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SUMARIO DE ESTUDOS SOBRE ESTIMATIVA DA CAPAC I DADE DE SUPORTE DE 
AGROECOSSISTEMAS AMAZONICOS EM OURO PRETO DO OESTE- RONDONIA 

Institute Nacional de Pesquisas da AmazOnia- INPA 

OllJETIVO 

Avaliar fatores que influenciam a capacidade de suporte humano. 

dcsenvolver metodologias capazes de integrar cstas infonna<;oes par;• 

produzir estimativas de capacidade de suporte para localidades c 

sistemas especificos, e melhorar a teoria e as bases de dados p;na 

tais estimativas em geral. Atualmente estamos trahalhando 

principalmente nas areas de coloniza~ao da rodovia ~l;necha 1 Rondon 

(llR :164), no Estado de Rondonia 

RLS\JMO DA METODOLOCIA PARA ESTIMATI\'A llA Ci\PAClllAilL Ill: Slll'ilPTI: 

A "capacidade de suporte" se refere a densidade m:ixima da 

popula<;ao humana que pode ser sustentada numa :nea. por prazo 

indefinido, a urn dado n1vel de consume, scm degrada<,:cw do mcio

ambiente, Jadas as presun~6es vigentes sabre as tccilologi~is 

produtivas e habitos de consume da popula<;iio. Jsto signific:1 que a 

densidade populacional acima da capacidade de suporte podc• rcsul t:1r 

ou na baixa dos n:lveis de consume ate valorcs "inadcqu:1dos" em ten1os 

dos criterios especificados, ou na viola~ao de paJrocs estahclccidos 

p;;ra qualidade amhiental, ou ambos. Tais sintomas, uma \'CZ 

ultrapassada a capacidade de suporte, se tornariam cxprcssi\·os :1o 

longo do tempo, e nao necessariamente de imediato. 

llesde que o sucesso de atividades agricolas e outras,variam muitn 

de urn colona para outro, e de urn ano para outro, a abordagcm mais 

certa p;;ra estimativa da capacidade desuporte e de sc cstimar cstc 

indice com base na probabilidade de frac;;sso dos colones. lsto ~ a 

fra<:;ao dos colones que "fracassam" em termos de obter os n1vcis 

minimos de consume cspeciflcado (tais como urn dado consume de 

calorias ou de proteina per capita por dial, ou que violam padrocs 

estabelecidos de qualidadc ambiental (por cxemplo,a cxigincia do 



Codigo Florestal de que 50% da area de cada lote seja deixada sob 

floresta). A probabilidade de fracasso de colonos seria calculada a 

partir da propor~io de fracassos, assim definidas, em uma popula~io 

de colonos que fosse se manter na area ao longo do tempo, por 
exemplo 50 ou 100 anos. 

A necessidade de observar as popula~oes humanas ao longo de 

muitos anos , assim como a necessidade de fazer observa~oes a 

diferentes densidades populacidnais, entre outros fatores nio 
controlaveis pelo pesquisador, faz com que simula~io por computador 

seja o caminho indicado para obter resultados sobre a capacidade de 

suporte. Em outras palavras, as estimativas seriam feitas utilizando 
dados de colonos simulados, ao inves de usar dados diretamente dos 

colonos observados no campo. Os dados de observa~ioes sobre colonos 

reais , no entanto, sao ainda de suma importancia para a constru~ao 

dos programas de computador que incluem "colonos" simulados que 
representam, ao maximo possivel, as caracteristicHs nos colonos na 

popula~io real. Os dados de campo permitem ~ simula~io do agro 
ecossistcma dos colonos ou seja, das rela~oes entre diferentes 

componentes tais cor.to os eler.~entos do solo, as cul turas e as capoeiras 
que ocupam areas entre periodos de uso agricola. Os processes que 
influem na produ~ao agricola, tais como aqueles que mudam a 

fertilidade do solo (queimada, erosao, etc.), assim como as rela~oes 

entre a fertilidade do solo e as produ~oes por area das culturas 
plantadas pelos colonos, sio especialmente importantes na simula~ao. 

Outros fatores na produ~io agricola, tais como doen~as nas culturas, 

pragas, efeitos de secas, variedades de sementes, etc, tambem sao 

importantes. Os fatores que influem no comportamento do colona no que 
diz respeito as decisoes sobre desmatamento, ro~agem de capoeira, e 

uso da terra, tern urn efeito acentuado sobre a produ~ao obtida. 

Todos os fatores mencionados acima, entre outros, tern que ser 

integrados em urn programa de computador. Isto ja foi feito no caso 
do agro-ecossistema dos colonos da rodovia Transamazonica. A 

adapta~io deste programa para as condi~oes da area em estudo em Ouro 

Preto do Oeste - Rondonia vai dar resultados sobre capacidade de 

suporte com muito mais rapidez do que seria possivel se a programa~ao 
fosse toda necessaria desde o inicio. Eventualmente, outros 

programas, a diferentes nfveis de complexidade, sao antecipados. 

Os componentes mais importantes incluidos no programa KPROGZ , que 
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representa a Transamazonica, sao mostrados na Figura 2. A figura 3 

rnostra o rnesrno sistema corn rnais detalhes. Estes diagramas de al~as 

causais indicarn, de rnaneira resurnida e simplificada, as rela~oes 

entre os componentes por rneio de setas. Urn sinal positive indica que 

o valor da quantidade na ponta de seta aumenta quando aumenta a 

quantidade na cauda da seta, enquanto urn sinal negative indica que 

a quantidade na ponta da seta diminui nesta hip6tese. Na Figura 3, 

decisoes estocasticas e outras que nao se encaixarn nestas conven~oes 

sao indicadas corn setas pontilhadas. Os subprojetos para coleta de 

dados ern Rondonia correspondem a rnedidas necessarias para obter 

valores para os fatores destacados nas Figuras 2 e 3. 

0 prograrna KPROG2 e do tipo estocastico, ou seja, inclui 

distribui~oes de probabilidade associadas corn rnuitas das medias dos 

valores das variaveis, de maneira que urn dado valor de entrada, por 

exernplo da densidade populacional, nao vai sernpre dar o rnesrno 

resultado de saida. Depois de fazer rnuitas execu~oes deste ou outro 

prograrna, sera possivel construir, a partir dos resultados, urn 

grafico parecido corn a curva hipotetica apresentado na Figura l. 

Dentro de urna certa faixa de densidade da popula~ao (que nao e ern 

todas as densidades, por exernplo densidades rnuitos esparsas) deve 

existir urn gradiente de aurnento de probabilidade de falha com 

aurnento da densidade populacional. 0 aurnento da probabilidade Jc 

Calha deve ultrapassar urn valor maximo aceitavel para falha (urn 

valor estabelecido pela pessoa fazendo a estirnativa de capacidade de 

suporte,baseado por exernplo, ern criterios usados por planejadores). 

0 valor maximo aceitavel para falha do colona esta indicado pelo 

ponto "P" na Figura 1. A defini~ao operacional da capacidade de 

suporte seria a densidade populacional correspondente ao ponto ern 

que este valor maximo aceitavel e ultrapassado (capacidade de suporte 

esta indicada pelo ponto "K" na Figura 1). 

ESTUDOS EM ANDAMENTO 

l) Modelagern de capacidade de suporte. Atualrnente ternos adaptado 

para o cornputador do INPA o Prograrna AGRISIM, que roda corn as sub

retinas do setor agricola do programa K~ROG2. 

2) Acornpanharnento de padroes de desrnatarnento ern lotes de colones, 

atraves de entrevistas. 

3) E~udos de desrnatarnento ern areas geograficas rnaiores atraves de 



imagens de satelite LANDSAT. 

4) Estudo de variabilidade pluviometrica na area de Ouro Preto do 

Oeste, Rondonia. Dados diarios coletados desde fevereiro de 1981. 
Dados de outros orgaos tambem obtidos. Chuva altamente variavel e 

importante para a qualidade da queimada das ro~as. Tambem e 
importante para a produ~ao de feijao e, provavelmente, cacau. 

5) Estudo da rela~ao entre solos e produ~ao de culturas anuais, 
tais como, arroz, milho e feijao em areas de Ouro Preto do Oeste. 

6) Estudo da produtividade de capim coloniao (Panicum maximu~ 

atraves de medidas diretas de crescimento de materia seca entre 

cortes em quadras cercadas. Estes dados vao ser usados para fazer 

regressoes da produtividade das pastagens com indicadores da 
fertilidade do solo. 

7) Estudo da distribui~ao de biomassa de capim em componentes 

aereos e de raizes a diferentes profundidades (ate 50 em abaixo do 

nivel do solo). 
8) Estudo da rela~ao da taxa de crescimento de biomassa de 

capoeira com a qualidade do solo. Isto vai evitar a presun~ao de que 
a capoeira recupera a fertilidade do solo durante urn intervalo fixo. 

Foram coletadas na area de Ouro Preto do Oeste 231 amostras de solo, 

1487 amostras bromatologicas, e 2146 exicatas de herbaria de 843 

arvores de capoeira. 

9) Analise do uso da terra e outras informa~oes atraves de 

entrevistas. Desde o inicio do estudo em maio de 1980, as 

informa~oes foram coletadas sabre 211 colonos de lotes de 100 

hectares e 5 propriedades maiores. 

10) Amostragens repetidas de solo em areas de pastagens para 
seguir mudan~as na qualidade de solo, especialmente o conteudo de 

fosforo, nos solos sob pastagens. 
ll) Arnostragem de solo em areas de cultura anual (em areas 

estudadas de capoeira, posteriormente queimadas), para seguir 
mudan~as nos solos. 

12) Amostragem de solo em areas de capoeira para seguir mudan~as 

nos solos. (areas estudadas de biomassa que nao foram queimadas). 

13) Estudo ae perdas devido a doen~a vassoura de bruxa (causada 
pelo fungo Crinipellis perniciosa), em cacau. 

14) Medidas de erosao do solo atraves de coletores de sedimentos 

e de agua de escoamento. 0 primeiro coletor foi montado em mar~o de 
1984. 
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15) Enquadramento da capacidade de suporte no planejamento de 

desenvolvimento em Rondonia em geral. 

RESULTADOS 

1) Em areas de coloniza~ao em Rondonia, as areas desmatadas em 

lotes de unico dono aumentam linearmente ate o sexto ano de ocupa~ao, 

apos este periodo o desmatamento e mPito mais lento (Figura 4). 
2) A venda de lotes por colonos em Rond~nia aumenta a taxa de 

desmatamento, sendo que os novos donos desmatam mais rapidamente do 

que os donos originais (Figura 5). 

3) 0 uso intencionado de uma area influi na decisao do colono em 

derrubar mata primaria ou ro~ar capoeira. Quando se ro~a capoeira ha 
alta probabilidade do plantio de capim, ao passo que a derruba feita 

em florestas, cacau e outras culturas perenes sao os usos mais 

provaveis (Figura 6). 
4) 0 desmatamento executado pelos colonos que compram lotes de 

outros donos em Ouro Preto do Oeste-Rondonia se desenvolve em ritmo 

pulsado, com colonos desmatando muito em urn ano, e depois passando 

alguns anos sem desmatar. Se o desmatamento e agrupado em periodo de 

4 anos, a distribui~ao normal e aproximada (Figura 7). 

5) As taxas de regenera~ao das capoeiras em Rondonia sao muito 

variadas, e este fator tern urn efeito potencial sobre a capacidade de 
suporte. 

6) Urn surto da doen~a vassoura de bruxa em 1982 prejudicou 

seriamente a produ~ao de cacau na area de Ouro Preto do Oeste, 

Rondonia. Levantamentos foram feitos em 25 propriedades para avaliar 
a influencia de sombreamento, variedades, historico e tratamentos 

sobre a doen~a. Levantamentos mais gerais foram feitos em 35 

propriedades sobre produ~ao, atraves de entrevistas. 

7) A produtividade das pastagens e baixa e, em muitos casos, 
parece estar relacionada a fertilidade do solo. 

8) Os dados das imagens do satelite LANDSAT revelam aumentos de 

forma fortemente exponenciais nas areas desmatadas nos Estados de 

Rondonia, Mato Grosso e Acre, no periodo 1975-1980. Entre as 9 

unidades federativas da Amazonia legal, apenas Goias apresenta 

alguma indica~ao de uma leve diminui~ao na taxa de aumento das areas 
desmatadas. Dados de Rondonia do ano 1983, segundo mapas elaborados 

pelo IBDF, indicam que o desmatamento continuou a urn ritmo mais 
acelerado do que o linear ate aquele ano. A area desmatada acumulada 



aumentou de 3,1% a 5,74% da superficie total em apenas 3 anos (1980-

1983. Estes dados se referem a epoca anterior ao asfaltamento da 

rodovia Marechal Rondon (BR 364), que provocou mais migra~ao para a 

area desde setembro de 1984. 

LEGENDAS DAS FIGURAS 

Fig. 1 - Capacidade desuporte (K) determinada a partir de urn 

gradiente de probabilidade de fracasso do colono aumentando com a 

densidade populacional humana. Probabilidades de fracasso sao 

aquelas que seriam sustentaveis durante urn longo periodo de tempo 

sob presun~oes apropriadas. Observa-se que esta curva hipotetica 

levanta a densidades baixas devido a falta de infra-estrutura e 

outros benef1cios da sociedade. A capacidade de suporte (k) 

corresponde ao ponto onde o aumento nas probabilidades de fracasso 

devido ao aumento da densidade resulta em taxas superiores a 
probabilidade maxima aceitavel de fracasso do colono (P). 

Fig. 2 - Diagrama de al~as causais simplificada do programa 

KPROGZ. 

Fig. 3 Diagrama de al~as causais do KPROGZ. 

Fig. 4 - Desmatamento em urn grupo de lotes, cada urn ocupado 

durante 10 anos por urn unico dono (Ouro Preto do Oeste- Rondonia). 

Fig. 5 - Efeito nas taxas de desmatamento devido a substitui~ao 

dos colonos antigos por recem-chegados em Rondonia. 
Fig. 6 - Efeito do uso intencionado da terra nas escolhas de 

areas para prepara~ao para agricultura em Rondonia. 

Fig. 7 - Distribui~ao de frequencia das areas desmatadas por 

colonos recem-chegados (compradores de lotes) em Ouro Preto do 

Oeste-Rondonia. 
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Figura 4 
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Figura 6 

Efeito do uso da terra pretendido na escolha de 'reas para cone 
(Ouro Prato do Onte- Rond6nia) 
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Figura 7 
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