento, contêm uma porção do 

terreno onde está registrada uma combinação de eventos e interações, que imprimem a 

condição ambiental atual, representando um elo entre a geografia e a ecologia. Para 

analisar uma unidade de paisagem natural seria necessário conhecer sua gênese, sua 

constituição física, sua forma e seu estádio de evolução, bem como o tipo da cobertura 

vegetal que sobre ela se desenvolve. Estas informações são fornecidas pela geologia, 

geomorfologia, pedologia e fitogeografia e precisariam ser integradas para que se tenha 
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uma visão real do comportamento de cada unidade diante de sua exploração. O mesmo 

autor estabelece ainda ser necessário o auxílio da climatologia para que se conheçam 

algumas características climáticas da região onde se localiza a unidade de paisagem, a 

fim de que se anteveja o seu comportamento em face das alterações impostas pela 

ocupação.  

Os princípios da ecodinamica de Tricart (op.cit) podem servir de base para 

análise das diferentes unidades de paisagem. Nos modelos construídos segundo as 

diferentes categorias morfodinâmicas seriam focados principalmente os processos de 

formação do solo, uma vez que haveria áreas onde predominam processos de deposição 

e áreas onde predominam processos erosivos. Quando predomina a morfogênese 

prevalecem os processos erosivos, modificadores das formas de relevo, e quando 

predomina a pedogênese prevalecem os processos formadores de solos. Segundo esse 

princípio as áreas mais vulneráveis são aquelas onde os processos erosivos são mais 

intensos. 

A conceituação da vulnerabilidade natural conforme os trabalhos de 

Christofoletti (op.cit.) realçaram dois conceitos que apresentam pontos de convergência 

com os estudos de vulnerabilidade social e econômica. O primeiro deles, se refere à 

resistência, que é a capacidade do sistema em permanecer sem ser afetado pelos 

distúrbios externos e o segundo à resiliência, refletindo a capacidade do sistema em 

retornar às suas condições originais após ser afetado pela ação dos distúrbios externos. 

Ambos os conceitos já foram citados anteriormente neste capítulo nos comentários 

sobre os estudos de vulnerabilidade realizados nas áreas de ciências sociais. Assim 

como para os estudos relacionados à erosão dos solos, na perspectiva das ciências 

sociais tanto a resistência como a resiliência são necessárias ao enfrentamento de 

situações de risco provocadas por elementos da natureza. A busca por pontos 
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convergentes é imprescindível para se realizar uma análise integrada da vulnerabilidade. 

Os capítulos posteriores do presente trabalho apresentarão a proposta de integração das 

diferentes dimensões que compõem a vulnerabilidade. 

  

 

1.6 - Vulnerabilidades às Mudanças Climáticas 

 

As recentes preocupações com as mudanças climáticas globais e seus efeitos 

regionais trouxeram a tona outra perspectiva de vulnerabilidade: a vulnerabilidade 

climática. Segundo os estudos divulgados pelo Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC), as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) podem provocar 

mudanças praticamente irreversíveis no clima e na paisagem, engendrando mudanças 

nos padrões de vento, temperatura, chuva e circulação dos oceanos (IPCC, 2007).  

A abordagem da vulnerabilidade associada a mudanças climáticas torna 

necessário o estabelecimento de algumas definições de termos e conceitos. O 

pesquisador Carlos Nobre (2010) estabeleceu algumas definições para mudança 

climática, impactos e vulnerabilidade que são bastante pertinentes e tiveram como base 

as definições do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) e são as 

seguintes: 

Mudança climática: refere-se a qualquer mudança do clima que ocorra ao longo 

do tempo em decorrência da variabilidade natural ou da atividade humana. Esse uso 

difere da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em que 

“mudança do clima” se refere a uma mudança do clima que possa ser atribuída direta ou 

indiretamente à atividade humana e que altere a composição da atmosfera global, sendo 
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adicional à variabilidade climática natural observada ao longo de períodos comparáveis 

de tempo. 

Impactos: referem-se aos efeitos das mudanças climáticas nos sistemas naturais 

e humanos. Dependendo do nível de adaptação, podem-se distinguir dois tipos de 

impactos: 

Impacto potencial: todos os impactos que podem ocorrer devido às mudanças 

projetadas, sem considerar a adaptação. 

Impacto residual: os impactos das mudanças climáticas que podem ocorrer 

após a adaptação. 

Vulnerabilidade: é o grau de susceptibilidade ou incapacidade de um sistema 

para lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, inclusive a variabilidade 

climática e os eventos extremos de tempo e clima. A vulnerabilidade é uma função do 

caráter, magnitude e ritmo da mudança climática e da variação a que um sistema está 

exposto, sua sensibilidade e sua capacidade de adaptação. 

Os efeitos projetados pelo IPCC (op.cit.) poderão atingir tanto as áreas mais 

urbanizadas quanto as áreas rurais. No caso das áreas urbanizadas, a criação de ilhas de 

calor - assim como a alteração nos regimes de ventos e outras variáveis do meio 

biofísico - exerce uma significativa alteração nos volumes e distribuição das chuvas, 

concentrando as precipitações atmosféricas em algumas regiões e tornando-as escassas 

em outras. Assim, uma redistribuição nos regimes pluviométricos pode trazer 

conseqüências sérias para a vida da população, principalmente, sobre a população 

urbana. Entre estes impactos, podemos citar o racionamento de água e ao mesmo tempo 

uma maior ocorrência de alagamentos e deslizamentos de terra. No caso das áreas 

rurais, os prejuízos para as atividades agrícolas e os efeitos sobre os ecossistemas já 

abalados pela ação antrópica poderão ser igualmente preocupantes. 
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Com o lançamento dos três relatórios do Painel Intergovernamental de 

Mudanças Climáticas (IPCC), no ano de 2007, a questão das mudanças climáticas 

entrou definitivamente nas agendas da comunidade científica, dos governos e da 

sociedade civil em quase todos os países do mundo. Alves e Ojima (2008) afirmam que, 

embora haja toda uma mobilização internacional, nem todos os aspectos das mudanças 

climáticas têm sido percebidos com a mesma atenção. Assim, por um lado, a 

consciência da necessidade de ações para redução das emissões de gases de efeito estufa 

já está relativamente consolidada entre os governos, comunidade cientifica e sociedade 

civil, ainda que haja um vasto conjunto de dificuldades, incertezas e conflitos 

econômicos e políticos para efetiva implementação destas ações. Porém, por outro lado, 

a premente necessidade de redução da vulnerabilidade às mudanças climáticas ainda é 

pouco percebida pelos governantes e mesmo pela sociedade civil. Em parte, isto decorre 

do fato de que a maior parte da presente e futura vulnerabilidade às mudanças climáticas 

irá se dar nos países pobres e em desenvolvimento, e principalmente nas populações de 

baixa renda (IPCC, 2007; HUQ et al., 2007). 

A partir do Relatório da Quarta Avaliação do IPCC (IPCC 2007), há maior 

certeza nas projeções dos padrões de aquecimento e de outras características de escala 

regional, inclusive das mudanças nos padrões do vento, precipitação e alguns aspectos 

dos eventos extremos e do gelo. A associação entre eventos extremos de tempo e clima 

observados e as mudanças do clima é recente. As projeções do IPCC (2007) indicam um 

maior número de dias quentes e ondas de calor em todas as regiões continentais, 

principalmente em regiões nas quais a umidade do solo vem diminuindo. Há ainda 

projeções de aumento da temperatura mínima diária em todas as regiões continentais, 

principalmente onde houve retração de neve e de gelo. Além disso, dias com geadas e 

ondas de frio estão se tornando menos freqüentes. 
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De acordo com o IPCC (2007), o aquecimento global pode levar a mudanças nos 

padrões de variabilidade de grande escala oceânica e atmosférica. Por exemplo, as 

projeções de diversos modelos indicam eventos El Niño-Oscilação Sul (Enso) mais 

intensos e há evidências observacionais que suportam essa projeção (Boer et al., 2004). 

O Enso está associado com algumas das mais pronunciadas variabilidades interanuais 

dos padrões climáticos em muitas partes do mundo. 

Como provável conseqüência das mudanças climáticas, os desastres naturais 

relacionados ao clima estão aumentando em freqüência e magnitude nas últimas 

décadas. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) relata que, 

entre 1980 e 2000, 75% da população total do mundo viviam em áreas afetadas por 

algum desastre natural. Em 1999, houve mais de 700 grandes desastres naturais, 

causando mais de US$ 100 bilhões em perdas econômicas e milhares de vítimas. Mais 

de 90% dos óbitos decorrentes de desastres naturais em todo o mundo ocorreram em 

países pobres Além disso, os impactos das mudanças ambientais globais, 

particularmente os riscos relacionados ao clima, afetam desproporcionalmente as 

populações pobres e vulneráveis, moradores de favelas e de invasões nas encostas de 

morros, fundos de vale ou baixadas litorâneas (UNFPA, 2007). 

Para as áreas urbanas, o principal aumento do risco que irá advir das mudanças 

climáticas será o aumento no número e intensidade de eventos extremos, tais como 

tempestades, ciclones e furacões. As cidades são altamente vulneráveis a desastres 

naturais, como, por exemplo, no caso dos grandes sistemas de abastecimento de água e 

geração/distribuição de energia, que podem sofrer desabastecimentos repentinos e levar 

a grandes incidentes e até catástrofes (HUQ et al., 2007). 

A abordagem conceitual da vulnerabilidade em alguns trabalhos de mudanças 

climáticas é, muitas vezes feita baseada nos modelos de Exposição/Resposta, utilizados 
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inicialmente na análise dos impactos de eventos meteorológicos extremos como seca e 

inundações (Bohle, 2001). 

Confalonieri (2003), por exemplo, construiu um modelo para o Brasil, levando 

em consideração principalmente as situações mais usuais representadas pelos temporais 

e inundações em zonas urbanas e a seca periódica na Região Nordeste. No modelo, 

foram considerados os eventos de saúde como parte do conjunto de respostas dadas pela 

sociedade aos fenômenos do clima. Uma associação de fatores individuais e coletivos, 

objetivos e subjetivos, estruturais e funcionais, formou o conjunto denominado de 

Determinantes Imediatos, tanto da exposição dos grupos populacionais aos perigos 

físicos (“Hazards”) como do tipo, adequação e eficácia das respostas mitigadoras e 

adaptativas aos eventos citados. Como Determinantes Primários, estão os fatores 

estruturais representados pela renda, cultura, educação e poder político, que só são 

passíveis de modificação através de políticas públicas de aplicação a longo prazo. Os 

determinantes imediatos poderiam, por outro lado, sofrer modificações a médio e até 

curto prazo para a proteção da população, através da redução da exposição ou da 

melhora da capacidade de resposta. Para melhor entendimento do modelo, este foi 

aplicado aos casos das tempestades/inundações de verão na cidade do Rio de Janeiro e 

aos impactos da seca na população nordestina. 

Neste modelo de Confalonieri (op.cit.), desenvolvido pelo grupo de mudanças 

climáticas e saúde da Fiocruz, os impactos na saúde estão representados principalmente 

pela morbimortalidade decorrente dos deslizamentos de terra que ocorrem em áreas 

habitadas de alto risco e também pelos surtos epidêmicos de leptospirose em áreas 

habitadas alagáveis. Essa situação decorre das formas precárias de ocupação e uso do 

solo urbano, com seus conhecidos determinantes socioambientais e, no caso da 

leptospirose, da precariedade da infraestrutura de saneamento (drenagem, coleta de lixo 
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etc). Um fator também importante na determinação da vulnerabilidade é a pouca 

resposta aos sistemas de alerta instalados pela prefeitura, através do monitoramento, em 

tempo real, dos níveis de precipitação nos pontos de maior risco das encostas. Apesar de 

serem alertados quando a precipitação ultrapassa limiares críticos, a violência social 

prevalecente inibe as saída espontânea dos moradores de suas casas. 

No exemplo da seca, observou-se que os efeitos na saúde são, em geral, indiretos 

e de instalação lenta, como conseqüência da parada na produção agrícola e da má 

nutrição, escassez de água e processos migratórios. A vulnerabilidade da população a 

esses efeitos se daria pela sua localização no espaço geográfico, pela economia de 

subsistência e pela falta de investimento governamental em medidas mitigadoras e 

assistenciais.  

Este exemplo de modelo que relaciona as mudanças climáticas com a saúde da 

população é bem representativo de uma abordagem mais integradora das pesquisas mais 

recentes sobre a vulnerabilidade que abrange não só aspectos dos riscos e 

vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, mas também dos mecanismos 

combinados, diretos ou indiretos que podem resultar em agravos à saúde humana em 

algumas regiões brasileiras. As conclusões do modelo desenvolvido pelo grupo de 

pesquisa da Fiocruz indicam que a redução dos impactos causados pela variabilidade 

climática na população brasileira só pode ser efetuada com o entendimento e a 

modificação dos fatores de vulnerabilidade social que afetam essas populações em seus 

contextos geográficos específicos. 

Nobre (2008) aponta que os vários cenários de mudanças climáticas para o país, 

em função dos diversos cenários de emissões de gases do efeito estufa (GEE, 

principalmente o dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, CO2, CH4 e N2O, 

respectivamente) para os próximos 100 anos, indicam a possibilidade de impactos 
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climáticos significativos. No cenário business as usual de crescimento das emissões dos 

gases de efeito estufa, os modelos climáticos computacionais sugerem que poderá 

ocorrer aquecimento de 4 a 6 graus centígrados em partes do país (principalmente na 

Amazônia) ao final do século.  O mesmo autor cita ainda a  que ainda existe incerteza 

com relação às possíveis mudanças na precipitação pluviométrica e quanto à 

modificações na freqüência de extremos climáticos (secas, inundações, geadas, 

tempestades severas, vendavais, granizo etc).  

A incerteza com relação ao sinal das mudanças de precipitação torna, no 

momento, impossível estabelecer categoricamente os efeitos das mudanças climáticas 

globais sobre os ecossistemas e sobre a atividade agrícola, principalmente, quando se 

considera que, estando a maior parte do país situada em regiões tropicais e subtropicais, 

fora do alcance de geadas e temperaturas muito baixas (exceção feita ao Sul e áreas 

montanhosas do Sudeste), o fator climático determinante é o regime de chuvas. Os 

modelos atualmente desenvolvidos ainda apresentam grande incerteza sobre as 

mudanças nos regimes pluviométricos, em escala regional. 

Para a Amazônia, em particular, se houver redução de precipitações induzidas 

pelas mudanças climáticas globais, estas se somam às reduções previstas como resposta 

ao desmatamento (Nobre et al., 1991;Rocha, 2001), aumentando sobremaneira a 

susceptibilidade dos ecossistemas amazônicos ao fogo e causando a redução das 

espécies menos tolerantes à seca. Pode, inclusive, induzir uma “savanização” de partes 

da Amazônia, ou seja, predominariam espécies de savanas nas bordas sul, leste e norte 

da região, espécies estas mais tolerantes às estações secas mais prolongadas. Por outro 

lado, se houver tendência ao aumento das precipitações, estes atuariam para 

contrabalançar a redução das chuvas devido ao desmatamento e o resultado final seria 

mais favorável à manutenção dos ecossistemas e espécies. Paradoxalmente, a 
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agricultura tradicional e pecuária extensiva poderiam se beneficiar de condições mais 

secas na Amazônia uma vez que o excesso de umidade tem sido apontado, ao lado da 

baixa fertilidade dos solos, como um dos responsáveis pela baixíssima produtividade de 

quase todas as iniciativas agropecuárias ensejadas até hoje na região tropical úmida 

(Imazon & Banco Mundial, 2000). 

De qualquer forma, mesmo que ainda haja muita incerteza sobre a magnitude e 

abrangência dos impactos das mudanças climáticas, esta se tornou nos últimos anos 

foco de atenção de vários pesquisadores que trabalham com a vulnerabilidade. A 

relevância dos estudos que estão sendo realizados nos últimos está também relacionada, 

em grande parte, ao fato de que ao mesmo tempo em que são abordados aspectos dos 

efeitos das possíveis mudanças atmosféricas globais, são examinadas conjuntamente as 

dimensões sociais, econômicas e culturais que essas mudanças trarão. Os avanços em 

termos metodológicos de uma análise desse tipo são grandes e podem contribuir 

decisivamente para a integração das diferentes dimensões que compõem a 

vulnerabilidade.  

 

 

1.7 - Bases teóricas de uma perspectiva integrada da vulnerabilidade 

 

A abordagem integrada da vulnerabilidade em suas múltiplas dimensões requer 

uma forma inovadora de análise que seja capaz de colocar em comunicação crescente e 

duradoura as ciências da sociedade e da natureza com os demais saberes culturalmente 

produzidos. A criação deste corpo integrado de conhecimentos sobre os processos 

naturais e sociais implica, portanto, a integração interdisciplinar e o diálogo de saberes 

para explicar o comportamento de sistemas socioambientais complexos. 
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Ao nosso ver o paradigma da complexidade (MORIN, 1983) apresenta-se como 

método para compreender as articulações, as implicações, as interdependências das 

realidades socioambientais. Fundamenta-se na idéia de sistema inserido na unidade no 

múltiplo, sintetizada no conceito de auto eco-organização.  Adota, para tanto, certos 

princípios lógicos articuladores entre si das dimensões física, biológica e antropossocial: 

o dialógico, o auto gerativo e o hologramático. Tais princípios permitem evidenciar as 

emergências do enraizamento da esfera antropossocial na esfera biológica, e desta na 

matéria, expressando a necessidade de unir o objeto ao sujeito e ao ambiente. 

Refletir sobre um olhar integrado das diversas dimensões que compõem a 

vulnerabilidade requer um exercício de desconstrução de mitos históricos, consolidados 

na sociedade contemporânea, a partir de um olhar fragmentado e distorcido sobre a 

relação sociedade-natureza. Segundo Irving et. ali (2008), a perspectiva integradora 

requer o avanço em direção a uma nova visão de ciência, na interpretação dessa relação 

e em sua práxis, segundo a concepção do pensamento complexo, que transcende a 

perspectiva disciplinar clássica na interpretação da realidade.  Neste sentido, Morin 

(1973), na discussão conduzida em O paradigma perdido, afirma que a aplicação e 

extensão ao homem dos métodos quantitativos e de modos de objetivação próprios às 

ciências da natureza atingiram o isolamento humanista e reintegraram o homem ao 

universo.  Da mesma forma, para Morin e Hulot (2007), essa questão reaparece como 

fio condutor de uma reflexão conjunta, segundo a qual emerge a crítica sobre o modo de 

funcionamento e existência da sociedade contemporânea, fundamentado na disjunção 

absoluta entre sociedade e natureza. Para Morin, a compartimentação resultante da 

perspectiva disciplinara impede a relação entre as partes e o todo.   

Segundo Loureiro (2004), a cisão sociedade-natureza é ainda reforçada pelo 

modelo de desenvolvimento adotado pela sociedade contemporânea, que dicotomiza 
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essa relação, na medida em que transforma o meio natural em recurso e não privilegia a 

indissociabilidade entre natureza e cultura.  A sociedade contemporânea tende a 

reproduzir a crença do domínio humano sobre a natureza e desconsiderar seu “valor 

intrínseco”, o que reforça a fragmentação das percepções sobre o tema e sua 

reprodução, de forma distinta, pelos diferentes campos do conhecimento. Mas segundo 

Acselrad (2004) e Guatari (1991), essa cisão não pode existir e sociedade e natureza 

compõem um complexo indissociável. 

Ainda no plano da cisão que existe na ciência sistematizada, Morin (1973) 

afirma que, embora inúmeras tentativas teóricas tenham sido propostas para ancorar a 

ciência do homem sobre uma base naturalista, a biologia se fechou historicamente no 

biologismo, ou seja, a concepção de vida próxima à idéia do organismo, e a 

antropologia, no antropologismo, ou seja, uma concepção insular do homem.  Mas, 

segundo o autor, na contemporaneidade, a situação se modifica radicalmente, mas ainda 

assim de forma quase invisível. Não há mais essa fronteira entre esses domínios. 

Brechas e resistências operam permanentemente no centro desse paradigma.  Essas 

brechas constituem, elas mesmas, aberturas a outros domínios, até agora interditados, e 

permitem a emergência de novas percepções dessa relação. 

Segundo a concepção integradora de Morin (op.cit.) natureza e sociedade são 

então interpretadas como partes inseparáveis de um mesmo universo. E o diálogo ente 

as ciências humanas e as ciências da natureza parecem inevitáveis na reflexão 

acadêmica do conhecimento gerado, quando aplicado às políticas públicas.  Assim, em 

uma perspectiva mais pragmática, a degradação dos ecossistemas e, especificamente, da 

matriz da biodiversidade do planeta depende, em grande parte, da ação humana, e a 

condição humana depende, reciprocamente, do “estado” da natureza e de sua 
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interpretação simbólica. Neste sentido, natureza pode representar qualidade de vida ou 

sua deterioração, e sua interpretação não se dissocia da dinâmica social.  

A demanda por uma visão integrada do meio ambiente tanto nos seus aspectos 

ligados às condições naturais, quanto de sua dimensão social e econômica começa a ser 

claramente percebida no final dos anos sessenta, quando surge um alerta: o perigo da 

ampliação do gap entre países desenvolvidos e menos desenvolvidos e, internamente 

aos países, entre grupos sociais, com conseqüências diretas sobre a qualidade ambiental 

e a integridade dos ecossistemas, de maneira específica. (Meadows, 1972 e 1992). 

Desde então, uma sucessão de conferências promovidas pelas Nações Unidas e pela 

Comunidade Européia, cujos marcos históricos são a Rio-92 e os acordos internacionais 

que a sucederam, têm delineado os contornos das questões ecológica e ambiental, 

propondo conceitos (desenvolvimento sustentável, biodiversidade, responsabilidade 

social e ambiental, governança, entre outros) orientando progressivamente diretrizes e 

ações para a conservação da natureza e a redução da pobreza e das desigualdades 

sociais. 

Irving (op.cit.) mostra que a partir do início do século XXI, as conferências e 

convenções internacionais sobre a crise ambiental e, principalmente as conseqüências 

climáticas do modelo de desenvolvimento em curso, ampliam o alcance das propostas e 

ações por parte dos países signatários. Os sintomas de uma tendência geral de 

bancarrota ecológica são, no entanto, cada vez mais evidentes (Moscovici, 2007). Desta 

forma problemas como a pobreza, epidemias, desmatamentos e destruição florestal de 

áreas naturais impulsionado pela agropecuária extensiva, o uso predatório do solo e a 

desertificação se avolumam. A inquietação gerada pela comprovação das mudanças 

climáticas e sérios temores de que catástrofes poderão atingir numerosas sociedades 

humanas é crescente, e a perspectiva para os grupos sociais que vivem em situação de 
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maior exclusão e injustiça sócio-ambiental fazem ressurgir com maior força a 

preocupação com as questões relacionadas à vulnerabilidade das pessoas e do meio 

natural aos desastres anunciados.  

Face aos dilemas expostos, no campo contemporâneo de reflexão, novas lógicas 

passar a ser construídas também na interpretação da relação sociedade-natureza na 

dinâmica de países emergentes ou em vias de desenvolvimento, fortemente 

pressionados pelas desigualdades sociais e pelas demandas internacionais de proteção 

da natureza (Irving, op.cit.). 

Neste sentido, nas últimas duas décadas, importantes avanços ocorreram no 

Brasil, na legislação ambiental e na institucionalização da questão ecológica 

(MEDEIROS, IRVING e GARAY, 2004). Ainda assim, governos sucessivos parecem 

insistir na simplificação resultante da identificação de crescimento econômico com 

desenvolvimento, ainda convencidos de que o primeiro gera automaticamente o 

segundo.  Na sociedade brasileira, dominada, de maneira marcante, pela concentração 

de capital, o crescimento tende a ser freqüentemente interpretado como sinônimo de 

investimento em infraestrutura e prioridades políticas dirigidas ao aumento do PIB e de 

parâmetros de visibilidade econômica, e estes nem sempre estão associados à promoção 

de desenvolvimento social. Ao contrário, muitas dessas ações têm garantido e reforçado 

a reprodução dos padrões de acumulação de capital, exclusão social e degradação 

cultural e ambiental. Essas práticas e formas de intervir na natureza, sem que se 

modifique o estilo de desenvolvimento, visto que este afeta significativamente na 

reconfiguração ao mesmo tempo social e ambiental do território resulta em sérios 

problemas no plano prático-político nas relações entre o “local” e o “global” e, também, 

no plano teórico, entre o “simples” e o “complexo”, problemas que, segundo Irving 

(op.cit.), para os quais não foram ainda encontradas soluções satisfatórias. 
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Segundo Morin (2008) as mudanças de paradigma só serão possíveis se 

ocorrerem transformações profundas no modo pelo qual a sociedade entende e 

interpreta os sistemas “sociedade” e “natureza”, a partir de uma perspectiva integradora 

inerente ao pensamento complexo, que o modo convencional de fazer ciência ainda não 

absorve. No plano do conhecimento, cientistas sociais buscam gradativamente o diálogo 

com as ciências da natureza e vice-versa, mas este é um percurso ainda a ser construído, 

no âmbito da ciência da complexidade, da organização da vida, da 

inter/transdiciplinaridade. Neste sentido, uma via possível e um horizonte desejado no 

contexto de um “país laboratório” parte da noção de “pensamento complexo” (Morin, 

op.cit.).  

As ciências modernas têm desenvolvido seus saberes reduzindo o “complexo” 

em objetos e olhares fragmentados e simplificados. É verdade que o reducionismo 

científico permitiu alcançar vasto conhecimento do universo, garantindo boa capacidade 

heurística às ciências. No mesmo sentido, deve-se admitir que a objetivação e a 

materialização das relações sociais têm contribuído para que as sociedades evoluam 

aliviando-as do peso de crenças e idéias retrógradas. Entretanto, nos dias atuais, tanto o 

reducionismo científico como a objetivação da natureza e das relações sociais, 

paradoxalmente, são percebidos não mais como processos progressistas, mas 

retrógrados. A ciência, fragmentando a realidade em objetos simplificados, negou a 

complexidade de fenômenos da ordem das tradições, cosmologias e das religiões. Para 

se pensar a natureza, conhece-se cada espécie de flora e fauna, mas pouco se sabe sobre 

a dinâmica sócio-cultural e cosmológica da floresta. No plano da sociedade, a 

objetivação das relações complexas tem levado as ciências sociais a esvaziar os 

indivíduos de toda humanidade e a reduzi-los a elementos de uma classe ou de um 

estrato social, os “agentes da sociedade globalizada”, com papéis predeterminados, 
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“segmentos”, em faixas de enquadramento estatístico. Isto é, as “partes” ou 

“segmentos” cujo comportamento ´so pode ser explicado por estruturas nas quais estão 

inseridos. 

A abordagem sistêmica e da complexidade, sem desconsiderar o conhecimento 

produzido até aqui, e em diálogo permanente com diferentes perspectivas de análise, 

permite nova perspectiva do real. O que era “objeto” passa a ser interpretado como 

sistema, e o que era simples se torna complexo.  Essa abordagem surpreende, uma vez 

que o conteúdo da complexidade é invisível. Também intimida, porque tende a parecer 

inatingível. Além disso, sendo a complexidade uma propriedade do real, esta só pode 

ser definida através de uma representação elaborada por uma ação cognitiva (LE 

MOIGNE, 1999). O pensar complexo, mesmo apoiado em uma noção “não-positiva”, é 

parte da ciência e não nega os resultados da ciência reducionista, porém, descobre a 

possibilidade de recusar os seus limites. Não só permite religar o que a análise 

desagrega, mas também incorpora o que o paradigma dominante exclui. Por isso, como 

afirma Bianchi (1999), permite formular os problemas de outro modo e inventar novas 

soluções. 

Outros autores fazem uma leitura mais aplicada da teoria da complexidade de 

Edgard Morin com as mudanças climáticas. Andrade (2007), afirma que a realidade 

fenomênica possui uma complexidade que só é possível de ser desvendada se o “olhar” 

estiver atento para a sua interpretação através de um método que não separe, mas, ao 

invés disso, ligue tudo o que ocorre em nosso planeta, através dos nexos existentes entre 

as esferas demandadas, que podem ser física, biológica e social. Assim, não devemos 

nos permitir fazer a análise de um fenômeno particular, no local, sem enquadrarmos 

numa totalidade que valorize “as interações e retroações entre partes e todo”. 
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Face a estas considerações pode-se compreender a razão de que o entendimento 

da natureza climática de um lugar pressupõe a consideração de alguns aspectos que são 

da maior relevância: primeiro que a condição térmica e, assim, o aumento de 

temperatura num certo lugar faz parte de um sistema que se relaciona com um mundo 

mais aberto. Isso implica na impossibilidade de sua compreensão sem o relacionamento 

das partes com o todo e vice-versa, pois esse relacionamento supõe interações e ligações 

à realidade imediatamente próxima as quais, de alguma maneira, estão conectadas às 

condições reais noutras escalas espaciais-regional e global.  

No caso dos fenômenos climáticos, por exemplo, as particularidades 

meteorológicas de qualquer lugar do planeta não serão bem compreendidas e, nem tão 

pouco, passíveis de uma análise mais profícua, sem o seu relacionamento às condições 

climáticas operantes nas escalas dos espaços imediatamente maiores.  

Um segundo aspecto relevante a ser considerado encontra balizamento na esfera 

da interdisciplinaridade. Buscar o conhecimento de um fenômeno tal como o clima e 

sua dinâmica num dado lugar demonstra a necessidade de um maior relacionamento 

com o “olhar” e interpretações dos outros campos do saber que a essa realidade se 

aproximam. Dessa forma, não devemos nos furtar à idéia de que a importância do 

conhecimento do clima, e das condições térmicas de um dado lugar, encontra 

significação na compreensão de que tudo é complexo e só pode ser explicado através da 

contribuição e “alimentação” de conhecimentos diversos. A Geografia nesse caso, como 

ciência aberta a essas possibilidades, aponta para tal compromisso. Morin (2004) já 

dizia que a Geografia é uma “ciência complexa por principio, uma vez que abrange a 

física terrestre, a biosfera e as implantações humanas”.  

Fundado nesse principio busca-se entender os problemas ambientais 

contemporâneos caminhando na direção do entendimento dos nexos existentes entre o 
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clima local com as condições climáticas globais e vice-versa. Essas relações devem ser 

consideradas à luz do modelo de desenvolvimento econômico que o homem dito 

moderno tem implementado para as civilizações do mundo atual.  

Os problemas ambientais que o planeta enfrenta, fruto de um modelo de 

desenvolvimento posto em prática, fundamentalmente a partir da modernidade advinda 

da mecanização e, por conseguinte, da industrialização, nos coloca a advertência de que 

o insustentável não pode ser resolvido apenas com o discurso da sustentabilidade. Pois, 

como afirma Morin (2004), “o próprio desenvolvimento criou mais problemas do que 

soluções e conduziu à crise profunda de civilização que afeta as prósperas sociedades do 

Ocidente”. Assim, “concebido unicamente de modo técnico-econômico, o 

desenvolvimento chega a um ponto insustentável, inclusive o chamado desenvolvimento 

sustentável”, que para muitos já apareceu tardiamente.  

Para Morin (2004), “é necessária uma noção mais rica e complexa do 

desenvolvimento, que seja não somente material, mas também intelectual, afetiva e 

moral”, para designar preocupação e responsabilidade com a vida no planeta. Esta 

noção exige, também, uma retomada do sentido e da consciência humana na Terra para 

que seja desenvolvida “a consciência ecológica, isto é, a consciência de habitar, com 

todos os seres mortais, a mesma esfera viva” (MORIN, 2004).  

Contudo, no nosso entendimento, a análise dos problemas não paira, apenas, na 

esteira do tipo de desenvolvimento. A complexidade dos mesmos, num tempo também 

complexo, nos remete à idéia de que precisamos levar em consideração a idéia de que 

nada acontece isoladamente.  

Os problemas que as sociedades contemporâneas vivenciam, sejam ambientais 

ou de outra natureza, são “sistêmicos, o que significa que estão interligados e são 

interdependentes”. (CAPRA, 2006). Não podem, portanto, ser compreendidos a partir 
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de critérios ou aspectos isolados. Tudo está interligado, o modelo de desenvolvimento 

econômico praticado no mundo - especialmente no mundo ocidental - possibilita ao 

mesmo tempo expansão da população, da fome e da concentração de riqueza em 

determinadas regiões do planeta. Produz, também, escassez dos recursos, degradação do 

meio ambiente e, conseqüentemente, catástrofes ambientais nas diversas escalas 

geográficas. O estudo da vulnerabilidade, nas suas diversas dimensões, igualmente, não 

pode se furtar de uma perspectiva integrada onde os diferentes saberes são utilizados de 

forma conjunta para construção de um modelo que expresse a realidade da forma mais 

abrangente possível.  

 

 

1.8 - Governança, Sustentabilidade e Vulnerabilidade. 

 

As diversas abordagens da vulnerabilidade expostas até aqui mostraram a 

complexidade do tema e as várias dimensões que precisam ser levadas em conta para a 

construção de um modelo de análise o mais perto possível da realidade. O 

estabelecimento de uma agenda de medidas de enfrentamento de problemas ambientais, 

entre os quais a vulnerabilidade requer um grau de capacidade institucional por parte 

dos gestores territoriais que merece uma análise mais detalhada. Neste complexo 

contexto sócio institucional existe uma crescente necessidade de entender as 

ambigüidades dos processos sociais e os arranjos possíveis, mas principalmente os 

limites nas experiências que inovam na gestão ambiental. 

Adger (2006) no seu trabalho sobre as dimensões da vulnerabilidade afirma que 

dos desafios que emergem da análise de vulnerabilidade a governança propriamente dita 

e a implementação de soluções de governança para o enfrentamento de mudanças 
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ambientais são aspectos fundamentais. Este mesmo autor estabelece que freqüentemente 

pessoas e lugares são excluídos do processo de tomada de decisão, assim como do poder 

e dos recursos. Da mesma forma, continua ele, é necessário que as políticas públicas de 

intervenção para reduzir a vulnerabilidade sejam capazes de identificar vulnerabilidades 

nos sistemas sócio-ecológicos, para reconhecer os mecanismos que causam 

vulnerabilidade, identificando condições de marginalização como causadoras de 

vulnerabilidade social. Desta forma, as políticas públicas precisariam reconhecer a 

pluralidade de conhecimentos ou saberes locais e dos sistemas de governança existentes  

para gerenciar os riscos e promover a resiliencia. 

Na última década, as formas de participação mais recorrentes estão centradas 

principalmente na criação de novos canais e mecanismos de relação entre a sociedade 

civil e a esfera pública (Dagnino, 2002). Esta nova esfera pública, que incide sobre o 

Estado, com ou sem suporte da representação política tradicional, é constituída por uma 

construção democrática e participativa que abre o Estado a um conjunto de organizações 

sociais admitindo a tensão política como método decisório e diluindo, na medida do 

possível, as práticas autoritárias e patrimonialistas que também prevalecem na escala 

local. 

Segundo o Banco Mundial, em seu documento Governance and Development, 

de 1992, a definição geral de governança é “o exercício da autoridade, controle, 

administração, poder de governo”. Precisando melhor, “é a maneira pela qual o poder é 

exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o 

desenvolvimento”, implicando ainda “a capacidade dos governos de planejar, formular e 

implementar políticas e cumprir funções”. Duas questões merecem aqui destaque: 
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a) A ideia de que uma “boa” governança é um requisito fundamental para um 

desenvolvimento sustentado, que incorpora ao crescimento econômico equidade social e 

também direitos humanos (Santos, 1997, p. 340-341); 

b) A questão dos procedimentos e práticas governamentais na consecução de 

suas metas adquire relevância, incluindo aspectos como o formato institucional do 

processo decisório, a articulação pública-privado na formulação de políticas ou ainda a 

abertura maior ou menor para a participação dos setores interessados ou de distintas 

esferas de poder (Banco Mundial, 1992, apud Diniz, 1995, p. 400). 

Governança diz respeito aos meios e processos que são utilizados para produzir 

resultados eficazes. Vale destacara sua dimensão de atividade, como salienta 

Finkelstein, já que a governança tem a ver com atos propositados, e não apenas com 

arranjos tácitos. Segundo ele, o estudo “sobre governança global está preocupado não 

apenas com decisões, mas também com suas conseqüências – por exemplo, efeitos 

distributivos, programas e projetos, eficácia, consentimento, e implementação 

doméstica” (Finkelstein, 1991, p. 369). 

Para lograr tais objetivos, nas democracias é preciso que haja a concorrência dos 

governantes (Estado) e dos cidadãos e de suas organizações (sociedade civil organizada) 

“para construir consensos que tornem possível formular políticas que permitam 

responder equilibradamente ao que a sociedade espera do governo”. (Tomassini, 2001, 

p. 45). A governança não é ação isolada da sociedade civil buscando maiores espaços de 

participação e influência. Ao contrário, o conceito compreende a ação conjunta de 

Estado e sociedade na busca de soluções e resultados para problemas comuns. Mas é 

inegável que o surgimento dos atores não estatais é central para o desenvolvimento da 

idéia e da prática da governança. 
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Critérios, princípios, mecanismos e ferramentas para o Desenvolvimento 

Sustentável são usados por governos, empresas e pessoas, em diferentes níveis, extensão 

e intensidade, para definição de política, planejamento e execução de atividades na 

produção e consumo de bens e serviços. 

Neste cenário, a adoção de arcabouço de indicadores de sustentabilidade ou de 

desenvolvimento sustentável é iniciativa essencial para a governança ou 

governabilidade – entendida como ato de conduzir, orientar e controlar a maneira como 

as responsabilidades são atribuídas e cumpridas, as atividades são executadas, os 

objetivos são perseguidos e as metas métricas globais são atingidas – no âmbito das 

organizações públicas ou privadas. 

Um exemplo de novas formas de organização são os diferentes tipos de 

conselhos gestores de políticas públicas, saúde, educação, assistência social, que 

apontam para a existência de um espaço público de composição plural e paritária entre 

Estado e sociedade civil de natureza deliberativa. Considerando-se que praticamente 

todos os municípios do País têm conselhos de saúde e de educação, tem-se um 

importante contingente de cidadãos e cidadãs envolvidos em práticas participativas co-

responsabilizadoras (Tatagiba, 2002). 

A questão ambiental passou a fazer parte da vida dos municípios brasileiros com 

maior ênfase a partir da Constituição Federal de 1988 (CF. 88), que, além de dar maior 

autonomia a eles, afirma em seu Artigo 225 que o meio ambiente é bem de uso comum 

sendo responsabilidade do poder público e da sociedade a sua manutenção. Antes disso, 

como se verá neste projeto, existiram várias leis tratando da matéria, mas, foi só após a 

Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento ocorrida no 

Rio de Janeiro (Rio -92) que o processo ganhou força e maior visibilidade para a 

sociedade em geral. 
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Também na década de 90, os movimentos ambientalistas, que desde 70 já 

atuavam no país (Viola e Leis, 1995), em função dos diversos problemas ambientais 

como o desmatamento da Amazônia e a poluição industrial e urbana, passaram a estar 

mais presentes no dia a dia da política brasileira, bem como mais próximos do cidadão 

comum, fazendo com que maior pressão para a melhoria da qualidade ambiental fosse 

feita nos órgãos públicos. 

O município é o ente administrativo da federação onde os problemas ambientais 

estão mais próximos da vida do cidadão, sendo a administração municipal responsável 

em grande parte pela tomada de decisão e execução da gestão ambiental; Assim, é cada 

vez mais importante que os municípios tenham capacidade de organizarem e seu 

sistema de gestão ambiental e, além disso, tenham uma estrutura capaz de implementar 

a política ambiental com pessoal capacitado, estrutura operacional e recursos 

financeiros. 

Nessas mudanças, o município deixa de ser mais um recorte na hierarquia 

institucional e passa a ser uma escala de ação no contexto de um projeto político, 

mediando ideologias e práticas ao território, criando espaços para mudanças 

institucionais. Assim, os municípios podem influir na organização do território, pois as 

prefeituras possuem um maior poder de decisão e capacidade administrativa e fiscal, 

configurando um ambiente onde elementos como coesão social e valores e aspirações 

coletivas contém um peso cada vez mais significativo.  

Sobre esta tendência, O‟Neill (2004) afirma que o município adquire um poder 

político formal, podendo apresentar um contexto com distintas formas de autoridade 

política e estrutura de governança – a estrutura institucional, assim como ser povoado 

por segmentos da população que influenciam decisões políticas locais. Esta 

racionalidade institucional restabelece as relações de conflito no interior de um território 
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criando preferências compartilhadas e conformando os espaços políticos por 

excelência. 

Nas municipalidades modifica-se a estrutura institucional para que o Estado e a 

sociedade possuam um projeto comum, um modelo de governança para realização de 

suas policys. Este comportamento é fundamental para o sucesso ou fracasso de qualquer 

política pública, incluindo aquelas relacionadas diretamente às questões ambientais 

(O‟Neill, op.cit.).  

A mesma autora analisa a descentralização, e suas implicações na reorganização 

do setor público têm apresentado aspectos positivos, nos quais se destacam os 

benefícios sociais, acesso a cidadania, disseminação de instituições, entre outros, e 

negativos, marcados pela ineficiência burocrática, sistemas de informação e tecnologia 

obsoletos, entre outros. 

A descentralização seria um processo de redistribuição de competências e 

recursos, que pressupõe a coordenação dos diferentes níveis institucionais, além do 

estabelecimento de estruturas territoriais condizentes. A reestruturação estatal apóia-se 

em um modelo territorial de governança, onde as instituições exercem funções 

mediadoras entre o Estado e a sociedade, alterando formas de governar, estabelecendo 

uma rede de conexões, de representações legítimas, entre o local e o nacional e 

conferindo aos municípios conteúdos próprios. Este processo, de divisão de 

responsabilidades, incorpora diferentes elementos na estruturação do novo modelo, 

caracterizados pela menor ocorrência de relações verticais, hierarquizadas, e maior 

ocorrência de relações horizontais, de autonomia, participação e representação da 

população. 

Os municípios ainda enfrentam problemas de diversas naturezas para 

implementar uma política municipal de meio ambiente, ficando claro que a estruturação 
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da gestão ambiental municipal é um grande desafio para a maioria das cidades. Dentre 

os diversos desafios para a gestão ambiental Municipal, um dos principais é a 

descentralização. Scardua e Bursztyn (2003) colocam que à medida que os instrumentos 

de gestão ambiental federal vão sendo implementados, os estados tendem a seguir as 

diretrizes federais, mas, no tocante aos municípios, essas práticas ainda não encontram a 

mesma facilidade de ocorrer. 

Para Bursztyn & Bursztyn (2006), mesmo com uma certa tendência à busca de 

alternativas para a descentralização, existem dúvidas quanto a real capacidade de alguns 

municípios atuarem de forma eficiente sem se deixarem perder nos vícios da política 

brasileira como o clientelismo e o patrimonialismo. De acordo com Maria Augusta 

Bursztyn (2006), os principais obstáculos para a aplicabilidade dos instrumentos de 

gestão ambiental são: fragilidade do arcabouço institucional; a falta de uma base sólida 

de dados ambientais; recursos financeiros escassos e a carência de recursos humanos 

necessários à prática da gestão ambiental em todos os níveis. 

Num estudo elaborado para identificar as principais falhas do governo na gestão 

do meio ambiente, Fernandes et all (2003) identificaram alguns padrões, que podem ser 

resumidos em: assimetria de informação (possibilidade de atuação oportunista do 

governo dada a dificuldade de controle); pressão social/responsabilização (existência de 

canais de pressão e de controle político administrativo institucionalizados, 

especialmente voltados para representantes não eleitos do executivo). 

Avaliar a performance da gestão ambiental, seja federal, estadual ou municipal é 

ainda um grande desafio. Segundo Barros (2003), são os órgãos ambientais do governo 

os próprios agentes determinantes da ausência de indicadores de seu desempenho, pois 

em se fazendo isso a organização estaria aumentando as formas de cobrança por 

resultados. 
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Diante do exposto, percebe-se que a maior parte das falhas de governo decorre 

da fragilidade institucional. Assim, analisar os fatores que fazem com que essa 

fragilidade seja maior ou menor é um importante começo. 

Muito embora se reconheça as grandes diferenças regionais e municipais no 

Brasil, é importante identificar porque alguns municípios conseguem avanços na 

implementação da gestão ambiental e outros não, visto que o município é a instância 

mais próxima da realidade e dos problemas dos cidadãos. 

Com essa intenção, vários trabalhos quantitativos sobre a gestão ambiental 

municipal têm sido publicados recentemente no Brasil e no mundo (Carvalho et all 

2005, 2006, 2007; Carlo, 2006; Neves, 2006 e 2007;Dufils, 2007). Apesar de 

correlações claras como a de que regiões e cidades mais ricas tem maiores chances de 

reverter seus problemas ambientais, corroborando com a teoria da curva de Kuznets 

ambiental (Grossman & Krueger, 1995), nem sempre isso é verificável apenas com 

análises quantitativas, sendo imprescindível o “zoom” qualitativo, principalmente nas 

distorções que via de regra aparecem nas análises quantitativas. 

A grande maioria desses estudos no Brasil tem utilizado a base de dados do 

suplemento de Meio Ambiente do IBGE - MUNIC (IBGE, 2002) como forma de medir 

capacidades ou, em outras palavras, analisar o comprometimento dos municípios para 

com o meio ambiente. No entanto, sabe-se que o fato de um município ter certo grau de 

comprometimento, não significa que ele realmente tenha uma ação efetiva para a gestão 

ambiental. Analisar a gestão apenas com base no comprometimento formal sem 

verificar o que realmente acontece na prática é um risco, pois muitas vezes os 

municípios podem atender a vários dos requisitos considerados importantes para a 

Gestão Ambiental (conselhos, participação, plano diretor, políticas e programas 
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ambientais), mas devido outros fatores, isso não se efetive na prática mascarando a 

realidade da gestão ambiental municipal no Brasil. 

O principal entrave a uma efetiva democratização da gestão ambiental, dado o 

alcance da presença da sociedade civil organizada, na sua diversidade e 

heterogeneidade, é que, em muitos casos, os conselhos ambientais se transformam em 

órgãos majoritariamente controlados pelo Executivo. Isto coloca em questão a 

governança ambiental, na medida em que se promove pouca cooperação em nome de 

interesses compartilhados, reduzindo a possibilidade de um efetivo confronto entre 

interesses conflitantes. Um dos grandes fatores limitantes é a irregularidade da 

participação, com a troca freqüente de atores no desenrolar dos processos (Jacobi, 

2003). 

Entre os indicadores que dizem respeito à articulação institucionais utilizados 

pelo IBGE na Pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros (IBGE, 2004) podemos citar: 

Conselho Municipal de Meio Ambiente; Convênios e Acordos Administrativos; 

Consórcios e Comitês de Bacia; Agenda 21; Recursos Financeiros; Legislação 

Ambiental. 

É valido lembrar que é função da Gestão Ambiental definir um conjunto de 

indicadores de qualidade ambiental no nível municipal e analisar periodicamente a 

evolução da qualidade ambiental do município (Marcato e Ribeiro, 2002, p.27), mas, 

um tipo de análise neste sentido não serviria para avaliar a qualidade ambiental dos 

municípios estudados, e sim, a sua capacidade para lidar com os problemas ambientais 

de forma efetiva. 

Para Teixeira e Santana (1995), a descentralização impõe-se como uma 

estratégia de primeira importância para reverter essa tendência altamente centralizadora 

do modelo de gestão vigente. Porém, não basta apenas descentralizar; 
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concomitantemente faz-se necessário uma nova integração, como uma estratégia para 

garantir a articulação vertical e horizontal entre os diversos níveis de fluxos dentro da 

administração pública.  

Analisar e comparar a gestão ambiental é algo muito complexo. Fazer isso de 

requer uma boa base de dados e recursos financeiros, operacionais e tecnológicos. Por 

outro lado, avaliar gestão, seja ambiental ou não, requer uma delimitação clara do que 

se pretende avaliar e necessariamente algumas análises qualitativas. Como o foco deste 

trabalho é a analisa da capacidade para gestão ambiental, é fundamental identificar 

quais os requisitos mais importantes para uma boa gestão ambiental. De acordo com 

Bursztyn e Bursztyn (2006), entre as condições essenciais da gestão ambiental a 

Capacidade Institucional definida como capacidade das instituições públicas atuarem na 

política e na gestão ambiental e; a Sustentabilidade Institucional, definida como uma 

avaliação da solidez continuidade das instituições, uma vez que se as instituições forem 

frágeis e intermitentes, não é possível que sejam vetores que asseguram um 

desenvolvimento de forma sustentável. 

As considerações teóricas e conceituais sobre a governança e sua relação com a 

vulnerabilidade são importantes na medida em que a avaliação da capacidade 

institucional na escala de município pode, sem dúvida servir de base para levantamentos 

de quão sólidas são as instituições do poder público e da sociedade civil organizada que 

representam fatores de sustentação e resiliência para o enfrentamento de situações de 

vulnerabilidade e ajudarão na análise do quadro geral de vulnerabilidade de determinada 

porção do território. 
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1.9 Conclusão 

 

As diferentes visões sobre a vulnerabilidade expostas neste capítulo mostram 

que existem várias dimensões da vulnerabilidade, assim como diversas perspectivas 

analíticas, ligadas, muitas vezes, a ramos distintos de conhecimento ou a filiações 

teóricas igualmente diferenciadas. Embora existam uma gama de estudos que apontam  

aspectos importantes para a compreensão da vulnerabilidade de determinado lugar ou 

região, percebe-se, ainda grande dificuldade em operacionalizar, em cada caso, aspectos 

mais fortes ou mais evidentes que fossem diretamente ligados à vulnerabilidade. Isso se 

mostrou, para nós, como uma indicação de que é provável que o problema seja a forma 

como estávamos encarando a vulnerabilidade. Em primeiro lugar, não se estuda a 

vulnerabilidade, algo intangível e conceitual. Ela se revela por meio de outros elementos 

que, estes sim, são escrutinados pela pesquisa. Riscos e perigos são o foco, as estruturas 

e os qualitativos disponíveis para que o lugar (pessoas, comunidades) possa 

movimentar-se quando em risco ou em face do perigo. 

Assim, a discussão sobre vulnerabilidade sempre nos conduz a pensar sobre 

insegurança e sistemas de proteção, que abrem uma perspectiva fundamental para que 

possamos identificar elementos que ajudam a compor a vulnerabilidade. Em qualquer 

um dos casos, a articulação entre as dimensões envolvidas, numa escala espaço-

temporal adequada, é o grande desafio na busca de um olhar multidimensional da 

vulnerabilidade.  

Relacionar num mesmo contexto a dimensão vivida do risco, as imagens criadas 

em torno do perigo; a dimensão socioeconômica de ação política de enfrentamento do 

risco, o contexto geográfico e social de produção e ocorrência do perigo; e a técnico-

científica, que analisa o processo e a amplificação ou atenuação do risco mediante a 
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comunicação, é um desafio que deve ser encarado. Esta dificuldade não deve ser aceita 

como uma impossibilidade: em cada situação, determinadas dimensões serão mais 

relevantes que outras e os recortes epistemológicos de pesquisa não deixam de ser 

fundamentais para aprofundar o conhecimento das dimensões da vulnerabilidade, pois 

seu alcance, necessidade e validade sempre estarão atrelados aos objetivos e o escopo da 

pesquisa. 
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2- INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL NO ACRE 

 

2.1 Introdução 

 

Este capítulo apresenta os principais instrumentos de planejamento ambiental 

que influenciam a gestão territorial no estado do Acre. A gestão do território e a gestão 

dos recursos hídricos estão intimamente relacionadas, uma vez que as decisões que são 

tomadas em relação ao tipo de uso da terra vão ter repercussões diretas sobre o ciclo 

hidrológico no que ser refere à disponibilidade de água quantidade e qualidade. Serão 

analisados os aspectos mais relevantes do planejamento dos recursos hídricos no estado, 

dentro do contexto da política nacional dos recursos hídricos. Esta análise abordar 

aspectos jurídicos e institucionais. 

Subjacentes a esta análise também serão examinadas questões da implementação 

do Zoneamento Ecológico Econômico do estado do Acre, principalmente a fase II 

(ZEE-ACRE II), referente à definição mais pormenorizada das zonas indicativas para as 

atividades produtivas. No caso específico da bacia do rio Acre, por ser a área mais 

antropizada e onde o uso da terra já alterou significativamente os parâmetros 

hidrológicos, serão analisados os indicativos de uso previsto na perspectiva de como 

esses usos poderão minimizar ou agravar ainda mais os problemas já encontrados.   
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2.2- Aspectos Legais e Institucionais da Gestão das Águas na Bacia do Rio 

Acre 

 

Um adequado modelo de gestão dos recursos hídricos deve considerar a bacia 

hidrográfica como unidade de gestão territorial, pelas suas inter-relações de 

dependência entre os fenômenos físicos que nela ocorrem em toda a sua extensão. Uma 

abordagem mais completa seria considerar não somente os recursos hídricos, mas os 

elementos que envolvem a gestão territorial nos quais estão inseridos os fatores 

ambientais no seu sentido abrangente. Todavia dificuldades institucionais dificultam a 

sua adoção principalmente nos primeiros estágios de gestão. De qualquer forma os 

modelos de gestão de recursos hídricos obedecem a princípios gerais de gestão 

ambiental e, considera algumas particularidades próprias da gestão deste recurso. 

Na gestão dos recursos hídricos, a palavra chave é integração e articulação e se 

apóiam nos seguintes princípios básicos: 

 abordagem integrada nos diferentes níveis; 

 articulação entre as diferentes entidades intervenientes; 

 gestão por bacias hidrográficas; 

 reconhecimento da água como um bem econômico; 

 ênfase na gestão da demanda; 

 supervisão e controle do sistema de gestão pelo poder público. 

 

Na implantação de um sistema de gestão em recursos hídricos segundo o modelo 

sistêmico e participativo acima definido são destacadas as seguintes etapas 

fundamentais: definição do arcabouço legal e da estrutura institucional; elaboração de 

diagnóstico dinâmico; estabelecimento de critérios de controle e utilização; elaboração e 
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implantação de planos diretores periódicos; estabelecimento de coleta de contribuições 

dos usuários; sistema de informações e monitoramento continuado; controle pelo poder 

público; divulgação e educação ambiental (Leal, 1998). 

A Constituição Federal de 1988 não foi tão incisiva em relação à utilização dos 

recursos hídricos, apenas menciona no inc. III do seu art. 20 que “os lagos, rios e 

quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, que banhem mais de um 

Estado, ou seja, limites para outros países” são bens seu, logo a regra pode ser 

analogamente aplicada no caso dos Estados, quando estender o limite de dois 

municípios.   

Ainda sobre os recursos hídricos, o inc. XIX do art. 21 da Magna Carta, aduz 

que compete a União instituir sistema nacional de gerenciamento de recursos hídricos e 

definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Este mandamento constitucional foi 

obedecido pelo legislador federal quando, em janeiro de 1997, ou seja, nove anos 

depois, foi sancionada a Lei 9.433 intitulada Lei da Política Nacional dos Recursos 

Hídricos. 

Dentro destes diplomas legais podemos encontrar indícios da natureza jurídica 

da água, classificando-a como, um bem jurídico, já que é tutelado pelo Estado, de 

domínio público, já que pertence a toda coletividade e insuscetível de apropriação 

privada, e ainda, um bem passível de cobrança de taxas para seu uso, já que é um bem 

dotado de valor econômico
4
.  

No objeto do presente estudo, qual seja a Bacia Hidrográfica do Rio Acre, 

embora a discussão aqui limite a jurisdicional idade em status de estadual, já existem 

considerações e estudos relevantes para que este receba tratamento transnacional, uma 

vez que esta bacia perpassa países além Brasil, como Peru e Bolívia. Desta forma, 

                                                 
4
 O inciso II do art. 1º da Lei nº 9.433/97 aduz que a água é um bem dotado de valor econômico.  
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importante ressaltar que os aspectos jurídicos aqui considerados, levarão em conta 

apenas o que tange a competência e o regramento estadual. 

 

 

2.2.1– Preceitos Infraconstitucionais 

 

2.2.1.1- Código das Águas 

 

A preocupação em gerir os recursos hídricos tem inauguração efetiva em 1934 

com o Código das Águas -  um decreto do Presidente Getúlio Vargas que dava uma 

nova visão sobre a essa gestão e dava também, a época, competência ao Ministério da 

Agricultura para regulamentar sua execução. 

O Código das Águas, como ficou conhecido, é o marco legal do gerenciamento 

dos recursos hídricos no Brasil, considerando que as constituições anteriores e demais 

normas infraconstitucionais normatizaram sobre outros aspectos, tais como: domínio, 

propriedade e competência legislativas. Importante salientar que, apesar da edição de 

normas posteriores o mesmo ainda encontra-se vigente. 

O Código estabeleceu uma política hídrica bastante moderna e complexa para 

época, abrangendo vários aspectos, tais como: aplicação de penalidades, aproveitamento 

das águas, regras sobre águas nocivas, concessões e autorizações, relações com o solo e 

sua propriedade dentre outros. 

Pompeu (in BRAGA, 2002, pg.602) ministra que o “Código de Águas é 

considerado mundialmente como uma das mais completas leis de águas já 

produzidas”.E ainda que “os princípios nele constantes são invocados em diversos 

países como modelos a serem seguidos, mesmo em legislações modernas”. O Mestre em 
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Direito Ambiental Edis Milaré, em sua obra
5
 assevera  que "O Código, ainda que 

baixado com o principal objetivo de regulamentar a apropriação da água com vistas à 

sua utilização como fonte geradora de energia elétrica, possui mecanismos capazes de 

assegurar a utilização sustentável dos recursos hídricos, bem como para garantir o 

acesso público às águas". 

O decreto de águas classificava as águas como públicas, e estas podendo ser de 

uso comum ou dominicais
6
 comuns e privadas, porém esta classificação ganhou 

maturidade na Lei Nacional da Política Hídrica, passando a ganhar status de bem de 

domínio público. 

 

    

2.2.1.2 – Política Nacional de Recursos Hídricos 

 

Após a experiência do Código das Águas concluiu-se que ainda se estava longe 

de um modelo de gestão pública de recursos hídricos que atendesse a demanda sócio-

econômica do Brasil. O crescimento demográfico e consequentemente das cidades 

acelerou muito nas últimas décadas e isto exacerbou o processo de poluição dos rios, 

uma vez que muitas cidades cresciam ao entorno destes rios e o degradavam sem 

contenções eficazes.  

As discussões para a definição do modelo de gerenciamento de recursos 

hídricos, adotado no Brasil, iniciou-se na década de 70, com a instituição dos Comitês 

Integrados de Bacias Hidrográficas. Em 1997, foi sancionada a Lei nº 9.433/97, 

chamada Lei das Águas, com ela advieram novas expectativas oriundas de uma nova 

                                                 
5
 MILARÉ, Edis. A sustentabilidade dos recursos hídricos. Editora: Rio de Janeiro, 2006.  

6
 Bens Dominicais são os bens em que o Estado exerce domínio. Bens que constituem o patrimônio da 

União, dos Estados, dos Municípios, mas não afetados a uma destinação pública específica. 
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mentalidade de gestão dos recursos hídricos e da água. 

Dentre as novas medidas, acatou a ideia da criação de um órgão gestor nacional, 

a Agência Nacional de Águas (ANA), premida pela necessidade de arrecadar recursos 

de usuários de um bem público, a água de nossos rios, além de exercer função 

reguladora e fiscalizadora. A nova lei de política hídrica buscou tratar de assuntos que 

até então moravam na imaginação dos projetistas e administradores da coisa pública. 

Ela trouxe os fundamentos, os objetivos, as diretrizes gerais de ação, bem como os 

instrumentos para que se possibilite à implementação das ações previstas.  

Com este instrumento legal que além de trazer as matérias supramencionadas 

subsidiou as intenções políticas e administrativas que até então não tinham tanto 

respaldo prático. 

 

 

        2.2.1.3 - O Plano Nacional de Recursos Hídricos  

 

O Plano Nacional de Recursos Hídricos - PNRH é instrumento essencial para o 

planejamento estratégico da gestão dos recursos hídricos no País, fundamentando e 

orientando a implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e do Sistema 

Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos. O Plano estabelece diretrizes 

objetivando alcançar o cenário desejado na evolução da gestão dos recursos hídricos, 

tanto no contexto das bacias hidrográficas quanto das áreas especiais de planejamento. 

Além disso, propõe à implementação de programas nacionais e regionais e a adequação 

das políticas públicas relacionadas ao tema, em especial daquelas referentes aos setores 

usuários de recursos hídricos, objetivando o uso racional e sustentável da água. 

No processo de elaboração do PNRH são adotados os conceitos, diretrizes e 
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princípios estabelecidos principalmente na Lei 6938/81, recepcionados pela 

Constituição Federal de 1988 e materializado na Lei 9.433/97 e na lei de criação da 

Agência Nacional de Águas (9.984/00), bem como nas resoluções do Conselho 

Nacional de Recursos Hídricos - CNRH. Configura-se como um processo técnico e 

político, conduzido de forma progressiva e em permanente aperfeiçoamento, almejando 

sempre a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades.  

Nesse sentido os setores usuários da água vêm contribuindo na sua elaboração, 

ajudando na construção de um planejamento estratégico dos recursos hídricos que 

procura identificar experiências que apontem para o uso múltiplo das águas, mas, 

também, conflitos atuais e potenciais que ressaltem a necessidade de um diálogo 

construtivo. Adotando como fundamento essa elaboração participativa, o PNRH 

pretende ser um instrumento estratégico e implementável, que contribua para a 

consolidação dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, assegurando à 

atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de 

qualidade adequados aos seus usos. Portanto, o Plano pode ser visto como um pacto 

entre esses atores, estabelecendo diretrizes e estratégias para a gestão dos recursos 

hídricos. 

Outros tantos princípios e diretrizes consignados na lei da Política Nacional de 

Recursos Hídricos são inéditos, tais como a integração da gestão de recursos hídricos 

com a gestão do uso do solo, tendo em vista necessariamente os ditames do ciclo 

hidrológico e as diferentes demandas que se apresentam. 

 Os planos de recursos hídricos são o primeiro instrumento citado na Política 

Nacional de Recursos Hídricos e, de acordo com o disposto no art. 6º da referida lei, são 

planos que visam a fundamentar e a orientar sua implementação e o gerenciamento 

desses recursos. O conteúdo mínimo desses planos encontra-se definido no artigo 7°, 
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sendo essa definição legal complementada por resoluções do Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos (CNRH). 

Compete à SRH/MMA coordenar a elaboração do Plano Nacional de Recursos 

Hídricos e acompanhar sua implementação, enquanto a ANA tem a atribuição de 

participar da sua elaboração e supervisionar sua implementação Já o acompanhamento 

da execução e a responsabilidade pela aprovação são atribuídos ao CNRH. 

Quanto aos planos estaduais, cabe às respectivas leis de recursos hídricos a 

definição dos entes responsáveis por sua execução e implementação. 

 

 

2.2.1.4– Política Estadual de Recursos Hídricos 

 

Através da Lei Estadual nº 1.500/03 o estado do Acre instituiu a sua Política 

Estadual de Recursos Hídricos que está diretamente vinculada à Política Estadual de 

Meio Ambiente, inserida no Sistema Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 

- SISMACT, prevista na Lei Estadual 1.117/1994, e que está em conformidade com a 

Lei Federal 9.433/1997, o que representa um significativo avanço em termos de gestão 

integrada dos recursos naturais. A elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

do Acre levará em consideração os dispositivos da Política Nacional de Recursos 

Hídricos (Lei Federal 9.433/1997), respeitadas as especificidades do Estado do Acre, 

bem como os da Política Estadual de Meio Ambiente (Lei Estadual 1.117/1994), e da 

Política Estadual de Recursos Hídricos do Acre (Lei Estadual 1.500/2003). 

Ao entrar na análise do texto da Lei Estadual de Recursos Hídricos do Acre 

percebe-se que para o legislador o ideal de gestão é quando este é articulado e 

compartilhado e neste compasso aduz que o “os agentes públicos estaduais deverão 
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articular-se com os órgãos e entidades federais e municipais, assim como entidades civis 

organizadas, para a efetiva consecução das finalidades e objetivos da política e gestão 

de recursos hídricos”. Esta é uma modernização sobre a ótica de gestão e obediência a 

regra geral da lei nacional de recursos hídricos onde propõe uma gestão compartilhada 

entre os interessados.  

Outra questão relevante e que a lei em comento aborda é a promoção de uma 

integração entre a gestão dos recursos hídricos com as políticas de saneamento básico, 

de uso, ocupação e conservação do solo e de meio ambiente e é justamente neste 

contexto que surge outro ator importante para a concretização do planejamento e 

consequentemente de ações políticas e sociais que se exigem – o Zoneamento Ecológico 

–Econômico (ZEE), que o estado do Acre já tem pronto e inteiramente inserido como 

subsídio “sine qua non” para a eficácia de suas políticas.  Sobre o ZEE trataremos em 

outro ponto. 

A tutela e a gestão dos recursos hídricos no estado do Acre não é alienígena em 

relação ao texto da lei nacional de recursos hídricos. Aquela contempla os mesmos 

princípios as mesmas diretrizes e fundamentos e recomenda que os órgãos estaduais se 

articulem com os federais para tratar de questões como, por exemplo, o gerenciamento 

dos recursos hídricos de interesse comum, localizados no Acre, notadamente dos corpos 

de água que têm origem em outros países, e ainda, envolvendo representantes do 

Ministério das Relações Exteriores.  

Sobre a questão da transnacional idade da bacia hidrográfica do Rio Acre, não 

podemos deixar de citar o trabalho do MINIMAP, onde um grande mutirão institucional 

lutam para definir uma gestão padronizada onde açambarcam os países que recebem o 

leito do Rio Acre, quais sejam, além do Brasil, Peru e Bolívia. Esse trabalho é árduo 

uma vez que retrata soberanias diferentes e culturas tão distintas. É um trabalho que já 
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está bem avançado do ponto de vista institucional e que carece de impulso legal e muita 

boa vontade na gestão compartilhada deste grande bem, que é a bacia do Rio Acre. 

Os objetivos da lei estadual de recursos hídricos revelam o produto de todo o 

esforço governamental, seja estadual ou municipal, bem como das associações civis e 

demais entidades organizadas, para se ver garantir a sustentabilidade dos recursos 

hídricos, tanto em qualidade como em quantidade; assegurar o uso prioritário da água 

em caso de escassez; prever e prover eventos hidrológicos extremos, seja natural ou má 

utilização dos recursos; proteção da mata ciliar garantindo além do reflorestamento a 

manutenção e proteção do ativo florestal existente em suas margens; estimular o 

desenvolvimento da capacidade científica e tecnológica do Estado para o gerenciamento 

de recursos hídricos e por fim, estabelecer critérios, em bases científicas, de uso dos 

recursos hídricos e ocupação das bacias hidrográficas.  

Os objetivos para serem alcançados precisam de uma estratégia que garanta a 

efetividade. O texto legal, em seu art. 8º, elenca os instrumentos necessários para se 

instituir estratégias capazes de fornecer elementos eficazes e substanciais para prestar a 

tutela aos bens hídricos do estado. São eles: 1) O Plano Estadual de Recursos Hídricos; 

2) Os Planos de Bacias Hidrográficas; 3) o Sistema de Informações sobre Recursos 

Hídricos no Acre – SIRENA, inserido no âmbito do Sistema Estadual de Informações 

Ambientais – SEIAM; 4) O enquadramento dos corpos em classe segundo os usos das 

águas; 5) A outorga e a cobrança pela utilização dos recursos hídricos; e o 6) 

Zoneamento Ecológico-Econômico.  

No estado do Acre todos os instrumentos supramencionados já foram 

implementados e já é uma realidade dentro da Bacia Hidrográfica aqui estudada. É 

lógico que muitos outros instrumentos ainda faltam ser concretizados, muitos deles 

levam mais tempo que outros por depender de uma mudança de paradigma social, como 
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por exemplo a educação ambiental, uma maior rigidez na aplicação de penalidades  e 

medidas compensatórias aos poluidores e, finalmente a otimização da qualidade 

ambiental como fruto de uma aplicação adequada dos instrumentos disponíveis para 

atuação. 

A consciência e o acatamento das disposições legais para a tutela do meio 

ambiente, e aqui no caso, dos recursos hídricos, é que são os maiores instrumentos para 

se proteger com responsabilidade e compromisso. Em síntese, com a elaboração do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos o estado já estará dando grande passo para se 

estruturar e para realizar  a gestão de seus recursos e ter a institucionalização de sua 

política.  Ao desenvolver sua base de planejamento e estabelecer os critérios de gestão 

dos recursos ele estará se preparando para ter mais conhecimento sobre sua realidade 

hídrica e para subsidiar a União na elaboração dos Planos estratégicos das bacias dos 

rios da margem direita do Amazonas que se encontram em seu território. Nesse sentido 

a articulação com a Agência Nacional das Águas – ANA é de fundamental importância 

para a integração de ações que fortaleçam o processo de gestão do país e do Estado, 

conforme preconiza o Plano Nacional de Recursos Hídricos. 

Uma questão que deve ser considerada é a governança dos recursos hídricos sob 

uma ótica de gestão, inclusive, insta ressaltar que a governança é termo muito utilizado 

por diversos setores quando se pensa em concatenação de ideias e ações em prol de um 

interesse comum. Além da forma de abordagem, de acordo com SOARES (2008), três 

elementos fazem parte do sistema de governança: um elemento político, que consiste 

em balancear os vários interesses e realidades políticas; o fator credibilidade, 

constituído de instrumentos que apoiem as políticas, que faça com que as pessoas 

acreditem nelas e se sintam donos dela; e a gestão, em si, ou seja, uma estrutura 

estabelecida que permita cuidar das tarefas diárias. A Lei Nacional de Recursos 
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Hídricos aduz que as ações de gestão dentro de uma bacia hidrográfica devem ser 

articuladas entre os poderes públicos (federal, estadual e municipal) e a sociedade 

organizada (associações civis e usuários) e para isso distribui o colegiado dentro desta 

bacia com percentual justo para cada representação a fim de que se evitem 

manipulações setoriais. 

Ainda sobre a governança, esta pressupõe a existência de uma estrutura mínima, 

qual seja – pelo menos uma agência de bacia, para que esta possa impulsionar uma 

gestão de recursos hídricos, organizado e forte, cumprindo e fazendo cumprir as normas 

norteadoras que garantem a eficácia das decisões e a materialidade dos diagnósticos. A 

governança é poderoso instrumento de otimização de gestão e pode se cumpridos os 

ditames normativos, alcançar resultados surpreendentes dentro do contexto proposto.   

O estado do Acre, até o presente momento, não se mostrou suficientemente 

maduro para discutir a criação do comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Acre. O papel a 

ser desempenhado por este comitê, hoje é realizado por agentes da Secretaria do Meio-

Ambiente do Estado do Acre, o que dificulta, considerando que estes agentes trabalham 

em várias funções distintas. Vale ressaltar que, além disso, fere a questão da 

competência, uma vez que a Bacia do Rio Acre é, jurisdicionalmente, federal, e, no 

entanto, o que se consta é que a ANA dá apoio consultivo e deliberativo, exercendo uma 

espécie tênue de administração, não assumindo a sua atribuição legal na íntegra. 

 

 

2.2.1.5 - O Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre – PLERH/Acre 

 

Os Planos Estaduais de Recursos Hídricos são instrumentos dos Sistemas 

implementados nos diversos estados do país, a partir de  leis estaduais específicas que 
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instituíram os sistemas de gerenciamento de recursos hídricos e os comitês de bacias 

hidrográficas. Esses Planos  são fundamentados nos planos de bacias hidrográficas 

elaboradas através dos comitês de bacias e apresentam diretrizes para as ações, 

programas e políticas públicas dos Estados no campo dos recursos hídricos.  

Em março de 2007 foi formado um Grupo de Trabalho, que preparou uma 

proposta para definir como seria a elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos 

do Acre. Esse Grupo de Trabalho foi composto por representantes de instituições 

governamentais, não governamentais, de ensino e pesquisa e usuários. Além deste 

Grupo de Trabalho, foi criada uma Comissão Técnica de Acompanhamento do 

PLERH/AC, vinculada ao Conselho Estadual de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia 

– CEMACT e à Câmara Técnica de Recursos Hídricos, sob a coordenação da Secretaria 

de Estado de Meio Ambiente.  

Até dezembro de 2010 o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Acre PLERH-

AC ainda não havia sido lançado. Muitas atividades relacionadas a ele, porém, já tinham 

sido executadas, entre elas a divulgação de um conjunto de material de comunicação 

para estimular a elaboração participativa do Plano, uma experiência inédita no Brasil no 

que tange à gestão das águas em nível estadual, realizada no final de 2009. Outros 

trabalhos, de caráter mais técnico e específico, como a realização do diagnóstico e do 

prognóstico da situação das bacias hidrográficas do estado do Acre, entre elas a bacia do 

rio Acre, ainda estavam em andamento, sendo que o diagnóstico das bacias havia sido 

finalizado, com os resultados preliminares divulgados no começo de 2010. 

Em janeiro de 2010 a Secretaria do Meio Ambiente do Acre – SEMA/AC 

lançou o documento intitulado “Caracterização Socioambiental das Bacias 

Hidrográficas do Estado do Acre”, trabalho realizado através do convênio firmado 

entre o Ministério Público do Acre, o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direito 
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Econômico e o Conselho Federal Gestor do Fundo de Defesa de Direitos Difusos 

(MPE/MJ/SDE/CFDD Nº 020/2007). Com o título de “Estruturação das Promotorias 

Especializadas de Defesa do Meio Ambiente”, esse convênio teve início em agosto de 

2007, sendo concluído em dezembro de 2009.  

A execução do projeto, sob responsabilidade da Coordenadoria de Defesa do 

Meio Ambiente, Conflitos Agrários, Urbanismo e do Patrimônio Histórico e Cultural do 

MPE-AC, teve um custo total de R$ 242.750, incluindo a impressão do material 

informativo. (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ACRE, 2010). Na ocasião foi ressaltada a 

importância deste trabalho que serviria como um instrumento de consulta, e de 

parâmetro para as discussões e decisões jurídicas a respeito da gestão dos recursos 

hídricos no estado do Acre, ressaltando o papel de uma situação fundiária caótica que 

gera conflitos de terra entre posseiros, proprietários e indígena -, a relação do homem 

com a cobertura florestal e, principalmente, com os recursos hídricos no Estado do 

Acre, ameaçados por usos não sustentáveis.  

Os resultados do trabalho ressaltaram para o impacto do desenvolvimento 

(urbano e rural), a partir da ação humana sobre o solo e os recursos naturais que 

produzem alterações substanciais nas bacias hidrográficas e, consequentemente podem 

prejudicar, entre outros aspectos a saúde da população.  Segundo o trabalho, o 

enfrentamento desses desafios requer medidas urgentes e de grande escala para lidar 

com as ameaças e causas nos níveis local e regional e uma estruturação dos municípios 

para adequação de seus sistemas de gestão ambiental em termos políticos, técnicos e 

operacionais.  

Diante de um cenário onde foram contempladas as características das bacias 

hidrográficas do estado do Acre - Alto Acre, Baixo Acre, Purus, Tarauacá-Envira e 

Juruá que apresentam peculiaridades em termos socioeconômicos e ambientais, com 
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uma elevada diversidade étnico-cultural, ecossistemas e espécies animais e vegetais, o 

trabalho executado teve inúmeros objetivos. Por um lado, buscou orientar os processos 

de gestão ambiental e dos recursos hídricos em curso no Estado. Por outro, o Ministério 

Público, com o apoio do Tribunal de Justiça, pretendeu adotar uma postura pró-ativa na 

resolução dos conflitos e problemas indicados pelo estudo. 

A produção e a divulgação do diagnóstico das bacias hidrográficas do Acre pelo 

Ministério Público do Acre seriam assim, segundo o governo do Acre, parte de uma 

estratégia que busca tornar o material um instrumento de consulta para a sociedade 

acreana, democratizando o acesso à informação socioambiental e, assim, fomentar a 

participação popular na tomada de decisões políticas e administrativas levadas a efeito 

pelo Poder Público. 

 

 

2.2.1.6 – Conflito de dominialidade entre a gestão dos recursos hídricos de 

bacias  federais versus estaduais 

 

Ao estabelecer os dois diferentes domínios dos recursos hídricos no Brasil, a 

Constituição Federal de 1988 foi interpretada por alguns técnicos do setor como se 

estivesse criando uma dificuldade adicional para a gestão do uso das águas no País. Tal 

preocupação era justa e procedente, uma vez que a água é uma unidade indissolúvel de 

um único corpo, muito embora possa estar sob diversos domínios. No caso, por exemplo, 

de um rio, que pode estar sob domínio estadual, mesmo sendo afluente de outro de 

domínio da União, seja porque esse fenômeno se dá ao contrário, seja ainda porque as 

águas superficiais se relacionam com as subterrâneas e vice-versa; Ora, o fato de a água 

ser um bem físico em movimento, podendo assumir, em momentos distintos, domínios 
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diferentes, dentro, muitas vezes, de uma mesma bacia hidrográfica, explica a dificuldade 

com que se confrontam os técnicos para promover a sua gestão, tendo que conciliar os 

interesses, às vezes até conflitantes, de duas diferentes esferas de poder. 

De uma maneira ou de outra, a superposição de domínios trazida pelo constituinte 

em algumas situações foi benéfica. Uma vez que estabelece domínios estaduais e federais, 

estimula uma permanente articulação e entendimento, destes entes, no que concerne à 

gestão dos recursos hídricos sobre suas égides.       

Essa articulação tem servido como liame entre dois princípios que norteiam os 

trabalhos do setor de planejamento e gestão dos recursos hídricos: o princípio da unidade 

hidrográfica, que tem na bacia o espaço preferencial de planejamento e o princípio 

federativo, que por muitas vezes induz o gestor do uso da água bruta a confrontá-los, em 

decorrência, sobretudo, das decisões e escolhas que são feitas por beneficiários e 

interessados atuantes em distintas unidades federadas, ou de representantes de distintos 

níveis de poder que dispõe o relevo de uma mesma bacia hidrográfica. 

 

 

2.3 - Zoneamento Ecológico Econômico do Acre 

 

No Brasil, o termo zoneamento advém de uma ligação ao processo de 

parcelamento do solo a depender de usos específicos, especialmente aplicados ao meio 

urbano, por meio de leis e decretos. Ainda que seja feita uma distinção entre as 

diferentes vertentes do zoneamento, não existe uma definição consolidada para o termo 

zoneamento ambiental porque houve modificação com a inserção dele num dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA). 
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O Zoneamento é uma estratégia metodológica que representa uma etapa do 

planejamento porque ocorre uma classificação específica das zonas. Segundo Santos 

(2004), o Zoneamento Ecológico-Econômico serve de subsídio para a formulação de 

políticas territoriais em todo país voltadas para a proteção ambiental, a melhoria das 

condições de vida da população e a redução dos riscos de perda de capital natural. 

Para Santos (2004, op.cit.), esse instrumento estabelece zonas de planejamento a 

partir de uma avaliação sistêmica dos elementos naturais e socioeconômicos, no qual o 

resultado é a elaboração de normas de uso e ocupação da terra e de manejo de recursos 

naturais sob uma perspectiva conservacionista e de desenvolvimento econômico e 

social. 

Steinberger (1997c) afirma que, nos doze anos decorridos entre 1986 e 1997, a 

condução do ZEE passou por quatro mudanças que corresponderam a um refinamento 

da sua concepção enquanto instrumento de planejamento. Em 1986, ocorreu a primeira 

mudança relacionada à concepção do ZEE como instrumento do planejamento 

ambiental, baseando-se nas diretrizes definidas no capítulo de política ambiental do I 

PND da Nova República. Aqui, o ZEE começou a ser oficialmente concebido pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o objetivo de realizar 

divisões e classificações do espaço por meio do cruzamento de fatores ecológicos e 

econômico-sociais que permitissem identificar zonas na Amazônia e no Sudeste. 

Este instrumento tem caráter governamental - federal uma vez que não se previu 

a participação ativa nem de outras esferas de governo e nem da comunidade. Entretanto, 

ainda na segunda metade da década de 80, três ações contribuíram para que o ZEE 

começasse a se transformar em um instrumento mais democrático de planejamento: o 

lançamento do Programa Nossa Natureza; a promulgação da nova Constituição; e a 

pressão internacional sobre o Brasil no que se referia à destruição da floresta amazônica. 
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Em 1990, o ZEE foi definido como instrumento de uma política de ordenação 

territorial lastreada no desenvolvimento sustentável. Nesse contexto, a ordenação 

depende das políticas econômica, social, cultural e ecológica tendo como instrumento, o 

ZEE, para restringir a ocupação dos espaços, subsidiado pela elaboração de planos 

regionais e adoção de bases técnicas para espacialização das políticas públicas visando a 

ordenação do território. Esclarece-se ainda que esse instrumento, nessa mudança, foi 

conduzido como processo dinâmico e contínuo, exigindo detalhamentos de acordo com 

as prioridades nacionais, regionais e locais. 

Em 1994, O ZEE passou por uma nova mudança, sob a condução da Secretaria 

de Coordenação da Amazônia no Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 

e da Amazônia Legal (SCA/MMA), principal parceiro brasileiro do Programa Piloto 

para Proteção das Florestas Tropicais do Brasil (PPG-7). 

Em 1997, o ZEE foi inserido nesse Programa como um instrumento de gestão 

ambiental do Subprograma de Política de Recursos Naturais (SPRN) a ser 

implementado em regiões prioritárias selecionadas pelos Estados, na medida em que 

estabeleceria "referenciais para a orientação da ocupação do território, com vistas à 

proteção da biodiversidade e ao uso sustentável dos recursos naturais" 

(SPRN/MMA,1999:8). 

Percebe-se que este instrumento se torna decisivo na formulação de políticas, 

pois aponta as atividades que podem e devem ser implantadas em cada porção do 

território ao qual se aplica. Isso se leva a crer que ele tem dois caráteres, um indicativo e 

o dinâmico que faz parte de um planejamento. O caráter indicativo se expressa pela 

identificação da vulnerabilidade e da potencialidade de dadas porções do território 

diante da implantação de atividades mais ou menos sustentáveis. Por outro lado, o 
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caráter dinâmico refere-se à necessidade de que o mesmo seja permanentemente revisto 

e atualizado (Steinberg, 2003). 

Nesse sentido, Kolhsdorf & Romero (1997) mostram que a filosofia dessa 

ferramenta avança além da dimensão físico-biótica para integrar aspectos ambientais, 

tanto físicos quanto sociais, em um processo cujos passos definem-se em cada situação 

concreta, em virtude do princípio de valorização da diferença. Este fato também o torna 

compatível com novas articulações decisórias mais participativas, respondendo ao 

princípio de descentralização. 

Os autores referidos acima percebem que essa ferramenta liga o uso econômico 

dos recursos de uma dada região com a correspondente resposta ambiental, preparando 

cenários futuros para decisões políticas. 

Cavalcante (2003) afirma que o ZEE é um instrumento de organização do 

território que tem por finalidade propiciar um diagnóstico preciso meio físico-biótico, 

sócio econômico e sobre sua organização institucional e oferecer, ainda, diretrizes de 

ação, as quais deverão refletir os diferentes interesses dos cidadãos. Desse modo, 

contribui para um sistema de planejamento mais eficaz, onde os investimentos e 

esforços, tanto do governo quanto da iniciativa privada, sejam aplicados de acordo com 

as peculiaridades das zonas, as quais passam a ser tratadas como unidades de 

planejamento. 

Para atingir a preservação dos recursos naturais, voltada para o bem-estar das 

presentes e futuras gerações, o zoneamento é utilizado como instrumento de gestão e 

planejamento ambiental. A importância e potencial desse instrumento de planejamento 

pode ser um novo arranjo institucional do sistema de planejamento, ao funcionar como 

um sistema de informações e avaliação de alternativas, servindo como base de 
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articulação às ações públicas e privadas que participam da reestruturação do território, 

segundo as necessidades de proteção, recuperação e desenvolvimento com conservação. 

Segundo Santos (2004) o Zoneamento ecológico-econômico compreende duas 

atividades: uma técnica (que formula um bom banco de dados e informa sobre o 

território, definindo áreas prioritárias e prognósticas) e outra, política, (que propicia 

interação entre governo e sociedade civil para estabelecer áreas prioritárias no 

planejamento). Santos (2004) relata também que o ZEE tem como propósito determinar 

a capacidade de suporte de uma determinada área para uma determinada ação antrópica 

independentemente de sua implementação, sempre associando a ela os fatores 

ambientais pertinentes. 

Diante da concepção dos autores aqui citados, o ZEE deve ser considerado um 

instrumento importante na organização do território, no que se refere à ótica da 

sustentabilidade dos recursos naturais. Portanto se faz necessário atentar para fazer o 

planejamento ambiental das cidades com vistas ao desenvolvimento sustentável para 

possibilitar o bem-estar da população tanto no presente como no futuro; Por fim, 

considerou-se que a sua execução depende de uma ação integrada e descentralizada do 

Governo Federal com participação efetiva dos Estados, tanto no planejamento como na 

implementação das intervenções em seus territórios. 

O Zoneamento Ecológico Econômico do Acre foi definido pelo governo acreano 

(ACRE,2000), como um instrumento estratégico de planejamento territorial e gestão 

territorial, envolvendo estudos do meio ambiente, recursos naturais e as relações entre a 

sociedade e natureza, que servem de subsídio para negociações democráticas entre 

órgãos governamentais, o setor privado e a sociedade civil sobre um conjunto de 

políticas públicas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, seu 
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principal objetivo é “contribuir para a incorporação dos princípios do desenvolvimento 

sustentável na orientação das ações do governo, o setor privado e a sociedade em geral”. 

Posteriormente, o Art. 2º do Decreto n. 1904 (05/06/2007), diz que o ZEE tem 

como objetivo geral orientar o planejamento, a gestão, as atividades e as decisões do 

poder público, do setor privado e da sociedade em geral, relacionados ao uso e ocupação 

do território, considerando as potencialidades e limitações do meio físico, biótico e 

socioeconômico, visando a implementação prática do desenvolvimento sustentável. 

Nota-se que a essência dos objetivos manteve-se, no sentido de orientar o planejamento 

para o desenvolvimento sustentável, mais bem detalhado no segundo momento, ou seja 

no ZEE Fase II.  

No aspecto de sua execução, a comissão estadual de zoneamento ecológico 

econômico (CEZEE) foi instituída através do Decreto Estadual n. 1006/91, que 

determinou sua composição, por órgãos públicos estaduais, e suas atribuições de 

planejar, coordenar, acompanhar e avaliar a execução dos trabalhos do Zoneamento 

Agroecológico e Sócio Econômico e do Plano de Ocupação do Acre. 

Conforme o Decreto Estadual n. 503 de 6 de abril de 1999, o ZEE/AC está 

vinculado ao gabinete do governador, sob a coordenação da SEPLAN/AC (hoje 

SEPLANDS), e tem como executora a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e 

Meio Ambiente (SECTMA). Os principais órgãos executores do ZEE/AC estão 

vinculados a SECTMA: a Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (FUNTAC), 

responsável pelos estudos sobre o meio físico e sensoriamento remoto, e o Instituto de 

Meio Ambiente (IMAC), responsável pelo meio socioeconômico. Ambos possuíam 

equipes técnicas estaduais complementadas por consultores executivos. Ainda, de 

acordo com o Decreto Estadual n. 503/1999, o ZEE deveria ser constituído de 34 

membros, divididos em diversas câmaras setoriais (industrial, pesquisa, povos 
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indígenas, seringueiros, órgãos do governo), e todo o processo de execução desse 

programa deveria ser fundamentado na participação institucional e da sociedade.  O Art. 

2º, do referido decreto, determina que os trabalhos do ZEE, desde a concepção até a 

gestão, seriam conduzidos pelos princípios da Participação de todos os atores sociais 

envolvidos; da Equidade, onde os setores e regiões teriam igualdade de oportunidade de 

desenvolvimento; da Sustentabilidade, onde seria promovida a exploração sustentável 

dos recursos naturais respeitando as particularidades ambientais das diversas áreas e, o 

Caráter Holístico, no qual haveria uma abordagem sistêmica e multidisciplinar para a 

integração de fatores e processos.  Na sua concepção o ZEE Acre se constituiu em 

instrumento indicativo, com subsídios para as negociações de uso do território e dos 

recursos naturais entre o governo, empresários e sociedade civil. Suas indicações 

embasariam planos voltados para o desenvolvimento sustentável (ACRE, 2000).  

O ZEE Acre foi executado pelos órgãos FUNTAC e SECTMA, com equipes 

técnicas estaduais, consultores executivos e também teve apoio de outras instituições, 

através de parcerias.
7
 

A abordagem do ZEE priorizou a participação da sociedade civil no 

planejamento governamental. Nesse sentido, buscou-se manter o respaldo da sociedade, 

envolvendo-a nas atividades do ZEE, o que contribui para a minimização dos custos, 

juntamente com a priorização do estudo das áreas com demandas da gestão pública e de 

privilegiar as áreas necessárias para a normatização negociada com indicativos 

específicos.  

Nos seus aspectos metodológicos, o ZEE Acre Fase I, iniciada na escala de 

1:250.000 e concluída na escala de 1:1.000.000, fundamentou-se em quatro fases: 1) 

                                                 
  Como exemplo: EMBRAPA, Agência Alemã (GTZ), Universidade Federal do Acre (UFAC), IBAMA, 

INCRA, FUNAI, FUNASA, SOS AMAZÔNIA, Centro de Trabalhadores da Amazônia (CTA), Federação dos 
Trabalhadores do Acre (FAEAC), SEBRAE/AC, Comissão da Pastoral da Terra (CPT), Serviço Geológico do 
Brasil (CPRM) e IBGE, através da Diretoria de Geociências.  
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Articulação Política – a realização de consultas, com diversos segmentos sociais e 

institucionais sobre as expectativas e definição dos princípios fundamentais do ZEE, 

que deveria nortear o diagnóstico, produtos complementares e atividades do ZEE; 2) 

Diagnóstico – nesta fase, realizam-se os estudos temáticos e a elaboração de 

documentos sobre a realidade do Acre para subsidiar a redação dos relatórios sintéticos; 

3) Prognóstico – construíram cenários e tendências, focalizando as dinâmicas  da 

ocupação territorial e gestão dos recursos naturais. Nessa fase, foram elaborados 

cenários alternativos, os quais consideraram as proposta e aspirações dos diferentes 

grupos de interesse, e; 4) Implementação – decisão sobre o uso dos documentos 

indicativos dos produtos sínteses, por meios prescritivos ou normativos. Enquanto que a 

Fase II estava ligada ao prognóstico, foi iniciada em 2003, com a Oficina ZEE-AC. Seu 

objetivo geral foi a construção do mapa de gestão do Acre, na escala 1:250.000, 

integrando as temáticas de recursos naturais, sócio economia e eixo cultural-político. 

Nessa fase, os resultados esperados foram: o avanço na internalização dos princípios do 

desenvolvimento sustentável pelas instituições públicas e privadas e as contribuições 

para a redução substancial de conflitos sociais, relacionados ao uso dos recursos 

naturais (GOVERNO DO ACRE, 2007). 

Segundo SOUZA (2008), o ZEE Acre tornou-se prioridade governamental no 

estado, e teve como diferencial a participação de todos os atores sociais, em todas as 

fases do programa
8
. A inclusão da metodologia participativa, ainda na fase de 

concepção do projeto no Estado, despertou interesse dos atores sociais, permitindo que 

suas indicações fossem discutidas publicamente e que seus produtos tivessem respaldo 

                                                 
8
 O Acre teve avanço em identificar os conflitos sócio ambientais e elaborar novos produtos inovadores 

como: Mapa de aptidão agroflorestal; Mapa de solos com nova nomenclatura; Estudos de 
biodiversidade; Estudos e mapa de conflitos sócio ambientais; Estudos em mapas de focos de calor; 
Mapa de localidades e populações (dados da FUNASA) e Mapa de conflitos agrários. O Acre produziu o 
primeiro mapa de aptidão agroflorestal do Brasil e um mapa de conflitos agrários, que permite uma 
análise mais detalhada sobre a função social da terra. 
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público para subsidiar as negociações de uso e ocupação do território e recursos 

naturais. Atualmente, o ZEE/AC também tem contribuído para ações do Governo 

Estadual para realizar experiências práticas de ordenamento territorial local do 

Município de Brasiléia e do etnozoneamento, instrumento na gestão ambiental de terras 

indígenas (GOVERNO DO ACRE, 2007). 

Os produtos gerados pelo ZEE/Acre, correlacionados com as fases propostas 

pelo programa, na esfera federal, são: a) 1ª Aproximação ou Fase I: Diagnóstico 

Estadual, na escala 1:1.000.000, com base cartográfica de 1:250.000 e 1:100.000 

(concluída em 2000), dos meios físico e biótico, socioeconomia e ocupação em meio 

digital (vídeo, Home page e CD-ROOM) e impresso nas versões técnica (documento 

técnico básico em três volumes) e didática (Atlas). Também produziu 48 mapas 

temáticos. As versões técnica e digital apresentam três volumes. O primeiro, trata dos 

recursos naturais e meio ambiente (geologia, geomorfologia, clima, hidrografia, solos e 

aptidão agroflorestal, vegetação, biodiversidade e unidades de paisagem).  O segundo, 

versa sobre os aspectos econômicos e ocupação territorial (estrutura fundiária, 

demografia, infraestrutura socioeconômica, diagnóstico do setor madeireiro, 

desflorestamento e queimadas, urbanização, conflitos socioambientais e outros).  O 

terceiro volume, chamado “indicativos para a gestão territorial”, volta-se para as 

atividades madeireiras, criação de Unidades de Conservação, criação de 

empreendimentos agropecuários, criação e consolidação de terras indígenas, turismo e 

aspectos fundamentais para a implementação do ZEE no Acre, e; b) 2ª Aproximação ou 

Fase II: Os produtos dessa fase foram: o mapa de gestão do Acre, elaborado com a 

ajuda de consultoria externa, foi apresentado, publicamente, em 2007; mapas temáticos, 

na escala 1:250.000; Documento (impresso e CD-ROOM); e vinte cadernos temáticos. 
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O ZEE/AC, como instrumento de gestão territorial (participativa 

socioambiental), foi instituído pelo Art.1º do Decreto n. 1904 de 05 de junho de 2007
9
, 

como instrumento estratégico de planejamento e gestão territorial. Suas diretrizes e seus 

critérios passaram a nortear as políticas públicas estaduais, voltadas ao desenvolvimento 

sócio econômico sustentável e à promoção do bem-estar da população.  

A criação do Mapa de Gestão do Acre foi resultado de uma discussão com a 

sociedade que participou da definição de suas zonas.  As zonas definidas no Mapa de 

Gestão do Acre são: Zona 1, 2, 3 e 4.  A Zona 1 foi indicada para a consolidação de 

sistemas de produção sustentáveis, com 24,4% do território com maior ocupação 

antrópica, formada por propriedades produtivas, projetos de assentamento e pólos 

agroflorestais, reservas legais e Áreas de Proteção Permanente (APP), sendo que suas 

diretrizes gerais estão estabelecidas, de forma setorizada, por perfil de uso do solo e 

ocupação.  A Zona 2 tem a indicação para o uso sustentável dos recursos naturais, 

abrangendo a área de 49,5%, composta por áreas já destinada no âmbito do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), de UCs estaduais e de Terras Indígenas 

(TI), bem como por projetos de assentamento diferenciados de base florestal, tais como 

Projeto de Assentamento Extrativista (PAE), Projeto de Desenvolvimento Sustentável 

(PDS) e Projeto de Assentamento Florestal (PAF). A Zona 3 abrange as áreas 

prioritárias para o ordenamento territorial e tem como área 25,9% do território.  É 

composta por áreas ainda não ordenadas, em processo de definição de uso, prioritárias 

para o ordenamento territorial, com indicação para o uso sustentável dos recursos 

naturais e, ainda, por áreas de produção ribeirinha já estabelecidas.  A Zona 4 refere-se 

às cidades do Acre. Cada zona se dividirá em subzonas, com diretrizes específicas para 

o uso do território, apresentando 0,2% de área territorial do estado. É composta por 

                                                 
9
 O Acre foi o primeiro estado a apresentar um Mapa de Gestão Territorial (2006), na escala 1:250.000 e 

ter logo em seguida sua aprovação pela Assembleia Legislativa (2007). 
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áreas urbanas dos municípios do Estado, circundados por diferentes paisagens rurais e 

florestais. 

O resultado alcançado pelo ZEE do Acre foi além de estudos e mapeamentos. 

Seus produtos subsidiaram algumas ações que estão sendo desenvolvidas no estado, 

como o Programa de Apoio às Terras Indígenas, o Projeto de Reforma Agrária do 

INCRA, a Descentralização de ações estaduais para os municípios e a Política de 

Desenvolvimento Sustentável.  

A equipe técnica do ZEE Acre estimulou a criação de áreas de conservação 

ambiental de uso sustentável, através da Lei Florestal, que dispõe sobre a preservação e 

conservação das florestas estaduais, incluindo o Sistema Estadual de Áreas Protegidas e 

outros.  Atualmente, o Governo do Acre está em processo de implementação das 

indicações do ZEE e difusão de seus produtos, por isso elabora programas, projetos 

estratégicos, legislação e criação de Unidades de Conservação: 1) Programa de 

Desenvolvimento Sustentável do Acre (BID); 2) Programa de Apoio às Populações 

Indígenas do Acre (BNDES); 3) Projeto de Gestão Ambiental Integrada (PGAI/SPRN); 

4) Programa Estadual de Reforma Agrária (INCRA); 5) Regularização de Terras 

Indígenas; 6) Lei Estadual Florestal n. 1426/2001 – Sistema Estadual de Áreas Naturais 

Protegidas (SEANP), integrando o “Corredor Ecológico Oeste-Amazônico”; 7) Decreto 

n.1904, de 05 de junho de 2007, que regulamentou as zonas e diretrizes estabelecidas 

pelo Mapa de Gestão do Território do Acre (apresentado em 2006, na escala de 

1:250.000); 8) Criação do Parque Estadual do Chandless, Reserva Extrativista Riozinho 

da Liberdade, Floresta Estadual do Mogno, Floresta Estadual Rio Gregório e Floresta 

Estadual Rio Liberdade.  

A participação dos atores sociais em todos os processos, o envolvimento 

institucional público e privado, a proposição de políticas e projetos estaduais, a partir 
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dos indicativos do ZEE/AC, leva ao pressuposto que o programa tem sido bem 

sucedido, além dos resultados técnicos, na gestão territorial e ambiental (GOVERNO 

DO ACRE, 2007).  

No que se refere especificamente a questão da vulnerabilidade, o ZEE Acre fase 

II aborda este tema sob uma perspectiva “integrada” do ponto de vista da integração dos 

recursos naturais (GOVERNO DO ACRE, 2006). Segundo o Documento Síntese do 

ZEE Acre Fase II: “Para entender as questões ambientais de um território, há a 

necessidade de, além de compreender aspectos específicos de cada ciência 

(climatologia, geologia, geomorfologia, botânica, entre outras), entender principalmente 

como esses processos interagem. Por esse motivo, é preciso ter uma visão integrada dos 

aspectos físicos, biológicos e ecológicos dos sistemas naturais para se ter uma 

compreensão mais efetiva da dinâmica e de suas relações. Por conta disso, o 

zoneamento Fase II, assim como a Fase I, no âmbito dos recursos naturais, realizou duas 

análises integradoras: a avaliação na vulnerabilidade ambiental e a definição das 

unidades de paisagens biofísicas (UPBs)”. 

A impressão geral que se tem quando se examina detalhadamente a parte que 

versa sobre a vulnerabilidade ambiental no ZEE Acre Fase II é que na realidade está 

sendo descrita a vulnerabilidade a processos erosivos acelerados. No decorrer da análise 

feita sobre este capítulo no ZEE Acre Fase II se confirma essa primeira impressão, pois 

os parâmetros analisados para definição da vulnerabilidade são: clima, geologia, 

geomorfologia, solos e vegetação. A partir dessa base temática, cada tema foi 

estratificado em classes de vulnerabilidade.  

O fator clima ofereceria informações sobre as chuvas na região, uma vez que a 

erosão hídrica é a principal forma de erosão ocorrente em ambientes tropicais que é 

condicionada pela ação da chuva sobre o solo. A erosão hídrica é resultante do poder da 
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chuva de causar erosão (erosividade) e da capacidade do solo em resistir à erosão 

(erodibilidade). 

A contribuição da geologia para a construção e a análise das unidades de 

paisagem natural compreenderia, entre outros, o fornecimento de informações relativas 

à composição e ao grau de coesão das rochas que a compõem. Nas rochas pouco coesas 

prevalecem os processos modificadores de formas de relevo (processos erosivos), 

enquanto nas rochas bastante coesas predominam os processos de formação de solo 

(pedogenéticos). Assim, segundo esse critério (grau de coesão), as rochas cristalinas são 

consideradas mais resistentes aos processos erosivos (portanto menos vulneráveis) que 

as metamórficas e estas, mais resistentes que as sedimentares. 

A geomorfologia, por sua vez, ofereceria informações relativas à morfometria 

das unidades de paisagem que influenciam de maneira marcante os processos 

ecodinâmicos. As informações morfométricas utilizadas são a amplitude, a declividade 

e o grau de dissecação, que caracterizam a forma de relevo. A forma de relevo reflete a 

energia potencial disponível para a transformação em energia cinética para o transporte 

de materiais que esculpem o relevo. Dessa maneira, nas unidades de paisagem natural 

com valores altos de amplitude, declividade e grau de dissecação de relevo, prevalecem 

os processos que levam à erosão e, consequentemente, maior vulnerabilidade, enquanto 

em situações de baixos valores para as características morfométricas predominam os 

processos de intemperismo e formação de solos, por conseguinte, menos vulneráveis.  

A contribuição dos solos na caracterização da unidade de paisagem em relação à 

sua vulnerabilidade das unidades de paisagens naturais estaria focado no seu grau de 

maturidade. A maturidade dos solos (função de suas características físicas, químicas, 

morfológicas e mineralógicas), produto direto do balanço morfogênese/pedogênese, 

indica se prevalecem os processos erosivos da morfogênese, que geram solos pouco 
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desenvolvidos (muito vulneráveis), ou se, no outro extremo, as condições de 

estabilidade permitem o predomínio dos processos de pedogênese gerando solos 

maduros, lixiviados e bem desenvolvidos (pouco vulneráveis). 

Nesse estudo, foi também considerada a cobertura vegetal, que protege a 

unidade de paisagem dos efeitos dos processos modificadores das formas de relevo 

(erosão). Essa proteção se daria de diversas maneiras: a vegetação evita o impacto direto 

das gotas de chuva contra os solos, impede a compactação dele e aumenta a capacidade 

de infiltração e absorção de água pelo solo.  

Em síntese, os valores de vulnerabilidade analisados para o estado do Acre 

foram eminentemente calcados numa visão das ciências da terra, onde os fatores que 

resultaram numa classificação de maior ou menor estabilidade dão conta de situações 

que tem a ver com a ocorrência de problemas relacionados a processos erosivos 

acelerados, não abordando questões relacionadas à vulnerabilidade de grupos 

populacionais do estado do Acre ou mais especificamente da bacia do rio Acre.  

Algumas considerações devem ser feitas sobre o Mapa de Gestão Territorial do 

Acre que delimita as zonas definidas pelo ZEE –Acre. 

A primeira delas refere-se ao fato de que o mapa de gestão territorial explicita 

diretrizes e critérios que devem orientar as políticas públicas relacionadas à gestão 

territorial no Acre. Essas diretrizes e critérios devem orientar, inclusive, o conteúdo de 

decretos, resoluções e outros instrumentos legais. 

Como outros zoneamentos realizados na Amazônia Legal, o ZEE-Acre também 

padeceu de um dilema apontado, inclusive no Documento Síntese da Fase II (ACRE, 

2006): assumir um caráter indicativo ou prescritivo. O ZEE indicativo não é coercitivo. 

A sua eficácia depende do convencimento e do direcionamento de políticas públicas 

para a ordenação do território. O ZEE prescritivo estabelece as normas de uso do 



101 

 

 

território em lei, como regra de conduta obrigatória. A experiência mostra que nenhum 

dos dois caminhos tem a eficácia necessária. 

Esse dilema pode ser resolvido por meio de uma solução integrada: a aprovação 

de uma lei que expresse o marco indicativo do ZEE. No caso do ZEE-Acre, essa lei 

estabelece, no âmbito das zonas e subzonas, as diretrizes e critérios a serem 

incorporadas obrigatoriamente entre políticas públicas relacionadas à gestão territorial 

(p.ex. política fundiária, crédito rural e outros instrumentos econômicos, áreas 

protegidas, licenciamento ambiental). Na lei figuram os componentes do mapa de 

gestão territorial, o permissível e restrições, sob critérios de sustentabilidade.  

 

 

2.4 – Conclusões 

 

À medida que aumentam os efeitos da degradação ambiental sobre a 

disponibilidade dos recursos hídricos aumenta também a importância na gestão de 

bacias hidrográficas no Brasil.  

Em relação à legislação, com a entrada em vigor da lei nacional que instituiu a 

Política de Recursos Hídricos, novos procedimentos são adotados na gestão de água, 

dentre os quais alguns realmente merecem notoriedade, como por exemplo: que a gestão 

da água deverá ser realizada por bacia hidrográfica e que deverão ser especificados 

instrumentos de valoração econômica para os recursos hídricos.  

Em relação à formulação de políticas públicas de gestão de bacias, já está 

segmentada a visão de que as bacias hidrográficas devem ser consideradas um todo 

indivisível e que a gestão dos recursos hídricos deve inserir-se no âmbito da bacia 

hidrográfica natural e não das fronteiras administrativas e políticas. Significa dizer que a 
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gestão de uma bacia deve ser compartilhada pelos entes envolvidos (federal, estadual ou 

municipal) e que o gerenciamento somente em determinado trecho de curso d'água 

sobre certa circunscrição está longe do modelo ideal constante do Plano de Recursos 

Hídricos, proposto nos idos dos art. 6 a 9 da Lei Nacional de Recursos Hídricos.  

Ainda sobre a questão, a visão sistêmica da bacia hidrográfica mostra-se muito 

mais eficaz, deixando para trás a época em que se focalizava o recurso hídrico somente 

com respeito a determinado curso d'água, e, atualmente as práticas de gestão envolvem 

questões relacionadas à bacia como um todo, necessitando-se, portanto de um enfoque 

mais moderno onde se dá ênfase ao estudo global de um rio e seus afluentes, isto é, da 

bacia hidrográfica. 

Em relação à gestão territorial relacionada a bacias hidrográficas, a 

implementação das diretrizes do mapa de gestão territorial do Acre, certamente trará 

benefícios do ponto de vista de diminuição de fatores relacionados à vulnerabilidade, na 

medida em que possa envolver algumas ações consideradas prioritárias, entre elas o 

apoio a iniciativas descentralizadas de planejamento para a gestão territorial, em nível 

municipal e microrregional. Estas iniciativas devem contemplar questões fundamentais, 

como o fortalecimento de arranjos produtivos locais pautados na valorização da 

biodiversidade da floresta com inclusão social, a gestão integrada do território (por 

exemplo, articulação entre Reservas Legais e APPs em propriedades rurais com outras 

áreas naturais protegidas) e demandas para a capacitação de recursos humanos em nível 

local.  

Uma outra ação que deve ser considerada prioritária é a consolidação dos bancos 

de dados georreferenciados do ZEE-Acre em articulação com iniciativas afins, como o 

Sistema Estadual de Informações Ambientais (SEIAM). Tal iniciativa deve envolver o 

fortalecimento de uma rede de intercâmbio de dados entre instituições parceiras em 
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diversos níveis, assim como a disseminação de informações junto a órgãos 

governamentais, organizações da sociedade e ao publico em geral, como subsídio 

permanente para a implementação de políticas de gestão territorial.  

Em relação ao acompanhamento da efetividade das ações de gestão territorial a 

serem implementadas com base nas diretrizes do ZEE-Acre, deve ser efetivada uma 

estratégia de monitoramento e avaliação com base em indicadores, onde as políticas 

públicas possam ser avaliadas a partir de seus impactos socioambientais no território. 

Desta forma parâmetros como a qualidade da água, a disponibilidade da água através da 

vazão dos rios da bacia, a extensão da mata ciliar preservada e outros parâmetros 

poderão ser avaliados periodicamente e servirão de indicadores de que efetivamente as 

ações preconizadas pelo ZEE-Acre estão tendo sucesso ou não em modificar condições 

relacionadas à vulnerabilidade da bacia.  
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3– CARACTERIZAÇÃO GERAL DA BACIA DO RIO ACRE 

 

3.1 Introdução 

 

Os estudos de caracterização regional representam um aporte substancial de 

informações sobre aspectos do quadro natural, demografia e economia de determinada 

região, que podem ser utilizados de forma bastante eficaz numa análise integrada que 

vise caracterizar elementos ligados à vulnerabilidade de um lugar, no caso uma bacia 

hidrográfica.  

Este capítulo tem por objetivo apresentar uma visão geral da bacia do rio Acre 

no contexto de sua localização e importância no estado do Acre e na Amazônia 

Brasileira. Os aspectos aqui abordados incluirão tanto as informações gerais sobre a 

área de estudo nos aspectos do quadro natural, condições de vida e atividades 

econômicas, como também as principais questões que influenciam na vulnerabilidade, 

principalmente aqueles relacionados à mudança nos padrões de uso da terra e 

consequente mudança de paisagem das áreas anteriormente florestadas para áreas de uso 

agropastoril principalmente, e, urbano, em alguns pontos específicos. As alterações 

promovidas nas décadas recentes decorrentes da modificação das atividades econômicas 

repercutiram profundamente na paisagem da bacia do rio Acre que foi, sem dúvida, a 

área do estado do Acre mais afetada pelo processo de antropização. 
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3.2 Quadro Natural e Condições Ambientais Gerais da Bacia do Rio Acre 

 

A descrição do embasamento geológico, tipos de relevo, climatologia, solos e 

formações vegetais predominantes ajuda ao entendimento de como os fatores 

relacionados á ação humana sobre ambientes naturalmente mais susceptíveis a 

processos erosivos, eventos climatológicos extremos e outras particularidades do meio 

natural podem estar relacionados ao risco ambiental na bacia do rio Acre. Serão 

apresentados, portanto sucintamente algumas características do quadro natural ligadas 

ao tema da vulnerabilidade. 

O rio Acre é na realidade um afluente do Rio Purus e tem as nascentes no 

território do Peru e desemboca no Rio Purus no estado do Amazonas.  No Brasil, os 

principais municípios que o rio Acre banha são Boca do Acre, Brasiléia, Xapuri e Rio 

Branco. Na cidade de Rio Branco o rio Acre divide-a em dois distritos. Possui águas 

barrentas e piscosas. No município de Assis Brasil, o rio Acre marca a fronteira entre 

Brasil, Iñapari,Peru e Bolpebra,Bolívia. 

A altitude média das cotas nas nascentes do rio Acre é equivalente a 300 m. Seu 

alto curso, até a localidade de Seringal Paraguaçu, atua como divisa entre Brasil e Peru 

e deste ponto até Brasiléia entre Brasil e Bolívia. A partir daí, adentra em território 

brasileiro, percorrendo mais de 1.190 km, desde suas nascentes até a desembocadura, na 

margem direita do Purus, na cidade de Boca do Acre. O vale do Rio Acre é bastante 

povoado. As principais cidades instaladas à beira do rio são: Iñapari (Perú), Assis 

Brasil, Brasiléia, Cobija (Bolivia), Epitaciolandia, Xapuri, Rio Branco, Porto Acre, 

Floriano Peixoto e Boca do Acre. 
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Por ser um rio de cabeceira de drenagem a sazonalidade do rio Acre é bastante 

acentuada, onde são marcantes os episódios de cheia ou águas altas (período de janeiro 

a maio) e seca ou águas baixas de julho até dezembro.  

A área compreendida pela bacia do Rio Acre é aproximadamente valor de 

25.000 km2, sendo de 16.500 km2 à montante de Rio Branco, que se distribuem em 

várias sub-bacias. O Rio Acre apresenta um percurso de meandros e de afluentes que 

formam uma rede dendrítica.  A figura 1 apresenta a bacia do rio Acre no contexto da 

grande bacia Amazônica.  

   

 

Figura 3.1 – Mapa de localização da bacia do Rio Acre na Amazônia Brasileira. 
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3.2.1 Geologia 

 

A porção leste do Estado do Acre, onde está localizada a bacia do rio Acre é 

constituída de rochas do Pré-Cambriano, e faz parte do Cráton do Guaporé. É composto 

por um embasamento polimetamórfico representada na área pelo complexo do Xingu. A 

litologia é formada essencialmente por granitos, gnaisses, migmatitos, granulitos, 

quartzitos e xistos (RADAMBRASIL, 1976). A área é quase totalmente coberta por 

uma sequência cenozóica de ambiente tipicamente fluvio-continental e caracteriza-se 

pela variação brusca de horizontes. Estes são sedimentos plio-pleistocenicos, 

relacionadas neste contexto com a formação Solimões e são encontrados sobre as partes 

do Acre e Alta Bacia Amazônica e limitadas na superfície pela Elevação Estrutural de 

Iquitos. Sedimentos aluviais antigos e recentes completam o quadro geológico. 

 

 

3.2.2 – Clima 

 

De acordo com RADAMBRASIL (1976) o clima predominante da área de 

estudo é genericamente classificado como AM - tropical chuvoso, segundo o critério de 

Köppen. A temperatura média anual está entre 22 ° e 26 ° C, com amplitude média 

anual de cerca de 2° C. A precipitação anual ultrapassa os 2000 mm, concentrada no 

período chuvoso entre novembro e maio, em média, a umidade relativa do ar está em 

torno de 85 - 90% (IBGE, 1989). 

O Zoneamento Ecológico Econômico do Acre – Fase I (ACRE 2000) 

estabeleceu as bases para a caracterização referente à climatologia da área da bacia do 

rio Acre, elaborada mediante uma revisão bibliográfica de trabalhos como PMACI I 
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(1990) e RADAMBRASIL (1977) assim como o levantamento e análise dos dados 

climáticos - precipitação e temperatura - das estações meteorológicas existentes na bacia 

do rio Acre, para o ano de 1998. Estas Estações estão, em sua maior parte, localizadas 

em núcleos urbanos ribeirinhos, o que compromete em parte a representatividade dos 

registros. Aliado a isto, a única base de dados organizada e facilmente disponível é a da 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica, que dispõe de dados de cota e vazão de 

rios e precipitação em algumas localidades do Estado do Acre (38 postos pluviométricos 

e 18 postos fluviométricos). 

O clima nos municípios da bacia do rio Acre apresenta características marcantes 

de sazonalidade na concentração de chuvas, ressalvando-se sua característica geral dos 

climas quentes e úmidos com duas estações: seca e chuvosa. A estação seca estende-se 

de maio a setembro, sendo os meses de junho, julho e agosto mais críticos. A estação 

chuvosa, regionalmente tida como inverno, caracteriza-se por chuvas constantes, 

prolongando-se de novembro a abril. Na estação seca, como em grande parte do estado, 

são comuns as friagens, que resultam “do avanço da Frente Polar que, impulsionada 

pela Massa de Ar Polar Atlântica, avança pela Planície do Chaco e chega até a 

Amazônia Ocidental, onde provoca brusca queda de temperatura, chegando em torno de 

10 graus Celsius.” (ACRE, 2000).  

A pluviosidade média anual varia de 2.352,5 mm a 1.114,2 mm, com um 

período seco de três meses, junho, julho e agosto (únicos meses em que vários anos 

ocorre total ausência de chuva, com pluviosidade zero (no período considerado de 1981 

a 2007) com médias oscilando de 15,66 mm a 25,33 mm e um período chuvoso (onde 

não ocorrem meses sem chuvas) de setembro a maio, havendo uma maior concentração 

das chuvas nos meses de novembro a fevereiro, com índices de 212,58 mm e 245,5 mm 

respectivamente. 
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Os Gráficos 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 mostram as série históricas de dados de 

precipitação mensal total, a partir de 1981 até 2009, coletados nas estações 

pluviométricas de Capixaba, Rio Branco e Xapuri, situadas na bacia do rio Acre. 

 

Gráfico 3.1 - Pluviosidade Média Total Mensal no Período de 1988 a 2008 na  

Estação Pluviométrica de Capixaba. 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

SNIRH. Elaboração: CON&SEA LTDA. 

 

Gráfico 3.2 – Chuvas Acumuladas Mensais na Estação Rio Branco em 2009 

 

Fonte: INMET, 2009 
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Gráfico 3.3 - Pluviosidade Média Total Mensal no Período de 1988 a 2008 na  

Estação Pluviométrica de Xapuri. 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

SNIRH. Elaboração: CON&SEA LTDA. 

 

 

Gráfico 3.4 – Pluviosidade Mínima e Máxima Total Mensal no Período de 1988 

a 2008 na Estação Pluviométrica de Xapuri. 

 

Fonte: Agência Nacional de Águas. Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

SNIRH. Elaboração: COM&SEA LTDA. 
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Podemos concluir que, dada a condição de concentração de chuvas no período 

do inverno amazônico e do acirramento do período de estiagem em alguns anos, 

algumas situações de problemas relacionados a eventos extremos de enchentes e 

estiagens prolongadas estão intrinsecamente ligadas à sazonalidade climática desta 

porção do Sudoeste Amazônico.  No capítulo seguinte se fará uma descrição 

pormenorizada dos eventos climáticos extremos na bacia do rio Acre e sua relação com 

os aspectos da vulnerabilidade do território. 

 

 

3.2.3 – Geomorfologia 

 

Para descrever a geomorfologia de uma área que é importante incluir uma 

descrição da sua litologia, solo e vegetação, pois todos esses fatores estão relacionados. 

Na área de estudo duas principais unidades geomorfológicas são distinguíveis de acordo 

com o projeto RADAMBRASIL (1976): a) as planícies aluviais e terraços e; b)baixos 

platôs da Amazônia descritos a seguir:  

a) Planíces e terraços aluviais: 

Esta unidade geomorfológica corresponde aos sedimentos quaternários e 

constituída por sedimentos aluviais que vão desde a areia silte e argila. Estes sedimentos 

são encontrados ao longo dos rios Abunã e Iquiri. A  elevo ia de terraços indica uma 

sucessão de ciclos de erosão e deposição, que ocorreu durante período geológico 

recente. Existem três níveis de terraços: alto, médio e baixo (RADAMBRASIL, 1976). 

As planícies e terraços baixos são caracterizadas por enchentes periódicas que 

aumenta o nível da água até 500 metros a montante dos pequenos afluentes. A planície 
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de inundação dos rios de maior dimensão como o Acre e afluentes principais chega a 2 

km de largura média. Durante as cheias, o poder erosivo dos rios é significativo e é 

comum encontrar quantidade de árvores transportadas pelos rios. O processo de 

deposição de sedimentos recentes associadas à matéria orgânica propiciou o surgimento 

de solo altamente fértil nesta área específica. Depósitos aluviais predominam nessas 

unidades. A medida me que se afasta da margem do rio na direção das áreas de 

interflúvio surgem associações de solos aluviais com solos gley hidromórficos.  A 

floresta aberta é a formação vegetal dominante dessas áreas. As condições de umidade 

favorecem a ocorrência de palmeiras, principalmente a paxiúba (Iriartea Exorhisa Mart.) 

e o açaí (Euterpe spp.). Por esta razão, este tipo de vegetação é conhecido como Floresta 

Aberta com Palmeiras. (RADAMBRASIL, 1976). 

Os terraços intermediários e médios tiveram sua origem no Pleistoceno (Shubart, 

1983). Estes terraços apresentam antigos meandros de dimensão maior do que os 

meandros atuais, evidenciando diferentes condições ambientais do passado em relação à 

situação de hoje (RADAMBRASIL, 1976). O solo gley hidromórfico predomina na 

área, em função das condições de umidade proporcional à chuva. Nos terraços elevados, 

10 metros acima do nível médio dos rios, o solo podzólico vermelho-amarelo é 

predominante. As condições de umidade nessas unidades favorecem o predomínio de 

Floresta Aberta com Palmeiras e, em menor grau, a floresta aberta de Cipó (liana). Este 

tipo de floresta é caracterizado pela presença de uma camada superior composta de 

árvores isoladas e um sub-bosque composto por uma alta densidade de árvores de 

pequeno e médio porte e um grande número de cipós e epífias. 

b) Baixos Platôs 

Os baixos platôs estão no topo da “Formação Solimões”, que foi formada 

durante a última fase da orogênese Andina no período Mioceno (RADAMBRASIL, 
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1976). Esta formação é constituída por uma alternância de argilitos maciços ou camadas 

de gibsita. Existe também a presença de arenitos e siltitos depositados em ambiente 

fluvial. Estes sedimentos apresentam uma alternância de seções muito friáveis e 

compactas. Nesta unidade, há dois tipos de interflúvios: montanhas e tabuleiros.  As 

colinas são os remanescentes de processo erosivo mais ativo responsável pela 

degradação do relevo original. Essa unidade apresenta uma rede de drenagem de alta 

densidade com pouca incisão vertical. O solo predominante é Podzólico Vermelho 

Amarelo, que apresenta um horizonte B-textural com acúmulo de argila silicada. A 

lixiviação dos elementos alcalinos e alcalinos ferrosos resultou em um aumento da 

acidez. Por outro lado, a ocorrência de sedimentos mais grosseiros é responsável pelas 

melhores condições físicas para o solo, como por exemplo, boa drenagem interna. A 

floresta de liana (cipó) é frequente nas encostas das colinas. A quantidade de matéria 

orgânica gerada por esta floresta é responsável pela eutrofização do horizonte 

superficial do solo (Brasil, 1984). 

A densa floresta é caracterizada por uma cobertura de frondosas, entre as quais 

se destaca a Castanheira (Berthollettia Excelsa), que predomina nas maiores altitudes. A 

camada superior da associação vegetal é formada por árvores de 30 metros de altura, 

com dossel fechado, que diminui a luminosidade das camadas inferiores. O sub-bosque 

é composto de mudas originadas de espécies da camada superior. De acordo com 

Shubart (1983), este tipo de formação vegetal revela uma fase de maturidade que se 

caracteriza pela ausência de regeneração de sub-bosque e pela ocorrência de indivíduos 

da mesma altura da camada superior. 

Os interflúvios tabulares correspondem às superfícies planas que estão em 

camadas de argila em função da ação erosiva correspondendo ao nível de terraço mais 

antigo. Nestes interflúvios estão localizados a maioria dos rios de primeira ordem 
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existentes na área de estudo. A diferença de altura entre os interflúvios e as planícies 

aluviais é da ordem de 100 metros. Os latossolos vermelho-amarelo são predominantes 

nesta unidade geomorfológica. A lixiviação das bases é responsável pela formação do 

equivalente horizonte B-Latossólico para o horizonte óxico da classificação americana 

(RADAMBRASIL, 1976). Neste horizonte se concentram as lateritas e, de acordo com 

Penteado (1983), são responsáveis pela forma mais plana desse  elevo. Guerra (1985) 

encontrou a maior ocorrência dos lateritos em alguns lugares desta área com 

profundidades em torno de 30 centímetros da superfície. 

A tabela a seguir apresenta sucintamente as unidades de paisagem na Bacia do 

Rio Acre. 
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Tabela 3.1 - Unidades de Paisagem na Bacia do Rio Acre 

 Litologia Geomorfologia Solo Formação Florestal 

 

 

Planície Aluvial e 

Terraços 

Areias, silte e 

argila.Sedimentos não 

cosolidados, 

Depósitos recentes 

Planície aluvial e baixos 

terraços com meandros e 

lagos. Terraços altos e 

intermediários que 

mantêm meandros 

fechados e/ou 

abandonados 

Solo aluvial e associação 

de solo gley e aluvial. 

Solo gley hidromórfico e 

associação de gley 

hidromórfico e 

podzólico vermelho-

amarelo 

Floresta aberta com 

palmeiras. Floresta aberta 

com palmeira e Floresta 

aberta com cipó (liana). 

 

 

 

 

 

 

Baixo Platô 

Formação Solimões: 

argilito maciço ou 

misturado com 

concreções 

carbonáticas e 

gipsíticas 

concentração de 

fósseis de vertebrados 

e invertebrados. 

Rochas Sílticas 

maciças ou  em 

camadas. Finas 

camadas de argilito ou 

formações sílticas 

friáveis e argila 

compacta. 

Colinas de altitudes 

relativas de 30 a 40 m, 

alta densidade de sulcos 

e voçorocas. Interflúvios 

tabulares, com incisões 

profundas e 

Profundamente 

escavados e densa rede 

de drenagem 

conservando formas do 

Pleistoceno 

Podzólico vermelho-

amarelo. Latossolo em 

associação com latossolo 

vermelho-

amarelo/podzóico 

vermelho-amarelo. 

Floresta aberta com cipó 

(liana) e bambu com 

subdomínio de floresta 

densa. Predominância de 

floresta densa ocorrendo 

também variedades de 

floresta aberta. 

Fonte: Luchiari, 1996 

 

A figura 3.2  apresenta as principais unidades geomorfológicas da bacia do rio 

Acre. 
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Figura 3.2- Geomorfologia da Bacia do Rio Acre 

 

 

3.3 - Aspectos da Ocupação Populacional da Bacia do rio Acre 

 

As considerações sobre a vulnerabilidade da população e da estrutura econômica 

da bacia do rio Acre requerem um resgate do processo de ocupação da região que 

auxilie a elucidar como ocorreu a apropriação de um espaço anteriormente pouco 

antropizado e em que medida as recentes ondas migratórias e as novas demandas da 

economia capitalista levaram a intensificação e modificação das atividades produtivas.   

As alterações promovidas nas ultimas décadas alteraram profundamente um 

quadro de relativa estabilidade de uma sociedade até então calcada no extrativismo 

vegetal como motor de seu funcionamento. 
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A região na qual se insere a bacia do rio Acre teve processo de ocupação e uso 

da terra singular. Assim como outras partes da Amazônia, sua ocupação foi direcionada 

pelo acesso aos recursos naturais economicamente viáveis. Com a visão econômica dos 

produtos florestais, a invenção do pneu em 1888 e a explosão da indústria 

automobilística, a demanda internacional de borracha, abundante na Amazônia, se 

incrementou. A borracha foi uma importante commodity de exportação que definiu não 

só o uso da terra na região, mas também os limites com o Peru e a Bolívia, que 

trabalhavam para proteger seus interesses sobre a borracha naquela época (ACRE, 

2006). 

Durante o boom da borracha em 1890-1920, os governos adotaram políticas para 

atender a demanda de mercados internacionais dos Estados Unidos e Europa e 

promoveram a migração de milhares de trabalhadores para a região. Com a crise da 

borracha afetada pela competição da produção de borracha da Malásia e Ceilão, os 

novos residentes da Amazônia tiveram que se dedicar a outras atividades como a coleta 

de castanha (Bertholletia excelsa) e agricultura de subsistência.   

Durante a II Guerra Mundial, na década de 1940, os Estados Unidos investiram 

novamente na borracha da Amazônia, mas após a guerra, seus investimentos na região 

pararam e os seringueiros ficaram no esquecimento. Ao mesmo tempo, o Brasil iniciou 

o planejamento do desenvolvimento e integração da região com o resto do País. Para 

tanto a infraestrutura era fundamental, portanto, a construção de estradas, como a 

Belém-Brasília e Brasília-Acre, eram prioridade para os planos de desenvolvimento da 

região, as quais dirigiram a ocupação da Amazônia, dando início a uma ocupação 

sistemática da região (ACRE, op.cit.). 

Durante a década de 1970, como parte do Plano de Integração Nacional da 

Amazônia (PIN), o governo brasileiro estabeleceu que a zona de 100 quilômetros ao 
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longo de cada lado das estradas federais, era propriedade pública, com a intenção de 

habilitar áreas para os Projetos de Assentamento Dirigido (PAD) para o assentamento 

de população de outras partes do Brasil. Para viabilizar esta estratégia, foi criado o 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Neste período, a BR 

364 é construída, desempenhando um papel importante nas formas de ocupação da 

Amazônia por brasileiros vindos do Nordeste e do Sul do Brasil (Caracterização 

Socioambiental das Bacias Hidrográficas do Estado do Acre, 2009). 

Outra via importante concebida, já nesta época, foi a Estrada Interoceânica que 

atualmente está pavimentada em território brasileiro até a fronteira com o Peru. A 

construção desta estrada contribuiu para promover a conversão de grandes extensões de 

floresta para a implantação de lavouras, principalmente culturas anuais e depois 

pastagens (ACRE, 2006 op.cit.). Especificamente para a bacia do rio Acre, esta é uma 

das questões ambientais mais marcantes e que guarda estreita relação com o acirramento 

da vulnerabilidade natural: a conversão de florestas em pastagens.  

A retirada de floresta foi um mecanismo para garantir a propriedade da terra. 

Esta forma intensiva de ocupação e mudança do uso da terra também trouxe pressão 

para os seringais, muitos dos quais foram vendidos para a formação de grandes 

fazendas. Esta pressão deu origem à mobilização de seringueiros, castanheiros e índios 

para a transformação de grandes extensões de terra em áreas protegidas, nascendo dessa 

forma o conceito de Reserva Extrativista e sendo criado então o Conselho Nacional de 

Seringueiros (CNS).  

É desta forma que as destinações de uso presentes e os consequentes impactos 

socioambientais na bacia hidrográfica do rio Acre são o resultado de processos 

históricos de ocupação que foram definidos pela presença de recursos da floresta que 

dirigiram a economia nacional numa determinada época, para a solução de demandas 
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por matérias primas, produtos florestais e terras em outras partes do Brasil. O quadro 

atual é fruto deste contexto onde a forma de ocupação do vale do rio Acre direciona os 

processos que desencadearam consequências no uso da terra, no ciclo hidrológico, na 

vida das pessoas nesta região e na própria morfologia do rio, uma vez que os processos 

erosivos, quando acelerados modificam padrões de qualidade e quantidade de água e 

mesmo profundidade do canal. 

Conforme o mapa de uso da terra da bacia do rio Acre (Figura 2) revela, a área 

de estudo caracteriza-se por apresentar múltiplos usos da terra e está sujeita a uma 

intensificação de sua ocupação, a partir da ligação entre a rede viária brasileira com 

estrada Interoceânica via território peruano até o Pacífico.  A área da bacia hidrográfica 

do rio Acre compreende um total de 11 municípios da porção leste do estado do Acre, 

que se constituem na parte mais antropizada do estado e é cortada por dois eixos de 

integração, a BR 364 que liga o Acre ao restante do Brasil e a BR 317 que faz parte da 

Estrada Interoceânica, que liga o Acre ao Pacífico peruano.  Esta região concentra o 

desmatamento no estado por conter, além das estradas anteriormente mencionadas, a 

concentração maior de população e atividades econômicas da capital, Rio Branco, que 

polariza grande parte da vida econômica, cultural e política do estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



120 

 

 

Figura 3.3 – Desmatamento na bacia do rio Acre 

 

 

 

3.3.1 Demografia e Condições de Vida 

 

A dinâmica demográfica na bacia do rio Acre reflete um conjunto de 

acontecimentos ligados ao contexto brasileiro e têm repercussões no território acreano e 

ultrapassam a mera análise populacional, necessitando de análise de condicionantes da 

situação social, econômica, política e cultural.  Os dados representam a realidade, mas é 

a compreensão dos processos que permite apreender o movimento da população que 

promove as mudanças e transformações, inclusive, na expressão social das informações 

quantificadas numa perspectiva espacial. 

Nesse sentido, deve-se ressaltar a necessidade de se pensar a população como 

um conjunto de pessoas que partilham de um mesmo espaço, mas não necessariamente, 
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das mesmas condições de vida quanto aos aspectos de moradia, educação, saúde, bens 

materiais e outros elementos que serviram para sintetizar de forma objetiva as condições 

gerais de vida. 

A análise do crescimento da população acreana foi feita a partir dos dados do 

Censo Demográfico e Contagem Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE referentes, principalmente aos anos de 2000 e 2007, além dos dados 

disponíveis em algumas instituições do Governo do Estado do Acre. Para os indicadores 

sociais relativos a trabalho e rendimento, educação, saneamento, abastecimento de água, 

coleta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, aspectos demográficos e ao IDH, 

foram utilizados os dados publicados pelo IBGE e calculados a partir das informações 

coletadas na Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios – PNAD. Outros cálculos 

estatísticos necessários foram elaborados, a partir de orientações de profissionais da área 

e de consulta à bibliografia especializada. 

A contextualização dos aspectos históricos é necessária para relacionar a 

evolução da população do Acre quanto ao crescimento populacional e aos processos 

migratórios e de uso da terra que influenciaram nessa dinâmica demográfica. 

Posteriormente, a dinâmica demográfica foi analisada para a área específica da bacia 

hidrográfica em questão na perspectiva de avaliar os processos produtivos relacionados 

aos aspectos socioeconômicos e culturais na atualidade e, por fim, foram analisadas as 

condições de vida no estado do Acre e na bacia de forma comparativa.  

 

3.3.1.1 Evolução da População do Acre 

 

O território que hoje pertence ao Estado do Acre teve o seu primeiro ciclo 

econômico iniciado por volta da segunda metade do século dezenove. Esse ciclo, que 
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marcou os estados da Amazônia, em geral, esteve associado com a extração de látex e a 

produção e exportação da borracha, cujo consumo tinha aumentado significativamente 

no mercado externo, em razão da expansão das indústrias que usavam a borracha para 

suprir a demanda da Europa e EUA, a partir de fins do Século XIX (Acre, 2006). 

A geração de emprego originada no ciclo da borracha estimulou a vinda de 

imigrantes da região nordeste do Brasil para os estados da Amazônia. Aliado a esse 

fator de atração populacional, a região nordeste passou por uma forte seca no período de 

1877 a 1879, o que funcionou como fator de expulsão de nordestinos. Contudo, a 

ocupação do Acre apresentou algumas particularidades que merecem destaque, 

especialmente por suas consequências sociais, culturais e políticas. Grande parte dessas 

particularidades está associada com questões fundiárias históricas e com as lutas 

desencadeadas, desde 1867, quando o Governo do império do Brasil assinou o Tratado 

de Ayacucho, reconhecendo ser da Bolívia o antigo espaço que hoje pertence ao Estado 

do Acre (Acre, 2006). 

Nas décadas seguintes a migração se intensificou, porém, na sequência veio o 

colapso desse primeiro ciclo de exportação da borracha brasileira, acompanhado de um 

período de estagnação econômica e abandono dos seringais. Os seringueiros, que 

trabalhavam na extração do látex e os primeiros beneficiamentos da borracha se 

mantiveram em alguns seringais, sobrevivendo por meio da exploração da madeira, 

pecuária, comércio de peles, e atividades ligadas à coleta e produção de alimentos 

(Acre, 2006). 

As informações sobre a evolução da população no Estado, entre 1920 e 1940, 

apresentadas por Acre (2000), deixa evidente que no período de estagnação na extração 

do látex a população acreana diminuiu. Nesse período, esta reduziu de 92.370 pessoas - 
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em 1920, para 79.768 pessoas - em 1940, segundo dados dos Censos Demográficos do 

IBGE para esses anos. 

Na década de 1940, teve início novo aumento na demanda externa por látex, o 

que levou o governo brasileiro a promulgar o Decreto Lei N
0 

5.813, de 14/09/45, 

criando a oportunidade de trabalho na extração do látex, em lugar da prestação do 

serviço militar obrigatório. Isso resultou, novamente, na vinda de contingentes de 

nordestinos para o Acre, contudo, esse novo ciclo durou pouco. 

Entre os anos de 1940 até final de 1960, o Acre ficou relativamente isolado da 

economia nacional, mesmo após a construção da rodovia Belém-Brasília e Brasília-

Acre. A partir desse período, a migração para os estados da Amazônia brasileira, em 

geral, se acelerou, pois coincidiu com o momento em que o planejamento regional se 

mostrava como uma saída para o ordenamento do crescimento econômico, resultando na 

transformação da antiga Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia em 

Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), do Banco de Crédito da 

Borracha em Banco da Amazônia (BASA) e na criação da Zona Franca de Manaus 

(Fleischfresser, 2006). 

Após o fechamento da fronteira agrícola no Sul do Brasil (final dos anos 1960 e 

início dos anos de 1970), tanto o capital produtivo como o especulativo se volta para os 

Estados da Amazônia e verificam-se, mais intensamente, situações que vão modificar 

profundamente o perfil econômico do Acre. 

Empresas privadas também participaram do processo de ocupação dos estados 

da Amazônia, organizando iniciativas de colonização ou venda de terras. Essas 

iniciativas, dirigidas pelo Estado ou pelo setor privado, transferiram para a Amazônia os 

conflitos das regiões de origem dos migrantes. Em geral, a ocupação das novas áreas 

acontecia em dois momentos: inicialmente, com a vinda de pequenos produtores; 
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depois, esses produtores eram expulsos e a terra tomada pelos grandes produtores. 

Assim, os segmentos que mais se beneficiaram da infraestrutura institucional e 

econômica montada na nova fronteira de ocupação no Brasil, foram os comerciantes e 

os grandes agricultores e pecuaristas. Nesse contexto, os conflitos pela posse e uso da 

terra se agravaram, pois os empreendimentos agropecuários maiores se implantaram 

com a utilização de uma tecnologia avançada e poupadora de mão-de-obra, o que 

resultou na expulsão dos primeiros migrantes e na não absorção dos novos, acentuando 

o movimento de exclusão social e de concentração fundiária. 

O processo de ocupação dos Estados da Amazônia se conjugou e potencializou 

uma ocupação planejada e estimulada pelo Estado Brasileiro, com a atração espontânea 

que os recursos naturais exercem, quer seja sobre aqueles que dispõem de capital e 

desejam investir, quer seja pelos desprovidos que se dirigem para a região em busca de 

oportunidades de trabalho. É importante mencionar que o Estado do Acre não ficou 

imune a esse contexto geral, nem aos avanços nas frentes de expansão, bem como a 

outros fenômenos ligados à dinâmica da economia brasileira. Entretanto, esse processo 

de ocupação provocou um choque de culturas entre os povos indígenas e os 

seringueiros, e também com os pequenos produtores rurais que migraram para o Acre, 

expulsos de seus locais de origem pela modernização tecnológica da agricultura, em 

particular no Sul do Brasil, bem como empresários rurais e aventureiros oportunistas, 

conforme visto anteriormente.  

No período entre 1940 e 1970 o contingente populacional aumentou, chegando a 

215.599 pessoas em 1970. Esse crescimento ocorreu predominantemente nos 

municípios de Rio Branco, com 67.939 pessoas (50,12%), Cruzeiro do Sul, com 25.804 

(19,03%) e Tarauacá, com 13.878 (10,23%), conforme demonstrado na Tabela 1. Outra 

mudança significativa no período 1940-1970 está relacionada com o peso de cada 
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município no total da população do Estado do Acre. Em 1940, dois municípios 

concentravam 43% da população do Estado: Cruzeiro do Sul (22,29%) e Rio Branco 

(20,11%). Em 1970, verifica-se que o município de Rio de Branco passou a responder 

por 39,00% e o Município de Cruzeiro do Sul por 20,24% do total da população do 

Acre. O crescimento na participação desses municípios não significa que os demais não 

apresentassem crescimento absoluto, porém percebe-se uma tendência a concentração 

populacional na área da bacia do Rio Acre, tendência essa que veremos a seguir, se 

intensificou nas próximas décadas (Tabela 3.2). 

Na realidade, todos os municípios tiveram aumentos absolutos de população, 

mas como o aumento na população de Rio Branco teve maior magnitude, os demais 

municípios perderam participação no total da população do Estado. 

 

Tabela 3.2 - Distribuição da População Total entre os municípios, Estado do 

Acre. 1940 e 1970. 

Fonte: Acre, 2000. Dados trabalhados a partir das informações do ZEE Fase I. 

 

Quanto à migração, no período 1940 – 1960 o saldo foi positivo, quando da 

chegada dos “soldados da borracha”, tornando-se novamente negativo nas décadas de 

cinquenta e sessenta, com o declínio do ciclo da borracha. A partir da década de 70, a 

MUNICÍPIOS 1940 1970 Evolução 1940 a 1970 

              Nº              %                Nº                %            Nº            % 

Brasiléia 6.723 8,43 12.311 5,72 5.588 4,12 

Xapuri 8.593 10,77 13.327 6,19 4.734 3,49 

Rio Branco 16.038 20,11 83.977 39,00 67.939 50,12 

Sena Madureira 12.501 15,67 22.470 10,44 9.969 7,35 

Feijó 8.149 10,22 15.768 7,32 7.619 5,62 

Tarauacá 9.984 12,52 23.862 11,08 13.878 10,23 

Cruzeiro do Sul 17.780 22,29 43.584 20,24 25.804 19,03 

TOTAL 79.768 100,00 215.299 100,00 135.531 100,00 
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migração foi novamente estimulada pela política de expansão da fronteira agrícola para 

a Amazônia. Neste contexto a área mais impactada no estado do Acre por essa expansão 

foi a bacia do rio Acre, uma vez que situa-se mais próxima ao limite oeste da frente de 

expansão da fronteira agrícola. 

A partir de 1975 existiram conflitos relacionados com a necessidade da 

manutenção dos recursos naturais e a permanência das populações tradicionais em suas 

terras, os quais foram se acirrando e culminaram com a morte de várias lideranças 

sindicais e extrativistas, dentre eles o líder Chico Mendes (Acre, 2006). 

A década de 80 foi de intenso grau de urbanização no contexto brasileiro e cabe 

esclarecer que o Acre seguiu a tendência brasileira (e mundial) de concentração da 

população nos centros urbanos, principalmente na capital, Rio Branco, apesar de se 

apresentar como um dos estados brasileiros com menor grau de urbanização, mesmo 

entre os estados que compõem a Região da Amazônia Legal.  

A partir de meados dos anos 90, com a implantação do Plano Real e a relativa 

estabilidade monetária, os investimentos de longo prazo tornaram-se mais atraentes, 

provocando queda no preço da terra. Essa queda, por sua vez, tornou mais acessível a 

aquisição de lotes que, associados aos programas de acesso ao crédito para a produção 

em pequenas e médias áreas (Pronaf e Procera), igualmente estimulou a ocupação da 

Amazônia (Acre, 2006). 

O período entre 1970 e 2000 no Acre foi marcado por um acelerado crescimento 

populacional - quando seu contingente mais que dobrou - e pelo movimento de 

urbanização, o qual esteve particularmente associado à evolução do sistema produtivo 

nas últimas décadas, sendo marcado pelo dinamismo dos setores terciário (comércio e 

serviços) e industrial, além da estagnação do setor primário (em particular das 

atividades agrícolas e extrativas). Em tais circunstâncias, parte da população rural foi 
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atraída pela possibilidade de trabalho e de acesso aos benefícios ofertados pelo serviço 

público (principalmente saúde e educação) nas cidades, o que resultou no avanço do 

movimento de urbanização. 

O crescimento populacional verificado entre as décadas de 1970 e 1980 (85.977 

pessoas), 1991 e 2000 (139.809 pessoas) e 1996 e 2007 (171.792 pessoas) esteve 

fortemente associado ao aumento da população urbana no Acre. Entre os anos 1970 e 

1980, esse crescimento representou 84,31% do aumento no total da população do 

Estado, mantendo-se essa tendência nos períodos seguintes. Entre 1991 e 2000, o 

crescimento da população urbana foi responsável por 79,93% do crescimento total da 

população do Acre e, entre 1996 e 2007, por 86,89%. Em relação a distribuição espacial 

desse crescimento no território acreano, deve-se ressaltar que aproximadamente 90% 

ocorreu na área da bacia do rio Acre, que concentrou tanto os maiores contingentes de 

população rural assentada como a absoluta maioria do incremento da população urbana, 

notadamente em Rio Branco. 

Em termos absolutos, o contingente populacional do Estado do Acre, em 2007, 

foi de 655.385 pessoas. Segundo o IBGE, entre 2000 e 2007, a população do Acre 

aumentou em 97.859 pessoas. Este aumento percentual se refletiu principalmente no 

município de Rio Branco, que apresentou um crescimento na sua população urbana em 

números absolutos de 43.207 habitantes, entre 2000 e 2007, aumentando assim a sua 

preponderância em relação a outras áreas urbanas do Estado. 

Para análise dos aspectos relativos aos parâmetros demográficos para a bacia do 

rio Acre utilizamos a divisão por microrregião vigente no planejamento estadual, que 

coincide com a divisão por microrregiões do IBGE. Desta forma a área da bacia abrange 

as regionais do Baixo Acre e do Alto Acre, que perfazem o total de onze municípios. A 

Regional do Alto Acre é constituída dos seguintes municípios: Assis Brasil, Brasiléia, 
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Epitaciolândia e Xapuri. A do Baixo Acre pelos municípios de: Acrelândia, Bujari, 

Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco e Senador Guiomard. 

A Regional Baixo Acre concentrou, em 2007, praticamente mais da metade da 

população estadual (56%), enquanto que a do Alto Acre totalizava 7,96% da população 

total do estado.  A figura 5 apresenta a evolução da população absoluta dessas duas 

regionais em relação às outras microrregiões do estado. 

 

Gráfico 3.5 – Distribuição da população do Acre, por Regional, nos períodos de 

1996, 2000 e 2007. 

 

 

 

 

3.3.2 Densidade Demográfica, Migração e o Uso da Terra 

 

A análise da densidade demográfica da bacia do rio Acre e da migração intra-

estadual justifica-se pelas suas particularidades no contexto da formulação das políticas 

públicas. A despeito da redução da população rural nos dias atuais e de sua pequena 
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magnitude, conforme observado anteriormente, o conhecimento sobre essa população 

deve ser considerado quando o planejamento regional é uma preocupação do governo. 

Em relação aos outros municípios da bacia, a supremacia de Rio Branco é 

incontestável em termos de densidade demográfica. O mapa da figura 4.8 mostra a 

densidade demográfica na bacia, realçando a predominância das altas densidades em 

Rio Branco e seu entorno.  

 

Figura 3.4 – Densidade demográfica na Bacia do Rio Acre 

 

 

Apesar de representar a maior concentração absoluta de população no estado do 

Acre, Rio Branco teve perda de população, principalmente nas proximidades da Reserva 

Extrativista (RESEX) Chico Mendes, em direção à zona periurbana. Verifica-se também 

que muitas áreas de baixa densidade populacional no Baixo e Alto Acre apresentam 

altos índices de desmatamento, o que levanta o questionamento sobre o tipo de uso da 

terra nessas áreas. Muitas vezes a permanência de populações tradicionais em áreas 
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florestadas pode ser um fator de resiliência, isto é, pode ajudar na preservação da 

cobertura original, em detrimento de outros usos, como é o caso da pecuária extensiva. 

O uso da terra permite-nos considerar as relações de produção e suas 

implicações no espaço, quanto à migração interestadual e intraestadual, resultando na 

densidade demográfica de cada município. Neste aspecto, a população agrária e seus 

processos social, econômico e cultural caracterizaram o espaço rural, ao mesmo tempo 

em que influenciou o espaço urbano. Cabe salientar que Senador Guiomard e Plácido de 

Castro, atualmente, são os municípios mais desmatados do Estado, com mais de 60% de 

perda de cobertura florestal decorrente do processo de expansão da fronteira na década 

de 80. O esgotamento dos recursos naturais, bastante evidente nesses dois municípios, 

está, certamente, ligado ao processo de esvaziamento populacional causado pelo êxodo 

rural. Uma vez que são exauridos os recursos da floresta, num primeiro momento, e da 

fertilidade do solo, num segundo momento, não restou outra alternativa à população 

senão a busca por novas terras, reiniciando esse círculo de desmatamento. 

No caso de Senador Guiomard, a proximidade de Rio Branco e a consequente 

valorização do preço da terra talvez expliquem o esvaziamento de áreas anteriormente 

produtivas para agricultura e que mudam de utilidade para lazer nos fins de semana, em 

virtude da urbanização crescente. Neste caso, será necessário planejar atividades 

econômicas voltadas à fixação de população e valorização produtiva, uma vez que já 

são áreas muito antropizadas, em sua maioria, desprovidas de vegetação original e que, 

relegadas ao abandono, mesmo que em razão de especulação fundiária, poderão 

apresentar problemas relacionados à erosão e o comprometimento de mananciais. 

A análise do processo de ocupação das terras e de fixação de população na bacia 

do rio Acre evidencia a mudança nos padrões de valorização da terra vista como fonte 

de renda e locus das atividades produtivas no decorrer do século XX e início do século 
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XXI e revela como as mudanças influenciaram de forma marcante no ritmo do 

desmatamento da área. Posteriormente, ainda nesse capitulo discutiremos 

especificamente a questão da expansão da pecuária e suas implicações sobre a 

vulnerabilidade da bacia. 

 

3.4 Indicadores sociais do Estado do Acre 

 

Os indicadores sociais do Acre analisados tendo em vista a avaliação da 

vulnerabilidade da bacia do rio Acre foram: rendimento, educação, abastecimento de 

água, coleta de resíduos sólidos, esgotamento sanitário, aspectos demográficos e ao 

IDH. Esses indicadores foram publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas - IPEA. Em virtude 

do peso que possuem em relação ao total populacional do estado do Acre, os municípios 

que compõem a bacia do rio Acre influenciam decisivamente na média dos indicadores 

sociais de todo o estado.  

 

 

 

3.4.1 Rendimento  

 

O indicador de rendimento médio estabelecido foi o de total dos responsáveis 

pelos domicílios particulares permanentes que recebem até dois salários mínimos sobre 

o universo dos responsáveis pelos domicílios. Este indicador reflete a situação clássica 

de pobreza, principalmente considerando-se que, em geral, o tamanho médio das 
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famílias no estado do Acre é maior que no restante do Brasil.  O mapa da figura 4.9 

apresenta a situação da bacia com respeito a este indicador. 

 

Figura 3.5 – População com renda até 1 salário mínimo na Bacia do Rio Acre 
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3.4.2 Educação 

 

Os indicadores de educação considerados que são a taxa de analfabetismo dos 

responsáveis pelos domicílios particulares permanentes e a escolaridade avaliada pela 

média de anos de estudo dos responsáveis pelos domicílios podem ser considerados 

como indicadores síntese da situação educacional de um país, região ou estado, 

inclusive no contexto de avaliação de quão vulnerável um grupo populacional se 

apresenta. Com relação ao analfabetismo, em que pese a diminuição das taxas absolutas 

por município entre 1991 e 2000, percebe-se que todos os municípios da bacia ainda 

apresentam taxas notavelmente superiores à média nacional, que em 2000 estava em 

torno de 11%. Somente o município de Rio Branco se aproximava dessa faixa. 

 

Tabela 3.3 - Taxa de analfabetismo por município - 15 anos ou mais. 

Municípios         1991 2000   

Acre 34,8 23,7   

Acrelândia 41,3 26,7   

Assis Brasil 35,9 29,1   

Brasiléia 40,1 24,5   

Bujari 45,5 38,8   

Capixaba 49,6 37,7   

Epitaciolândia 33,2 24,6   

Plácido de Castro 37,3 24,8   

Porto Acre 41,7 31,4   

Rio Branco 21,2 14,0   

Senador Guiomard 36,8 26,2   

Xapuri 41,3 29,4   

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil.   
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O indicador de escolaridade, medido através de anos de estudo também e 

bastante representativo de uma situação onde as melhores taxas se concentram em Rio 

Branco e nos maiores núcleos urbanos como a área urbana de Brasiléia e Xapuri, 

enquanto as áreas mais afastadas apresentam os piores índices, conforme pode ser 

observado na tabela 3.3. 

 

 

3.4.3.Saneamento Básico Domiciliar 

 

As condições de saneamento representam um dos requisitos básicos para a 

qualidade de vida da população. O acesso simultâneo à água potável, esgotamento 

sanitário e coleta de lixo são condições mínimas para promover um ambiente saudável. 

Tais situações repercutem diretamente sobre a saúde da população, em particular das 

crianças e idosos, ao impedirem que as condições de qualidade da água e de exposição 

ao lixo se tornem sérios vetores de doenças. 

Para os municípios da bacia do rio Acre, os últimos dados disponíveis 

demonstravam que as condições de acesso aos serviços de saneamento, são mais 

favoráveis que para o conjunto de outros municípios do estado. Acompanhando a 

tendência para o Brasil, no Acre a situação melhora conforme aumenta a faixa de 

rendimento mensal familiar per capita, especialmente entre a população urbana com 

domicílio próprio e com rendimento de até meio salário mínimo, onde somente 20,4% 

têm acesso ao saneamento básico. No entanto, essa proporção melhora, mesmo assim na 

faixa de mais de cinco salários, onde a proporção é de 34,1%. 

Deve ser ressaltado, porém, que mesmo tendo em vista a situação mais favorável 

que o restante no estado nos aspectos do saneamento básico, os municípios da bacia do 
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rio Acre ainda estão distantes da universalização do acesso a esses serviços. A análise 

dos mapas das figuras 3.6, 3.7 e 3.8 que mostram a distribuição do acesso ao serviço de 

água, esgoto ou fossa séptica e destinação do lixo mostra que ainda há muito a ser feito 

ainda nesta questão, uma vez a concentração do acesso a estes serviços demonstra uma 

segregação espacial muito forte, especialmente no caso da coleta do lixo, que 

praticamente só existe nas áreas urbanas do município de Rio Branco. 

 

Figura 3.6 – Acesso ao serviço de água na Bacia do Rio Acre 
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Figura 3.7 – Acesso ao serviço de esgotamento sanitário ou fossa séptica na 

Bacia do Rio Acre  

 

 

Figura 3.8 – Acesso ao serviço de coleta de lixo por serviço de limpeza na Bacia 

do Rio Acre  
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3.5 - Expansão da Pecuária: Condicionantes, causas, consequências e 

perspectivas 

 

A partir dos governos militares em 1964 inicia-se a nova inserção do Brasil no 

sistema capitalista mundial através de um projeto de modernização nacional. Nesse 

contexto a Amazônia foi alvo de uma série de ações destinadas à sua incorporação ao 

sistema socioeconômico nacional como a última grande fronteira (Becker,1995).  

O modelo de ocupação e desenvolvimento embutido nessa expansão da fronteira 

na Amazônia se realiza inicialmente através de grandes projetos de infraestrutura 

rodoviária e hidroeletricidade, mineração, produção de madeira e subprodutos, mas 

principalmente devido a abundante disponibilidade de terras livres para a agricultura e 

pecuária. Para tanto os incentivos fiscais e créditos especiais a juros baixos e a 

distribuição de terras devolutas em locais estratégicos foram mecanismo adotados para 

favorecer as empresas agropecuárias, grandes fazendeiros individuais e pequenos 

proprietários capitalizados e, estimular, orientar e prevenir movimentos espontâneos de 

população, através da colonização coordenada pelo INCRA. 

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 infra-estrutura. Esse 

período marca o início do paradigma do “Desenvolvimento Sustentado” que culmina 

com a realização da CNUMAD no Rio de Janeiro em 1992, onde ficou transparente que 

a Amazônia passou a ser alvo de interesses internacionais conflitantes (Becker,1995). 

No Estado do Acre o modelo de ocupação e desenvolvimento estabelecido vem 

se realizando através de uma “frente agropecuária”, que chegou tardiamente na década 
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dos anos 70 próximo da crise econômica dos anos 80. 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 Lábrea no Amazonas a Assis Brasil no Acre (IBGE/IPEA,1990).

 Iniciou-se assim, o redirecionamento da ocupação do espaço econômico no Acre 

através da substituição gradual do extrativismo da borracha com a implantação da 

agropecuária, que estabelece no Acre a forma de apropriação e exploração econômica 

dos recursos naturais numa base produtiva fortemente concentrada na pecuária 

extensiva e na agricultura itinerante através do desmatamento. 

Atualmente no Acre a agropecuária é ainda a principal atividade econômica e 

responsável pela geração de valor e absorção da população que vive no meio rural 

(Acre,2007). Entretanto mesmo com o estabelecimento do paradigma do 

Desenvolvimento Sustentado, que tem direcionado os programas de desenvolvimento e 

as políticas públicas para o manejo sustentado dos recursos naturais, os desmatamentos 

ainda tem sido uma das principais características para o aumento de produção na 

agropecuária. 

Assim, é importante a descrição e análise das variáveis do desmatamento da 

agropecuária para orientar a implementação de políticas que fortaleçam o setor e 

reduzam as consequências ambientais negativas.  

Muitos trabalhos realizados na Amazônia relacionam o desmatamento com 

variáveis socioeconômicas: a) Reis e Guzmám (1992) que relacionam a densidade 

geográfica da população, lavouras, rebanhos, extração madeireira, e extensão de 

rodovias; b) Andersen e Reis(1997) a demanda de terra para agricultura através da 

interação entre a dinâmica da população crescimento da urbanização e do mercado 

local, preço da terra e políticas governamentais a partir de dados de 316 municípios da 
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Amazônia brasileira entre 1970-1985; c) Pfaff (1999) estima o desmatamento da 

Amazônia combinando dados dos censos agropecuários e de sensoriamento remoto no 

período 1978-1988 e d) Ferraz (2001) estima a área desmatada na Amazônia no período 

1980-1995/1996 associando informações da agropecuária contidas nos Censos 

Agropecuários, e nas séries PAM e PPM do IBGE e de rodovias e preços de terra 

gerados pela Fundação Getúlio Vargas. 

Finalmente, Scarcello (1993), com base em uma equação econométrica relaciona 

os incrementos da produção e da produtividade das cinco principais culturas agrícolas e 

da pecuária foi realizada a estimativa e análise do desmatamento no Acre e das cinco 

Micro Regiões administrativas que compõe o estado, no período 1975 a 2000, uma 

análise crítica do modelo agropecuário estabelecido no Acre face a um cenário de não 

desmatamento.  Em trabalho posterior, este mesmo autor faz a avaliação das 

perspectivas da pecuária no estado nos anos mais recentes Scarcello (2007). 

Conforme já observado no item referente a análise da dinâmica demográfica, 

observa-se que a Mesorregião do Vale do Acre, que abrange tanto o Alto Acre como o 

Baixo Acre apresentou um crescimento absoluto em absoluto de 234.400 habitantes 

entre 1970 e 2000, o que representou um incremento de 379%, concentrando em 2000 

aproximadamente 56% da população total do Estado do Acre. Situação esta que se deve 

ao posicionamento do Vale do Acre como porta de entrada do Estado onde cruzam as 

duas rodovias federais BR-363 e BR-317, sede de 02 Projetos de Colonização e 23 

Projetos de Assentamento e do município de Rio Branco, capital do Estado, onde esta 

concentrada a maior parte dos serviços da administração estadual e federal. 
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3.5.1 - Quantificação e Análise do Desmatamento 

 

A quantificação do desmatamento de florestas na Amazônia através do uso do 

sensoriamento remoto via satélite iniciou-se a partir de 1988 (INPE,2007) e desde então 

tem produzido importantes informações. Sensores como LANDSAT e SPOT podem ser 

utilizados para o desenvolvimento detalhado de mapas das taxas e extensão geográfica 

do desmatamento em florestas tropicais, localizando e acompanhando a expansão do 

desmatamento no tempo. Uma outra estratégia para estimar indiretamente o 

desmatamento pode ser através dos Censos Agropecuários do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE com os dados de uso do solo : pastagens, silvicultura e 

agricultura permanente e temporária. 

Embora as duas estratégias anteriores se revelem de grande importância no 

monitoramento do desmatamento, nota-se que ambas permitem estimar taxas anuais do 

desmatamento, porém sem estabelecer um prognóstico. O prognóstico e as 

consequências associadas ao desmatamento, como as emissões futuras de Gases de 

Efeito Estufa (GEE), são importantes elementos a serem considerados na avaliação dos 

benefícios socioeconômicos – ambientais futuros de empreendimentos públicos e 

privados, planos de desenvolvimento, entre outros. Esse prognóstico obtido pela análise 

da evolução histórica do desmatamento, através da projeção da tendência de evolução 

das taxas anuais observadas para o seu incremento.  

As análises de tendência necessitam de um bom entendimento da evolução 

histórica da variável sendo projetada e, portanto, de séries contínuas de dados 

estatísticos confiáveis. Nesse sentido, mesmo com toda evolução ocorridas no 

sensoriamento remoto, esta técnica ainda não permite a projeção de taxas futuras de 
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desmatamentos, baseadas nos registros de desmatamento estimadas para anos 

anteriores. 

Para estimativa e análise dos desmatamentos no Acre e nas microrregiões que 

correspondem a bacia do rio Acre, utilizamos o modelo econométrico de escala local 

para Amazônia proposto por Bidone e Cadaxo (1997) e ajustado por Scarcello (2003) 

capaz de estimar a evolução do desmatamento bruto, ou seja a conversão de áreas de 

fisionomia florestal por ações antropogênicas para o desenvolvimento de atividades 

agropecuárias do qual não foram deduzidas as áreas em processo de sucessão secundária 

ou recomposição florestal e excluindo áreas de cobertura florestal afetadas por 

atividades de exploração madeireira ou por incêndios naturais. (INPE, 2007). 

O modelo desenvolvido por Scarcello (op.cit.) utiliza das séries históricas do 

IBGE – Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), Pesquisa Pecuária Municipal (PPM) e 

Censo Agropecuário - e apresenta três equações relacionando os incrementos da 

produção e da produtividade ( razão entre produção e área utilizada) do arroz, feijão , 

milho, mandioca, banana e a produção e a lotação de pastagem da pecuária: 

 

IA = [(Pn - Po) / p] * [1- (tip / tiP)] (Equação 1) 

 

AUi = AUi-1 ± IA (Equação 2) 

 

EDi 

bruto = ( AUi + AL)*F (Equação 3) 

onde, 

IA - expressa o incremento de áreas para produção no período considerado 

onde um valor negativo resultante da estimativa de IA representa a área desmatada não 



142 

 

utilizada (AL) ,i.e. área colocada à margem do processo produtivo, temporariamente 

e/ou definitivamente no período entre os dois anos considerados (ha) 

Pn - é a produção ou quantidade de bois e vacas no último ano do período 

considerado (t,cachos, Unidade Animal -UA) 

Po - é a produção ou quantidade de bois e vacas no primeiro ano do período 

considerado (t,cachos,Unidade Animal -UA) 

p - é a produtividade (produção/área) das culturas agrícolas e a capacidade de 

suporte da pastagem observada no período considerado (t/ha,cachos/ha,UA/ha) 

tiP - é a taxa de incremento médio anual da produção no período (%aa) 

tip - é a taxa de incremento médio anual da produtividade ou da capacidade de 

suporte no período.(%aa) 

AUi - área individual utilizada para a produção de cada produto agropecuário no 

ano i (ha) 

AUi-1 - área individual utilizada no ano anterior (ha) 

AUi - área total utilizada no ano i (ha) 

AL - área desmatada não utilizada acumulada até o ano i (ha) 

AL- área total desmatada não utilizada acumulada até o ano i (ha) 

F- fator empírico 

 

O modelo foi comparado a época com 12 dados de desmatamento bruto obtidos 

através de sensoriamento remoto gerados pelo Programa de Monitoramento do 

Desmatamento da Amazônia – PRODES conduzido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE,2001). 

A comparação dos dois conjuntos de dados, mostrou que diferenças entre os dois 

conjuntos variaram de 2% a 15% com uma diferença média de 9% (±4%) .Os dois 
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conjuntos de dados apresentaram, através do teste de regressão linear, correlação linear 

positiva e significativa ( r2= 0,89; n=12 e p<0,05). 

 

 

3.6. - Desmatamento e Fragmentação dos Remanescentes de Florestas 

 

O acompanhamento do processo histórico de povoamento no estado do Acre 

revelou que a ocupação da terra ocorre em função das vias de acesso (rios, estradas). As 

áreas de florestas são convertidas em pequenas áreas de cultivo e/ou pastagens. A 

modificação no uso da terra que predomina tanto na área de influência da BR 364 

quanto da BR 317 é a conversão de floresta ombrófila densa em pastagem, que, pelas 

condições edáficas e climáticas do Acre, não apresentam características de 

sustentabilidade. Muitas vezes essas áreas são abandonadas após dois a três anos de uso 

e reutilizados em um curto período de tempo ou a extração inadequada de madeira 

(Fearnside, 1989). 

Fragmentos florestais são áreas de vegetações naturais interrompidas por 

barreiras antrópicas ou naturais, capazes de diminuir, significativamente, o fluxo de 

animais, pólen ou sementes (Viana citado por Benedetti & Zani Filho, 1993). A 

fragmentação, em geral, resulta na perda da biodiversidade, causando a instabilidade das 

populações, comunidades e ecossistemas (Cairns citado por Benedetti & Zani Filho, 

1993). A caracterização dos fragmentos florestais deve ser a etapa inicial no diagnóstico 

ambiental, fornecendo subsídios para a definição de um manejo adequado da área 

(Benedetti & Zani Filho, 1993). 

Outro problema associado à fragmentação florestal e potencialmente danoso a 

existência do ecossistema Amazônico é o efeito de borda, uma vez que, através desse 
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efeito muitas áreas de contato entre florestas e pastagens ficam sujeitas a queimadas e 

perda de espécies por conta de ressecamento ou calor excessivo. Na Amazônia Central, 

o efeito de borda no dano e a mortalidade das árvores têm uma amplitude de, 

aproximadamente, 100 metros no interior dos fragmentos (Ferreira & Laurence, 1997). 

Na área da bacia do rio Acre, as rodovias BR-364 e BR-317 compõem o arco de 

desmatamento atual e condicionam o processo de desmatamento e fragmentação 

florestal que está concentrado principalmente na porção sudeste desta unidade (Funtac, 

1990; Amaral et al., 1997). 

O processo de fragmentação condiciona mudanças nas características físicas e 

químicas nos diversos sistemas de uso.  Segundo Amaral, (2001) as características 

químicas mais alteradas são pH, disponibilidade de nutrientes e matéria orgânica. Neste 

caso, o pH tende a se elevar à medida que se derruba e queima a floresta, condicionando 

uma intensificação no processo de decomposição que eleva os teores de 

macronutrientes. 

Os dados do desmatamento para o estado do Acre e para a bacia hidrográfica do 

rio Acre tiveram como fonte principal o trabalho Dinâmica do Desmatamento no 

Estado do Acre (1988-2004) do Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia – 

IMAZON publicado em 2006 (IMAZON,2006). Neste relatório são apresentados os 

resultados da dinâmica do desmatamento do Estado do Acre para os anos de 1988 e 

1994 a 2004. O desmatamento é avaliado para o Estado, Regiões, Municípios, Áreas 

Protegidas e Assentamentos Rurais. A metodologia para o mapeamento foi 

desenvolvida por pesquisadores do IMAZON e contou com a colaboração de técnicos 

do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC). 

A realização de mapeamento do desmatamento foi baseado em imagens Landsat 

e usou uma combinação de técnicas automáticas e interpretação visual. As áreas 
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desmatadas em 1988 foram usadas como referência para mapear o desmatamento do 

próximo ano (1994) através da combinação do mapa de desmatamento bruto de 1988 

com as imagens de 1994 para identificar os novos incrementos de desmatamento. 

Adotou-se o mesmo procedimento para mapear o incremento dos próximos anos. Este 

processo permitiu realizar o mapeamento do desmatamento uma vez que apenas os 

incrementos de desmatamento foram mapeados a cada ano. 

As conclusões desta avaliação foram que o desmatamento bruto no Acre passou 

de 6.149 km2, em 1988 para 16.618 km2 até 2004, representando um aumento de 

10.469 km2 de áreas desmatadas em 16 anos.  Isso significa uma perda anual média de 

650 km2 de florestas por ano neste período. No período de 1994 a 1999 o incremento 

anual de desmatamento ficou em torno da média desde período (654 km2 /ano). A partir 

do ano 2000 observa-se um aumento de 34% no incremento anual médio do 

desmatamento (878 km2/ano).  

Em relação aos remanescentes de floresta, o estudo apontou que as áreas 

florestais correspondiam a 134.960 km2, ou 88% do território do Estado em 2004, e as 

áreas desmatadas totalizaram 11 % (16. 618 km2) das terras do Acre. Os corpos de água 

(rios, lagos e açudes) somam apenas 419 km2 (0,27%). As áreas com cobertura vegetal 

não-florestal como praias, bancos de areia e pequenas manchas isoladas de campos 

naturais representam somente 161 km2 (0,10%) do Estado do Acre.  

Devemos atentar, no entanto que a distribuição das áreas florestadas não é 

uniforme, desta forma, especificamente para a área de nosso estudo, a bacia do rio Acre, 

a situação é menos favorável que para o estado como um todo. A análise desagregada 

por microrregiões mostra que as do Baixo Acre e Alto Acre, que correspondem a área 

da bacia hidrográfica de estudo apresentam degradação bem maior.  O Baixo Acre é a 
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que sofreu maior desmatamento até 2004 perdendo 37,5% de sua cobertura florestal. A 

segunda região mais desmatada foi a do Alto Acre com 22% de áreas abertas até 2004. 

O desmatamento está concentrado na região sudeste do Estado. Além disso, há 

manchas de áreas desmatadas ao longo da BR-364, ao longo dos cursos de rios e nas 

proximidades de cidades como Plácido de Castro, Senador Guiormad e Acrelândia. 

O incremento do desmatamento no Estado do Acre no período de 1994 a 2004 

ficou em média de 766 km2. Sendo que maior incremento ocorreu no intervalo de 1994 

a 1995 em torno de 1.449 km2 e o menor incremento ocorreu em 1996 a 1997 cerca de 

340 km2 para Estado do Acre. No período de 1994 a 1998 o incremento anual de 

desmatamento caiu significativamente de 1.449 km2 para 346 km2 , respectivamente. 

Isto representou uma queda de 76% na taxa anual. A partir de 1999 o incremento anual 

de desmatamento passou para valores acima da média do período de 1994 a 2004. O 

último incremento registrado de 2003 a 2004 chegou a quase 1.000 km2 de florestas 

desmatadas. 

A combinação dos polígonos do desmatamento bruto de cada ano com os limites 

políticos dos Municípios permitiu extrair as estatísticas de áreas desmatadas e estimar o 

percentual desmatado de todos os municípios do Acre.   Para a Bacia do Rio Acre, os 

municípios que mais perderam sua cobertura florestal até 2004 foram os de Plácido de 

Castro (68%) seguido por Senador Guiomard (65%), e Acrelândia (50%). Esses 

municípios já desmataram acima de 50% da sua cobertura florestal original. Em 

seguida, vêm os municípios que desmataram entre 50% e 20% da cobertura florestal 

original: Capixaba (42%), Epitaciolândia (42%), Porto Acre (41%), Bujari (34%), 

Brasiléia (27%), Rio Branco (25%) e Xapuri (20%).  

Em relação à taxa anual de desmatamento, o Acre como um todo apresentou 

média de 0,5%, isto é aproximadamente meio por cento da área do estado como um 
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todo foi desmatada no período observado (1994 a 2004), devendo-se registrar, no 

entanto que essa média sofreu flutuações através de alguns períodos, sendo assim, de 

1995  a 1999 a média de incremento foi de 34%, enquanto que no período de 2000 a 

2004 as taxas de desmatamento cresceram com a taxa de 2003 a 2004 apresentando a 

maior estimativa para o período (0,65%). A média deste período é de 0,58%.  

O aspecto mais preocupante desses números foi que os municípios situados na 

bacia do Rio Acre, em geral, apresentaram taxas de desmatamento acima da média 

estadual. Incluem-se nesta categoria os municípios de Plácido de Castro, Senador 

Guiomard, Acrelândia, Capixaba, Epitaciolândia, Porto Acre, Bujari, Brasiléia. Esses 

municípios estão perdendo rapidamente as suas áreas de floretas, principalmente, entre 

2000 e 2004, com desmatamento anual acima de 1% da sua área. 

O mapeamento das áreas mais críticas do estado do Acre no aspecto dos 

desmatamentos foi realizado segundo a representação espacial de células de 10 por 10 

quilômetros. Esta caracterização de áreas mais críticas segui dois critérios, o primeiro 

critério está relacionado com as áreas de florestas que tiveram rápida conversão para 

desmatamento e o segundo critério esta associado à proporção de florestas nas células.    

Esses níveis retratam a proporção de desmatamento que se encontrava em cada 

célula em todo estado do Acre.  A aplicação dessa metodologia cartográfica permitiu a 

geração do mapa de proporção de incremento de desmatamento 1999 entre 2004 e 

dividido esse resultado pelo número de anos (cinco). O mapa síntese da criticidade dos 

desmatamentos identifica as áreas que sofreram rápidas mudanças com taxas menores 

que 1%, áreas que sofreram taxas compreendidas no intervalo 1 a 5% e taxas maiores 

que 5% ao ano em todo Acre. 

As áreas que sofreram mudanças rápidas com taxas maiores que 1% ao ano se 

encontram nas regiões do Baixo e Alto Acre, nas sedes municipais do Estado do Acre 
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com destaque para os Acrelândia, Portos Acres, Plácidos de Castro, Bujari, Assis 

Brasil,Brasiléia, Epitaciolândia, Município do Cruzeiro do Sul e Manoel Urbano. 

Esse mapa determina aonde houve mudança rápida cobertura florestal associada 

à taxa de desmatamento. Os resultados apontam que 83% do estado do Acre não 

sofreram mudanças rápidas associadas às taxas de desmatamento. No entanto as 

microrregiões do Baixo e Alto Acre são as áreas que tiveram pouca proporção de 

floresta com uma proporção de 12 a 25% da cobertura florestal nas células de 10 por 

10km2 do estado do Acre, mostrando assim o avanço da destruição da mata nativa 

proporcionado pelos vetores de penetração, principalmente as BRs. Fato que corrobora 

essa conclusão é que as áreas que apresentam células com mais de 80% de floresta se 

encontram afastadas do eixo da BR 364 e centros Urbanos do estado do Acre. 

Totalizando uma contribuição de 83% de floresta no estado.  A tabela 3.4 com a 

classificação dos cinco níveis de pressão do desmatamento para o estado do Acre está 

descrita a seguir. 

 

Tabela 3.4- Áreas críticas de Desmatamento 
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Figura 3.9 – Maoa das áreas críticas 2004 no estado do Acre 

 

 

Analisando o mapa de áreas criticas do estado do Acre, identificamos que as 

regiões do Baixo Acre e Alto Acre tiveram um número concentrados de células com 

proporções de desmates maiores que 25%, em contraste, regiões de outras bacias do 

Acre como Tarauacá/Envira e Purus tiveram pouca concentração de células desmatadas.  

A contribuição total dos números de células com as classes de extrema e alto totalizam 

7% das células críticas e encontram-se nas regiões do Baixo e Alto Acre. As células 

classificadas como não-criticas totalizaram-se 37% das células do estado do Acre. 

 Uma das estratégias adotadas para a redução dos desmatamentos tem sido a 

Política Estadual do Meio Ambiente, inserida no Sistema Estadual do Meio Ambiente, 

Ciência e Tecnologia, previsto na Lei Estadual 1117 de 26/01/1994. Sob a execução da 

OEMA local Instituto do meio Ambiente do Acre -IMAC e da Fundação Tecnológica 

do Acre – FUNTAC, que tem como instrumentos a Educação Ambiental, a Fiscalização 
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Ambiental, o Licenciamento Ambiental, o Monitoramento Ambiental e o Zoneamento 

Ambiental. 

 Outra estratégia adotada foi a da criação de áreas protegidas através de Unidades 

de Conservação de Proteção Integral e Unidades de Conservação de Uso Sustentável. 

Assim, até 2006 haviam sido criadas 1.563.769 ha de UC de Proteção Integral 

correspondendo a 9,5% da área do estado e 5.107. 836 ha , correspondendo a 31.1% da  

área do estado. Se considerar as Terras Indígenas também como uma estratégia de 

proteção, soma-se o total de 2.390.112 hectares, que correspondem a 14,5% da área 

total do estado. Desta forma pode-se considerar que fazem parte de um conjunto de 

áreas naturais protegidas 7.497.948 ha, correspondendo a 45,6% da área do estado do 

Acre.  

 Dados mais recentes, no entanto mostram uma situação um pouco mais 

preocupante. Segundo levantamentos no período 2001 a 2005 realizados pelo INPE, 

através de sensoriamento remoto pelo programa PRODES (INPE,2007), revelam que o 

desmatamento bruto acumulado no Acre passou de 1.400.000 de hectares para 

1.900.000 hectares, com uma taxa de 0,42 %a.a, superando as taxas calculadas por 

Scarcello (2003) para o período de 1975 a 2000, que foram de 0,32 %aa. Esses 

resultados em parte refletem os resultados das políticas e iniciativas do poder público, 

adotadas para a redução do desmatamento no Acre e em parte outras variáveis 

relacionadas ao crescimento das atividades econômicas no Brasil e no estado. 

 Mas recentemente o Zoneamento Ecológico Econômico - Fase II (ACRE,2007) 

apresentado a sociedade local em junho de 2007, definiu e mapeou as áreas de ocupação 

antiga destinadas a intensificação do uso da terra (24,7% da área do estado), áreas ainda 

florestadas destinadas a reordenação territorial (26,2%), áreas protegidas (49%) e áreas 

urbanas (0,2%) através de atividades que evitem o desmatamento. Desta forma tem-se 
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um importante instrumento de ocupação racional do território quando se discute a 

dimensão da área que ainda pode ser desmatada, no caso áreas destinadas a reordenação 

territorial (Rebello e Homma, 2005) e a possibilidade de uma meta de desmatamento 

zero. 

 A meta de redução do desmatamento no Acre apresenta obstáculos que não se 

encontram apenas na esfera da criação e ampliação de áreas protegidas e na aplicação da 

legislação, como o do respeito por parte dos proprietários rurais à área de reserva legal 

estabelecida no Código Florestal. O manejo da agropecuária que vem sendo praticado e 

que perdura nos dias atuais baseado na baixa inserção tecnológica em condições 

ambientais como a do Acre com abundância de terras ainda florestadas sugere também 

um direcionamento de políticas destinadas ao aumento da produtividade e uso intensivo 

da terra. E, estas não seriam apenas melhoria ou introdução de novas tecnologias para 

aumentar a produtividade e tecnologias para novos produtos mais também investimento 

no ser humano, através de educação, saúde e outros fatores que implicam na melhoria 

da capacidade gerencial dos proprietários pequenos, médios e grandes, que se dedicam à 

agropecuária. 

 

 

3.7 – Conclusões 

 

A análise das condicionantes da ocupação territorial no estado do Acre e na 

bacia do rio Acre comprovam o papel da pecuária como principal atividade na 

exploração econômica e ambiental dos recursos naturais desde a década de 1970.  Se 

por um lado existe uma série de condicionantes do meio físico que estabelecem 

situações de vulnerabilidade a processos erosivos acelerados, vulnerabilidade a 
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incêndios florestais e também vulnerabilidade a pluviosidade excessiva, os fatores 

ligados ao uso da terra assumem importância fundamental no quadro geral da 

vulnerabilidade na região de estudo.  

A forma como a pecuária extensiva é realizada ocasiona impactos significativos 

sobre a cobertura vegetal original, utilizando-se da derrubada e queima da floresta para 

implantação e a ampliação de pastagens e tem a produção de carne destinada para o 

mercado local e outras regiões do Brasil. Atividade dominante, a partir da década de 70 

cresceu no rastro das estradas e na gama de subsídios oferecidos até o fim do período 

dos anos 80 tem sido pouco empregadora de mão de obra, o que, de certa forma 

precariza ainda mais as condições de vida, uma vez que não tem a capacidade de 

geração de emprego e renda para a população que habita as áreas mobilizadas por essa 

atividade. 

As informações obtidas sobre a estrutura das atividades econômicas 

predominantes nas áreas rurais da bacia do rio Acre, permitem concluir que estas 

exercem uma pressão muito grande em relação ao desmatamento. Além de favorecerem 

o desmatamento, as atividades têm em comum a reduzida inserção tecnológica seja na 

utilização de práticas adaptadas ao ambiente, insumos e maquinários, bem como os 

relacionados aos aspectos gerenciais da atividade. Desta forma, tal manejo tem 

conseqüências a nível local, regional e até global que incluem a degradação do solo e da 

água, perda de nutrientes, biomassa e diversidade e alterações climáticas. 
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4- EVENTOS EXTREMOS NA BACIA DO RIO ACRE 

 

4.1- Introdução 

 

Este capítulo descreve e analisa brevemente alguns dos eventos climáticos 

extremos na bacia do rio Acre. Naturalmente existem flutuações sazonais no regime de 

chuva na Amazônia Ocidental onde, durante o ano, o período de chuvas mais intensas 

(inverno amazônico) antecede o período de seca (verão amazônico) que acontece na 

área da bacia do rio Acre de meados do ano até setembro. Os efeitos sobre a sociedade 

local, dessa alternância de períodos de seca e cheias vem, porém, nas últimas décadas, 

se intensificando e, em alguns anos como 2005 (grande seca) e 2006 (grandes 

enchentes) causando inúmeros prejuízos e situações de calamidade. Neste capítulo 

descreveremos a dinâmica dos eventos extremos, sua ocorrência, localização e seus 

impactos sobre a sociedade na área da bacia do rio Acre. 

Historicamente, há provas de secas extensas, e talvez muitos incêndios, 

relacionados a eventos como o El Niño tenham ocorrido na bacia Amazônica há mais de 

1.500 anos e, segundo MARENGO (2009) e tais eventos podem ter sido 

substancialmente mais graves do que os ocorridos em 1982-83 e 1997-98. O caso mais 

bem documentado de um evento de seca primitiva na Amazônia ligado ao El Niño 

ocorreu no período de 1925-26 (Sterberg 1968; 1987, e Williams et al. 2005). Em 1926, 

por exemplo, as chuvas no centro-norte da Amazônia brasileira e no sul da Venezuela 

foram cerca de 50% inferiores ao normal. Durante essa seca específica, extensos 

incêndios ocorreram na Venezuela e na área acima da bacia do Rio Negro. 

Temperaturas do ar anormalmente altas foram registradas nas cidades da Amazônia 

venezuelana e no norte do Brasil em 1925 e 1926, sendo plausível que a seca na parte 
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norte da bacia do Rio Negro em 1925 também tenha contribuído para a grande seca de 

1926 devido ao esgotamento da umidade do solo. Em 2005, grandes partes do sudoeste 

da Amazônia sofreram uma das secas mais intensas dos últimos cem anos. A seca 

afetou gravemente a população humana ao longo do canal principal do rio Amazonas e 

seus tributários orientais e ocidentais, o Solimões, também conhecido como Rio 

Amazonas nos outros países da Amazônia, atingindo também o Rio Madeira e o Rio 

Acre. Os níveis fluviais chegaram aos mais baixos da história, e a navegação ao longo 

desses rios teve que ser suspensa, isolando vilarejos e afetando o turismo e as moradias 

ao longo dos rios Solimões, Madeira, Purus e Acre. Todos esses exemplos mostram que 

os eventos extremos de seca e cheia não são novidade na região. Há de se registrar, 

porém, que seus efeitos são cada vez mais acentuados e potencializados, como 

observaremos neste capítulo. 

De acordo com os  marcos conceituais estabelecidos para avaliação da 

vulnerabilidade no capitulo II serão analisados os eventos extremos na perspectiva de 

seus efeitos sobre a população e sociedade na área de estudo, tendo em vista os cenários 

de acirramento de sazonalidade em virtude tanto do aquecimento global previstos nos 

relatórios do IPCC para as próximas décadas, quanto mais especificamente, da mudança 

do uso do solo que está em curso na porção leste do território do Acre onde se localiza a 

área de estudo. 

 

 

4.2 – Mudanças Climáticas Globais e seus efeitos na Amazônia Brasileira 

  

A questão das mudanças climáticas globais é um dos maiores desafios 

socioeconômicos e científicos que a humanidade terá que enfrentar ao longo deste 
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século. Os três recentes relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas (IPCC) publicados em 2007 indicam que, do ponto de vista científico, temos 

mais de 95% de chance de concluir que as mudanças climáticas já estão acontecendo e 

que são originadas, em grande medida, pelas atividades antropogênicas. 

Sabemos, por um lado, que o clima de nosso planeta muda constantemente e a 

maior parte das mudanças geofísicas ocorre em escalas de tempo de milhares ou 

milhões de anos. Existem alterações naturais na incidência da radiação solar, pequenas 

variações na órbita terrestre e erupções vulcânicas que causam variabilidades naturais 

no clima terrestre em escalas temporais diversas. 

Grande número de pesquisas científicas indicam que as alterações na 

composição da atmosfera resultantes das atividades humanas ocorrem em um curtíssimo 

espaço de tempo (entre 100 e 200 anos), em comparação com as escalas temporais 

geológicas (milhares ou milhões de anos). As mudanças no uso do solo, como a 

derrubada de florestas e a utilização de agricultura intensiva, adicionam uma 

problemática ainda mais complexa à questão, como a geração de alterações 

fundamentais nos ciclos biogeoquímicos, no balanço de radiação e no sistema climático 

terrestre. A dimensão exata das mudanças climáticas e suas implicações é uma questão 

complexa e de suma importância no desenvolvimento econômico e social de nosso 

planeta neste século. 

Os modelos climáticos globais podem realizar simulações de como deverá ser a 

temperatura e o clima de nosso planeta ao longo das próximas décadas ou séculos. Esses 

modelos têm um alto nível de incerteza, devido ao nosso desconhecimento científico 

dos processos que regulam o funcionamento do sistema climático global. 

Para que seja possível realizar uma simulação do clima futuro, outro ingrediente 

necessário – para além dos modelos climáticos – é a criação de cenários de emissões de 
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gases de efeito estufa. Tais instrumentos foram desenvolvidos por equipes de cientistas 

de várias disciplinas, incluindo economistas, e tornaram-se assunto de intenso debate 

devido à dificuldade intrínseca de saber como serão, de fato, as emissões de carbono 

daqui a algumas décadas. 

O IPCC trabalha com diversos cenários futuros diferenciados. Evidentemente, é 

muito difícil hoje estabelecer qual deles irá prevalecer. Também é preciso lembrar que 

eles devem ser utilizados como guia geral e não como valores que serão certamente 

realizados. 

Para a construção dos cenários, o IPCC utilizou simulações produzidas por um 

grande número de modelos climáticos, com premissas diferentes, para que o conjunto 

indique as incertezas inerentes no processo de simulação. 

Em relação a essa questão, Artaxo (2008) afirma que o crescimento das emissões 

varia de acordo com cada cenário, como pode ser observado por intermédio das 

perspectivas de emissão de dióxido de carbono até 2100 utilizados nas simulações 

climáticas do IPCC em 2007 (gráfico 4.1). 

  

Gráfico 4.1- Perspectivas de emissão de dióxido de carbono nos próximos séculos: 
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Os cenários B1 e A1B implicam fortes reduções nas emissões de gases de efeito 

estufa, enquanto o cenário A2 implica pouca redução nas emissões e o uso intensivo de 

combustíveis fósseis. A estabilização da concentração de CO2 é diferente para cada 

cenário: o cenário B1 prevê estabilização em 550ppm; já o cenário A1B, em 700ppm. 

Tendo em vista os cenários apresentados, Artaxo (op. cit.) diz ser possível 

calcular a previsão da evolução da temperatura média global ao longo deste século. 

Segundo ele, qualquer que seja o quadro futuro, até mesmo se a emissão de gases de 

efeito estufa for zero, observaríamos um aumento de temperatura da ordem de 0,3 graus 

centígrados – fruto da inércia do sistema climático. 

No que se refere à análise dos cenários de mudanças climáticas na escala 

regional as incertezas são maiores ainda. Sobre este aspecto Artaxo (op.cit.) salienta que 

se já é complicado estimar quanto aumentará a média global de temperatura, na escala 

regional os erros podem ser muito maiores. Os estudos mostram que essa elevação será 

desigual para as várias regiões do globo. As áreas de altas latitudes (como o Ártico e a 

Antártica) sofrerão aquecimento mais pronunciado. Por outro lado, as regiões 

continentais sofrerão aquecimento maior do que as oceânicas. 

Alguns estudos prevêem aumento acentuado de temperatura na América do Sul, 

Artaxo (op.cit.), por exemplo afirma que nosso continente pode estar sujeito a um 

aumento de temperatura de até 5 graus centígrados – o que para o ecossistema 

amazônico poderá significar uma quebra da estabilidade climática. Regiões importantes 

da África poderão sofrer alterações expressivas, com elevações de temperaturas de 4 a 5 

graus centígrados ao longo deste século. 
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Figura 4.1-Simulação do aumento médio regional de temperatura previsto pelos 

modelos compilados pelo IPCC para três cenários de emissões diferentes (B1, A1B e 

A2) e para as escalas temporais de 2020-2029 e 2090-2099. 

 

 

 

De acordo com os cenários apresentados acima se pode ressaltar que, se as 

concentrações de CO2 se estabilizarem somente nos níveis de 800 a 1000 partes por 

milhão (ppm), a temperatura de equilíbrio pode subir até 6-8 graus centígrados em 

média. Esses aumentos de temperatura tendem a alterar significativamente o ciclo 

hidrológico em largas regiões de nosso planeta. Tais alterações, se efetivamente 

ocorrerem, poderão causar quedas importantes na taxa de precipitação, afetando áreas 

como a parte sul da Europa, o sul da África e a parte central da América do Sul na 

estação seca. Partes da Oceania também deverão ter precipitação reduzida de acordo 

com os resultados desses modelos. Outras regiões, tais como as regiões de altas latitudes 

(Sibéria, Canadá e Antártica), deverão sofrer um acentuado aumento da precipitação. 
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Uma das regiões brasileiras mais sensíveis à questão das mudanças climáticas é 

a Amazônia. Esse ecossistema tem se mostrado muito menos robusto do se acreditava 

alguns anos atrás e está sob intensa pressão de dois aspectos principais: o processo 

desordenado de ocupação com desmatamento acelerado e as alterações na temperatura e 

precipitação como resultado das mudanças climáticas. 

O primeiro processo foi estudado detalhadamente no experimento do Programa 

de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera da Amazônia – Large Scale Biosphere-

Atmosphere Experiment in Amazonia (LBA). Pesquisadores da Universidade Federal de 

Minas Gerais estudaram cenários futuros de desmatamento caso as taxas continuem 

seguindo o padrão atual e as políticas públicas de ocupação continuem as mesmas. 

 

Figura 4.2 Áreas desmatadas em 

vermelho 

          Figura 4.3 Áreas desmatadas em                  

vermelho 

  

*. 

 

Observa-se que a área desmatada com o cenário das políticas atuais poderia 

chegar a 2.698.735km² (figura 4.2), o que corresponde a cerca de 45% da Amazônia 

brasileira. Esse desmatamento tenderia a emitir para a atmosfera cerca de 33 milhões de 

toneladas de carbono (GtC), o que corresponde a mais de 5 anos de todo o combustível 

fóssil queimado no planeta. 
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Em outro cenário possível (figura 4.3), os pesquisadores apresentaram uma 

simulação das previsões das regiões que seriam desmatadas até 2050 se uma política 

efetiva de governança fosse implantada na região Amazônica. A emissão de carbono 

seria reduzida para 17GtC, e a área desmatada seria da ordem de 1.655.734 km². 

Devemos ressaltar que, mesmo no cenário mais positivo, ainda se prevê um 

desmatamento expressivo da região. 

Os impactos das alterações no clima na Amazônia também são alvo de 

preocupação dos cientistas, como é o caso de experiência importante realizada pelo 

Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (CPTEC/INPE) por intermédio do trabalho de José Marengo e Carlos Nobre. 

Os pesquisadores realizaram uma análise conhecida como “downscalling”, que na 

prática é uma adaptação dos resultados dos modelos do IPCC para o contexto do Brasil. 

Do ponto de vista de previsão de temperatura, observamos que no cenário B2 do 

IPCC (o mais otimista, à esquerda da figura 4.4), durante o período chuvoso na 

Amazônia, que vai de dezembro a fevereiro, a temperatura poderia aumentar da ordem 

de 3-4 graus centígrados em algumas regiões, mas o crescimento médio possivelmente 

seria da ordem de 2 graus. Para o cenário A2 (que implica pouca redução nas emissões e 

a continuidade de uso intensivo de combustíveis fósseis e está representado à direita da 

(figura 4.4), o aumento de temperatura para algumas regiões poderia ser da ordem de 5 

a 6 graus – particularmente na região leste da floresta amazônica. 
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Figura 4.4- Simulações de aumento de temperatura no final do século na América do 

Sul, para o período de dezembro a fevereiro. A figura à esquerda contém os resultados 

para o cenário B2 do IPCC (mais otimista); a figura à direita, para o cenário A2 do 

IPCC (mais pessimista). 

 

 

 

Esse aumento forte de temperatura tornaria o ecossistema amazônico mais 

suscetível a queimadas. Por tal razão, algumas regiões da parte leste poderiam sofrer 

uma perda considerável de área florestal. Com a menor disponibilidade de água, 

maiores temperaturas e maior evapotranspiração, poderia não ser possível sustentar 

ecologicamente uma floresta tropical chuvosa. De igual forma, o ecossistema 

amazônico possivelmente acabaria sofrendo em parte de seu território do leste um 

processo de “savanização”. 

É importante salientar mais uma vez as grandes incertezas inerentes a essas 

simulações climáticas e seus possíveis efeitos. Os modelos climáticos ainda são bastante 

limitados e os novos conhecimentos continuamente agregados podem alterar os 

resultados destes cenários. 

Uma das formas de contornar a limitação dos modelos climáticos globais para 

predição de mudanças na Amazônia e traduzir a relativamente baixa resolução espacial 
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dos modelos climáticos globais para escalas mais refinadas é a regionalização 

(“downscaling”) das projeções destes modelos, usando modelos climáticos regionais de 

mais alta resolução sobre a área de interesse e tendo como condições de fronteira dados 

provenientes de modelos climáticos globais (Ambrizzi et al., 2007).  

Num intento de ter cenários de mudança climática numa melhor escala espacial 

(50 km) para a América do Sul, o projeto “Caracterização do clima atual e definição das 

alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do Século XXI”, financiado 

pelo Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 

Brasileira – PROBIO (Marengo, 2004) e com o apoio do MMA/BIRD/GEF/CNPq e 

pelo Global Opportunity Fund-GOF do Reino Unido, através do projeto “Using 

Regional Climate Change Scenarios for Studies on Vulnerability and Adaptation in 

Brazil and South América” (Marengo and Ambrizzi, 2006) utilizou três modelos 

regionais (ETA/CPTEC, RegCM3 e HadRM3P) para elaborar cenários de mudança 

climática. Estes modelos regionais projetam um aumento médio de temperatura para a 

Amazônia de 2° a 4°C e diminuição de precipitação de 1mm/dia a 4 mm/dia, 

principalmente no leste da Amazônia, para o final do século XXI. 

Segundo Ambrizzi et al. (2007), as mudanças climáticas mais intensas para o 

final do século XXI relativo ao clima atual, vão acontecer na região tropical, 

especificamente Amazônia e Nordeste do Brasil. Estas duas regiões constituem o que 

poderia ser chamado de “climate change Hot Spot” e representam as regiões mais 

vulneráveis do Brasil às mudanças climáticas, tanto na componente social como em 

termos da biodiversidade.  

Estes resultados apóiam as hipóteses de estudos anteriores que analisaram 

possíveis alterações no regime de precipitação na Amazônia sugerindo que os mesmos 
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provocariam um processo gradual de conversão de grandes áreas da Amazônia em 

savanas (Oyama e Nobre 2003, Cox et al. 2004).  

 

 

4.3 – Condicionantes Atmosféricos e Sazonalidade na Amazônia e no Acre 

 

Os processos que produzem chuva numa determinada região se acoplam de 

maneira intricada. Genericamente, são processos de inter-relação entre a superfície 

terrestre – suas condições de cobertura, relevo, localização relativa – e a atmosfera, 

envolvendo sua dinâmica em diferentes escalas espaciais e temporais. As condições e a 

dinâmica atmosférica regional determinam o balanço de energia solar, a formação de 

nuvens pela via da evapotranspiração a partir da floresta e de aerossóis biogênicos que 

são a principal fonte de núcleos de condensação na Amazônia (Artaxo, 2002), e pelos 

aerossóis oriundos da queima de biomassa florestal que podem afetar a ocorrência de 

precipitações, devido à diminuição do tamanho das gotas de água nas nuvens e outros 

efeitos, atrasando a chegada da estação chuvosa e influenciando na circulação geral da 

atmosfera a partir dos trópicos (Andrade et al., 2004). 

O processo de supressão de floresta e sua substituição por pastagem, que, via de 

regra ocorre com o desmatamento na bacia do rio Acre, implica na diminuição de 

núcleos de condensação de nuvens rasas. Assim, consequentemente, tal mecanismo 

estaria influenciando na diminuição das precipitações na época chuvosa tanto a nível 

local, quanto em outras regiões. No período da seca as concentrações de aerossóis 

alteram o balanço de radiação fazendo com que o perfil de variação da temperatura da 

atmosfera com a altura seja modificado no sentido de dificultar a formação de nuvens 

(Artaxo et al. 2003). A absorção de radiação solar por aerossóis chega a ser alta em 
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extensas regiões, em torno de 2 a 4 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia, 

alcançando valores próximos a 400 W m-2 em Mato Grosso; em Rio Branco têm-se 

observado picos de aproximadamente um quarto desse valor. Hans-F. (2004) faz notar 

que os aerossóis atmosféricos, em altas concentrações durante o período de seca na 

Amazônia, ou em menores concentrações nas regiões subtropicais, onde ao mesmo 

tempo a umidade do ar é menor, produzem efeitos de supressão de precipitações 

dependendo dos perfis verticais de temperatura, umidade e vento. Esses efeitos se 

relacionam, por um lado, com o transporte de poluentes até alturas superiores em 

nuvens convectivas profundas (Andreae et al., 2004); e, por outro lado, com a supressão 

das chamadas nuvens de camada limite. 

Dentre outros trabalhos, Koren et al. (2004) também coincidem em apontar a 

diminuição de precipitação na Amazônia por efeito dos aerossóis da fumaça. A fumaça 

reduz, em média, 15 % a radiação incidente sobre a floresta, ocasionando menor 

evapotranspiração, fazendo com que a atmosfera seja mais seca e estável, implicando 

uma menor formação de nuvens. Outros mecanismos apontados pelos mesmos autores 

consistem na estabilização da camada limite, com a sua consequente redução de nuvens; 

o aumento da capacidade de se manter o vapor de água a maior temperatura diminuindo 

a probabilidade de sua sobre saturação (condensação) para formar nuvens; etc. 

As medições de Koren et al. (2004) demonstram que, tanto no leste quanto no 

oeste da Amazônia, a formação de nuvens diminui com o aumento da presença de 

fumaça, obtendo-se que para uma profundidade óptica de aerossóis da fumaça de valor 

0,6 a formação de nuvens diminui em 50 %. Vale mencionar que a profundidade óptica 

de aerossóis atmosféricos, medida em Rio Branco mediante fotometria solar, alcança 

valores médios diários entre 0,5 e 0,7 para o mês de setembro, durante as intensas 

queimadas de biomassa na Amazônia.  
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Os efeitos sobre as chuvas dos mecanismos acima mencionados podem ser 

responsáveis pela metade do volume de água movimentado no ciclo hidrológico na 

Amazônia. A outra metade vem da contribuição dos Oceanos Atlântico e Pacífico. A 

influência da temperatura da superfície marítima no Pacífico (El Niño e La Niña), bem 

como no Atlântico, determinam, também, os comportamentos de chuvas na América do 

Sul, como são as anomalias de precipitações. 

Por exemplo, a quantidade de episódios de ZCAS (Zona de Convergência do 

Atlântico Sul) durante anos de El Niño, no trimestre chuvoso de dezembro, janeiro e 

fevereiro, foi menor do que para anos normais ou de ocorrência de eventos La Niña, 

entre 1980 e 2000 (Ferreira, 2004); significando-se com isso, possivelmente, a 

inexistência de qualquer tendência para a diminuição das chuvas, nesse período. O 

trabalho de Herdies et al. (2002) informa o resultado de modelação do transporte de 

umidade na América do Sul, em particular na Amazônia. Nos meses de maior 

precipitação, janeiro e fevereiro de 1999, em ausência da Zona de Convergência do 

Atlântico Sul, uma das principais trajetórias do transporte de umidade atravessa o 

Continente do leste a oeste, próxima a 10° de latitude Sul, partindo do Atlântico 

equatorial, passando pelas regiões desmatadas da bacia amazônica, pelo Acre e Peru até 

chegar ao Oceano Pacífico. Marengo (2004) tem estudado com detalhe as possíveis 

variações no regime de chuvas na Amazônia durante várias décadas. Como resultado 

encontra diferentes comportamentos nas tendências pluviométricas para as regiões sul e 

norte da Amazônia, bem como reporta, para toda a Amazônia, uma tendência ao 

aumento das precipitações, motivada por variações acontecidas na circulação 

atmosférica que favoreceram o transporte de umidade.  Aparentemente cada parte 

da Amazônia, além do norte e do sul, tem um comportamento próprio com respostas 

particulares aos eventos de El Niño e La Niña, bem como ao longo de períodos 
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diferentes. As anomalias e as tendências das precipitações, em várias escalas temporais, 

podem estar relacionadas com a temperatura dos oceanos, essa influência no clima 

regional e global, não pode ser diferenciada completamente daquela devida às mudanças 

na cobertura do solo, motivadas pelas atividades humanas na Amazônia. Ambas 

influências se retro-alimentam e, é de se esperar que a intervenção humana, com seus 

impactos negativos sobre os ambientes, acarrete, cada vez mais, notáveis sinais de 

mudanças climáticas. 

Tentativas de visualizar a influenciado desflorestamento na Amazônia sobre o 

clima têm sido feitas ademais pela via da modelagem (Nobre et al. 1991; Werth e 

Avissar, 2002), prevendo-se reduções nas precipitações, na evapotranspiração e na 

cobertura de nuvens. 

É importante destacar, a existência de medições do efeito local do 

desflorestamento sobre a temperatura e umidadedo solo, bem como sobre os fluxos de 

energia em áreas de floresta e de pastagem. Tais medições, como as realizadas em 

Rondônia (Silva Dias et al. 2002), revêlam que, durante a época de chuvas, o fluxo de 

calor para o solo alcança até 10 W m-2 na floresta, enquanto pode chegar até 50 W m-2 

na pastagem; por outro lado, a variação de temperatura durante o dia é menor no solo da 

floresta; sobre a qual, ademais, a cobertura de nuvens é maior. Na escala global é 

importante considerar os impactos vindos do aumento da concentração de gases de 

efeito estufa, assim, resumidamente, as oscilações naturais do sistema clima podem 

estar refletindo modificações causadas no uso da terra, em particular, o 

desflorestamento (Gash et al. 2004). 

A descrição da tendência na variabilidade das chuvas na bacia do Rio Acre 

considera que existe relação entre o acirramento desta com os desmatamentos em 

regiões da Amazônia ao leste do Acre como: Rondônia, Mato Grosso, etc. Essa relação 
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pode se dar pela influência que a perda de vegetação, as altas concentrações de 

aerossóis na atmosfera durante parte do ano e o transporte de umidade exercem sobre as 

chuvas. 

De acordo com MARENGO (2009, op.cit.), a seca de 2005, assim como as de 

1963-64 e de 1979-1981 não ocorreram em associação a eventos do El Niño. Em 2005, 

grandes partes do sudoeste da Amazônia sofreram uma das secas mais intensas dos 

últimos cem anos. A seca afetou gravemente a população humana ao longo do canal 

principal do rio Amazonas e seus tributários orientais e ocidentais, o Solimões, também 

conhecido como Rio Amazonas nos outros países da Amazônia, e o Rio Madeira. Os 

níveis fluviais chegaram aos mais baixos da história, e a navegação ao longo desses rios 

teve que ser suspensa, isolando vilarejos e afetando o turismo e as moradias ao longo 

dos rios Solimões e Madeira. Isso levou vários países da região amazônica (Brasil, 

Bolívia, Peru e Colômbia) a declarar estado de calamidade pública em setembro de 

2005. A seca não afetou a Amazônia central nem a oriental, criando um padrão diferente 

das secas relacionadas ao El Niño em 1926, 1983 e 1998. 

Os dois últimos anos também tiveram aquecimento intenso no Atlântico Norte 

tropical, além do aquecimento no Pacífico equatorial. A seca de 1963 foi relacionada ao 

aquecimento no Atlântico Norte tropical, de modo semelhante ao que ocorreu com a de 

2005 (MARENGO, op.cit.). 

Zeng et al (2008) fazem uma análise interessante dos níveis fluviais relativos ao 

fluxo hídrico do Amazonas medido em Obidos (que captura a chuva de cerca de 90% da 

bacia de drenagem total da Amazônia). Foi constatado um longo e lento decréscimo 

anormal que vem ocorrendo desde 2000, com seu ápice no final de 2005, uma tendência 

consistente com a anomalia da precipitação. O déficit de chuvas de 2005 ocorreu 

principalmente no sudoeste da Amazônia, conforme observado em Tabatinga (uma 
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estação no Rio Solimões), o principal entroncamento, que captura a chuva da bacia do 

alto Amazonas com água originada principalmente dos Andes orientais. A etapa do Rio 

Tabatinga mostra uma queda rápida em 2005, mas não apresenta os vários anos de lenta 

queda vista no fluxo do Obidos. A etapa do rio Tabatinga foi um dos mais baixos do 

período de 24 anos analisado. O ciclo sazonal na Amazônia é longo, de modo que o 

impacto da seca sobre o solo é sentido principalmente como uma seca especialmente 

grave quando a água atinge seu nível mais baixo.  

Quando as florestas tropicais secaram, grandes incêndios irromperam na região, 

destruindo centenas de milhares de hectares de floresta. Tais incêndios produziram 

grande quantidade de fumaça, que afetou a saúde humana e fechou aeroportos, escolas e 

empresas.  Os impactos ecológicos afetaram a exeqüibilidade do manejo sustentável da 

floresta na região, que está atualmente avançado como base promissora para a economia 

regional (Brown et al, 2006). Em 1997-98, incêndios associados a uma seca excepcional 

causados pelo El Niño devastaram grandes áreas das florestas tropicais no norte e no 

leste da Amazônia (Nepstad et al. 1999). O número de incêndios florestais em 2005 foi 

cerca de 300% maior do que em 2004, como consequência da ausência de umidade 

(Marengo et al. 2008a, b). 

As causas dessa seca não estavam relacionadas ao El Niño, mas a um Atlântico 

Norte tropical anormalmente quente. As más condições foram intensificadas durante a 

estação seca em setembro de 2005, quando a umidade estava mais baixa do que o 

normal e as temperaturas de 3 a 5° mais altas do que o normal. Devido à estação seca 

estendida na região, os incêndios florestais afetaram partes do sudoeste da Amazônia 

quase 300% maiores. Como consequência dos incêndios, o tráfego aéreo foi afetado, 

devido ao fechamento do aeroporto internacional de Rio Banco no Acre. Escolas e 

empresas foram fechadas devido à fumaça e muitas pessoas tiveram que ser atendidas 
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nos hospitais devido à inalação de fumaça (Marengo et al. 2008 a, b; Zeng et al. 2008, 

Cox et al. 2008). Não há estimativas completas do custo dessa seca. Para o estado do 

Acre, a Defesa Civil calculou um prejuízo comprovado de 87 milhões de dólares apenas 

com os incêndios, o que representa cerca de 10% do PIB do estado. Os cálculos dos 

prejuízos na seca e das enchentes na bacia do rio Acre serão vistos mais detalhadamente 

ainda neste capítulo. 

Certamente, diferenças entre regiões e a ocorrência de processos naturais 

recorrentes podem mascarar qualquer aparente relação entre o aumento do 

desflorestamento e a variação no regime de chuvas numa região. Atualmente a ciência 

trata de entender as variações climáticas que acontecem nas escalas sazonais, 

interanuais, de décadas e centenas de anos influenciadas por variações biofísicas na 

Amazônia. 

Observar uma variação no comportamento das chuvas em Rio Branco, como 

neste caso, não significa ter achado uma de suas possíveis causas no desflorestamento 

na Amazônia, sem grandes margens de erros. 

 

 

4.4 – Secas e Enchentes na Bacia do Rio Acre 

 

No Estado do Acre a ocorrência de eventos climáticos extremos é traduzida sob 

a forma de enchentes lentas ou graduais e queimadas (incêndios florestais). As duas 

modalidades de eventos extremos atingem o Vale do Rio Acre (alto e baixo) que 

constituem a bacia hidrográfica do rio Acre. Segundo Santos (2006), historicamente, as 

enchentes apresentavam-se como acontecimento hegemônico de desastre na região. 

Contudo, os incêndios florestais vêm avançando e, paralelamente às enchentes, vêm se 
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apresentando como mais uma ameaça ao ecossistema da região. Além disso os eventos 

extremos acarretam grandes prejuízos à população. 

Santos (op.cit.) afirma ainda que sob a ótica dos aspectos globais da defesa civil 

(prevenção, preparação, resposta e reconstrução), até o ano de 2005, as enchentes 

traduziam-se no foco principal das ações de defesa civil. A partir de então, os incêndios 

florestais tornaram-se uma preocupação patente aos olhos do sistema de defesa civil. 

Os efeitos da sazonalidade também são apontados por Brown (2009) como 

especialmente graves para a área de estudo. Segundo ele variação climática sempre tem 

ocorrido na Amazônia, com consequências catastróficas para antigas civilizações 

indígenas. Esta variação, combinada com mudanças climáticas em escala regional e 

global, podem criar perturbações climáticas que geram importantes desafios para as 

comunidades florestais e para os centros urbanos na Amazônia. A seca de 2005 na 

região contígua de Madre de Dios, Peru – Acre, Brasil – Pando, Bolívia (MAP), serviu 

como demonstração do que pode acontecer quando perturbação climática soma-se à 

crescente vulnerabilidade social, resultante de crescimento populacional e 

desflorestamento. Suprimentos de água para os principais centros urbanos quase 

cessaram, incêndios se alastraram por mais de 200.000 hectares em áreas abertas e 

consumiram mais de 340.000 hectares de áreas florestais no Acre ocidental, afetando 

muitas comunidades florestais.  

Segundo Brown (op.cit) os incêndios de 2005 na região do MAP empobreceram 

os serviços ambientais das florestas na ordem de cem milhões de dólares.  

De acordo com bibliografia disponível em trabalhos de pesquisadores no estado 

do Acre como Brown (2005), Duarte (2007) e Santos (2006) foi realizado um 

acompanhamento histórico da ocorrência de desastres naturais na região do vale do Rio 

Acre, com ênfase nas enchentes ocorridas no município de Rio Branco nos anos de 
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1988, 1997 e 2006, bem como dos incêndios florestais ocorridos, de forma mais 

abrangente, em toda a região do Alto e Baixo Acre no ano de 2005.  

 

 

4.4.1 Enchentes Históricas na Cidade de Rio Branco 

 

     4.4.1.1 Enchentes de 1988 

 

A cidade de Rio Branco vem, ao longo de sua história, sofrendo impactos 

consideráveis com a ocorrência de enchentes que, devido sua magnitude, são 

consideradas históricas. Isso significa dizer que Rio Branco apresenta uma 

vulnerabilidade considerada a essa modalidade de desastre natural. Além dos fatores 

hidrometeorológicos anteriormente abordados, o processo de ocupação da cidade, desde 

seu início de formação, deu-se eminentemente às margens do Rio Acre e seus 

tributários. Dessa forma, a vulnerabilidade que uma determinada área está diretamente 

vinculada ao aumento do aglomerado populacional desordenado. 

A ocorrência de enchentes no Estado do Acre são mais impactantes na Cidade de 

Rio Branco em virtude de um aglomerado populacional significativo habitando áreas 

suscetíveis à sua ocorrência.  Uma das enchentes consideradas históricas ocorreu no ano 

de 1988. A partir do dia 06 de fevereiro daquele ano, o Rio Acre começou a apresentar 

um vertiginoso aumento de seu nível. Essa situação foi fruto de um regime 

pluviométrico considerado anormal para o período, apesar de que nessa época do ano as 

chuvas serem um acontecimento normal na região, em virtude da periodicidade 

climática, pois nos meses de outubro a abril ocorre o denominado inverno amazônico. 



172 

 

O Rio Acre apresenta, na Cidade de Rio Branco, uma cota de alerta de 13,50m. 

Isso significa dizer que o curso d‟água começa a extrapolar seu leito maior e a enchente 

está na iminência de ocorrer. Já sua cota de transbordamento está ao nível de 14,00m. 

Ao atingir tal nível, a planície de inundação começa a ser invadida pela água e o 

processo de inundação se concretiza.  

De acordo com Santos 2006 (op.cit.) a situação que se instalou com a ocorrência 

de uma enchente de tal magnitude transformou a Cidade de Rio Branco num cenário 

relativamente caótico, confuso e desordenado. O poder público, em níveis estadual e 

municipal, não apresenta as condições necessárias para dar uma resposta condizente 

com que a situação requer, uma vez que sua máquina operacional já estava sendo 

utilizada com todos os meios e recursos disponíveis.  O comprometimento do 

funcionamento dos serviços essenciais nos locais atingidos foi em larga escala. Sistema 

de transporte, distribuição de água, atividade escolar interrompida para que as escolas 

servissem de abrigo, uma demanda cada vez mais crescente por serviços de saúde, 

desde ações básicas até atendimento especializado. 

Em pesquisa efetuada junto a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil verificou-

se a existência de um documento oficial que descreve todas as ações desenvolvidas pelo 

Governo do Estado do Acre quando da ocorrência da enchente de 1988. Intitulado 

“Relatório sobre a Enchente do Rio Acre/Fevereiro – 1988”, o referido consta a 

descrição dos danos e prejuízos ocasionados pelo desastre, bem como as ações e 

medidas adotadas nas diferentes fases de atendimento.  

Em preliminar análise dos prejuízos, o relatório descreve de forma sucinta a 

quantificação das perdas por setores. A tabela abaixo demonstra essa avaliação. 
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Tabela 4.1 - Prejuízos ocasionados pela enchente de 1988 (levantamento 

preliminar) 

 

 

Área 

 

 

Setor 

 

Recursos 

Financeiros (Cz$ 

Milhões) 

 

Atualizaçã

o  Monetária 

(R$) * 

Social 

Educação    50,00 1.981.931,05 

Habitação  293,00 11.614.115,97 

Saneamento    30,00 1.189.158,63 

Saúde     49,88 1.977.174.42 

Transporte   301,00 11.931.224,93 

Econômica 

Agricultura              3.877,00 153.678.933,79 

Energia       3,97 157.365,33 

Indústria e 

Comércio 

     59,00 2.338.678,64 

 

Total 

 

4.663,85 

 

184.868.582,75 

Fonte: SEPLAN/AC (1988)  e  * www.drcalc.net/easycalc/correcao, acesso em 21 de outubro 

de 2006. 

 

Os dados acima fornecem um panorama global por áreas e setores que sofreram 

perdas em consequência das enchentes. De forma detalhada, o relatório estratifica em 

cada setor, os prejuízos. 

Segundo o relatório, foram atingidas (com perda total o parcial), 8.374 imóveis, 

no conjunto de bairros afetados. A recuperação das condições de habitação é uma das 

ações mais prementes no que diz respeito ao retorno da normalidade, pois, as famílias 
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atingidas, no período de anormalidade, ocupam escolas e o tempo de permanência 

prejudica o ano letivo, bem como afetam a estrutura da escola de uma forma geral. 

O saneamento foi severamente afetado no que diz respeito a água, esgoto, 

drenagem e limpeza (lixo). Ações de limpeza e recuperação de redes de distribuição de 

água, desobstrução de esgotos, drenagem de áreas inundadas e remoção de lixo são 

extremamente necessárias ao retorno da normalidade. 

A ocorrência de enchentes torna o ambiente suscetível ao acontecimento de 

epidemias e o setor saúde apresenta-se como um dos mais importantes em ordem de 

prioridade para o recebimento de recursos. Na enchente de 1988 foram detectadas 

doenças como gripe, gastrenterite, febre. Dessa forma, surtos de leptospirose, malária e 

hepatite são potencializados, pois a população fica bastante vulnerável a essas doenças. 

Os transportes, também, sofreram sérios prejuízos. Pontes destruídas, rodovias 

tiveram o tráfego interrompido, ramais ficaram intransitáveis. As consequências desses 

fatos para a economia local foram consideráveis, pois o escoamento da produção 

agrícola ficou prejudicado. 

Na Agricultura, as perdas foram consideradas. Plantações de arroz, milho, 

mandioca, hortifrúti. Além das perdas da safra, foi necessário um alto investimento para 

a recomposição do cenário.  No setor energético ocorreram avarias e danificação em 

unidades medidoras de consumo, poste, e redes de distribuição. 

A indústria e comércio acumularam perdas de mercadorias, matéria-prima e 

paralisação das atividades, bem como avaria de materiais e equipamentos da capacidade 

instalada. 

Os danos e prejuízos sofridos com a enchente tiveram um custo global de Cz$ 

4.663.850.000,00 (quatro bilhões, seiscentos e sessenta e três milhões, oitocentos e 

cinquenta mil Cruzados). Há época do desastre (fevereiro de 1988), a moeda corrente 
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era o Cruzado. Para que se tornasse possível uma análise comparativa dos danos e 

prejuízos nos desastres posteriormente ocorridos, foi necessário efetuar a atualização 

monetária de Cruzado (Cz$) para Real (R$). 

De acordo com Santos (op.cit.) se os prejuízo e danos da enchente de 1988 

fossem atualizados para o ano base de 2006, quando foi realizada sua pesquisa eles 

atingiriam um montante de aproximadamente de R$ 184 milhões. 

 

 

4.4.1.2 Enchentes de 1997 

 

A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Acre possui o registro histórico, 

desde 1971, do nível do Rio Acre, em Rio Branco, dia a dia. Atingindo a cota de 

17,66m no dia 14 de março, no ano de 1997, ocorreu a maior enchente na Cidade de Rio 

Branco que se tem registro. 

 

Gráfico 4.2  – Nível do Rio Acre: Maiores Cotas 
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O gráfico acima demonstra o nível do Rio Acre nos anos de 1971, 1974, 1979, 

1982, 1986, 1988, 1995, 1997, 1999 e 2006. Como se observa, desde que começou a ser 

monitorizado, o Rio Acre apresentou o seu maior nível em 1997. 

Seguindo um padrão evolutivo, o nível do rio Acre foi elevando-se e, aos 

poucos, atingiu o leito maior e, em seguida, a sua planície de inundação. 

A maior enchente já ocorrida no Estado do Acre de que se tem registro começou 

a ocorrer ainda em dezembro de 1996. A cota do Rio Acre elevou-se de forma 

vertiginosa e os moradores das áreas atingidas foram retirados de suas residências pelas 

equipes do CBMAC. 

Alguns dias depois o nível das águas começou a baixar e as pessoas que estavam 

em abrigos pressionaram a CEDEC para retornarem às suas residências. 

Logo em seguida, de forma súbita, o nível do Rio Acre começa a elevar-se, em 

consequência do grande volume de precipitação pluviométrica em um curto período de 

tempo. (SANTOS, 2003, p. 47). 

Mais uma vez, além dos fatores climáticos, a ocupação desordenada em áreas de 

risco potencializou a ocorrência de uma enchente histórica. Prova disso é o aumento da 

população da Cidade de Rio Branco que no ano de 1970 era de 30.000 habitantes e em 

1997 chegou a 240.000 habitantes (IBGE, 2000). 
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Figura 4.5 - Bairro Atingido pela Enchente de 1997 

 

Fonte: CEDEC/AC 

 

Assim como aconteceu em 1988, as consequências da enchente de 1997 se 

refletiram em danos e prejuízos em setores essenciais da atividade da cidade: Atividades 

produtivas, educação, saúde, serviços de transporte. Durante o período mais intenso da 

enchente, a cidade praticamente parou, com o poder público sendo obrigado a alocar 

todo o seu poder operacional para atender as pessoas atingidas. 

A magnitude do evento extremo ocasionou tantos prejuízos financeiros ao estado 

do Acre e ao Município de Rio Branco que os recursos para o enfrentamento do 

problema e de suas consequências se exauriram, sendo necessário a ação de suporte do 

Governo Federal. Para tanto, a “Situação de Emergência” foi declarada por meio do 

Decreto nº 6.118, de 22 de março de 1997 e, em consequência do agravamento da 

situação, o “Estado de Calamidade Pública” foi declarado no dia 27 de março de 1997.  

Estimativas da Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB) consideram que a enchente 

atingiu 17% da população de Rio Branco, estando distribuídas nas áreas urbana e rural. 
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A Prefeitura Municipal de Rio Branco (PMRB) elaborou um relatório de 

avaliação de danos tendo em vista a necessidade de mensuração da magnitude do evento 

e em que medida este afetou a população da cidade como um todo. 

Segundo este relatório os danos e prejuízos totalizados chegaram a um montante 

de R$ 67.725.548,00 (sessenta e sete milhões setecentos e vinte e cinco mil e 

quinhentos e quarenta e oito reais).  Para se ter uma ideia do que este montante 

representa, o orçamento do Município de Rio Branco para o ano de 1997 foi de R$ 

63.280.604,00 (sessenta e três milhões, duzentos e oitenta mil, seiscentos e quatro 

reais).  Em suma, a magnitude do evento da enchente de 1997, traduzida em números 

reflete um cenário onde o orçamento foi superado pelos danos e prejuízos em 7,02%.  

 

 

4.4.1.3 Enchentes de 2006 

 

Assim como em 1988 e 1997 no ano de 2006 a cidade de Rio Branco e 

municípios adjacentes foram atingidos por enchentes considerada histórica. Fazendo um 

retrospecto das enchentes consideradas históricas, no que diz respeito ao regime 

pluviométrico, pode-se afirmar que a enchente de 2006 aconteceu de maneira atípica. 

O comparativo de pluviosidade dar conta de que nos meses considerados 

chuvosos dos anos de 1988, 1997 e 2006, em geral, janeiro, fevereiro e março, 

apresentaram um comportamento inferior no ano de 2006, em relação aos anos de 1988 

e 1997. 

A partir desses dados, pode-se fazer uma análise comparativa dos totais 

pluviométricos nos períodos das enchentes históricas estudadas neste trabalho, 

conforme consta na tabela a seguir: 
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Tabela 4.2 – Comparativo pluviométrico das Enchentes de 1988, 1997 e 2006. 

ANO 

                             Mêses 

    Total 

(mm) 

           

Janeiro 

         

Fevereiro 

            

Março 

1988 448,20 465,10 233,30 1146,60 

1997 273,70 405,20 475,20 1154,10 

2006 189,60 227,80 181,00   598,40 

Fonte: CEDEC/AC 

 

O Ano de 2006 traduziu-se como fora dos padrões de variáveis que 

potencializam as enchentes. Os índices pluviométricos de 2006, se comparados aos anos 

de 1988 e 1997, não refletiam a ocorrência de um fenômeno na magnitude que ocorreu. 

Mas, deve-se levar em conta que os índices observados dizem respeito e têm como 

referência a Cidade de Rio Branco que apresentou um quantitativo relativamente baixo. 

Enquanto 1988 apresentou 1146,60mm e 1996 1154,10mm, o ano de 2006 teve um 

tímido índice de 598,40mm. 

Contudo, a extensão do Rio Acre, que nasce no Peru, correndo de sudeste para 

nordeste corta uma região muito grande. A concentração pluviométrica na bacia do Rio 

Acre deu-se, em grande intensidade, à montante da cidade de Rio Branco, mais próximo 

a sua nascente. Os fatores climáticos associados a esse fenômeno foram, principalmente, 

a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) e a Alta da Bolívia10. 

O processo de retirada das famílias atingidas começou no dia 11 de fevereiro de 

2006, sendo atingidos, em um primeiro momento os bairros Ayrton Senna e Adalberto 

Aragão. As famílias foram encaminhadas para abrigos públicos temporários e casas de 

parentes. 

                                                 
10

 A Enchente do Rio Acre em Fevereiro de 2006. Análise técnica realizada pelo Prof. Dr. Alejandro 
Fonseca Duarte, do Departamento de Ciências da Natureza – Grupo de Estados e Serviços 
Ambientais/Universidade Federal do Acre – UFAC. 
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O padrão evolutivo do desastre seguiu seu caminho de acordo com a evolução 

do nível do Rio Acre. Quanto mais sua cota elevava, mais atingia a população que 

habita sua planície de inundação.  

O comportamento da cota do Rio Acre durante a enchente de 2006 está descrito 

na tabela acima. Os dados representados são referentes ao mês de fevereiro de 2006. 

Desde o dia 11 de fevereiro, o Rio Acre apresentava uma evolução considerada. 

Aos 21 dias daquele mês o nível atinge 16,72m, maior cota registrada no período. 

Graficamente o comportamento do Rio Acre, com relação ao seu nível foi o seguinte. 

 

Gráfico 4.3 - Comportamento do nível do Rio Acre em 2006 
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No dia 14 de fevereiro de 2006, data da primeira declaração de “Situação de 

Emergência”, a situação que figurava no cenário do desastre era o nível do Rio Acre 

atingindo 15,30m, cerca de 400 famílias desabrigadas e desalojadas e mais 1000 de 

famílias atingidas. O Decreto de declaração de situação de emergência foi o de nº 1.046, 
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de 14 de fevereiro de 2006. A homologação por parte do Estado foi efetuada por 

intermédio do Decreto nº 13.897, de 20 de fevereiro de 2006. 

A situação evoluiu consideravelmente. O Decreto nº 1.046 declarava situação de 

emergência em 21 bairros. Esse quantitativo extrapolou alguns dias após, em 

consequência do avanço da água em mais 28 bairros e zona rural. Impulsionado por tal 

situação, o Prefeito do Município publica novo Decreto nº 1.085, em 21 de março de 

2006, declarando “Situação de Emergência”. A homologação por parte do Governo do 

Estado efetivou-se por intermédio do Decreto nº 14.287, de 10 de maio de 2006 e 

reconhecido pelo Governo Federal através da Portaria nº 445, de 05 de junho de 2006. 

O Rio Acre apresentou contínuo processo de elevação até o dia 21 de fevereiro, 

onde atingiu 16,72m. Manteve-se neste patamar até às 21:00h da mesma data. Na 

manhã do dia 22 de fevereiro seu nível já havia tido uma descensão de 10cm, caindo 

para 16,62m. A partir de então, essa descendência manteve-se até o retorno à 

normalidade.  

Sob os aspectos quantitativos de famílias atingidas, a enchente de fevereiro de 

2006 apresentou-se da seguinte forma:  

 

Tabela 4.3 – Famílias atingidas pela Enchente de 2006 

 

Bairros 

 

Abrigos Públicos Famílias atingidas 

Famílias 

desabrigadas 

Famílias 

desalojadas 

 

47 

 

 

34 8.300 989 1082 

Fonte: CEDEC/AC 
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Os dados quantitativos expressos acima definem, em termo de famílias 

atingidas, a magnitude do evento. As famílias atingidas, que apresentam um 

quantitativo maior, são definidas como sendo aquelas que direta ou indiretamente foram 

afetadas. As desabrigadas são aquelas que foram retiradas de suas residências e levadas 

para abrigos fornecidas pelo poder público. As desalojadas englobam o quantitativo de 

famílias que foram retiradas e encaminhadas para casa de parentes ou amigos.  

A declaração, homologação e reconhecimento suscitaram o somatório de 

esforços visando restabelecer a situação de normalidade. Às ações de resposta já 

desencadeadas pelos poderes públicos municipal e estadual juntou-se o apoio do 

Governo Federal que enviou suporte técnico e assistencial. 

O reconhecimento da Situação de Emergência por parte do Governo Federal 

possibilitou uma ação assistencial de grande vulto. Foram repassadas ao Município de 

Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social 

(SEMCAS) 45.000 (quarenta e cinco mil cestas de alimentos) e o Governo do Estado 

repassou 5.341 (cinco mil trezentos e quarenta e um mil).  

A estratégia de entrega ocorreu em duas etapas, sendo entregues 02 cestas de 

alimentos, em cada etapa, por família atingida. Na primeira etapa, foram entregues 

21.652 cestas de alimentos para 11.863 famílias. Na segunda etapa 9.674 famílias 

receberam 19.348 cestas de alimentos. 

No período de retorno à normalidade, aliado às ações assistenciais, a Secretaria 

Municipal de Saúde efetuou a entrega de 9.420 kits de limpeza para ações desinfecção 

das residências atingidas.   

Como estratégia de gestão das ações de resposta foi instalada uma “Sala de 

Situação” no quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros para onde convergiam 

todas os dados e demandas e de onde eram difundidas as informações e tomadas as 
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decisões visando uma gestão compartilhada entre Prefeitura Municipal de Rio Branco e 

Governo do Estado do Acre.  

O Relatório de Avaliação de Danos (AVADAN) que substanciou a decretação 

de situação de emergência foi elaborado por uma equipe técnica multisetorial da 

Prefeitura de Municipal de Rio Branco. Nele constam os levantamentos quantitativos e 

qualitativos dos danos e prejuízos ocasionados pela enchente de 2006. 

O montante total dos danos e prejuízos ocasionados pela enchente de 2006 foi 

contabilizado em R$ 32.249.413,00 (trinta e dois milhões, duzentos e quarenta e nove 

mil e quatrocentos e treze reais). Sendo R$ 9.431.220,00 relativos aos danos materiais, 

14.650.269,00 para os danos ambientais, 4.620.500,00 de prejuízos econômicos e 

3.671.711,00 de prejuízos sociais. 

A arrecadação do Município de Rio Branco para o ano de 2006 foi de R$ 

220.551.000,00 (duzentos e vinte milhões, quinhentos e cinqüenta e um mil reais). Não 

estando computado o repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Já o orçamento 

aprovado foi de R$ 267.741.000,00 (duzentos e sessenta e sete milhões, setecentos e 

quarenta e um mil reais). 

Diante disso conclui-se que os danos e prejuízos (R$ 32.249.413,00) 

ocasionados pala enchente de 2006 na Cidade de Rio Branco representaram 14,6% da 

arrecadação e 12,04% do orçamento do município de Rio Branco. Essa análise descreve 

claramente a magnitude do evento e o seu grau de afetação na economia municipal.  
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Tabela 4.4 – Total dos Danos e Prejuízos da Enchente de 2006 

Danos    Prejuízos (R$)      Total (R$) 

 

Humanos 

(NºdePessoas) 

Materiais(R$) 

    

Ambientais(R$) 

   

Econômicos 

         

Sociais 

   

32.249.413,00 
 

      

33.156 

 

9.432

.120,00 

    

14.450.269,00 

    

4.628.000,00 

   

3.739.024,00 

 

 

 

4.4.2 Incêndios Florestais de 2005 

 

O ano de 2005 tornou-se um marco histórico no que diz respeito a eclosão de 

desastres naturais. Foi nesse ano que o Estado do Acre, em especial a bacia do rio Acre 

(Alto e Baixo Acre), foi afetado com o maior dos incêndios florestais já registrado. 

O episódio de 2005 constitui-se num exemplo paradigmático e real do poder 

destrutivo do fogo em decorrência das desenfreadas queimadas das florestas locais, que, 

por sua vez, concentraram-se principalmente no leste acreano em nossa área de estudo. 

Naquele ano, foram detectados por satélite 22.292 focos de queimadas no Estado do 

Acre, dos quais, segundo Santos 2006 (op.cit.), aproximadamente 80% se concentraram 

na bacia de estudo. 

Para se ter uma ideia da magnitude deste número, um trabalho de avaliação das 

queimadas feito pelo Ministério Público em 2010 (MPU,2010) comparou os mais de  

20.000 focos de incidência no Estado do Acre ao número total registrado em 2008, que 

foi de 1.929 focos de queimadas (isto é, equivalente a 8,65% do que foi 2005). 



185 

 

As queimadas de 2005 não se restringiram somente no Estado do Acre. Na 

verdade foi um evento que se estendeu a diversas áreas da Amazônia Legal, 

majoritariamente as mais antropizadas, onde o fogo se espalhou e disseminou danos. 

Naquele ano, nada menos que 646.385 focos de fogo foram verificados na Amazônia 

Legal, o que gerou prejuízo ambiental de ordem global. Segundo Aragão (2008), antes 

da estiagem de 2005, a Floresta Amazônica absorvia 400.000.000 (quatrocentos 

milhões) de toneladas de carbono por ano. Porém, no referido período de seca, de 

acordo com aquele estudioso, a Amazônia, além de não ter absorvido nada de carbono, 

emitiu 900.000.000 (novecentos milhões) de toneladas de carbono.  

No caso do estado do Acre, em 2005, a área de floresta com copa afetada por 

essas queimadas foi superior a 267.200 ha (duzentos e sessenta e sete mil e duzentos 

hectares) e a área aberta (desmatada, pasto e capoeira – floresta secundária) afetada foi 

superior a 203.200 ha (duzentos e três mil e duzentos hectares), o que totaliza uma área 

superior a 470.300 (quatrocentos e setenta mil e trezentos) hectares de áreas afetadas 

pelo fogo naquele ano.  

É importante registrar que os órgãos públicos (o Corpo de Bombeiros, a Defesa 

Civil etc.) não estavam preparados para lidar com tamanho fogo e nada puderam fazer 

para impedir seu avanço. 

Segundo relatório do Ministério Público (MPU, op.cit.), nos municípios 

impactados pelo fogo e pela fumaça, ocorreram prejuízos de aproximadamente R$ 

155.083.851,00 (cento e cinquenta e cinco milhões, oitenta e três mil, oitocentos e 

cinquenta e um reais) em danos humanos, materiais, econômicos, sociais e ambientais. 

O relatório do MPU (op.cit.) afirma que especificamente no município de Rio 

Branco, foram suspensas as aulas por vários dias, sendo que, em apenas 2 (duas) 

escolas, foram prejudicados 2.140 (dois mil cento e quarenta) alunos. Além disso, entre 
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os meses de agosto e setembro de 2005, praticamente 10% da população da capital 

acreana foi atendida nas unidades de saúde pública, ou seja, cerca de 30.000 (trinta mil) 

pessoas, sendo idosos e crianças os maiores prejudicados.  

Outros prejuízos relacionados ao fogo relacionam-se ao fato de que as 

queimadas ocasionaram a poluição de rios, lagos e igarapés, em função do grande 

depósito de cinzas. Ademais, o fogo provocou inúmeros prejuízos econômicos aos 

próprios produtores rurais que o utilizam, como a destruição de suas casas, cercas, 

plantios, máquinas e redes de transmissão de energia. 

No que se refere especificamente aos efeitos nocivos das queimadas sobre a 

população, podemos relatar os efeitos da sistemática poluição do ar sobre a saúde 

humana, podendo ser citados: morte prematura por doenças do coração (arritmias e 

ataques do coração), morte prematura por doenças pulmonares, mortalidade infantil, 

mortalidade por câncer do pulmão, doenças na visão, agravamento de doenças do 

coração e pulmonares como a asma, aparição de tosse, ofego e bronquite crônica. 

Além disso, a visibilidade na área da bacia do rio Acre esteve inferior a 1km (um 

quilômetro), prejudicando os transportes aéreos e terrestres de todo o Estado, além de 

ter ocasionado acidentes nas estradas. 

Como resposta a essa calamidade natural, em 21 de setembro de 2005, o 

Governo do Estado do Acre, por meio do Decreto nº. 12.849, declarou situação de 

emergência nos municípios situados ao leste do Estado, quais sejam, Acrelândia, Bujari, 

Capixaba, Plácido de Castro, Porto Acre, Rio Branco, Senador Guiomard, Assis Brasil, 

Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri e Sena Madureira.  

Logo após o final da seca amazônica de 2005, pesquisadores, estudiosos e as 

autoridades públicas se aprofundaram no exame das causas das queimadas em tamanha 

intensidade sobre a Floresta Amazônica. Especificamente no Acre, procurou-se 
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explicações para o fato de que a região leste do Estado (bacia do rio Acre) sofrer 

número tão elevado de queimadas (mais de 20.000). 

Questões relacionadas à vulnerabilidade a eventos climáticos extremos 

ganharam especial destaque no debate que se seguiu.  

Concluiu-se que a amplitude do desastre de 2005 no Acre pode ser explicada 

pelo fenômeno periódico de estiagem na Amazônia e também por características 

especiais da floresta acreana. Segundo o estudo realizado pelo botânico Evandro 

Ferreira, parte da floresta do leste do Acre comporta-se como subcaducifólia, ou seja, 

boa parte de suas árvores perdem completamente as folhas durante o período mais seco 

do ano (entre os meses de maio a outubro). Tal comportamento, segundo o estudioso, 

promove a abertura da cobertura vegetal, permitindo a entrada excessiva de luz, o que, 

provavelmente, causa um aumento da temperatura no interior da floresta. Assim, o 

vento entra mais facilmente no interior da selva, expulsando a umidade e causando 

rápido ressecamento da folhagem acumulada no solo, facilitando, por isso, a 

disseminação das queimadas.  

Ocorre que, quanto mais antropizada é a região (por exemplo, a região leste do 

Estado do Acre), maior é a abertura vegetal e maior é a incidência de iluminação solar 

no solo e na vegetação rasteira. Dessa forma, uma pequena queimada gerada por um 

agricultor acaba por perder o controle, vindo a afetar uma área imprevisível. 

Por isso, quando são conjugados esses fatores, quais sejam, (i) a ocorrência 

sazonal periódica de seca exacerbada na região amazônica; (ii) o comportamento 

subcaducifólico da floresta acreana, (iii) a abertura vegetal na região e (iv) a realização 

de queimadas na floresta, a consequência não pode ser outra: as queimadas disseminam-

se descontroladamente, gerando mortes e prejuízos, não podendo ser freada por ação do 
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Poder Público, limitando-se a população a esperar que obstáculos naturais (rios 

caudalosos no caminho, por exemplo) possam impedir a propagação do fogo. 

O relatório do Ministério Público (MPU,2010) considera que a região leste 

acreana já é bastante antropizada (em média, já está com 40% de sua área desmatada) e, 

sendo a ocorrência de secas um fenômeno periódico, podendo assim afirmar, com 

bastante segurança, que a previsão para os próximos anos é de repetição de cenários de 

tragédia ambiental semelhantes a de 2005. Admite até ser o quadro vindouro pior ainda 

que o de 2005, em razão de dois motivos: (i) algo próximo de 500.000 hectares (meio 

milhão de hectares) da área florestada do leste do Acre já ter sido, num ano ou outro, 

impactado pelo fogo, o que torna mais fácil a penetração do fogo nessas áreas em futuro 

episódio semelhante; (ii) o aquecimento global, naturalmente, tem tornado os períodos 

secos ainda mais secos e quentes, aumentando o grau de risco que está sujeito o Acre 

nos anos vindouros. 

Os fatores climáticos do ano de 2005 foram preponderantes para que ocorressem 

os incêndios florestais (IncF). Ainda no começo do ano o comportamento do clima e do 

tempo na região demonstrava um cenário fora dos padrões. Como já dito, os incêndios 

florestais têm entre os seus principais fatores, aqueles relacionados com a geodinâmica 

terrestre externa, precisamente os inerentes a intensa redução das precipitações 

hídricas
11

. 

Com efeito, como se sabe, o clima no Estado do Acre possui um comportamento 

particularizado, sendo definido em duas estações: a primeira bastante chuvosa, com 

regime pluviométrico intenso (entre outubro e novembro e março) e a segunda com 

grande escassez de chuva, apresentando uma redução intensa das precipitações hídricas 

(abril a outubro). 

                                                 
11

 Manual de Desastres Naturais – Vol I, 2004, p.71 
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Tabela 4.5 – Índice pluviométrico no Período Seco – Rio Branco (1971 a 2005) 

ANO JUN JUL AGO SET Total Total AGO/SET 

1970 21,4 12,1 18,2 72,5 124,2 90,7 

1971 15,7 18,2 79,7 85,7 199,3 165,4 

1972 20,9 33,4 49,2 22,7 126,2 71,9 

1973 47,7 68,1 63,1 138,1 317,0 201,2 

1974 89,7 9,6 27,6 68,3 195,2 95,9 

1975 79,4 49,3 50,5 136,3 315,5 186,8 

1976 7,3 0,0 3,0 17,9 28,2 20,9 

1977 81,1 153,2 17,1 110,1 361,5 127,2 

1978 0,6 124,4 18,8 102,6 246,4 121,4 

1979 1,4 5,2 108,7 19,4 134,7 128,1 

1980 17,7 47,2 29,7 158,8 253,4 188,5 

1981 1,2 4,9 73,5 138,0 217,6 211,5 

1982 37,9 45,1 20,8 96,5 200,3 117,3 

1983 19,7 50,1 14,4 55,3 139,5 69,7 

1984 3,8 18,3 9,8 154,0 185,9 163,8 

1985 27,5 113,8 97,8 79,7 318,8 177,5 

1986 10,4 26,5 84,8 97,8 219,5 182,6 

1987 25,0 90,0 20,0 48,4 183,4 68,4 

1988 12,6 28,1 33,2 147,2 221,1 180,4 

1989 35,2 51,0 61,6 38,2 186,0 99,8 

1990 14,4 6,0 31,2 116,0 167,6 147,2 

1991 20,8 11,8 2,4 236,4 271,4 238,8 

1992 33,0 49,0 35,8 116,6 234,4 152,4 

1993 89,3 26,4 13,1 61,0 189,8 74,1 

1994 78,7 54,1 47,0 102,1 281,9 149,1 

1995 5,6 13,2 59,9 161,0 239,7 220,9 

1996 41,1 45,2 99,7 29,3 215,3 129,0 

1997 65,5 0,0 131,4 65,4 262,3 196,8 

1998 5,0 39,6 63,0 61,0 168,6 124,0 

1999 52,7 42,8 81,4 185,5 362,4 266,9 

2000 8,9 54,2 29,4 140,1 232,6 169,5 

2001 41,8 36,8 2,5 25,7 106,8 28,2 

2002 25,7 16,7 124,7 45,5 212,6 170,2 

2003 28,2 17,0 2,9 155,9 204,0 158,8 

2004 53,5 46,6 58,5 35,6 194,2 94,1 

2005 25,0 18,2 0,0 9,6 52,8 9,6 

Fonte: CEDEC/AC                  * Índice em (mm) 
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A partir da leitura da tabela acima, fica claro que nos meses de agosto e 

setembro de 2005 foram registrados os menores quantitativos pluviométricos desde 

1971. Os índices de precipitação nos meses mais críticos chegaram a zero (agosto/2005) 

e 9,6mm (setembro/2005). Esses baixos índices de precipitações incrementaram fatores 

cruciais para a ocorrência de incêndios florestais: a redução da Umidade Relativa do Ar 

(URA) e a evapotranspiração.  

Sem exceção, foram atingidos os municípios de Assis Brasil, Brasiléia, 

Epitaciolândia, Capixaba, Senador Guiomard, Rio Branco, Bujari, Porto Acre, Plácido 

de Castro, Acrelândia e Sena Madureira (pertencente a Regional do Purus). 

Estudos e análises científicas já vinham sendo desenvolvidos por parte de 

pesquisadores da Universidade Federal do Acre (UFAC) que alertavam as autoridades 

competentes, entre elas Ministério Público Estadual (MPE), Instituto de Meio Ambiente 

do Acre (IMAC), Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) e Corpo de 

Bombeiros Militar do Estado do Acre (CBMAC), sobre os riscos de eclosão de um 

grande Incêndio Florestal na região do Vale do Rio Acre (Alto/Baixo). 

Uma das primeiras medidas adotadas visando otimizar, coordenar, controlar e 

monitorizar a situação, bem como as ações de respostas e de combate, foi a instalação, 

no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros, na Capital Rio Branco, de uma 

“Sala de Situação”. Neste ambiente, ficaram centralizadas a coleta de dados e ações de 

administração de desastres que fornecessem um panorama do cenário situacional e, 

diante do processamento dos dados, as informações subsidiavam a tomada de decisão 

do grupo gestor da operação.  

As queimadas e os incêndios florestais, em termos de localização geográfica, 

apresentam um maior índice quantitativo na região do Vale do Rio Acre (Alto/Baixo). 

Anteriormente já exposto, os fatores que contribuem para essa maior concentração de 
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focos de queimadas nessa região, estão ligados a um nível maior índice de crescimento 

e de ocupação do leste acreano, uma malha rodoviária asfaltada que privilegia a 

interligação entre os municípios, facilitando uma intervenção antrópica mais intensa sob 

a ótica do avanço de atividades de desmatamento e agropecuária, conforme figura 

acima. 

Baseado nos dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais/Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (INPE/CPTEC), 

Vasconcelos (2005) demonstra com clareza a concentração de focos de calor no leste do 

Acre no ano de 2005. Conforme figura a seguir: 

 

Figura 4.6-Ilustração – Focos de calor no Leste do Acre (Vale do Rio Acre)- 2005 

 

Fonte: Vasconcelos, Sumaia. Onde e Quando as Queimadas Ocorreram no Acre. 2005. P. 05, disponível 

em www.map-amazonia.net, acesso em 01 de novembro de 2006. 

 

Nota-se que a distribuição de focos de calor possui uma vantajosa concentração 

no leste do estado, onde as regionais do Alto e Baixo Acre estão localizadas. Seguindo a 
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direção Leste-Oeste, mais precisamente no eixo da BR 364 que interliga as regionais 

por intermédio dos municípios de Sena Madureira, Manoel Urbano, Feijó, Tarauacá e 

Cruzeiro do Sul, é possível observar que a concentração dos focos de calor ocorre em 

maior intensidade nas áreas com ação antrópica mais acentuada, bem como provida de 

rodovias asfaltadas, facilitando o acesso. 

 

Tabela 4.6 – Quantitativo de Focos de Calor no Estado do Acre (2003, 2004, e 2005) 

  Focos de color/ano Diferença/ano (%) 

REGIONAL MUNICÍPIOS 2003 2004 2005 2003-2004 2004-2005 

ALTO ACRE 

Assis Brasil 35 97 191 177,14 96,91 

Brasiléia 390 929 1312 138,21 41,23 

Epitaciolândia 168 431 572 156,55 32,71 

Xapuri 314 642 1128 104,46 75,70 

Total 907 2099 3203 131,42 52,60 

Baixo Acre 

Capixaba 292 393 688 34,59 75,06 

Sen. Guiomard 363 482 1932 32,78 300,83 

Rio Branco 880 1132 2738 28,64 141,87 

Bujari 494 280 977 -43,32 248,93 

Porto Acre 552 449 1706 -18,66 279,96 

Plácido de Castro  682 813 2598 19,21 219,56 

Acrelândia 227 439 2222 93,39 406,15 

Total 3490 3988 12861 14,27 122,49 

Total (alto/baixo Acre) 4397 6087 16064 38,44 163,91 

Fonte: CPTEC/INPE, 

disponível em www.cptec.inpe.br, 

acesso em 02 de novembro de 2006 

 

    

 

 

O ano de 2005 seguiu o quadro de crescimento do número de focos de calor do 

período anterior, porém, com um comportamento ascendente mais acentuado. A 

situação da totalidade do estado em relação ao ano de 2004 foi um aumento de 
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179,53%, saindo de um total de 7.556 para 21.121 focos. Nesse mesmo período, a 

regional Alto/Baixo Acre apresentou um incremento no quantitativo de focos de 

163,91%, passando de 6.087 focos em 2004 para 16.064 em 2005.  

 

Gráfico 4.4 – Participação do Alto/Baixo Acre no Total de Focos do Estado em 2006 
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Fonte: CPTEC/INPE 

 

Aspecto conclusivo importante a ser ressaltado a partir dos dados constantes na 

tabela é que na regional do Vale do Rio Acre (Alto/Baixo) é onde ocorre o maior 

quantitativo de incêndios florestais no estado do Acre, apresentando uma amplitude de 

vulnerabilidade em acentuado grau a desastres naturais dessa modalidade (ver gráfico). 

Isso é perceptível a partir do momento em que se verifica que no ano de 2003, do total 

de 5.919 focos de calor em todo o Estado, a regional do Alto/Baixo Acre teve 4.397, 

perfazendo 74,28% dos focos. Em 2004, o mesmo comportamento. Dos 7.556 focos, a 

regional do Alto/Baixo Acre foi responsável por 6.087, o que representa 80,56% de 

todos os focos de calor do Estado. Com relação a 2005, dos 21.121 focos em todo o 
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estado, o Alto/Baixo Acre contribuiu com 16.064 focos, ou 76,06% do quantitativo 

total. 

Diante de tal cenário, o Governo do Estado do Acre assinou o Decreto nº 12.849, 

de 21 de setembro de 2005 que declara “Situação de Emergência” em todos os 

municípios do Vale do Acre (alto/baixo) e em Sena Madureira. 

O comportamento das queimadas e dos incêndios florestais na totalidade dos 

municípios afetados apresentava aspectos semelhantes, diferindo, porém, na magnitude 

do evento, na capacidade de resposta de cada localidade e nos impactos causados no que 

diz respeito aos danos e prejuízos. Essas diferenças estão centradas basicamente na 

extensão territorial de cada município, grau de intervenção antrópica e nível de 

organização local frente a ocorrência de desastres naturais. 

O cenário do desastre que atingiu em sua plenitude o Vale do Acre foi amplo e 

generalizado, pois, em maior ou menor grau, atingiu a totalidade dos municípios da 

região, abrangendo, ainda Sena Madureira. 

Os impactos, sob os aspectos das suas identificações e qualificações, ocorreram 

de forma semelhante. Os danos e prejuízos causados seguiram um mesmo padrão, 

diferindo-se, apenas, na magnitude e na forma de resposta da cada ente federado. 



195 

 

Tabela 4.7 – Total Global dos Danos e Prejuízos dos Incêndios Florestais em 2005 

  

Assis 

Brasil Brasiléia 

Epita- 

ciolândia Xapuri Capixaba 

S. 

Guiomard R. Branco Bujari P. Acre 

P. de 

Castro Acrelândia 

S. 

Madureira 

Danos Humanos 

(Nº de Pessoas) 32 1828 3000 604 654 772 36.725 1634 1018 2933 4300 4482 

Danos Materiais 

 (mil R$) 18,24 281,00 45,00 975,59 15,8 8,26 10,00 323,56 44,68 276,88 135,00 28,10 

Danos Ambientais 

 (mil R$) 1.257,90 4.405,85 4811,00 47.500,00 1.280,00 7.562,80 22.000,00 1.245,79 6.158,00 20.035,40 4.775,00 4.675,00 

Prejuízos 

Econômicos(mil R$) 228,14 896,47 490,3 2.580,00 627,34 5.287,79 5.599,71 3.462,63 5.759,83 3.880,37 10.413,09 1.102,33 

Prejuízos Sociais  

(mil R$) 3,74 2,81 101,40 30,599 3,00 0,63 64,35 3,39 7,40 14,24 0,35 30,67 

Total Geral 

 (mil R$) 1.508,02 5.586,13 5.447,70 51.086,19 1.926,14 12.859,48 27.674,06 5.035,37 11.969,91 24.206,89 15.323,44 5.836,10 

Total Global 

(mil R$) 168.459,43 

Fonte: Relatórios AVADAN dos municípios 
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A valoração monetária dos danos e prejuízos ocasionados pelos incêndios 

florestais de 2005 foi efetuada e verificada “in loco” por técnicos dos municípios, com 

apoio de técnicos fornecidos pelo estado. Com base na avaliação de danos e prejuízos 

constante nos relatórios foi possível se ter uma estimativa quantitativa em termos 

monetários, conforme se verifica na tabela acima. O total dos impactos (danos e 

prejuízos) na economia do estado foi de aproximadamente R$ 170.000.000,00 (cento e 

setenta milhões de reais). 

Dependendo da magnitude do evento em cada município, os impactos variaram 

entre R$ 1.508.200,00 (Assis Brasil) a R$ 51.086.190,00 (Xapuri). 

 

Tabela 4.8 – Nível de comprometimento dos danos e prejuízos dos incêndios 

florestais em ralação ao Orçamento e PIB/município 

 Danos e Prejuízos Orçamento - R$ %Orçamento PIB - R$ % PIB 

Assis Brasil 1.508.020,00 3.774.700,00 39,95 9.194.000,00 16,40 

Brasiléia 5.586.130,00 15.062.000,00 37,09 56.805.000,00 9,83 

Epitaciolândia 5.447.700,00 10.642.000,00 51,19 59.563.000,00 9,15 

Xapuri 51.086.190,00 6.809.820,00 750,18 31.571.000,00 161,81 

Capixaba 1.926.140,00 5.028.000,00  38,31 727.110,00 264,90 

S. Guimard 12.859.480,00 9.123.850,00 140,94 104.730,00 12278,70 

Rio Branco 27.674.060,00 197.654.020,00 14,00 1.410.435.000,00 1,96 

Bujari 5.035.370,00 4.734.480,00 106,36 17.621.000,00 28,58 

P. Acre 11.969.910,00 13.770.700,00 86,92 299.000,00 4003,31 

P de Castro 24.206.890,00 12.962.820,00 186,74 404.830,00 5979,52 

Acrelândia 15.323.440,00 5.012.530,00 305,70 27.801.000,00 55,12 

S. Madureira 5.836.100,00 14.792.400,00 39,45 75.151.000,00 7,77 

Total 168.459.430,00 299.367.320,00 56,27 1.689.676.670,00 9,97 

Fonte: Relatórios AVADAN dos municípios 
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Na tabela acima constam a valoração dos danos e prejuízos dos incêndios 

florestais e o nível (%) de comprometimento do orçamento e do PIB de cada município. 

Do ponto de vista dos impactos globais do universo de municípios atingidos, o total 

geral de comprometimento dos orçamentos foi de 56, 27%, embora, em alguns 

municípios, individualmente, esse nível tenha chegado a 750% (Xapuri). No que diz 

respeito ao Produto Interno Bruto (PIB) total dos municípios, o comprometimento foi de 

9,97%. Esse valor, considerado relativamente baixo, em termos totais, foi caracterizado 

nesse patamar em função do comprometimento individual do município de Rio Branco 

(1,96%). Porém, quando se analisa a afetação dos danos e prejuízos de forma 

particularizada é possível verificar que o comprometimento do PIB de Senador 

Guiomard atingiu um patamar elevadíssimo (12278%), o de Porto Acre (4.000%) e o de 

Plácido de Castro (6.000%). 

 

 

4.5 Conclusões  

 

Eventos climáticos extremos devem afetar a Amazônia, em geral, e a bacia do 

rio Acre em particular, como se espera no caso das mudanças climáticas. Eventos de 

seca podem aumentar significativamente o número de incêndios na região, mesmo com 

a diminuição dos índices de desmatamento. Podemos esperar que o desmatamento 

contínuo, atualmente baseado em procedimentos de corte e queimada e no uso de 

incêndios como medida tradicional para manejo da terra na Amazônia, intensificará o 

impacto das secas. O aumento das secas pode ser esperado como consequência 

associada à variabilidade climática natural ou mudança climática causada pelo homem. 

Portanto, até mesmo áreas contínuas de florestas podem estar vulneráveis aos incêndios.   
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Os impactos causados pelos incêndios na área de estudo podem ser reduzidos 

com o apoio do governo, já que os incêndios na região são principalmente causados por 

atividades humanas, podendo ser evitados e/ou reduzidos por medidas como: a 

introdução de técnicas de manejo de terra sem fogo; o reforço do monitoramento, o 

controle e a aplicação da atual legislação brasileira sobre incêndios ilegais; a criação de 

áreas protegidas (Aragão et al. 2008, Nepstad et al. 2006); e programas de educação 

ambiental. Algumas iniciativas, como a criação de estatutos de Reservas Extrativas, o 

Programa Piloto para Conservação da Floresta Tropical Brasileira (PPG7), e o projeto 

de Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) foram implementados no Amazônia e no 

Acre como tentativas de aplicar as idéias de desenvolvimento sustentável e 

planejamento territorial na Amazônia (Alves 2008). 

No caso do impacto causado pelas chuvas intensas e cheias de rio sobre as 

populações ribeirinhas, pode-se afirmar que, parte do problema está realmente 

relacionada a eventos climáticos extremos como cheias seculares ligados a períodos 

excepcionalmente chuvosos. Porém, muitas das consequências negativas dessas cheias 

não aconteceriam se fossem tomadas medidas como a recomposição das matas ciliares, 

a obediência aos planos diretores municipais que preveem o disciplinamento com 

respeito à construção de casas em áreas sabidamente passíveis de inundação e ao 

provimento de infraestrutura em saneamento e drenagem urbana por parte do poder 

público estadual e municipal, conforme é facilmente observado em muitos municípios 

da bacia do rio Acre. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  E RESULTADOS OBTIDOS 

PARA A ANÁLISE INTEGRADA DA  VULNERABILIDADE BACIA RIO 

ACRE 

 

 

5.1 – Introdução 

  

Um estudo de análise ambiental integrado visando caracterizar a vulnerabilidade 

de uma bacia hidrográfica deve essencialmente considerar o entendimento dos diversos 

componentes da natureza e sua relação com a sociedade. Esse entendimento, contudo, 

não deve ser pautado em análises setoriais, mas considerar as relações mútuas de 

dependência estabelecidas entre os componentes. Sendo assim, os aspectos 

metodológicos descritos neste capítulo elucidarão questões operacionais de como foi 

desenvolvido o modelo de análise integrada mediante a compatibilização de base de 

dados de todos os aspectos considerados em uma unidade de análise em comum.  

Com base em Degg (1992), Christofoletti (2001), assegura que o 

reconhecimento das áreas de risco está diretamente relacionado aos efeitos dos impactos 

ambientais e a vulnerabilidade das organizações socioeconômicas. Neste viés, a 

vulnerabilidade socioambiental reflete o grau de exposição (de determinado ambiente 

e/ou organização social) a diferentes fatores que podem acarretar efeitos adversos, tais 

como impactos e riscos, derivados ou não das atividades socioeconômicas (SANTOS e 

SOUZA, 2006), envolvendo, portanto, uma série de aspectos de ordem física, ambiental 

técnica, econômica, social, política dentre outras (VEYRET, 2007). 

Para caracterizar a vulnerabilidade socioeconômica utilizou-se como modelo os 

procedimentos metodológicos do Zoneamento Ecológico e Econômico (ZEE) 



200 

 

desenvolvidos por Becker e Egler (1996), que por sua vez é considerada pelo Governo 

Federal como diretriz metodologia para a Amazônia Legal. O ZEE inclui o conjunto de 

informações do meio físico, utilizado por Crepani et alii (1977) e o conjunto de 

informações de socioeconômicas, sugerido por Becker e Egler (1996).  

Os estudos para desenvolvimento do modelo de vulnerabilidade para bacia do 

Rio Acre, partem da análise de diversos documentos sobre a região, em especial dos 

levantamentos realizados pelo IBGE e pelo MMA sobre a Cobertura e Uso da Terra 

entre os anos de 1990 e 2007, que permitiram a avaliação das mudanças ocorridas neste 

período, além de documentos que compõem o banco de dados do Zoneamento 

Ecológico Econômico do Acre - II fase (2006), dentre os quais se destacam os mapas de 

Unidades de Paisagem Biofísica e de Vulnerabilidade Natural dentre outros documentos 

da bibliografia disponível. 

 

 

5.2 – Coleta de Dados 

 

Os procedimentos utilizados para a coleta das informações reuniram atividades 

de aquisição, preparação dos dados e visitas técnicas à área de estudo. Estes últimos 

foram desenvolvidos não para complementar a coleta de dados primários, mas também 

para verificação e ajustes dos resultados. No que tange à aquisição de dados na área de 

estudo, através de consulta ao material bibliográfico (vide Capítulo 3), considerou-se 

não somente os trabalhos de pesquisa, sobre o meio físico e socioeconômico, de anos 

anteriores como também os atuais, o que pode contribuir consideravelmente para uma 

visão histórica da bacia do Rio Acre. Para complementar a base de dados geográficos 

foram também obtidos mapas temáticos, imagens de satélite (Figura 6.1), além de 
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diversos produtos no formato digital obtidos durante visitas técnicas ao Sistema de 

Vigilância e Proteção a Amazônia – SIPAM, de Porto Velho e à Secretaria de Estado de 

Meio Ambiente do Estado do Acre – SEMA/AC.  

A concepção de um banco de dados geográficos ( base de dados vetorial e banco 

de dados relacional), inicia com a entrada dos dados de fontes diversificadas que 

engloba um conjunto de procedimentos necessários para a conversão de dados do 

formato analógico para o formato digital e adaptações de dados tabulares ao banco de 

dados relacional. Nesta fase  incluem-se as seguintes atividades: 

 Digitalização ou importação da cartografia básica e dos mapas temáticos; 

 Análise e compatibilização dos mapas digitalizados; 

 Uniformização de sistemas de coordenadas; 

 Conversão de dados digitais de formatos proprietários para o formato 

SIG; 

 Conversão de formatos e geocorreção (registro) das imagens de 

sensoriamento remoto para o sistema de projeção cartográfica adotado  

 Conversão para o formato digital de dados alfanuméricos (tabelas e 

textos), fotos e informações diversas; 

 Cálculos diversos para construção dos indicadores; 

 Construção do Mapa Síntese da vulnerabilidade Socioambiental.
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Figura 5.1- Bacia Hidrográfica do Rio Acre 
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5.3 –Banco de dados geográficos 

 

No contexto de uma proposta de uma base de informações georreferenciada 

sobre vulnerabilidade da bacia do rio Acre que englobe todas as dimensões (ambiental, 

social, econômica e institucional) envolvidas no tema, o projeto de um banco de dados 

geográficos (BDG) deve ser abrangente de forma a não focalizar somente os resultados 

alcançados com a caracterização da vulnerabilidade atual da bacia, mas estar pronto 

para serem incorporadas novas variáveis ao BDG que poderão ser úteis para quaisquer 

outras pesquisas geográficas que utilizem, total ou parcialmente, os mesmos tipos de 

informações armazenadas. Sendo assim, novas informações sobre hidrologia, 

biogeografia, levantamentos mais detalhados de solos e geomorfologia, assim como o 

aporte dos dados a serem disponibilizados pelo Censo Demográfico de 2010, poderão 

ser inseridas a posteriori  para complementar aquelas já existentes ou para permitir 

implementar outras configurações metodológicas que se façam necessárias. Esta 

abrangência é possível de ser alcançada porque a concepção do BDG baseou-se numa 

modelagem do espaço geográfico que utiliza duas abstrações que se complementam: os 

geocampos e os geo-objetos.  

Devemos destacar que o modelo de geocampos, no qual os dados distribuem-se 

continuamente sobre uma superfície, é mais conveniente para as abordagens 

“geográfico-ecológicas” de Guerasimov (1980), Tricart e KiewietdeJonge (1992), e 

Grigoriev (1968), na qual os elementos do estrato geográfico da Terra interpenetram 

entre si, horizontal  e verticalmente.  

De maneira complementar, o modelo de geo-objetos, que vê o mundo como 

conjunto de objetos individualizáveis, é mais conveniente para as abordagens 

“geográfico-humanas” de Lacoste (1989) e Santos (2000). Isto não que dizer que é 
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necessário utilizar estas duas classes de modelos, sempre desta maneira, para modelar as 

diferentes visões do espaço geográfico. 

Dependendo dos objetivos a serem alcançados e da “realidade” a ser tratada, a 

escolha de uma delas pode ser mais adequada e eficiente, em termos conceituais, de 

representação e de operacionalidade. 

Considerando-se a diversidade dos dados utilizados para avaliação da 

vulnerabilidade socioambiental da bacia do Rio Acre, adotou-se ambas as classes de 

modelos (geo-campos e geo-objetos) e suas respectivas especializações. É importante 

lembrar que nesta “tradução” do espaço geográfico para o projeto conceitual no BDG 

procurou-se preservar os aspectos formais –“ecológico-geográfico-humanos” – 

inerentes à proposta de caracterização da vulnerabilidade, bem como seguir os aspectos 

formais sobre modelagem em geoprocessamento. 

Num banco de dados geográficos as entidades do mundo real, após serem 

definidas no modelo conceitual, são associadas às diferentes representações geométricas 

(o universo de representação). Estas representações nada mais são do que 

especializações ou sub-classes de duas grandes classes de representações, a matricial e a 

vetorial, que podem variar em função da escala, projeção cartográfica, e época de 

aquisição dos dados. 

 

 

5.4 – Unidade de análise 

 

A pesquisa propriamente dita tem como unidade de análise a bacia hidrográfica 

do Rio Acre. Contudo, para analisar a dinâmica o interior da bacia optou-se por utilizar 

como menor célula de análise os setores censitários. A escolha do setor censitário 
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também se justifica devido relação com os indicadores socioeconômicos que têm como 

fonte principal os dados do Censo 2000 (IBGE). 

O IBGE utilização como código (chave primária) do dado censitário, uma 

numeração combinada que permite identificar sequencialmente: UF, Municipio, Distrito 

e Setor Censitário. A vantagem da utilização do setor censitário como unidade de 

análise é a possibilidade de reagrupar a informação em distrito, município, estado, 

Unidade da Federação. Essa numeração do IBGE foi incorporada a base de dados 

geográficos e tem papel de Geocódigo que possibilita o relacionamento entre entidades 

vetoriais e alfanuméricas do banco de dados geográficos 

 Para resolver o impasse na questão da compatibilização entre setores censitários 

e bacia hidrográfica, considerou-se como setor pertencente a bacia todo setor cuja a área 

estivesse igual ou superior a 50% perpassando pelos limites da bacia do Rio Acre. 

(Figura.5.2) 

 

 

Figura 5.2 

 

Uma observação importante é que o dado socioeconômico tem uma 

representação espacial direta via setor censitário. Entretanto, para que os dados naturais 
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tivessem alguma relação com os dados socioeconômicos teve que se valer das 

ferramentas de geoprocessamento e aplicar álgebra de mapas para fazer intersecções 

entre o dado natural (geomorfologia, solos, uso do solo, desmatamento, outros) com o 

setor censitário, compondo um novo tema, na qual traz consigo informações sobre si e a 

identificação do setor de origem do fragmento em questão, ou seja, cada registro do 

tema contém o número do setor censitário (Figura 5.3). 

 

 

 

 

Figura 5.3 
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 De acordo com volume de informações a serem manipuladas e processadas para 

atingir a meta final, neste caso os indicadores socioeconômicos ambientais, teve que se 

valer de uma prévia classificação dos dados de acordo com tipo e unidade de análise 

primária. 

Para iniciar esta pesquisa metodológica os dados foram distintamente separados 

em dois grupos: Socioeconômico e Naturais (Figura 6.4). Os dados socioeconômicos, 

cuja fonte é IBGE, são dados alfanuméricos, que foram convertidos em tabelas de banco 

de dados e posteriormente conectados, via ferramentas de geoprocessamento, a menor 

unidade de análise aqui reconhecida, como setor censitário. Os dados naturais, em 

formato vetorial, cuja fonte em sua maioria é o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 

têm representação espacial direta dispensando obrigatoriamente qualquer procedimento 

complexo para ser visualizado. Estes temas, especificamente, sofreram sucessivas 

análises espaciais, como overlay e dissolver, para serem reduzidas a setor censitário e 

compatibilizadas com dados socioeconômicos. Outra solução interessante que vale 

ressaltar, foi o incremento do cálculo de cada área, em Km2, de cada fragmento (dado 

natural) encontrado no interior do setor. Posteriormente essa informação possibilitou o 

cálculo da proporção (%) de cada fragmento existente no setor cada fragmento criando 

um inventário de classes por setor de cada tema natural. 
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Figura 5.4 

 

 

 

5.5 - Sistematização das Informações Socioeconômicas 

 

Para a escolha das variáveis, além das premissas conceituais, utilizou-se também 

de técnica subjetiva, considerando o conhecimento que o pesquisador e o grupo de 

pesquisa em vulnerabilidade da COPPE/UFRJ da qual o mesmo está ligado. O foco 

principal na escolha das variáveis é que os componentes fossem capaz de representar a 

vulnerabilidade. Nesse sentido, foram escolhidas algumas variáveis que indicam 

desvantagens sociais, relativas a grupos de pessoas e unidades domésticas, que podem 

se referir tanto a famílias como os domicílios e, em alguns casos, o agrupamento de 

pessoas. A importância dada às características sociodemográficas relativas à unidade 
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familiar tem por pressuposto que, na sociedade moderna, determinadas características 

das famílias limitam a acumulação de recursos. 

 

 

5.5.1 - Variáveis socioeconômicas: 

 

As variáveis com os componentes econômicos, sociais e demográficos, a escala 

de domicílios, famílias ou grupos de pessoas foram traduzidos inicialmente em 6 

indicadores e  objetivam expressar os setores censitários que se encontraram em estado 

crítico, considerando ameaças e possíveis reflexos sobre o meio ambiente. Exemplos: 

Lixo queimado, esgotamento sanitário tipo fossa rudimentar, água em poço ou nascente, 

concentração de analfabetos, baixa renda nominal mensal, dentre outros. Apesar de estar 

agrupados entre os dados socioeconômicos, o calculo do indicador de Densidade 

Demográfica, diferente os demais indicadores socioeconômicos porque teve se valer de 

ferramentas de geoprocessamento para calcular a área do setor e em seguida utilizar os 

dados do censo 2000 (moradores) para calcular o número de habitantes por Km2 

(Figura 5.5) 
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Figura  5.5
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Todos os indicadores foram calculados tendo como referência espacial os 

Setores Censitários do IBGE, podendo, dessa forma, identificar, para toda a bacia 

hidrográfica grupamento de setores com características semelhantes ou discordantes, 

agregando uma nova dimensão à noção de segregação espacial. As informações dos 

setores censitários estão disponibilizadas na forma de tabelas de variáveis demográficas 

e mapas municipais, os quais contêm a subdivisão dos respectivos setores. Neste caso, o 

modelo mais adequado é obviamente o modelo de geo-objetos. Ou seja, está 

disponibilizado no BDG, um mapa de geo-objetos dos setores censitários, onde cada um 

dos geo-objeto setor-censitário está associado a respectivos atributos contidos numa 

tabela de geo-objetos. Estes atributos referem-se a alguns dos indicadores sociais e 

econômicos sugeridos por Becker e Egler (1996). 

Para chegar ao um índice de vulnerabilidade, que varia de 0 a 1, somou-se todas 

as variáveis envolvidas para cada tema especificamente e dividiu-se pelo numero de 

domicílios particulares permanentes ou pelo numero de responsáveis por domicílios 

particulares permanentes conforme o caso (Figura 5.6), conforme a formula geral: 

 

 

SUM Variáveis / Domicílios ou 

Responsáveis 
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Figura 5.6
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Para obtenção dos valores para os indicadores econômicos e sociais estabeleceu-

se que a maior vulnerabilidade, correspondente a 1 seria obtida pelas situações mais 

desfavoráveis para indicadores de acesso ao saneamento, renda e educação. Para a 

densidade demográfica o cálculo foi diferente, estabelecendo-se limites nos quais a 

maior pressão populacional, isto é as maiores densidades (mais de 100 hab/km2 ) seriam 

consideradas como 1 (vulnerabilidade máxima), enquanto valores próximos a zero de 

densidade também tenderiam a ter uma pressão nula (valor 0) para este indicador.  

Estes procedimentos permitiram atribuir valores aos atributos sociais e 

econômicos das tabelas de variáveis, utilizando-se uma escala de valores relativos 

adaptada a partir da tabela de valores de potencialidade das unidades territoriais, 

sugerida por Becker e Egler  (1996), explicitados a seguir. 

 

Valores para os Indicadores sociais  

 

Abastecimento de água ( setor censitário ) Figura 5.7 

- com 100 %  dos domicílios atendidos   →   vulnerabilidade  =  zero 

- com 50%  dos domicílios atendidos   →   vulnerabilidade  =  0,5 

- com nenhum ( zero )  dos domicílios atendidos   →   vulnerabilidade  =  1,0 

 

Destinação do Lixo ( setor censitário )  Figura 5.8 

- com 100%  domicílios atendidos pela coleta de lixo/serviço de limpeza →   

vulnerabilidade  =  zero 

- com 50%  dos domicílios atendidos  pela coleta de lixo/serviço de limpeza  →   

vulnerabilidade  =  0,5 
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- com nenhum  dos domicílios atendidos pela coleta de lixo/serviço de limpeza 

→ vulnerabilidade = 1,0 

 

Instalações Sanitárias ( % de Esgoto, Fossa, lançamento em Rios e lagos) 

Figura 5.9 

- com 100 %  dos domicílios atendidos   →   vulnerabilidade  =  zero 

- com 50%  dos domicílios atendidos      →   vulnerabilidade  =  0,5 

- com nenhum ( zero )  dos domicílios atendidos   →   vulnerabilidade  =  1,0 

 

Nível de Escolaridade ( % dos responsáveis domiciliares particulares 

permanentes com até 4 anos de estudo)  Figura  5.10 

     ∙ com 100%     →   vulnerabilidade  =  1,0 

     ∙ com 50%      →   vulnerabilidade  =  0,5 

      ∙ com 1%        →   vulnerabilidade  =  0,01 

 

Renda ( % chefe de domicilio c/ renda até 01 salario mínimo no setor censitário)        

Figura 5.11 

- com 100 %  dos chefes de domicílios c/ até 01 s.m.  →   vulnerabilidade  =  1,0 

- com 50 %  dos chefes de domicílios c/ até 01 s.m.   →   vulnerabilidade  =  0,5 

- com 1 %  dos chefes de domicílios c/ até 01 s.m.     →   vulnerabilidade  =  

0,01 

 

 

 

 



215 

 

Densidade Demográfica: (Moradores / Área do Setor) Figura 5.12 

 

Tabela 5.1 

DENSIDADE 

       

VALORES 

0 a 1 hab/Km2  0  

1 a 2 hab/Km2  0,1  

2 a 4 hab/Km2  0,3  

4 a 10 hab/Km2  0,5  

10 a 40 hab/Km2  0,7  

40 a 100 hab/Km2  0,9  

> 100 hab/Km2  1,0  
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Figura 5.7- Vulnerabilidade ao abastecimento de água 
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Figura 5.8 – Vulnerabilidade à coleta de lixo 
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Figura 5.9 – Vulnerabilidade à instalação sanitária 
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Figura 5.10 – Vulnerabilidade ao grau de escolaridade 
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Figura 5.11 – Vulnerabilidade à renda 
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Figura 5.12 – Vulnerabilidade à densidade demográfica 
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Mapa Síntese Vulnerabilidade Socioeconômica   (Figura 5.13) 

Formulou-se assim uma escala de valores onde as notas próximas a 1,0 

representam uma alta vulnerabilidade do referido indicador socioeconômico, enquanto 

que valores próximos a 0 representam a vulnerabilidade mais baixa para um indicador 

social ou econômico, enquanto que valores intermediários, entre 0,4 e 0,6 representam 

situações intermediárias nos referidos indicadores.  

Para este grupo de indicadores não houve necessidade de atribuir um valor de 

peso ao tema visto que o próprio resultado do calculo representa as condições em que se 

encontra o setor censitário variando entre 0 a 1 (valor). Sendo assim, para alcançar o 

Mapa Síntese Socioeconômico somou-se todos os 6  indicadores socioeconômicos e 

dividiu-se por 6 (número de indicadores).  Seguindo a fórmula geral: 

 

 

 

Na escala de valores classificou a vulnerabilidade socioeconômica da bacia do 

rio Acre da seguinte forma: 

 

 0 – 0,2 – Baixa Vulnerabilidade 

 0,3 – 0,5 – Média Vulnerabilidade 

 0,6  – 0,8 – Alta Vulnerabilidade 

 0,8  – 1 – Extrema Vulnerabilidade 

Mapa Índice Socioeconômico = Índice Abastecimento Água + Índice Destino Lixo + Índice 

Instalações Sanitárias + Índice Renda + Índice Educação + Índice Densidade Demográfica / 6 
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Figura 5.13 – Vulnerabilidade socioeconomica 
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5.6 – Avaliação da Vulnerabilidade Natural e uso da terra 

 

A partir do conjunto de dados do meio físico e considerando-se as sugestões de 

Crepani et alli (2001) para obtenção da carta de vulnerabilidade foram realizados os 

procedimentos de análise espacial descritos a seguir. 

Após serem disponibilizadas, corrigidas e preparadas para serem utilizadas em 

processo de integração, as informações do meio físico ficaram disponibilizadas no BDG 

na forma de geocampos temáticos. Em seguida, para cada uma das classes, de cada um 

dos geo-campos temáticos (geomorfologia, solos, cobertura vegetal, uso da terra 

desmatamento, setor produtivo) que permitiram caracterizar os recortes territoriais 

homogêneos para os quais atribuiu-se um valor numérico relativo à vulnerabilidade 

natural à erosão. Esta atividade também foi orientada por uma equipe multidisciplinar 

composta por geógrafos, biólogos, meteorologistas, hidrólogos e especialistas em GIS, 

que após ampla discussão, com base nos dados disponíveis, utilizaram os conceitos da 

ecodinâmica de Tricart (1977) para atribuir os valores relativos de vulnerabilidade às 

classes temáticas.  

Segundo a concepção original da metodologia de Crepani (op.cit.), que se 

aplicava predominantemente a análise de vulnerabilidade à erosão acelerada os valores 

atribuídos aos ambientes de acordo com sua estabilidade variavam de 1 a 3, onde os 

mais estáveis estariam próximos a 1, enquanto que os mais instáveis, estariam próximo 

ao valor máximo de 3.  

Na escala de vulnerabilidade elaborada no presente trabalho consideramos 

outros elementos além da vulnerabilidade à erosão acelerada. A ocorrência de terrenos 

(cartograficamente representados por polígonos) sujeitos a inundação, pontos de focos 

de incêndio e aspectos do uso da terra obtidos através de sensoriamento remoto foram 
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incorporados à análise de vulnerabilidade natural para se estabelecer uma escala que 

varia de 0 a 1, onde a vulnerabilidade menor se aproxima de 0, enquanto os valores da 

vulnerabilidade extrema se aproximam de 1.  

A classificação do uso da terra utilizou basicamente os parâmetros do 

Mapeamento do Uso da Terra no Estado do Acre realizado pelo IBGE em 2006. Neste 

estudo foram identificados os vários tipos de uso que, para a análise integrada 

ambiental, foram aglutinados em grandes conjuntos de usos, cada qual compreendendo 

sub-grupos de usos com várias unidades de mapeamento. 

Para manipular o conjunto de dados naturais utilizou-se técnica diferenciada,  

em seu tratamento, para que pudesse posteriormente ser unificada a coletânea de dados 

socioeconômicos. Conforme já foi dito anteriormente, o código do setor censitário 

passou a ser o geocódigo do banco de dados geográficos e os dados do IBGE estão 

integrados a este código sem maiores complicações. No caso dos dados naturais, para 

ter uma correlação com setores censitários, teve que passar por recortes espaciais do 

tipo overlay, na qual agrega durante o recorte tanto informações dos atributos do tema 

fonte quanto do tema overlay (Figura 5.14). Com esse recurso de geoprocessamento 

pode-se ter fragmentos de classes associada a cada setor censitário.   
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Figura 5.14 

 

 Outra estratégia que se obteve resultados satisfatórios foi o cálculo das áreas dos 

fragmentos de classes. Através desse recurso pode-se também calcular o percentual de 

cada classe dentro do setor censitário. Cada tabela resultante dos recortes espaciais 

passaram por processos de edição na qual se objetivou além de realizar cálculos 

quantitativos dos fragmentos dentro do setor, agregar áreas de classes dos fragmentos 

que se encontram separadas espacialmente. Para esses casos, resolveu-se fazendo o 

somatório das classes afins. Já para os fragmentos com relação de vizinha dentro do 

mesmo setor, utilizou-se análise dissolver para unir classes semelhantes e em seguida 

calculou-se á área.  

Em se tratando de dados naturais, dependendo do tema, dentro dos limites de 

cada setor podem existir inúmeros fragmentos. Entretanto para a construção do 

indicador somente pode haver um único registro para cada setor censitário. Para fazer 

essa filtragem utilizou-se um procedimento metodológico que consiste em selecionar o 

CLASSE B 

CLASSE A 
CLASSE C 

SETOR 

CENSITÁRI

O 

CLASSE A 
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fragmento com maior evidência tendo como foco a vulnerabilidade. Para selecionar o 

fragmento em destaque multiplicou-se o percentual da área do fragmento pelo peso de 

sua classe. Os registros com maior valor foram mantidos e os menores de mesmo 

geocódigo foram  eliminados, passando a ter apenas um registro.  Esses procedimentos 

metodológicos foram utilizados para todos os temas naturais.  

O tema desmatamento, além do recorte com setor censitário, ainda teve como 

recorte intermediário Buffers de 1Km a 21Km, com intervalo de 3Km, no entorno das 

rodovias estaduais e federais (Figura 5.15). Posteriormente calcularam-se as áreas dos 

fragmentos de desmatamento dentro de cada buffer e estes foram agregados pelo ano do 

desmatamento. O objetivo desta técnica foi avaliar a influencia das rodovias no 

processamento de desmatamento da bacia do Rio Acre e observou-se que quanto mais 

se afasta das rodovias o percentual de área desmatada é menor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     Figura 5.15 

 

O tema setor produtivo, cuja fonte foi o SIDRA (IBGE), tem como menor célula 

de analise o município.  Sendo assim, para nivelar as informações do setor produtivo 
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com os demais temas, utilizou-se como tema intermediário os uso do solo, já fundido 

com os setores censitários da Bacia do Rio Acre.  Para associar os fragmentos de uso do 

solo ao setor produtivo agregaram-se fragmentos afins e associou aos setores produtivos 

correspondente. Por exemplo:   

 Pecuária: Agricultura familiar e médios e grandes empreendimentos 

agropecuários; Agricultura tecnificada, pecuária sustentável, recuperação de áreas 

degradadas e incorporação da área de floresta ao processo produtivo.  

 Produção de Alimentos: Agricultura familiar; Agricultura familiar e 

manejo florestal não-madeireiro; Agricultura familiar ribeirinha; Agricultura 

mecanizada em larga escala; Agricultura tecnificada, pecuária sustentável, recuperação 

de áreas degradadas e incorporação da área de floresta ao processo produtivo. 

Após esse processamento para representar o mapa temático do setor produtivo, 

utilizou-se o mapa de uso do solo, tendo como classe temática o campo setor produtivo, 

sejam as classes: pecuária, extração madeireira (madeira, lenha e carvão),  produção de 

alimentos, extrativismo (borracha, hevea e castanha). 

O Fluxograma a seguir apresenta de forma sintética os indicadores utilizados 

para caracterizar a Vulnerabilidade Natural (Figura 5.16) 
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Figura 5.16- Variáveis para Caracterização da Vulnerabilidade Natural 
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São listados a seguir os elementos e respectivos valores referentes aos aspectos 

do uso da terra, geologia, geomorfologia e pedologia, que foram utilizados para 

avaliação da vulnerabilidade natural, assim como os mapas correspondentes às análises 

parciais.  

 

Geomorfologia (Figura 5.17) 

- relevo plano                                      →   vulnerabilidade  =  0,1 

- relevo plano a suave ondulado         →   vulnerabilidade  =  0,3 

- relevo suave ondulado                      →   vulnerabilidade  =  0,4 

- relevo suave ondulado a ondulado    →   vulnerabilidade  =  0,5 

- relevo ondulado                                 →   vulnerabilidade  =  0,6 

- relevo ondulado a forte ondulado     →   vulnerabilidade  =  0,9 

 

Classe de Solos – Pedologia (Figura 5.18) 

 Gleissolo Háplico Ta eutrófico, Neossolo Flúvico Ta eutrófico →   

vulnerabilidade  =  0,1 

- Latossolo Amarelo Distrófico →   vulnerabilidade  =  0,4 

- Latossolo Vermelho Amarelo distrófico típico, Argissolo Vermelho Distrófico 

abrúptico, Argissolo Vermelho Amarelo alumínico   →   vulnerabilidade  =  0,5 

- Argissolo Vermelho Distrófico latossólico, Latossolo Amarelo Distrófico 

argissólico →   vulnerabilidade  =  0,5 

- Argissolo Vermelho Distrófico latossólico, Alissolo crômico argilúvico típico  

→   vulnerabilidade  =  0,6 
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- Argissolo Vermelho Distrófico latossólico, Argissolo Vermelho Distrófico 

abrúptico →   vulnerabilidade  =  0,6 

- Alissolo crômico argilúvico típico, Argissolo Amarelo distrófico →   

vulnerabilidade  =  0,6 

- Argissolo Vermelho Eutrófico abrúptico plíntico, Argissolo Vermelho 

Distrófico latossólico →   vulnerabilidade  =  0,6 

- Cambissolo Háplico alumínico, Alissolo crômico Argilúvico típico → 

vulnerabilidade  =  0,8 

- Argissolo Vermelho Distrófico abrúptico, Cambissolo Háplico alumínico  →   

vulnerabilidade  =  0,8 

- Argissolo Vermelho Distrófico latossólico, Argissolo Vermelho Eutrófico 

abrúptico plíntico →   vulnerabilidade  =  0,8 

- Argissolo Amarelo Eutrófico plíntico,Argissolo Vermelho Amarelo alumínico 

típico →   vulnerabilidade  =  0,8 

- Argissolo Amarelo Eutrófico plíntico, Argissolo Vermelho Distrófico 

latossólico →   vulnerabilidade  =  0,8 

- Argissolo Amarelo Eutrófico plíntico,Argissolo Vermelho Amarelo alumínico 

típico →   vulnerabilidade  =  0,8 

- Argissolo Amarelo Eutrófico plíntico, Argissolo Vermelho Amarelo alumínico 

alissólico →   vulnerabilidade  =  0,8 

 

Uso da Terra (Figura 5.19) 

-  Agricultura familiar ribeirinha →   vulnerabilidade  =  0,2 

- Área com uso definido           →   vulnerabilidade  =  0,2 

- Agricultura familiar                 →   vulnerabilidade  =  0,3 
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- Agricultura familiar e manejo florestal não-madeireiro →   vulnerabilidade  =  

0,3 

- Agricultura tecnificada, pecuária sustentável, recuperação de áreas degradadas 

e incoporação da área de floresta ao processo produtivo   →   vulnerabilidade  =  0,9 

- Agricultura familiar e médios e grandes empreendimentos agropecuários→   

vulnerabilidade  =  1,0  

- Agricultura mecanizada em larga escala →   vulnerabilidade  =  1,0 

 

Classe Ajustadas de Cobertura Vegetal (Figura 5.20 ) 

- Floresta Ombrofila Densa →   vulnerabilidade  =  0,2 

- Floresta Dominada por Bambu →   vulnerabilidade  =  0,3 

- Agricultura Intensiva →   vulnerabilidade  =  1,0 

- Pastagem →   vulnerabilidade  =  1,0 

 

 Utilização Econômica do Solo - Setores Produtivos ( Figura 5.21) 

- Extrativismo →   vulnerabilidade  =  0,1 

- Produção Alimentos  →   vulnerabilidade  =  0,4 

- Pecuaria  →   vulnerabilidade  =  1,0 

- Extração Madeira  →   vulnerabilidade  =  1,0 
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Figura 5.17 – Vulnerabilidade à geomorfologia 
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Figura 5.18 – Vulnerabilidade a  pedologia 
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Figura 5.19 – Vulnerabilidade ao uso da terra 
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Figura 5.20 – Vulnerabilidade a cobertura vegetal 
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Figura 5.21 – Vulnerabilidade à produção 
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Figura 5.22- Vulnerabilidadea focos de calor (período: 1999-2009) 
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Conforme observado na descrição apresentada acima, os valores próximos a 0, 

representam as áreas ecodinamicamente estáveis e indicam a predominância de 

processos pedogenéticos, ou ainda áreas com baixa vulnerabilidade natural tanto à 

erosão, quanto a enchentes ou outros processos desestabilizadores do ambiente natural. 

Os valores próximos a 1.0 representam as áreas ecodinamicamente instáveis e com 

predominância de processos morfogenéticos, isto é, sujeitas a erosão e perda natural de 

solo ou ainda áreas sujeitas a inundações periódicas, segundo critérios geomorfológicos 

de análise de bacias hidrográficas. Valores próximos a 0,5 indicam situações 

intermediárias, nas quais ocorre uma equivalência entre os dois processos.   

Deve-se ressaltar, porém, que a análise do indicador de uso e cobertura do solo 

serve para relativizar os valores da vulnerabilidade natural, uma vez que, áreas 

naturalmente menos susceptíveis a processos erosivos, planas e sem propensão à 

inundação podem, por conta de não apresentarem mais a cobertura vegetal original, que 

é considerado fator de proteção, apresentar problemas de erosão ou outros processos 

naturais que possam afetar a população ou as atividades econômicas.  

A análise do uso da terra e dos sistemas produtivos na bacia do rio Acre focou-se 

nos aspectos do impacto causado pela intensidade com que os usos modificam os 

sistemas naturais. Esta intensidade é diferenciada por níveis e segundo as interações 

entre ação do uso e reação dos recursos a cada ação. Dessa forma tanto recurso como 

uso apresentam características e qualidades que podem estar em processo de alteração.  

Consideramos, por exemplo, as atividades de extração vegetal não madeireira, 

basicamente o extrativismo como pouco impactantes, uma vez que não alteram 

substancialmente os ecossistemas naturais representativos das regiões da Floresta 

Ombrófila Densa, da Floresta Ombrófila Aberta, da Campinarana e das Áreas de Tensão 

Ecológica. 
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Embora pouco impactante, o extrativismo, baseado na seringa e castanha e 

desenvolvido em sistemas de produção de baixa tecnologia, não tem se mostrado 

competitivo em face de outras atividades mais rentáveis, principalmente a pecuária. 

Esse formato inviabiliza economicamente a atividade e provoca a mudança de 

populações tradicionais para as atividades de extração de madeira ou agropecuárias. 

Desta forma, o impacto da atividade extrativista é baixo, porém sua fragilidade em 

conter a expansão de outros usos e a sua baixa capacidade de retenção de populações 

tradicionais fez com que o valor atribuído a essa atividade ficasse por volta de 0,1. 

Ambas implicam no desmatamento. Alternativas para sua continuidade têm sido 

propostas, porém o impacto social positivo ainda é muito tênue. 

O mapa da vulnerabilidade ao desmatamento ( Figura 5.23) induzido pela 

proximidade das rodovias adquire no caso da bacia do rio Acre, uma relevância muito 

grande para avaliação global dos fatores determinantes da vulnerabilidade. Sabe-se que 

o potencial indutor do desmatamento provocado pela implementação de rodovias (BR 

364 e BR 317) é muito forte. Além do impacto da rodovia propriamente dita que induz 

movimentos migratórios, potencializa novas atividades produtivas e proporciona a 

chegada de vários elementos da infraestrutura, deve-se ressaltar também o impacto das 

estradas vicinais, que, no estado do Acre recebem a denominação de ramais. 

A construção do mapa de potenciais impactos do desmatamento induzido pela 

proximidade das estradas considerou a proximidade da estrada como fator de aumento 

da vulnerabilidade. Assim numa escala que abrange faixas de distância ou Buffers de 1 

quilometro (vulnerabilidade máxima com valor 1,0) até 21 quilômetros (vulnerabilidade 

de 0,1) foi construída uma gradação que expressa o potencial indutor de desmatamento 

pela proximidade das rodovias. A partir de 21 quilômetros não considerou-se mais esta 
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influência.  O mapa a seguir ilustra a vulnerabilidade ao desmatamento induzido pela 

proximidade das rodovias. 

Ponto importante a ser destacado é a transformação de informações cartográficas 

referentes a áreas (qualitativas) relacionadas a tipos de solos, feições geomorfológicas, 

uso da terra e desmatamento para uma base delimitada a polígonos (setor censitário) e a 

conversão dos resultados em notas ou valores. 

No contexto do Banco de Dados Geográficos, foram atribuídos valores aos 

geocampos temáticos, através de ponderação entre as variáveis qualitativas citadas afins 

de que esses campos pudessem ser expressos em valores na escala de 0 a 1. Para 

ilustrar, por exemplo, se dentro de determinado polígono de setor censitário, ocorressem 

três tipos diferentes de solo, seria realizada um ponderação onde cada tipo de solo 

receberia um valor correspondente a sua vulnerabilidade. De acordo com a 

proporcionalidade das áreas abrangidas por cada classe de solo, o setor censitário teria 

assim sua nota geral para a vulnerabilidade determinada pela proporção da área 

abrangida para cada classe. Os resultados destas operações foram os geocampos 

numéricos com a vulnerabilidade natural à erosão dos seus respectivos geocampos 

temáticos. 
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Figura 5.23 – Vulnerabilidade ao desmatamento 
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A seguir, os geocampos numéricos foram utilizados, através de uma operação 

aritmética, gerando um novo geocampo numérico que representa as vulnerabilidades de 

todos temas, segundo operações de ponderação onde é considerada a vulnerabilidade 

específica de cada tema dos recursos naturais, quais sejam, geologia, geomorfologia, 

pedologia, cobertura vegetal e precipitação para a elaboração de um índice sintético da 

vulnerabilidade do meio natural.  

Quanto aos dados do desmatamento as informações utilizadas para avaliação da 

vulnerabilidade são provenientes do Projeto PRODES do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) com base em imagens do Satélite LANDSAT, que faz uma 

leitura anual dos dados do desmatamento para a Amazônia Brasileira na escala original 

de 1:250.000.   

 

 

5.7 - Vulnerabilidade Climatológica 

 

Segundo a linha de trabalho seguida para a elaboração da síntese da 

vulnerabilidade natural, seria necessário agregar informações relacionadas a elementos 

do clima que pusessem ser utilizadas para o índice geral. De forma indireta alguns 

elementos do clima foram incorporados à análise. Na geomorfologia, por exemplo, 

áreas de baixada sujeitas a inundações frequentes foram classificadas como mais 

vulneráveis. De forma análoga, para os eventos extremos de seca, foi considerada a 

quantidade de focos de calor por setor censitário numa série histórica de mais de 10 

anos como forma de se avaliar qual a vulnerabilidade daquele setor ser novamente 

atingido por incêndios na época de seca.  



244 

 

Constatou-se, no entanto, uma grande deficiência na disponibilidade de 

informações detalhadas de pluviosidade e vazão para a área de estudo, razão pela qual 

estes dados mais precisos não puderam ser incorporados, no momento, a analise 

integrada. 

Com o objetivo de determinar os índices pluviométricos associados às secas e 

enchentes, a partir do banco de dados com informações pluviométricas associadas aos 

períodos anual e semestres seco e chuvoso, foram analisados os dados disponíveis para 

as estação em funcionamento na bacia do rio Acre, a fim de selecionar as séries anuais 

dos totais precipitados assim como as médias. Verificou-se um grande número de falhas 

nas séries históricas de precipitação, porém em apenas um caso foi possível realizar o 

preenchimento das falhas em virtude da baixa correlação entre as estações. 

Assim como as outras regiões hidrográficas do estado do Acre, a Bacia do rio 

Acre apresenta baixa densidade de estações instaladas para coleta das precipitações. O 

trabalho intitulado Diagnóstico das disponibilidades hídricas do estado do Acre 

(ACRE, 2011) confirma essa deficiência ao relatar um quadro onde não só a bacia do 

rio Acre, mas todas as regiões hidrográficas do estado apresentam falta de uma rede 

consistente de monitoramento de chuvas, e, portanto sem séries históricas de 

precipitação. A quase totalidade das sub-bacias prioritárias está atualmente com o 

número de estações pluviométricas aquém da recomendação técnica. Vale ressaltar que 

no cenário atual de mudanças climáticas o monitoramento consistente das chuvas é 

condição necessária para planejamentos do uso dos recursos hídricos e ambientais em 

longo prazo.  

Analisando-se o conjunto das estações no estado do Acre, que são fundamentais 

para o mapeamento das isolinhas de precipitação que cobrem a área da bacia, verificou-

se que das vinte e seis estações somente seis possuem uma série de dados consistentes 
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de no mínimo vinte anos. Do restante, dezoito possuem entre 11 e 19 anos válidos e 

outras duas possuem um período inferior a dez anos, implicando incertezas nas 

estimativas de chuva. 

A partir das informações expostas pode-se concluir que os dados pluviométricos 

consistentes são escassos, pois das 45 estações identificadas restaram apenas 26 e ainda 

assim com séries históricas repletas de falhas. Segundo sugestão da WMO (1994) para 

cada dez estações pluviométricas devem existir pelo menos uma estação pluviográfica. 

Segundo DNAEE (2009), operadas pela ANEEL, não existem estações 

pluviográficas em funcionamento no estado do Acre.  

Em relação à rede fluviométrica, a situação é ainda mais precária. A Unidade de 

Gestão de Recursos Hídricos - UGRH associada à Bacia Hidrográfica do Rio Acre e que 

também agrega a bacia do rio Iquiri, tem aproximadamente 35.446 km² e possui cinco 

estações fluviométricas instaladas na calha principal do rio Acre. A bacia hidrográfica 

do rio Iquiri, com aproximadamente 3.212 km², não possui nenhuma estação 

fluviométrica no Estado do Acre. Consta apenas uma estação instalada no Estado do 

Amazonas. Como a estação de referência está localizada a jusante, as vazões 

características para este posto representam o comportamento hidrológico de toda a área 

de contribuição do rio Acre, com exceção da porção formada pelos afluentes (rio 

Antimari e riozinho da Andirá) que deságuam no rio Arce fora do Estado. Na UGRH 

Acre, não existem informações hidrológicas para uma estimativa confiável das vazões 

características nos afluentes que deságuam fora do Acre. 

Podemos considerar que a deficiência na cobertura da rede de monitoramento 

meteorológico e fluviométrico constitui-se um tipo de vulnerabilidades ligada ao 

próprio desconhecimento sobre a ocorrência de eventos climáticos extremos e seus 

efeitos sobre a sociedade local.  
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5.8 - Sintese da Vulnerabilidade Natural  

 

Utilizando-se o mapa de geo-objetos das unidades de agregação de informações, 

ou seja os setores censitários e a operação de espacialização do atributo vulnerabilidade 

média do meio natural, obteve-se o geo-campo numérico referente à vulnerabilidade de 

cada setor censitário. Sobre este geo-campo numérico foi realizado uma operação de 

transformação, o fatiamento de classes, obtendo-se um geo-campo temático com cinco 

classes de vulnerabilidade: 

Áreas estáveis, moderadamente estáveis, de vulnerabilidade média 

(intermediárias), moderadamente vulneráveis e vulneráreis. Optou-se por agrupar as 21 

classes de vulnerabilidade, sugeridas por Crepani  et alii (2001) em um número menor 

de classes, compatível com as quatro classes de vulnerabilidade social e econômica, 

sugeridos por Becker e Egler (1996). 
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Figura 5.24 – Síntese natural da vulnerabilidade 
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5.9 - Sintese da Sustentabilidade Institucional da Bacia do Rio Acre 

 

A avaliação da vulnerabilidade institucional na bacia do rio Acre seguiu, em 

linhas gerais os parâmetros definidos no capítulo conceitual da tese, no que se refere ao 

exame e analise da estrutura de órgãos de fiscalização e controle de meio ambiente e 

recursos hídricos nos municípios da bacia do rio Acre.  

Segundo o princípio da descentralização, que norteia a dinâmica operacional da 

administração pública, as políticas de fiscalização, controle e gerenciamento ambiental 

são mais eficientes, se forem exercidas por entes administrativos locais, que teriam, em 

principio, a capacidade de acompanhar de perto a observância das leis que regem o uso 

da terra e a disponibilidade da água em uma bacia hidrográfica.  

Através da cooperação com a Secretaria de Meio Ambiente do Acre e do apoio 

de um grupo de pesquisa da Universidade Federal do Acre – UFAC 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.  

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 
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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.  

A figura 5.25 apresenta o mapa com a situação da bacia hidrográfica de acordo 

com a vulnerabilidade institucional apresentada pelos municípios nos parâmetros 

analisados ressaltando logo a primeira vista que a maior parte do território situa-se na 

classificação de alta vulnerabilidade, inclusive o município de Rio Branco, que conta 

com a melhor infraestrutura comparativamente aos outros da bacia.  
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Figura 5.25 – Vulnerabilidade institucional 
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5.10 – Análise de dispersão 

 

O objetivo da utilização da análise de dispersão foi o de identificar a partir da 

série de variáveis socioeconômicas e naturais previamente selecionadas, quais seriam as 

mais relevantes para estabelecer uma tipologia das áreas de expansão dentro da bacia 

hidrográfica do Rio Acre no que se refere à vulnerabilidade geral, e construir um índice 

final para hierarquizar e estabelecer grupos de áreas relativamente homogêneas, através 

de metodologia estatística mais adequada. 

A tipologia e o agrupamento dos 85 setores rurais e agregado de setores urbanos 

da bacia hidrográfica de estudo foram obtidos pela análise de correlação entre as 

variáveis. 

Uma vez estabelecidas quais as variáveis a serem utilizadas para a caracterização 

da vulnerabilidade em cada setor censitário optou-se por um procedimento estatístico 

onde a priori não foram atribuídos pesos diferenciados a nenhuma delas, muito embora 

tivéssemos em mente que algumas variáveis pudessem ser mais importantes para a 

formulação de um índice geral de vulnerabilidade na bacia do rio Acre.  

Segundo o método adotado estabeleceríamos a média das notas obtidas no 

conjunto das variáveis para cada setor censitário numa perspectiva onde “os números 

falariam por si mesmo”, isto é, ao invés de definirmos antecipadamente pesos e 

estabelecer ponderações entre as diferentes variáveis que contribuíram para a nota final 

da vulnerabilidade em cada setor censitário, a distancia das notas de cada variável em 

relação à média geral diria quão pertinente aquela variável seria em relação ao índice 

geral de vulnerabilidade por setor.  
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Padronização dos componentes para uma escala de 0 a 1 

 

Xi.p = Xi – MIN (Xi)  

     MAX(Xi)- MIN(Xi) 

 

A tabela 5.2 a seguir mostra a distribuição das notas máximas e mínimas para 

cada indicador no conjunto de setores censitários considerados na bacia do rio Acre. 
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Tabela 5.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classes Indicadores Variáveis  Mínimo Máximo Média 

Indicadores Sociais 

X1 Abastecimento de Água  0 1 0,775643367 

X2 Destino do Lixo  0 1 0,811074154 

X3 Educação 0 0,762711864 0,375631419 

X4 Instalaçoes Sanitárias 0 1 0,946127211 

X5 NivelRenda 0 1 0,664665205 

X6 Densidade Demográfica 0 1 0,406976744 

Indicadores Naturais 

X7 Cobertura Vegetal 0 1 0,723255814 

X8 Relevo 0 0,9 0,4 

X9 Pedologia 0 0,8 0,61627907 

X10 Uso e Ocupação 0 1 0,730232558 

X11 Uso por Atividades Produtivas 0 1 0,705813953 

X12 Desmatamento 0 1 0,811627907 

X13 Focos de Calor 0 1 0,180232558 

Indicador Institucional X14 Vulnerabilidade Institucional       0,2           0,9       0,548837209 
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A análise dos valores médios apresentados para os indicadores de 

vulnerabilidade ressalta a posição desfavorável da maioria dos setores censitários da 

bacia, especialmente no que se refere ao saneamento básico, com destaque para a 

questão do destino do lixo e para instalações sanitárias que apresentaram valores (0,81 e 

0,94). Outros indicadores da dimensão social apresentam-se mais favoráveis, com 

destaque para a densidade demográfica, por razões óbvias ligadas a baixa densidade 

geral do estado e também da posição relativamente favorável da educação, mesmo que 

não tão favorável em termos nacionais, em relação ao estado do Acre, a bacia apresenta 

as melhores condições de acesso a escolas e serviços educacionais. 

No que ser refere aos aspectos do quadro natural e do uso da terra merecem 

destaques os valores extremos apresentados respectivamente pelos focos de calor (0,18) 

e desmatamento induzido por estradas (0,81). A atribuição de nota de baixa 

vulnerabilidade para os focos de calor pode ser explicada pelo fato de que, muito 

embora, em algumas ocasiões como em 2005 esse problema foi bastante grave, a análise 

de uma série temporal de dez anos de acompanhamento relativizou o fenômeno. A 

distribuição espacial do fenômeno também, de certa forma fica restrita aos setores 

censitários mais próximos às estradas e que são, via de regra, menores e mais 

adensados, o que faz com que a área ocupada pelos setores de baixa vulnerabilidade seja 

maior.   

No caso da nota atribuída ao desmatamento induzido pelas estradas, a 

concentração de mais de 80% das estradas e ramais (estradas secundárias) na área da 

bacia acarreta uma situação de extrema vulnerabilidade do território da bacia à 

influência das vias de acesso como indutoras do desmatamento. Outros estudos 

realizados na Região Amazônica confirmam o grande potencial indutor do 

desmatamento exercido pelas vias de acesso. 



255 

 

Os outros indicadores do meio natural analisados apresentam, estatisticamente, 

um comportamento com tendência a uma posição intermediária na sua contribuição para 

o índice geral de vulnerabilidade da bacia. Assim, por exemplo, o relevo, embora seja 

importante na definição de áreas com probabilidade de sofrerem inundações, ou 

dissecação acelerada (erosão), teve nota de 0,4, revelando assim um score 

intermediário.  

 

 

5.11 - Mapa Síntese da Vulnerabilidade da Bacia do Rio Acre 

 

Os resultados parciais pretendidos representam os geo-campos temáticos de 

vulnerabilidade natural (erosão, riscos de enchentes e focos de calor), vulnerabilidade 

socioeconômica e sustentabilidade institucional do território (vulnerabilidade da 

estrutura institucional de meio ambiente). Estes resultados parciais foram a base para a 

geração do mapa temático síntese da vulnerabilidade da bacia hidrográfica do rio Acre.  

A identificação espacial das áreas em situação de vulnerabilidade socioambiental 

foi possível através do georreferenciamento da vulnerabilidade pela combinação de dois 

mapas. O Mapa de vulnerabilidade Socioeconômica corresponde às áreas segundo seu 

grau de vulnerabilidade social que são identificadas através da combinação de alguns 

fatores a partir de cruzamentos de variáveis demográficas, sociais e econômicas.  

O segundo mapa, correspondente a vulnerabilidade ambiental, destaca as áreas 

sujeitas à inundação, processo de erosão acelerada e áreas de concentração de focos de 

incêndio na bacia do Rio Acre, combinando, ao lado de informações referentes ao 

mapeamento de solos e geomorfologia provenientes do Zoneamento Ecológico 

Econômico do Acre , Fase II, levantamentos sobre o uso da terra no estado do Acre, do 
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IBGE e informações da defesa civil,  Secretaria de Meio Ambiente e Prefeituras sobre 

incêndios florestais e enchentes no período 1988-2006. 

Na integração das variáveis utilizadas para a bacia do rio Acre todos os níveis de 

informações disponíveis para os recursos naturais, avaliação institucional e 

socioeconomica, foram somados e divididos pelo numero de indicadores 

socioeconômicos e Naturais gerados, ou seja, 14 (quatorze) indicadores. Em seguida, 

usando recurso de geoprocessamento, join, que permite conectar uma base vetorial a um 

Baco de dados relacional, pode-se gerar o mapa temático da vulnerabilidade 

socioambiental.  

Assim foram agregados a este recorte os dados trabalhados nos levantamentos de 

sensoriamento remoto para acompanhamento de áreas efetivamente desmatadas, focos 

de calor do INPE, levantamentos detalhados de solo e geomorfologia e outros 

indicadores de vulnerabilidade natural. Outros fatores relacionados à infraestrutura 

municipal de controle ambiental e presença de instrumentos de organização local em 

relação aos recursos hídricos também foram agregados ao banco de dados para sua 

utilização na análise integrada da vulnerabilidade da bacia. 

Para exemplificar, mesmo utilizando como base de agregação de informações o 

setor censitário, uma vez que se dispõe da informação da fragilidade de estrutura 

municipal de meio ambiente todos os setores censitários daquele município receberam 

determinada classificação e nota, de acordo com a estrutura ambiental institucional do 

município a que este setor pertence. Dessa forma a ponderação final dos setores mais 

vulneráveis ou menos vulneráveis incorporou todas as variáveis consideradas 

relevantes. 

A Figura 5.26 apresenta o Mapa Síntese da Vulnerabilidade Socioambiental da 

Bacia do Rio Acre. 
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Figura 5.26 – Síntese da vulnerabilidade 
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O mapa síntese da vulnerabilidade apresenta a espacialização das situações mais 

críticas com respeito à vulnerabilidade nas dimensões consideradas. Observa-se com 

destaque as áreas em verde, que correspondem às situações de vulnerabilidade baixa e 

média, com destaque para a área em verde com tonalidade mais forte, com baixa 

vulnerabilidade. Esta área, com baixa densidade demográfica, distante da influência de 

rodovias e com tipo de uso do solo pouco intensivo e preservação da cobertura vegetal 

original apresenta, segundo nosso método de análise as condições de menor 

vulnerabilidade em toda a bacia. A pesquisa de campo comprovou essa situação, uma 

vez que trata-se de área de reserva indígena e também unidade de conservação 

denominada Cabeceiras do Rio Acre.  

A antítese a esta condição, no mapa está representada pelas áreas de cor 

vermelha, bastante antropizadas, com influência marcante das rodovias e um padrão de 

uso da terra baseado essencialmente na pecuária extensiva. Percebe-se também a 

influência do fator de susceptibilidade a enchentes, com terrenos situados próximos às 

margens do rio Acre. Estas áreas, muitas das quais nos limites do município de Rio 

Branco, Brasiléia e Capixaba, apresentaram, de acordo com visitas realizadas a campo, 

problemas relacionados a enchentes em episódios extremos nas últimas décadas e 

também foram as mais afetadas pelas queimadas, notadamente na grande seca de 2005. 

Os trabalhos de campo ajudaram a validar e confirmaram as situações extremas 

de vulnerabilidade apresentadas no Mapa-Síntese. 
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5.12  -  Conclusão 

 

Nos últimos anos, a área da bacia do Rio Acre tem apresentado um novo cenário 

referente à temática dos desastre/riscos ambientais. À ocorrência de maiores e mais 

frequentes ameaças, um melhor registro do tema, assim como mais aprofundados 

estudos científicos, simultaneamente somam-se um rápido aumento da população e das 

concentrações demográficas em determinadas bacias hidrográficas, ocupação de áreas 

desfavoráveis, inapropriadas práticas de uso dos solos, e índices de desenvolvimento 

socioeconômicos baixos configuram uma situação de vulnerabilidade que pode ser 

percebida de forma intuitiva pela sociedade e poder público, mas que carece de métodos 

apropriados de mensuração específica. 

A metodologia de integração de diferentes dimensões que compõem o quadro de 

fragilidade ambiental e vulnerabilidade socioeconômica e institucional no 

desenvolvimento da presente proposta foi possibilitada pelo uso do Sistema de 

Informação Geográfica, que como ferramenta, permitiu tratar e operar dados de 

natureza diversa sob um arcabouço espacial vinculado a avaliação integrada da 

vulnerabilidade.  

Ademais, o modelo metodológico proposto pode (e deverá) ser melhorado 

através da alimentação com mais dados coletados em campo, e de séries temporais mais 

longas, incluindo aí: detalhamento das atividades produtivas ligadas a economia formal 

e informal, estudos mais detalhados do perfil populacional e mobilidade intramunicipal, 

levantamentos hidrológicos e meteorológicos mais consistentes, acompanhamento mais 

refinado das ações do poder público na gestão territorial, entre outros; o que permitirá 

reajustar as relações entre variáveis, validar os resultados, além de ser aplicado à outras 

bacias hidrográficas no estado do Acre e na Amazônia Legal. 
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Como em qualquer modelo existem as limitações. No caso do modelo proposto, 

as limitações estão basicamente associadas à capacidade de captação de processos que 

induzem a vulnerabilidade para o recorte espacial utilizado. Muitas vezes a unidade de 

captação da informação utilizada não é totalmente compatível com a representação que 

se deseja ter. Por outro lado, tem atuação limitada em problemas associados com 

processos de erosão ou de eventos climáticos extremos e de localização pontual, uma 

vez que está fundamentado no conceito de espacialização das células (setores 

censitários) como unidades relativamente homogêneas. 

Neste contexto, as implicações do presente trabalho visam possíveis aplicações 

em ações de gerenciamento territorial, uma vez que a criação de unidades equivalentes 

de análise permitiu atar objetos espaciais definidos, distintas escalas temporais de 

processos naturais e socieconomicos e perspectiva sistêmica relativa a processos de 

estruturação espacial, as quais podem apoiar diretrizes distintas de uso e ocupação 

territorial na Amazônia.  

A análise vulnerabilidade dentro de uma perspectiva integrada e relacionada à 

perspectiva de ampliação de eventos extremos na Região Amazônica poderia constituir 

em elemento constante na realização de planos diretores, zoneamento ecológico 

econômico, e outros instrumentos de planejamento. Desta forma, preencheria uma 

lacuna em relação à análise espacial, agindo no sentido de evitar ou atenuar perdas e 

danos, em geral. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As questões apresentadas na tese, relacionadas ao estudo da vulnerabilidade 

demonstraram, de forma inequívoca, a relação entre o atual modelo de expansão da 

fronteira agropastoril e o agravamento de situações de vulnerabilidade presentes na 

Amazônia Ocidental.  Da mesma forma em que estas questões emergentes apresentam-

se associadas, no sentido em que fatores econômicos, sociais e ambientais compõem o 

quadro geral da vulnerabilidade, a análise e avaliação desta vulnerabilidade não podem 

perder de vista esse caráter integrado.  

As perspectivas de mudanças climáticas que podem intensificar e potencializar 

eventos de secas e enchentes sazonais acrescenta um novo elemento de risco para a 

sociedade local, muitas vezes já bastante afetada pela rapidez das mudanças de uso da 

terra. 

As diferentes visões sobre a vulnerabilidade expostas no trabalho refletem a 

complexidade do tema, que possui diversas perspectivas analíticas, ligadas, muitas 

vezes, a ramos distintos de conhecimento ou a filiações teóricas igualmente 

diferenciadas, o que, sem dúvida dificulta a operacionalização e mensuração do 

problema.  

Desta forma, mesmo que exista um componente de subjetividade muito forte na 

conceituação teórica da vulnerabilidade, outros elementos que cercam o tema podem ser 

mensurados e é através da busca de indicadores mensuráveis é que trabalhamos nossa 

metodologia.  Dentro desta perspectiva, a articulação entre as dimensões envolvidas, 

numa escala espaço-temporal adequada, constituiu-se grande desafio que norteou a 

análise integrada da vulnerabilidade.  
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Relacionar num mesmo contexto a dimensão vivida do risco, as imagens criadas 

em torno do perigo; a dimensão socioeconômica de ação política de enfrentamento do 

risco, os contextos geográfico e social de produção e ocorrência do perigo; e a técnico-

científica, que analisa o processo e a amplificação ou atenuação do risco mediante a 

comunicação, é um desafio que deve ser encarado. Esta dificuldade não deve ser aceita 

como uma impossibilidade: em cada situação, determinadas dimensões serão mais 

relevantes que outras e os recortes epistemológicos de pesquisa não deixam de ser 

fundamentais para aprofundar o conhecimento das dimensões da vulnerabilidade, pois 

seu alcance, necessidade e validade sempre estarão atrelados aos objetivos e o escopo da 

pesquisa. 

Outro ponto ressaltado no trabalho foi a necessidade de aperfeiçoamento dos 

mecanismos de gestão territorial com base no recorte de bacia hidrográfica, uma vez 

que a perspectiva de ordenamento do território com base neste recorte mostra-se como a 

mais eficaz para compatibilização da gestão das águas conjuntamente com o uso da 

terra.  

O capítulo sobre legislação mostrou como a entrada em vigor da lei nacional que 

instituiu a Política de Recursos Hídricos estabeleceu novos procedimentos  na gestão de 

água e os esforços que deverão ser implementados a partir da implantação dessa 

legislação na busca de instrumentos de valoração econômica para os recursos hídricos.  

No caso específico de uma bacia transfronteiriça como é o caso da bacia do rio 

Acre, reafirma-se a necessidade de que a mesma, independente de sua natureza 

interestadual e internacional, seja vista na perspectiva de um todo indivisível e que a 

gestão dos recursos hídricos deve inserir-se no âmbito da bacia hidrográfica natural e 

não das fronteiras administrativas e políticas. Significa dizer que a gestão de uma bacia 

deve ser compartilhada pelos entes envolvidos (federal, estadual ou municipal) e que o 
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gerenciamento somente em determinado trecho de curso d'água sobre certa 

circunscrição está longe do modelo ideal constante do Plano de Recursos Hídricos, 

proposto nos idos dos art. 6 a 9 da Lei Nacional de Recursos Hídricos.  

Ainda sobre a questão, a visão sistêmica da bacia hidrográfica mostra-se muito 

mais eficaz, deixando para trás a época em que se focalizava o recurso hídrico somente 

com respeito a determinado curso d'água, e, atualmente as práticas de gestão envolvem 

questões relacionadas à bacia como um todo, necessitando-se, portanto de um enfoque 

mais moderno onde se dá ênfase ao estudo global de um rio e seus afluentes, isto é, da 

bacia hidrográfica. 

Com respeito à gestão territorial relacionada a bacias hidrográficas, a 

implementação das diretrizes do mapa de gestão territorial do Acre, certamente trará 

benefícios do ponto de vista de diminuição de fatores relacionados à vulnerabilidade, na 

medida em que possa envolver algumas ações consideradas prioritárias, entre elas o 

apoio a iniciativas descentralizadas de planejamento para a gestão territorial, em nível 

municipal e microrregional. Estas iniciativas devem contemplar questões fundamentais, 

como o fortalecimento de arranjos produtivos locais pautados na valorização da 

biodiversidade da floresta com inclusão social, a gestão integrada do território (por 

exemplo, articulação entre Reservas Legais e APPs em propriedades rurais com outras 

áreas naturais protegidas) e demandas para a capacitação de recursos humanos em nível 

local.  

Outra ação que deve ser considerada prioritária é a consolidação dos bancos de 

dados georreferenciados do ZEE-Acre em articulação com iniciativas afins, como o 

Sistema Estadual de Informações Ambientais (SEIAM). Tal iniciativa deve envolver o 

fortalecimento de uma rede de intercâmbio de dados entre instituições parceiras em 

diversos níveis, assim como a disseminação de informações junto a órgãos 
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governamentais, organizações da sociedade e ao publico em geral, como subsídio 

permanente para a implementação de políticas de gestão territorial.  

Em relação ao acompanhamento da efetividade das ações de gestão territorial a 

serem implementadas com base nas diretrizes do ZEE-Acre, deve ser efetivada uma 

estratégia de monitoramento e avaliação com base em indicadores, onde as políticas 

públicas possam ser avaliadas a partir de seus impactos socioambientais no território. 

Desta forma parâmetros como a qualidade da água, a disponibilidade da água através da 

vazão dos rios da bacia, a extensão da mata ciliar preservada e outros parâmetros 

poderão ser avaliados periodicamente e servirão de indicadores de que efetivamente as 

ações preconizadas pelo Zoneamento Ecológico Econômico do Acre estão tendo 

sucesso ou não em modificar condições relacionadas à vulnerabilidade da bacia.  

Novos mecanismos de gestão territorial local como o OTL (ordenamento 

territorial local) já estão sendo implementado em todos os municípios da bacia do rio 

Acre e, representam no atual momento um importante avanço na política de gestão 

territorial que deve, sem dúvida, buscar o aperfeiçoamento na integração gestão das 

água e gestão do território. 

Se por um lado ressalta-se a importância do planejamento territorial em 

modificar as condições que agravam situações de vulnerabilidade antes latentes, 

necessariamente devemos examinar o papel das atividades econômicas desenvolvidas 

no território da bacia hidrográfica nas últimas décadas.  

A análise das condicionantes da ocupação territorial no estado do Acre e na 

bacia do rio Acre comprovam o papel da pecuária como principal atividade na 

exploração econômica e ambiental dos recursos naturais desde a década de 1970.  Se 

por um lado existe uma série de condicionantes do meio físico que estabelecem 

situações de vulnerabilidade a processos erosivos acelerados, vulnerabilidade a 
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incêndios florestais e também vulnerabilidade a pluviosidade excessiva, os fatores 

ligados ao uso da terra assumem importância fundamental no quadro geral da 

vulnerabilidade na região de estudo.  

Concluímos assim que a forma como a pecuária extensiva é realizada ocasiona 

impactos significativos sobre a cobertura vegetal original, utilizando-se da derrubada e 

queima da floresta para implantação e a ampliação de pastagens e tem a produção de 

carne destinada para o mercado local e outras regiões do Brasil. Os amplos subsídios 

oferecidos à pecuária durante as décadas de 1970 e 1980 foram fundamentais para a 

predominância desta atividade no cenário econômico estadual, e que persiste, até a 

presente data como a mais forte do ponto de vista da atratividade. Situações de 

vulnerabilidade social relacionadas à pecuarização de vastas áreas da bacia se refletem 

nos indicadores de condições de vida, nos aspectos da baixa capacidade de geração de 

emprego, na concentração fundiária e no movimento de expulsão de população de áreas 

extrativistas para a periferia de Rio Branco.  

Ainda nos aspectos da análise da estrutura produtiva da bacia, constatou-se que 

estas, em sua maioria, além de favorecerem o desmatamento, têm em comum a reduzida 

inserção tecnológica seja na utilização de práticas adaptadas ao ambiente, insumos e 

maquinários, bem como os relacionados aos aspectos gerenciais da atividade. Desta 

forma, tal manejo tem conseqüências a nível local, regional e até global que incluem a 

degradação do solo e da água, perda de nutrientes, biomassa e diversidade e alterações 

climáticas. 

A descrição dos principais eventos climáticos extremos (secas e cheias) 

ocorridos a partir da década de 1980 mostram uma tendência de agravamento dos 

efeitos dos mesmos sobre a população e o ecossistema local.  Eventos de seca podem 

aumentar significativamente o número de incêndios na região, mesmo com a diminuição 
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dos índices de desmatamento. Prevê-se também que o desmatamento contínuo, 

atualmente baseado em procedimentos de corte e queimada e no uso de incêndios como 

medida tradicional para manejo da terra na Amazônia, intensificará o impacto das secas. 

O aumento das secas pode ser esperado como conseqüência associada à variabilidade 

climática natural ou mudança climática causada pelo homem. Portanto, até mesmo áreas 

contínuas de florestas podem estar vulneráveis aos incêndios.   

No caso do impacto causado pelas chuvas intensas e cheias de rio sobre as 

populações ribeirinhas, pode-se afirmar que, parte do problema está realmente 

relacionada a eventos climáticos extremos como cheias seculares ligados a períodos 

excepcionalmente chuvosos. Porém, muitas das conseqüências negativas dessas cheias 

não aconteceriam se fossem tomadas medidas como a recomposição das matas ciliares, 

a obediência aos planos diretores municipais que prevêem o disciplinamento com 

respeito à construção de casas em áreas sabidamente passíveis de inundação e ao 

provimento de infraestrutura em saneamento e drenagem urbana por parte do poder 

público estadual e municipal, conforme é facilmente observado em muitos municípios 

da bacia do rio Acre. 

Nos últimos anos, a área da bacia do Rio Acre tem apresentado um novo cenário 

referente à temática dos desastre/riscos ambientais. À ocorrência de maiores e mais 

freqüentes ameaças, um melhor registro do tema, assim como mais aprofundados 

estudos científicos, simultaneamente somam-se um rápido aumento da população e das 

concentrações demográficas em determinadas bacias hidrográficas, ocupação de áreas 

desfavoráveis, inapropriadas práticas de uso dos solos, e índices de desenvolvimento 

socioeconômicos baixos configuram uma situação de vulnerabilidade que pode ser 

percebida de forma intuitiva pela sociedade e poder público, mas que carece de métodos 

apropriados de mensuração específica. 
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A metodologia de integração de diferentes dimensões que compõem o quadro de 

fragilidade ambiental e vulnerabilidade socioeconômica e institucional no 

desenvolvimento da presente proposta foi possibilitada pelo uso do Sistema de 

Informação Geográfica, que como ferramenta, permitiu tratar e operar dados de 

natureza diversa sob um arcabouço espacial vinculado a avaliação integrada da 

vulnerabilidade.  

O ganho metodológico da análise integrada da vulnerabilidade, possibilitada 

pelo uso de um sistema de informações  robusto o suficiente para agregar o maior 

número de informações relevantes nas dimensões que compõem o tem  é indubitável. 

Aprimoramentos do modelo metodológico proposto deverão ocorrer, na medida em que 

mais informações forem disponibilizadas por estudos científicos específicos na bacia do 

rio Acre, principalmente nos aspectos hidrológicos e meteorológicos.  

Aliado ao aprofundamento das informações sobre o meio físico na área de 

estudo, novos detalhamentos sobre a economía local e a contabilização do real valor da 

floresta em comparação com o valor obtido de atividades mais degradadoras do meio 

natural, deverão também ser realizados como forma de se calcular o custo de 

oportunidade da manutenção da floresta não só pela biodiversidade como também pelos 

serviços ambientais relacionados à manutenção do equilibrio hidrológico regional.  

A incorporação da avaliação da vulnerabilidade ao planejamento territorial é 

bastante pertinente na medida em que a perspectiva integrada pode ajudar na reversão 

do quadro atual onde o planejamento do uso da terra ainda é realizado de forma 

dissociada do gerenciamento dos recursos hídricos.  As perspectivas de acirramento dos 

eventos climáticos extremos tornam ainda mais urgente a visão integrada da 

vulnerabilidade proposta neste trabalho, que certamente pode ser incorporado a 

iniciativas que visem direcionar o uso da terra na bacia hidrográfica do rio Acre.  
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