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Dinâmicas de ocupação da Amazônia
1ª Fase:
 Migrações de todo Brasil
 Grandes investimentos federais: mineral e rodovias
 Alteração conectividade
 Pequenos e grandes produtores
 Planejamento de ocupação: Pólos
2ª Fase:
 Crise fiscal dos anos 80: abandono planos federais
 Frentes de ocupação por grandes investidores
 Anos 90: movimentos migratórios intra-regionais no
sentido rural-urbano

Florestas de Várzea
 Lei: A várzea amazônica é de propriedade do governo
federal: os moradores não têm títulos legais das terras
que ocupam
 Gestão informais: direitos de propriedade são
reconhecidos pelos moradores da várzea

Baixo Amazonas:
 Propriedades individuais
 Mercado regional de terra

 Casas situadas ao longo do rio,
 Pequenos e grandes agricultores

Baixo Amazonas:

 Fonte: McGrath et al. 1993

 Atividades econômicas ligadas ao ciclo de inundação
 Atividades complementares
 Atividades agrícolas e criação – baixa
 Pesca em lagos de várzea durante todo o ano

Baixo Amazonas:

 Importância da pecuária
 Indicador da renda familiar e da capacidade de
investimento
Conflitos:
 Agricultura contribui para o desmatamento
 Habitat para os peixes
 Pecuária : invasão do gado em áreas agrícolas

Santarém – PA
Aposentadoria
Assalariados
ou seguro
desemprego

Fonte: Almeida, 2004

 259 famílias da várzea
 70% várias atividades

Pecuária:
Acúmulo de
capital

 Subsistência das famílias
 A agricultura: renda para investir em outras atividades

Ocupação e Desmatamento
 Mecanismo de posse da terra
 Desmatamento pode ser evitado
 Agricultura intinerante
 População rural: áreas em processo de expansão no
fronteira agrícola
 Controle do desmatamento em terras firmes
 Migração da atividade pecuária

Densidade demográfica x Desmatamento
 Aumento do contingente populacional na Amazônia

Mudança do
uso da terra
 Determinantes do desmatamento: crescimento da
população e mudanças de cobertura da terra

Dados altamente
agregados

Dados desagregados
 Nível regional – mudanças de uso e cobertura
 Conjunto de variáveis: perfil da população
 Escolaridade, sexo, idade, a distribuição e densidade,
a atividades econômicas desenvolvidas, distribuição
elétrica e renda familiar

A pressão da densidade demográfica deixa de ser
vista como o principal fator determinante de
problemas ambientais!

Dados Censo agregados

 Municípios ou setores censitários

 A heterogeneidade ambiental e de ocupação humana
não obedece a limites administrativos e aos limites
operacionais das unidades de coleta do censo
demográfico
 Perda de informações
 Baixa precisão do entendimento das relações entre
população, espaço e ambiente

Soluções
 Refinamento da caracterização
 Escolha adequada das variáveis
 Estudos de desmatamento
Dados do Censo: Indicadores demográficos de
responsáveis
Dados cobertura da terra: Sensoriamento remoto,
define limites, caracterização do ambiente
Dados do Cadastro Nacional de Endereços para Fins
Estatísticos - CNEFE: Endereços todos os setores
censitários do País – seleção de amostras de interesse
* Domicílios rurais: coordenadas geográficas

CNEFE (Censo 2010)
 Urbano ou rural:
 Domicílio particular permanente ocupado;
 Domicílio particular permanente fechado;
 Domicilio particular permanente de uso ocasional;
 Domicílio particular permanente vago;
 Domicilio particular improvisado ocupado;
 Domicílio coletivo com morador;
 Domicílio coletivo sem morador;
 Estabelecimento agropecuário;
 Estabelecimento de ensino;
 Estabelecimento de saúde;
 Estabelecimento de outras finalidades; e
 Edificação em construção.

Santarém – PA

 Floresta de várzea na
porção setentrional

Fonte: Almeida, 2004

 Inundações do rio
Amazonas e
afluentes
 4,29% do espaço
municipal

 260 comunidades

Perspectivas: Graus de perturbação antrópica
 Mudanças na configuração original de uma paisagem

Padrões de desmatamento

 O entendimento da heterogeneidade das paisagens é
fundamental: Padrões
elaboração
metodologias a nível
de de
queimada
regional

Padrões de ocupação

 Base para Perfil
políticas
governamentais
dessas
ocupações:e ampliar a
presença do Estado: desenvolvimento socio-ambiental

desigualdades sociais – grandes e
produtores
 CNEFE: ajudarpequenos
as prefeituras,
secretarias estaduais e
municipais a tomar medidas pontuais e até mesmo
emergenciais
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