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Al!STilACT. Stochastic modtling c111J liuman can-ying capacíty esttmation: a rool for devetopment.pkmning. in 
Ama::onia. Human ca!T}'ing capacity u best approached a, a gradiente of inereaslng probabiüry of individual 
failure to meet specifled crítcria, "'Ítr. íncreasing populatíons densil)· "'lthin a defined rang of dens11ie, aod 
subject to sppropríate assumptions depending on the system and estlrnation technique employed. C"arzying 
capacity is lhe popula ticn I ímit beyond .,. hich pro babílíty of failure, calculated o ver a sustained period, exceeds 
a rnaximurn acceptable levei. Strnulancn modcüng ls a powerful tool In e snrnaur-g and studying cuzyíng capacíry 
.:llld the íactors tl1al influence it. Stochavnc features of tropical agroecosystem,s are erpeciãlly ímportant. as 
íllcstrated by a model de;\elcp:::l.l Ior esti;'llatmg carrying c1pacit)' ln Br3,zil'1 Transcmazcn higf.v,ay colonízation 
area. Future -:Af1;•lng .:ap.?city rcse arcn shou!d stnve both to strengthen !he thcoretical b.1.~1s of carryinJ capacity 
e~t·mau-1 and to rn ake rhcse esttmates fato prac rical tools for devalcpment planners. C.Jrryíng capacizy, \\-ith its. 
emphas's on susraínable production and inclf;1d1..al consurnpnon levels, provídes a valuable focus for shaping 
development g<>sl ,, includir.g colonization, land tenure, and pop,,\etion policies. 

RFSl~10. A melhor abordagem para \"ii~:lizar a capacidade de suporte humano é cm termos de um p-a~ente 
de cresconre probabihdarle de fracasse do indi";Íduo em alcançar cnténos especúlcos na medida em que auine:ua 
a densidade populacional dentro de um '410 definido de densidades e suj~ito a suposições apropriadas dependen 
do do ,i1tcrn• e dos técnícas emprega.Ja< na realização das e<tímatr,a,, A capacidade de suporte é o !imite da 
população, ap6, o qual a probabihdade do fracasse, calculaüa sobre um prn'odo (<U~tentad.i), excede ao nível 
ro~imo ac~itávtl. M odelos sll'!1ufad~ rlõ ~,;tr".1mc~tos poCe;ro~s ~Q ,e estimar e estudar .a ca:pacldade de supor,, 
re e Õ.. fatorei Que a inflt.i~nct.t."'n. o'saoipecto,·e5tocútkü1 de ~sro.!~c~ih:::m.J.! trf)p:.:-~s ~Ó c.s~d..1.-;:z~nt.! ín.por 
tantos, como rlustra.lo por um modelo desenvolvido para esnrnar ,3 capacicade de· suporte na irea·dc colonuação' 
da rodo na Tranvamazônica, P,;5quisa.s fururas sobre a cspaeidade de suporte devem empenhar-se tanto em forta 
lecer as t,a~e,i: teôncas de suas estima uvas, corno em fazer com que .estis csti."Tlatr. ilS se 1or.1e~ i:HtrJmcntM prá 
ucos para p'anejadore ~ de descnvo; vinien lO .• A capacidade de .SU.põr...e~ com sua ênfase C'Ti1 pmduçâo s:.u.:.ent3da. e 
ní·11::s de consumo lndivíáual, e um ínstrurnerno valioso para fo.anulár ob~t,vos de' desenvofvimento, im;lusr,,! 
p,:i,litiç •• sobee ooloniuçfo. po,se d• lena. popubç'õo. . 
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CAPACIDADE Dt SUPORTE NO 
PLANEJAMENTO DO DESENVOL'VIMENTO 
AMAZôNIC02 

/. 

ser tratados na avaliação da capacidade de suporte, 
como deveria ser em todos os planos de desenvolvi· 
menta. A paisagem pode ser vista como uma malha 
de áreas para a qual diferentes padrões de quallda- 

O termo capacidade de suporte humano refere-se de ambiental se aplicam (32, 41). Definir tais pa 
ao tamanho máximo de uma população humana drões e os limites das díferentes zonas, como a de 
que pode ser suportada indefinidamente em uma_ marcação das diferentes classes de parques e reser 
dada área. com um padrão de vida aceitável, sem vas definidas pelo governo brasileiro. é uma priori· 
degradação do ambiente, dadas suposições com re- dade urgente que advém naturalmente da conside 
lação ã tecnologia de exploração de recursos, pa- ração da capacidade de suporte humano. Ao se ig· 
drões de consumo e os critérios de definição-para- "norar a capacidade de suporteno plnncjam~n_!g,-: 
um padrão de vida aceitável e degradação ambien- pode-se esperar consequências severas em termo~~. 
tal. As suposições associadas ao cálculo da capací- de sofrimento; que é o lado humano das estatisti 
dade de suporte têm sido as maiores lírmtações às cas sobre padrões de vida e distribuição de renda, e 
tentativas de fazer cálculos confiáveis, e, portanto, do sacrifício de outros objetivos, tais como as 
relaxar as suposições mais restritivas é um passo · áreas designadas para preservação de habitats natu 
importante para se chegar a conclusões úteis. Jun- - rais, tribos indígenas e assim por diante. 
to à necessidade de melhorar a teoria. existe uma O planejamento de desenvolvimento é normal 
urgência especial nó problema enfrestado pelos mente percebido como um processo de otirruza 
seres humanos que agora moram ou logo morarão ção, frequentemente medido como o produto na 
em um ambiente 'degradado. depois de ultrapassa· cional bruto (PNB), altamente inapropriado por 
da a capacidade: de suporte. várias razões, sendo rnaxímízada na função objeti- 

A capacída'de de suporte provê uma estrutura va do problema de otímízação". São necessãrias 
ideal para examinar e organizar os objetivos de de· · medidas que reflitam o bem-estar público melhor 
senvolvímento, O uso da avaliação da capacidade do que o PNB, cuja inclusão de poluiçãc. anua 

. de suporte para sustentabilidade é altamente apro- mentos e mujtos outros "males" entre os "bens e 
· príada, mas, infelizmente, muitás vezes faltii nas serviços" medidos, além de não levar em conta a 
considerações sobre o desenvolvimento (léL A distribuição do produto dentro da populaçtc 'J 
questão de padrt.es de vida adequados deve ser tra- provável que haja strmlandade entre as medrdas'ue 
tada no cálculo da capacidade de suporte, assim consumo per capita usadas na estimauva da capaci 
como a questão de -a quem estes padrões se apli- dade-de suporte e medidas apropríadus do bem-es 
cam. A distribuíção de renda tem um elo coma tar para qualquer mdlce.a ser maximizado em uma 
capacidade de suporte e (130 pode ser deixada fora · função obj~tiva4, 'mas a capactdade de suporte em 
do planejamento de desenvolvimento. Padrões para si não é urn.fndice apropriado z ser maximizado. 
degradação ambiental perrnissfveis devem também À capacidade. de suporte deve ser incluída como 

uma dás restrições (dentro dzs quais qualquer oti 
m,izas;io seria feita)5• A 'capacidade de suporte é 

-.'-.<' 
e..,; 

2 O projeto de es1im,1ti•• de capacidade de suportede 
agroeto~fitc:ma, amazónicos, sobre o qual a "maicna 
das declarações fci11s nest:í pu hlicação são haseaoas, 
tem recebido suporte An:t11c-elro, durante os Ú1h:Q101 
ante anos, d,:: fn\tlruÍc. for Pnvironmcntal QuJ.lil~ 3: Parfrculcrmente verdadeiro no B1ai.U, onde o "mãa- 
UE(J), Programa do Trópico tm1,lo lPTU) do Con· grc" cconêmlcc do fiual dJ d~r.J..IJ de l 9S0 e início 

. sdho_ S~c:i-".>r..:U de Dcscnvolvrmcnto (ic..i:i1_if'ii.:"o e Tec- de 1970 foi baseado apenas em a .•. mcmos dramáticos 
• t,.ológ.ico -(CSPq> '. ~::n,onal Sciencc Foundatlon oc P!\'.'8 O. bern-cvar doe nordcsttnos pobres c31) e 
(~~F: (;s-.12869), Resovrccsfor tlle Futare '(Rff), ·' gn,pos mdígcnas (9) não melhorou. 
B>nc~ lnteni&cional do Dcsenvolvímento , (BID), • · • , • · , , 
ln~tiblto Nacional de Pesquisa da Amàzõnia ClN~t,,) . 4. _Ou inve~cntc, P:"ª mmumzar (ndrccs quc refletem 
~ o compónente Citncia e TocnolC1'gia. do Projeto ... ·. ·• falta ~e nens considerados. 
Polonoroeste. Nenhuma das oplníêes expressas sãÓ ,S.. Os obj~tivÕ-s e suposições diferentes de modelos de 
rcspons.abilid.14 ~..as Ol!anlz.1:çõc:; que têm flnanci:a- ot:n-,:iaç-ão e· sfs~ma~ 5'f)dafa faxcm a aplicação de 
do o projeto. nem dcs mU::01 ind:Víduo~ que con'lfi-. 1érnka1 de ot:mi?.1-,;ão .. ,..inadcqu.ada, Ver a1 cnticas 
bujram genero.samerlte com comentãnos e sugestões. de NRill (40) Sobre os eJfl)rçoi de ,otimitar o modelo 
Todos o, erros sio ·de mi~ha responsabilidade. WORLD2 de F~rr~~e,:(27/. 

,... .•.. - .• ,~•e:•-,•-:..:-.•• ---,...--y- -• ---._._......,_,..__.....,.,..__.,_-..,.._·~----·-~-- ------ ....• -..-...,.,--,;,,..,.,,,-..,. -·------~---,.,.--,--·· ~ . 
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'apenas uma de várias e necessárias restrições ao de· 
Scnvolvimento sustentável. 

Vejo o dcsc11volv1m~nto sustentável requerendo 
pelo menos cinco condições. designando antes as 
reservas onde tais desenvolvimentos são excluídos. 
Primeiro, a população humana deve ser mantida· 
aquém da capacidade suporte -sustentãvel. Segun 
do. os agroecossistemas empregados devem ser · 
agronomicarí1en1e sustentáveis a níveis de retomo 
~d,'<JU~jos !110 inclui uma demanda müuma de 
recursos não renovávei;, demanda restrita de recur 
sos rennv.\vçis que .possibilite regeneração e baixo 
risco de fracasso (aceitável) causado por problemas 
tais corno ataques de insetos ou doenças, falhas 
tecnológic.is ou flutuações de mercado. Terceiro, 
os agroecossí~1emas devem ser socialmente susten- 
1:i\·ei,, não contendo as sementes de sua própria 
des•n11ç~n ~J forma de injt.stip social. confiança 
ern rcgulJm~r.tos mexequivcrs e outros Quarto, 
cm adição ao seu efeito m sus:entabilídad~ social, 
um limite de concentração de terras deve ser apli 
cado para evitar probabilidades inaceitavelmente 
altas, de não satisfazer padrões de vida mínimos. 
Quinto. deve haver um hrI)ite para consumo total, 

, tal hnúte p,esum1ve\mente sendo atingido em par 
te por restring.r o consumo rnáximo. 

~~uJ~,1os de s1nu.:;1{io ê.i capacidade de suporte 
podenam ter um papel útil em guiar o desenvolví 
rnen to cm direções a estas condições, tanto pela 
avali~Xo de valores para a capacidade de suporte 
em s: qu.mto p~h papel dos modelos em indicar 
os rarimctrDs chaves do sistema, em oferecer urna 
estrutura pata novas inforr.13.ções e através de OU· 
tras vanugens de modelos de simubção em geral 
Embota a percepção de outros problemas. tal co 
mo o aumento da produção agrícola, possa ser ob 
tida atr avés destes esforços, é essencial que não se 
perca de vista os objetivos do modelo· capacidade 
Je suporte, imphcando ern cquilibno sustentável 
entre produção e população. 

Avaluções da capacidade de suporte devem ser 
encorajadas comu parte de um processo M plane· 
jlmento para todos os novos projetos de coloniza 
ção. Informações através de levanr.m1entos seriam 
necessánas plra cada área. junto a informações so 
bre a compos.ção espc rada da população e tecno 
logra dos colonos a serem ínstala.ios. Maiores chan 
ces de evitar níveis ínaceuãveis de fracassodos co 
lonos e degr~dJ-j:lO ambiental justificam este esfor 
;;o adicional. Inforrnações sobre a capaddade de 
s_uporte devem levar a escolhas mais sapientes de 

.•.• 1 •..•... _.t-,,,, •.. ,hl."'k-~--- --· 
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tipos de projetos a serem aprovados. Tais esfudos 
encorajcriam o exame de rnotivos fundamentais · 
para programas de coloruzaçãn, tanto quanto 11135 
conseqüência$ a longo prazo. Finalmente, o reco 
nhec.mento dos limites implícitos na capacidade 
de suporte levariam 'a uma percepção maior de 
que colonízação, apenas, não pode resolver os pro 
blemas sociais e económicos normalmente decla 
rados como objetivos primários dos· programas. A$ 
raízes destes problemas cm distribuição altamente· 
desigual de posse de terra e crescuncnto exponen 
cial de população devem ser encarados. 

O princípio mais básico do conceito de capaci 
dade de suporte, ou seja, de que recursos são finí-, 
tos, não tem sido aceito, ainda, por muitos no Bra 
sil e em outros lugares, apesar do reconhecimento 
destes limites estar, muito vagarosamente, aumen 
tando A Amazônia é a região onde a ilusão de re 
cursos infinitos é mais forte, devido à vastidão das 
florestas remanescentes rel ativas ã perspectiva de 
qualquer observador individual e do ainda pode 
roso mito dos eldorados escondidos em toda 
parte, 

Ao estudar a capacidade de suporte, fica bem 
claro que o potencial agrícola de cada hectare na 
Amazõni a é limitado. Sem considerar a que nível 
a produção agrícola se torna limitada, o tamanho 
finito da região implica na capacidade limitada da 
Amazônia como panacéiá para os problemas na 
cionais que crescem exponencialmente. Purarnen- · 
te como ilustração, se alguém fizer a suposição, al 
tamente rmprové ·,[. de que a área total de cinco 
milhões de quilômetros quadrados da Amazônia 
legal brasileira fosse dividida, equitativamente, em 
lotes de 100 hectares ( 1 km 1 ), como fol feita n· , 
áreas de colonização da rodo vi~ T ransarnazõníca, 
apenas 5 milhões de famílias, ou por volta de 25 
milhões de pessoas, & 5 pessoas/familia, encheriam 
toda a re;jão. Isto representa um pouco menos '.-J.Ue 
o crescimento de 8 anos na população brasileira de 
119 mi'hões, em 1980, aumentando à taxa atual 
de ~.4'.""· ao ano, Cuidadosas ajustamentos dos ta 
manhos dos lotes para encaixar com a capacidade 
de suporte alteraria tal cálculo e traria os muitos 
benefícios de tais esumatlvas. mencionadas ante 
ríormente: porém, as irn plicaçOes de recursos tini-'. 
tos da terra para a políuca populacional 530 evi 
dentes mesmo sem tais estudos. O relacionamento 
er.,.e tamanho da população, dísmbmção de pos 
sê de terra e lím haçoes de produçzo de agroecossis'. 
,emas 5?Stentáveis fonnam um sistema interligado 

. . 
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, om implicações para qualquer objetivo de desen 
volvimento a longo prazo. A estimativa da capací 
dade de suporte, através dernodelos de símulaçãc 
estocástica, é um instrumento valioso para alcançar 
tais objetivos. 

ABORDAGEM PROBABIUSTICA A 
CAPAODADE DE SUPORTE HUMANO 

Quaisquer planos para ~vitar que a capacidade 
de suporte seja ultrapassada seriam improváveis 
de serem feitos e menos aptos a'terern sucesso sem 
estimativas confiáveis da capacidade ;!· suporte 
sustentável. Estudos sobre a capacidade de suporte 
estão assim vinculados aos destinos daqueles que 
serão obrigados a viver com as consequências futu 
ras da presente corrida para converter as áreas re 
manescentes de ecossistemas naturais em agroecos 
sistemas pouco compreendidos e, menos ainda, 
coo trolados. 

Uma das príncipaís limitações das tentativas 
passadas de estimar a capacidade de suporte vem 
sendo a suposição de que processos relevantes são 
determínísticos, ou tendo resultados definidos. da· 
das as condições iniciais. Normalmente, valores 
médros para os parâmetros relevantes são usados: 
por exemplo, para calcular a população sustentá 
vel para um sistema de agricultura itinerante, da 
dos os tempos especificados de cultivo e descanso 
da terra e valores médios, para produções agrícolas 
por área, consumo e necessidades nutricionals''. A 
variabilidade nestes parâmetros e em vários fatores 
ecológicos e sociais dos quais estes são derivados é, 
em si, um fator importante em restringir a capaci 
dade de suporte. A agricultura tropical é geralmen 
te caracterizada por safras que variam grandemente 

. de um ano para outro e entre propriedades indivi- 
duais em qualquer dado ano. Até quando as mé 
dias das safras são razoavelmente altas, muitos ln 
divíduos fracassarão em atingir o padrão mínimo 
de consumo. Pode-se esperar que a probabilidade 
de um agricultor fracassar em atingir estes padrões 

6. Por exemplo, as fórmulas de capacidade de agricultu, 
ra mígratôna, alge'tric,,mentc intercambiáveis, prOJC· 
tadas por Allan O). Conld in (8), Carneiro (6 ), Gou 
rou {28) e Fearnside (13). Ver a ,.,,.;,ão de Faechern 
( 10) e dis,,u<são da e-·olução e críticas do conceito 
em Fearnside (23). 
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aumente com a densidade populacional, em algu 
mas faixas de valores de densidade, dentro da qual 
a produção agrícola falha em acompanhar o +resci 
mento da população e os efeitos da pupulaçno snll 
manifestados na degn :~u Ji.1 ambiente, iu1..,~1.,r,.,ivc: · 
da base de recurso agrícola. Em densidades muito 
baixas, o resultado oposto resultaria em probabí 
lidades de fracasso, devido a uma espécie de "efei 
to de Allec'": o padrão comum a 111111[,Ls cspfr1e.~ 

de organismos por onde aptidão é reduzida a densí 
dades abaixo de um 11ívd mínuno c1 ílirn.' Com o 
aumento da densidade populacional, a '·'lbabilícla: 
de de fracasso cairia de um valor perto de l ,O (in 
dicando fracasso corto) a um nível mui to menor e, 
eventualmente, aumentaria até aproximar-se de l ,O 
quando chegar a uma densidade alta. Capacidade 
de suporte é melhor definida operacionalmente em 
termos de tal gradiente de probabil.dade de fracas-. 
so índívrdual, ou "fracasso de colono" para as fa 
lhas a nível de familia utilizadas cm modelos de 
senvolvidos para a rodovia Transernazõnica (23). 
Pro habilidades de fracasso representam as propor 
ções de colonos com consumo abaixo de níveis 
específicos ou em lotes nos quais quaisquer crité 
rios de qualidade ambiental não são alcançados, 
quando uma população simulada habita uma área 
durante um longo período de anos. 

A capacidade de suporte é calculada como a 
densidade de população correspondente à prob •• - 
bíhdade de fracasso máximo aceitável, um valor 
que pode ser fixado pelo usuário do modelo, por 
exemplo de acordo com os objeuvos dos pla 
nejadores, ou com percepções da população agrí 
cola em questão. dependendo do propósito da 
estimativa da capacidade de suporte. 

O propósito da estimativa da capacidade de 
suporte, como em qualquer campo de empenho 
intelectual, é o fator primário dando forma ao ca 
minho usado em estimar e selecionar partes com 
ponentes a serem incluídas no estudo. A impor· 
tância da vanabilidade para os sistemas de agri 
cultura tropical e a perspectiva humana de padrões 
de vida cm termos do consumidores individuais, 
em vez de estatísticas agregadas, apontam para 
modelos estocásticos como um caminho apropria 
do para muitos estudos de capacidade de suporte 
humano, tanto nonnativos quanto explanatôríos, 
Modelos estocásticos permitem a possibilidade de 
mais de um resultado, mudança em estados sendo 
descritas por probabilid' 'es menores que 1,0. O 
comportamento dos mo'c~Jos será probabilístico. 

---------· 
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. MODELAGEM ESTOCÁSllCA DE 
ECOSSISTEMAS HUMANOS . 

Um modelo é uma "formulação que imita um 
fenômeno real, por meio do qual predições podem. 
ser feitas" (42: 6). Em outraspalavras, é ,um aná 
logo do sistema real utilizado para invesügã-lo sob 
diferentes circunstâncias. Os modelos podem ser 
de dí1,·r~"' típcl1, dnde "modelos mentais" utili 
zudos dranamente por todos para julgar o resulta 
do flnal de interações sociais e outras. até modelos 
físicos, que representam um sistema de forma con 
creta que possa ser manipulada e visual ízada em es 
cala humana, até modelos matemáticos ou analíti 
cos repretcntando um sistema por um conjunto de 
equações. :,k,dclos analiucos, tais corno as equa 
ções exponenciais e logísticas. para descrever cres 
dm:.·nt<..l p,J.pub:.:•, -nal t.:n~ :~ vanr.igcrn, pa:.! munes 
propósitos, de dar resultados quanutativos: mas a 
matemática atual é capaz apenas de sumariar os 
pro.:essos ec ológícos mais rudimentares desta ma 
neira, muitas vezes somente após deixar de fora 
munes aspectos relevantes dos sistemas sob estu 
ao, devido à dificuldade de representação. Isto é 

· parncularmenre verdadeiro quarüo aos aspectos , 
estocasticos. 

Modelos nunca imitam sistemas inteiros. mas 
apenas fazem aproximação do comportamento de 
certos aspectos dos mesmos. Srmpliflcações rnassi 
vas r1J construção de qualquer modero íinuta t re 
mcndamcnte o raio de resultados. mas têm varua .. 
gens. pois faciiltam a interpretacão de resultados 
a baixos custos, equilibrando contra a perda de 
realismo das partes omitidas. A escolha de elemen 
tos e relacionamentos a serem incluídos em um 
modelo deve ser guiada pela Importância dos dife 
ren tes elementos quanto aos aspectos do compor 
ramcnro do sistema ern estudo: o propósito do 
modelo e os papéis dos componentes devem ser 
sempre as considerações mais ünportanres. ao in 
vés da facilidade de coleta de dados ou de inclusão 
em um tipo espectflco de modelo preexistente. Dis 
torções nos relacionamentos do sistema para um 
modelo dísponível conveniente são conhecidos co 
mo "a cama de Procrusto", baseado no gigante mí 
tico de Anca que esticava ou desmembrava viajan 
tes hospedados no seu albergue. para que· estes 
coubessem em uma carna de ferro. Uma das mais 
simples simplificações feitas nos modelos é despre 
zar efeitos eaoeãsncos, presumindo que relaciona- 
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mentos matemáticas· determinísticos representem 
adequadamente o comportamento dé um sistema· 
real. O nível de exame é um fator chave para julgar 
se este tipo de símpltficaçãc é justificável, já que é 

característico dos sistemas em geral, nos quais, 9e 
subdivididos o suficiente, os elementos de interesse 
eventualmente se tomam estocásticos (30, p. 300). 
Modelos estocãsttcos e de terrninjjjicos não sxo 
mutuamente exeíusrvos, ambos os tipos podem ser 
apropnndos p;ira um dado problema (-l4}. Cnmo 
hmitaçocs pragmãtícas impostas por custo e drspo 
nibilidade de memória de computador continuam 
a díminurr, aspectos estocãsticcs certamente ga 
nharão maior proeminência em modelos ecológí-. 
COS, 

Simulação é agora um uso comum de modelos 
de ecossistemas, ambos determinísticos e estoeãsti 
cry;/_ Às simulações falta a elegância das soluções 
analíticas, m.J.s têm grande vantagem na facr.idade 
de construção e Ilcxibihdade de represen tapo de 
fenômenos mais complexos. Uma simulação é o 
uso de um modelo para, prover soluções empfricas 
às equações inclusas, pars obter informações sobre 
a resposta do modelo a conjuntos específicos de 
parâmetros de e ntrada: experiências podem ser rea 
lizadas através de manipulação do modelo de sírnu 
lação em vez dos sistema real em si Computadores 
fizeram deste cammho uma solução barata e práti 
ca para pesquisadores de vários campos, mcluin do 
a estimativa da capacidade de suporte. 

Os modelos de simulação apresentam vantagens 
distinta, pr,n uso -, · elos pesquisadores e planejado 
res, As simulações são quanutanvas e rápidas. Elas' 
também são repetíveis. aumentando as chances de 
que erros na estrurura do modelo ou dos parãme- · 
tros de entrada sejam descobertos e retificados tan 
to pelo pesquisador quanto pela comunidade cien 
tífica êomo um todo. Simulações tem a vantagem 
adicional, especialmente sobre argumento; verbcís 
baseados em modelos mentais. de impor uma cena 
disciplina sobre o pesquisador ao forçar considera 
ções de todos os componentes e relacionamentos 
funcionais incluídos no modelo. A necessidade de 
medidas quantitativas de todos os elementos f~ 
com que seja mais difícil omitir O\I camuflar ver- 

7. v~r a, o;,.egumtc, di~cu'\~s da C\'Ô?uç3o e antcccden 
r;:, intcle.:tu,i, de !"ód•l"!;cm Wrn (4 7). Plitcn f43), 
l..L.. ~icado"' uai. (·35, ?· 3-~61. !nnts (30). e ob 
servação dos. compiladorc.t em Shuprl .lO"Ncill 
,!45). 
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oalmente partes fracas de um argumento, tanto ao 
pensar cuidadosamente sobre a formulação origi 
>1al quanto cm apresentações subseqüentes, Simu 
lação pode produzir informações sobre situações 
hipotéticas que, se investigadas através de experi 
mentos em sistemas reais, seriam impraticáveis de 
vido à excessiva necessidade de tempo e outros re 
cursos, ou por razões fticas e outras. Estudos en 
volvendo sociedades humanas sao, particularmen 
. te, mal adapta,Jr1~ a experimentes trudiclonais ma 
nípulatívos, fazendo da simulação uma escolha 
altamente vantajosa. · 

Modelos de simulação também têm grande utí 
Iidade como uma armação para ínterpre.ar novas 
informações, podendo ser alterados e expandidos 
para refletir mudanças, tais como decisões de polí 
ticas governamentais ou inclusão de novos compo 
nentes e melhores medidas de parâmetros e relacto 
narncn tos funcíonaís, A revisã o de rcsu lta dos para 
.efletír a nova informação é muito mais fácil, rápi 

. Ja e confiável do que IJO caso de outros métodos. 
Finalmen te, a construção de modelos de sirnu 

lação força um exame de perto dos motivos da mo 
delagem, sendo que o objetivo básico de qualquer 
esforço de modelagem é, ou deveria ser, o critério 
prímãrio para as muitas escolhas que pesquisadores 
devem fazer, tanto em catar as informações para 
inclusão como em alocação do esforço de aquisi 
ção de dados e de modelagem: Apesar deste Ideal 
frequentemente não ser alcançado por práticas in 
dividuais, há necessidade de dar consideração aos 
objetivos de pesquisa muitas vezes durante o curso 
do projeto de modelagem, para ajudar a focalizar 
a atenção na validade destes objetivos, assim como 
na metodologia usada para atingi-los. 

O uso de modelos de simulação tem vantagens 
especiais no planejamento do desenvolvimento. 
Uma vantagem primária está em forçar planejado 
res a encontrar Implicações das estratégias de de 
senvolvírnento defendidas, já que os resultados de 
simulaçôes contem, caracteristicamente, projeções 
das tendências futuras das variáveis de estado, das 
políticas e condições especificadas. Projeções deste 
tipo ajudam a aumentar o horizonte de tempo do 
planejador, desencorajando a tendência prevalecen- 
te de considerar apenas o equílfbrio de custo e be- a. 
nefícios a curto praso nas decisões de planeja 
mento. 

A modelagem de simulação coloca as recornen 
dações de planejamento numa forma na qual qual 
quer refutaçl!o deve ser cuidadosamente considera- 

. { 
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da. Recomendações não estão sujeitas a uma rejei 
ção causal tanto quanto opiniões espaldad ts ape,. 
nas por argumentos verbais, por duas razões: pri 
rneira;- •• ~V.u.:il1ução "'"~.~nd~l:~ trcncfcrmà cp~-· 
níões em declarações testáveis - se alguém não 
concorda, o modelo pode ser alterado e serem ob 
tidas conseqüências da formulação alternativa; se 
gunda, a modelagem deve ser baseada numa se 
qüêncía lógica de argumen ração. Cada resultado 
individual rcprcscntu urna corrente ,!,· .1r1;1rnadr,~ 
dedutivos para os quais se aplicam as • ,"'TOS do ~i; 
logismo clássico: se a estrutura do moceto é (logí 
carnente) válida8, e se a informação incorporada 
no modelo de seus parâmetros de entrada também 
correspondem à realidade, então a conclusão deve 
ser aceita como verdadeira. O argumento não po 
de ser 'com a frase "Eu aceito seus modelos e seus 
dados, mas na-o suas conclusões". Se a conclusão · 
deve ser rejertada, então alguma falha .: ou na ló 
gica do argumento, ou na verdade de suas premis 
sas - deve ser encontrada(26: 102). E importante 
notar que o uso de resultados simulados indivi 
duais para obter conclusões é um processo mdutí 
vo que, apesar de faltar o rigor das porções dedu 
tivas do processo, pode ser feito obedecendo aos 
mesmos padrões, como normalmente aplicado em 
tais conclusões na ciência. Estimativa dos parâ 
metros de entrada e decisões com relação ã estru 
tura do modelo são também, geralmente, baseados 
na indução. 

Muitas decisões de planejamento são feitas nu 
ma atmosfera de objetivos e opiniões conflitantes 
sobre como funcionam os sistema; afetados, J n 
consistências mternas na mente do planejador ou 
tomador de decisões podem muitas vezes levar a 
decisões ineficazes ou, pior ainda, contraprodu ti 
vas. No Brasil, uma longa tradição de manter man 
datos sobrepostos e conflitantes de diferentes ór 
gãos governamentais (5) faz da inconsistência um 
problema especialmente agudo. O processo de 
construção de modelos requer um exame da ".isão 
implicada da estru tura do sistema para fazer o mo 
delo internamente consistente. Urna demonstração 

) ' 
j 

. 'r- 
O tcnno "válido" tem um sentido diferente para ló 
gicos e modeladores. Em ló1oca, um argumento é vá· 
lido· se o raciocínio é corre l:,), independente da "ver .. 
dade'" (correspondência à ,e,hdade) ou não das pre 
missas Modeladores falam. ;. "validar" um modelo 
(7) sígrúJicando verificar a : oneordâneía de aspecto, 
relevantes do modelo com a realidade. 
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clara de que conseqüên :ias resultam de cada con 
junto possível de preceitos iniciais é um processo 
importante em encorajar estratégias de desenvolvi 
mento mais coerentes, com maiores chances de 
atingir os objetivos de desenvolvimento. Visões 
conflitantes do que possa resultar das diferentes 
ações podem ser peneiradas para iden ~ificar aque 
las que seguem como conscqnências lógicas das 
que foram concordadas sobre objetivos e "fatos", 
,\lém d1S10, rl,ulllJ,)~ 11~1> .mtc~;pad11, podem al 
gumas vezes ser descobertos, Forrestcr (27) enfa 
tiza o valor das simulações cm descobrir compor 
tamentos contra-intuitivos potenciais em sistemas, 
conseqüências que seriam, de outra forma, qualí 
lkad1 ~ como impensãveis e enlão não encaradas 
seriamente. AD mesuro tempo, simulação tem sido 
muitas vezes cru.cada como uma perda de esforços 
para s~r:ilmente produzir resultados que confir 
mam a mnnçro. Até em casos onde a intuição é 
confirmada, a modelagem tem a utilidade de per-· 
rrutir o exame do valor das diferentes intuições de 
fendidas por diferentes pessoas, entre outros bene 
fíc;os. Minha própria, talvez falha, intuição não 
tem previsto sempre os resultados obtidos através 
de rninJ,3s simulações _· 

Simulações de computadores tem sido critica 
das como meios de esconder argumento, simpfes 
atrás de uma máscara de ornamentação e comple 
xidade desnecessária: "uma massa stalinlsta de le 
tras maiúsculas agropadlS apertadamente", como 
Berhnski (2. 55) descreve os modelos mundiais de 
Forresrer (::7) e ~!eadows et ai. (34). O uso de 
cornplevidade para esconder, onde quer que exis 
ta, deve ser condenado na modelagem assim como 
em qualquer campo. Intenção de esconder, entre 
tanto, não jaz necessanarnente atrás da comple xi 
dade do modelo. Na mmha opinião, a necessidade 
de menção exp! iclta de cada passo no procedimen 
to de cálculo mam11do por progr2n1ação de com 
putador reduz. era vez de aumentar, a chance de 
dissimulação Programas representam urna ajuda, 
em vez de impedimento ao entendimento de pro 
blemas complexos. 

Existe o perigo.de audiências.não criticas acei 
tarem mui tados simulados não jus ti ficados por 
dados disponíveis para quantificar os parâmetros 
e selecionar urna estrutura de modelo apropriado. 
O dito· "li)(o entra, lixo sai", enfatiza a falta de 
validade de resultados computados não baseados 
em parâmetros reais. 

A rapidez e flexibilidade de modelos dé simula· 
ção fazem com que sejam, potencialmente, a ferra 
menta mais e fe uva para lidar com as mudanças 
freqüentes nas políticas de desenvolvuncnto ofl 
dais. Na Amazônia brasileira, recomendações go 
vernamentais constantemente modificadas signifi 
cam que quase toda política jâ é rejeitada oficial 
mente, antes que possa_ser criticada com base em 
dados, apesar -de. frequentemente, não ser rejeita 
da antt~ de causar mu.1:inça~ .rrnbicntais e sociais 
sigmticauvas. Por exemplo, o programa de coloni 
zação para pequenos produtores baseado no culti 
vo de arroz sequeiro foram desenfatizados (em 
1974), em favor de grandes empresas pecuaristas, 
baseadas em pastagens de capim colonião (Panicum 
maxtmumy, não icruhzado, decorridos apenas 3 
anos da iniciativa da colonização da rodovia Tran 
samazõnica. A recomendação do capim colonião 
não fernhzado, íntrcduzída como _uso "sustentá· 
vel" da terra, erradamente encarada como promo 
tora da qualidade do solo ;:,ara crescimento de pas 
to (11, 12; ver 1 S, 19). foi abandonada em 1977 
em favor de pasto de coloruão fertilizado. Dois 
anos depois, a preferência oficial mudou para o 
capim quicuio da Amazônia (Bractrlana humidico 
la) e, no mesmo ano. novos ioccntivos fiscais fo 
ram interrompidos para pastos na parte da A'lla-' 
zõnia oficialmente classificada como floresta alta. 
Incentivos para pastagens continuam existindo pa 
ra os muitos projetos já aprovados na área da flo 
resta alta, assim como para novos e antigos proje 
tos na grande :í,ea classificada como floresta de 
transição. A diminuição no suporte oficial auvo 
tem, freqüentem~nte, pouco impacto no impulso 
de desenvolvimento já em ação. Pequenos agrí -~ 
tores continuam a chegar à região, especialmente 
em Rondônia, sem o encorajamento do governo. 
Capim coloníão nãn fertilizado contínua a ser plan 
tado corno escolha comum em áreas de floresta de 
terra fome, sendo estas ainda rapidamente c'esrna 
tadas por toda a Am.1Zô nia, O processo de simula 
ção permite rápidas avaliações das conseqüências 
de recomendações propostas e discrepâncias entre 
resultados baseados em julgamentos de pronta apli 
cação sobre todas as mudanças recomendadas e, 
mais provavelmente, cenários com aplicações. 
Idealmente, cursos de ações podenam ser evitados 
antes que planos de desenvolvimento maciços fos 
-sem montados .e se tornassem ações em direções 
• nao sábias. · · 
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O MODELO KPROG2 PARA A RODOVIA 
TRANSAMAZôNICA 

Um modelo de simulação estocástica, KPROG2, 
. tem sido escrito para estimar a capacidade de su 
porte numa área de colonização da rodovia Transa 
mazõnica (!4, 17. 21) O mnrlel~ ~..-,!,•-nAo. n.o.rmi 
tir avaliação de fatores que afetam a cap;acidade de 
suporte em ãre as de agricultura tropical. Especifi 
camente, o mudclo K!'lt(X;2 é pensado para ln· 
vestigar o efeito da variabilidadé nas produções das 
culturas e em fatores que afetam as produções. Co 
mo benefício suplementar ao esforço de modela 
gem, espera-se que a informação obtida seja útil 
para o desenvolvimento de métodos de esthnaríva 

. da capacidade de suporte humano que possam ser 
vir éO!TJO instrumento para O planejamento do de, 
senvolvímen to em áreas tropicais. Para esta finali 
dade, alguns aspectos têm sido incorporados para · 

- relaxar várias suposições restritivas, limitando a 
utilidade das técnicas passadas. O modeio e seus 
dados de entrada são baseados em pesquisa de 
campo, fato considerado mais importante que a 
complexidade e a capacidade de programa. 

O modelo KPROG2 calcula as probabilidades 
de falha do colono necessária para estimar a ca 
pacidade de suporte de acordo com a definição 
operacional da capacidade de suporte, em termos 
de um gradiente de probabilidade de fracasso do 
colono com o aumento da densidade populacio 
nal (dentro da faixa de densidade apropriada}, 
"Fracasso;' são julgados relativos ao gmpo de cri 
térios de consumo e do ambiente, em vez de um só 
fator limitante. O setor populacional do modelo 
pode ser congelado para testar efeitos de diferentes 
densidades populacionais fixas, pela mudança do 
tamanho de lotes dos colonos simulados. Alterna 
tivamente, uma opção pelo setor populacional di 
nâmico permite cue a população simulada mude 
de acordo com os padrões observados ou presumi 
dos. 

Mudanças tecnológicas estão incluídas na forma 
de aumentos (opcionais) de produção das culturas 
esperados de programas agronõrnícos de melhora 
mento genético de sementes, e na forma de mu 
danças nas proporções de colonos adotando dife 
rentes estratégias d~ uso da terra, refletindo padrão 
de mudança observado com a substituição dos co 
lonos (21 ). Os colonos simulados também podem 
aprender a ajustar alocações de culturas de subsís- 

. ' 

1361 

têncía com relação à média e à variância de produ 
ções obtidas na área simulada. 

A qualidade do solo é modelada para_ -~fletir a 
heterogeneidade que caracteriza a rodovia Transa 
mazõmca e muitas , :1..,. .íreas tropicais. 1 auto as 
informações iniciais sobre a qualidade do solo e a 
qualidade do solo quando mudada através dos mui 
t~ possíveis tratamentos agrícolas e de alqueive 
(pousio), ~fo arqnívados scpnrudamentc pura difc 
rentes "pedaços" de terra. Tempos de descanso 
(poustc) <la terra ~JfJ variáveis, d,· ·" orclo com u~ 
práticas observadas, em vez de usa, -~mpos fixos 
que sejam presumidos como adequados para rege 
nerar a qualidade do solo degradado ( a pesa, de tal 
suposição poder ser especificada, se desejada). A 
qualidade variável de queima de roçados de colo 
nos, uma caracterfstica importante na agricultura 
da área, é ligada ao tempo e comportamento de 
desmatamento (25). A erosão também é predita a 
partir do clima, solo, topografia e uso da terra 
(19). Os colonos simulados usam fertilizante e cal 
cária nas duas culturas onde os colonos reais usam 
estes insumos, pimenta-do-reino e cacau (14, 20). 

A5 produções agrícolas são afetadas pelo com 
portamento do colono com respeito a plan tações 
intercaladas; variedade de semente e densidade de 
plantio, assim como por efeitos de doenças vege 
tais, ratos, insetos e outros problemas dependendo 
da cultura específica. A5 colheitas incluídas são 
arroz sequeiro, milho, feijão (Phaseolus), feijão-de 
-corda (Vigna), mandioca-brava. macaxeira, cacau, 
pimenta-ão-reino e pastagens. 

O comportamento econômico do colono simu 
lado reflete estratégias de uso da terra e alocação 
de mão-de-obra que são associados com tipos dis 
tintos de colonos, classificados de acordo com um 
esquema derivado da tipologia de antecedentes de 
colonos disposta por Moran (38). Mão-de-o bra e 
capital limitam o uso da terra díspon ível ao colono 
simulado, razão pela qual os suprimentos de cada 
um são subdivididos por estação (21). Problemas 
de saúde afetam a disponibilidade de mão-de-obra 
familiar e têm sido, algumas vezes, um problema 
severo na rodovia Transamazõnlca. Financiamen 
tos, assim como fontes de renda não agrícolas, su 
plementam a renda monetária proveniente da ven 
da da produção agrícola, e podem ser usados para 
pagamentos de mão-de-obra ou compra de bens 
para consumo ou ínvesumento, Alguns pâra-cho 
ques protegem o colonc ~e fracasso se as colheitas 
forem insuficientes para ·tuprir todas as necessída- 
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ãrea de culturas anuais para pastagens e, em menor 
escala, para culturas perenes. Incluindo mais cultu 
ras e tipos de habitats, assim como outros poderes, 
de posse de terra e efeitos institucionais, também 
aumentariam a generalidade e o realismo. 

~ necessária a construção de uma série de mo 
delas de simulação, a diferentes níveis de detalha 
mente, para responder a outras questões sobre ca 
pacidade de suporte, Modelos mais altamente agre· 
gados devem ser incluídos para simulaç<5es ;Jt-: 
nais. O problema de agregação e complexidade em · 

O programa KPROG 2 representa o ponto ini- modelos deve ser encarado por modeladores traba 
cial de vários melhoramentos possíveis na base .eó- lhando em qualquer campo. Modelos em qualquer 
rica da esnmauva da capacidade de suporte. Muito extremo da série continua de possíveis níveis de 
pode ser feito par3 elaborar os impactos causados agregação, seja o extremo de modelos globais alte 
pelos efeitos sociais. Informação comportamen tJl mente agregados ou o de estudos de casos detalha- 

- mais detalhada sobre decisões relacionadas à venda dos em pequenas áreas, têm utilidade limitada pa..ra 
e abandono dos lo.te; e decisões reprodutivas me· auxiliar decisões práticas de planejai;nento. Maior 
lhorariam o realismo. O papel vital dos valores da progresso deve. ser feito ao preencher as lacunas 
terra e da especulação lmobiiíãria em motivar as nesta série contínua com modelos aos níveis de 
ações do colono necessitam · ser modelados. Uma análises sobre os quais as pessoas, .decidindo, de· 
boa Separação dos processos componentes da mu- vem agir. 
dança social fortalecena o modelo. Modelos mais Muito ainda deve ser feito antes que a estírnatí 
abrangentes devem elaborar as ligações da área va da capacidade de suporte se tome um instru 
agrícola com o setor urbano, assim como os con- mente prático para os planejadores de desenvolvi· 
flitos de posse da terra e forças políticas afetando mento. KPROG2 é apenas 11m começo. Uma redu 
as decisões de política institucional. ção maior nas ex.igências de dados para fazer esti- 

Uma melhor modelagem de decisões incluiria mativas é uma alta prioridade para permitir aplica 
um equílíbno de aversão de riscos com custos de sões, suficientemente rápidas e baratas, em outras 
cportunid-,de em ioc,çao de culturas de subsis- áreas. Até um certo ponto isto pode ser consegui· 
tência e comércio. O programa atual inclui amorte- <lo ao usar dados disponfveis de fontes que não se 
cederes em alocações de subsistência para reduzir [am de campo, ou ao presumir que a informação 
o risco de malogros, mas a varia bilida de ex trema coletada em uma localidade possa ser retida pa!"a 
de produção em algumas culturas é às vezes tão uso em outras áreas semelhantes. Economias de 
significativa que os colonos preferem depender de tais pessoas devem ser avaliadas com relação ã per· 
compras - por exemplo, de feijão - para supr.r as da de confiabilidade. Um segundo caminho para 
necessidades de subsistência destes produtos. O reduzir a necessidade de dados é a sirnplificação 
custo de oportumcade em termos do que poderia de -mojelos, para que menos parâmetros necessi 
ser ganho em um ôadc espaço de terra ao plantar tem ser especrficados. Modelos mais complexos 
uma cultura de valor comercial pode tomar-se SU· fazem um papel de modelos de referência contra 
fletente para induzir o colono a aban_donar o obje- os quais o comportamento relevante de suas con 
ttvo de auto-su f:ciéncia completa. Percepções va·. trapartes mais simples podem ser com paradas. t 
tláveís de nscos e respostas apropriadas podem preciso cuidado em tal processo, já que a robustez 
também ser importantes. se perde com a remoção da estrutura latente do 
é necessâno mais informações quanto ao efeito modelo, ou aquelas partes que desempenham seu 

do solo sobre a produção das culturas, e sobre rnu- . papel. quando variáveis, est.ãÕ fora de !.eUS raios 
danças no solo, pnnc1palmer.te durante o período · de ação normaís. Para dar um exemplo de um 
de alqueíve. Melhor conexão é necessária nBS de- projêto de modelagem determinística bastante co 
cisões simuladas sobre o uso da terra, com a quali- nhecido, o modelo WORLD3 do estudo Limites 
dade do solo e história do local, especialmente as- de crescimento (34, 35) produz resultados em exe 
maneiras em que estes afetam a transformação da cuçties padioniza~ com pouca diferença daque- 

des de subsistência. Quando os pára--:hoques são 
insuficientes para compensar uma produção me· 
nor, os colonos não atingem os padrões especifica 
dos de consumo, resultando nos fracassos dos co 
lonos simulados utilizados para computar as proba 
bilidades de fracasso, para fins de estimar a capaci 
dade de suporte. 

DIREÇÕES FUTURAS DA METODOLOGIA 
PARA ESTIMAR A CAPACIDADE DE SUPORTE 
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les obtidos de uma versão bastante simplificada do nía brasileira, são neces;árias adaptações para per· 
mesmo modelo, com a maioria do seu setor agrí- mitir melhor uso da informação de fontes de dados 
cola removido (46). Entretanto, objetivos doses- de levantamentos disponíveis, tais como aquelas 
forças de modelagem do WORLD3 centralizaram· obtidas pelo projeto RADAM (Radar na Amazõ 
se em tomo de comparação de execuções com va- nía) (3), a interpretação das imagens do satélite 
leres de parâmetros fora destas faixas-padrões, pa· LANDSAT, e o 'censo agropecuário (4). São neces 
ra as quais referid0as simplificações seriam ína- -sáríos bancos de dados apropriados com capacida- , 
propríadae {J:; ::c-;1;,lificações que envolvem mu- de de dar acesso interativo a informações especf 
danças num nível de agregação do modelo, se não ficas. Coleta de dados e procedimentos de proces 
~··da..'!l o modo de comportamento cornpletamen- _ sarnento devem ser alinhados para suprir estirnati 
te, podem mudar a maneira como os resultados vas de parâmetros a partir de pesquisas de campo 
ocorrem. Isto é evidente pelas diferenças entre re- (24). 
sultados do WORLD3 e os modelos mundiais me 
nos agregados de Mesarovíc-Pestle (36, 37). 

Junto com as simplificações justificáveis na mo 
delagem e aquisição de dados, KPROG2 pode ser 
adaptado para maior utilidade como um ínstru 
::·ê~•o de planejamento, ao serem adicionadas mais 
características para aprimorar a flexibilidade do 
modelo e aumentar a facilidade do uso para a anã 
lise de cenários e aplicações de gaming (metodolo 
gia de jogos). 
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