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TRAJETÓRIA ACADÊMICO-PROFISSIONAL

Lembro que entre os meus 6 e 9 anos de idade, um dos meus passatempos favoritos

era desenhar cidades imaginárias em folhas de papel. Mas não eram prédios, casas ou parques.

Eram traços de ruas, praças, avenidas, e um estádio de futebol, que sempre deveria estar

presente. Esse meu fascínio por paisagens, territórios e lugares esteve presente tanto na

infância quanto na minha adolescência.

No ano de 2006, iniciei a minha trajetória acadêmica no curso de graduação em

Geografia da Universidade Federal de Goiás (UFG). Não foi um bom começo. Percebi que as

cidades imaginárias e o mundo idealizado por mim não eram bem o mundo onde eu vivia. Por

trás dos traços das ruas, das figuras dos atlas e das ilustrações dos guias de viagens, havia um

universo que ia muito além de belas estradas e cachoeiras. Desisti do curso ainda no 2º

semestre de 2006. No 2º semestre de 2007 resolvi voltar ao mesmo curso.

O meu primeiro estágio foi em 2010, sob orientação do professor Dr. Manuel Eduardo

Ferreira. No ano de 2011 fui indicado para uma vaga de estágio na empresa Systema Naturae

Consultoria Ambiental Ltda, e em 2013 concluí a minha graduação. Em 2014 resolvi voltar à

UFG e iniciar uma nova graduação em Ciências Ambientais. No segundo semestre iniciei a

minha trajetória junto ao Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da

Universidade Federal de Goiás (Lapig-UFG).

Motivado pelo contato com a pesquisa acadêmica, em 2015 tranquei a minha

graduação em Ciências Ambientais, saí do meu emprego na Naturae, e iniciei, sob orientação

do professor Dr. Nilson Clementino Ferreira, o meu mestrado acadêmico no Programa de Pós

Graduação em Ciências Ambientais. Realizei a defesa da minha dissertação em fevereiro de

2017. Em março do mesmo ano, ingressei no doutorado em Ciências Ambientais, sob

orientação do professor Dr. Laerte Guimarães Ferreira.

Por ser um programa de pós-graduação interdisciplinar, tive contato com diferentes

áreas do conhecimento. Esse contato não se efetuou apenas nas disciplinas cursadas por mim.

O contato com colegas de turma, do Lapig e dos projetos dos quais fiz parte, foram de

fundamental importância não apenas para a construção desta tese, mas principalmente para o

meu amadurecimento intelectual durante o meu processo de doutoramento.

Nos anos de 2017 e 2018, no âmbito do projeto “Em busca de pastagens mais

produtivas e ambientalmente sustentáveis para o Brasil” e da iniciativa Mapbiomas, integrei

missões de campo no Cerrado, Pampa, Caatinga e Amazônia, com a finalidade de coletar

dados de referência para caracterização do uso do solo e qualidade das pastagens nos



respectivos biomas. Em janeiro e fevereiro de 2021, em parceria com o laboratório GLAD

(Global Land Analysis & Discovery) da University of Maryland, auxiliei a coleta de dados

amostrais de campo para fins de produção e avaliação de mapas anuais de soja. Nos anos de

2018, 2019 e 2021, no âmbito do projeto FIP Monitoramento, tive a oportunidade de

coordenar a realização de seis atividades de campo. Essas missões tiveram o objetivo de

coletar dados de referência para realizar a validação, in situ e via inspeção de imagens, dos

produtos do sistema Prodes-Cerrado. Foram percorridos, de automóvel, aproximadamente

20.000 km dentro dos limites do bioma Cerrado. Os dados e resultados obtidos nestes seis

campos são apresentados no apêndice 1 desta tese.

Também no âmbito do FIP Monitoramento, uma plataforma online pública e gratuita,

denominada Cerrado DPAT (Deforestation Polygon Assessment Tool) foi desenvolvida com o

objetivo de contextualizar a área desmatada no bioma Cerrado. Ela pode ser acessada por

meio do link cerradodpat.ufg.br.

Como bolsista vinculado ao Lapig, representei o laboratório no Grupo de Trabalho

formado para a criação de um Sistema de Suporte à Decisão para a cadeia da carne,

coordenado pela ONG The Nature Conservancy (TNC). Como produto final, este GT veio a

produzir o sistema Agroideal (agroideal.org).

Durante a minha permanência no Lapig, participei de uma série de cursos e eventos.

Em 2017, apresentei o trabalho “Temporal Visual Inspection: Uma ferramenta destinada à

inspeção de pontos em séries históricas de imagens de sensoriamento remoto” no XXVII

Congresso Brasileiro de Cartografia. Nos anos de 2017 e 2019 participei e apresentei um total

de seis trabalhos no Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto. Em 2018, apresentei o

trabalho “Development of deforestation probability surface in support of the vegetation

monitoring in the Brazilian Cerrado biome” no Fall Meeting da American Geophysical

Union, em Washington DC (EUA). O resultado deste trabalho, produzido no âmbito do FIP

Cerrado, subsidiou a construção do modelo apresentado no capítulo 6 desta tese.

Por fim, participei dos cursos “Modelagem da Dinâmica Espacial e Modelagem de

Dinâmica de Sistemas” (Universidade Federal de Minas Gerais), “Planejamento Sistemático

da Conservação” (WWF), “Geração e Uso de Métricas Fenológicas extraídas de Séries

Temporais” (INPE), “Classificação e Mapeamento de Solos: Curso prático intensivo” (UFG)

e “Linguagem R aplicada ao processamento e análise de dados satelitários” (UFG).

http://cerradodpat.ufg.br
http://agroideal.org


RESUMO

O Brasil é o país com a maior área de vegetação nativa desmatada por ano. Também é um dos
maiores produtores e exportadores de carne e soja do mundo. Essa ambiguidade revela a sua
importância diante dois temas relevantes e globais: sustentabilidade ambiental e segurança
alimentar. Dentro do respectivo território, mais da metade das lavouras de soja estão
localizadas no bioma Cerrado, uma importante fronteira agrícola global. Considerando que
em 2020, ~850.000 ha de vegetação nativa foi suprimida dentro dos seus limites (~41% do
desmatamento total no país), verifica-se que a mesma posição ambígua também é assumida
pelo bioma. Nessa perspectiva, este estudo apresenta subsídios para uma melhor compreensão
da trajetória, das tendências, dos impactos, e das alternativas ao desmatamento no contexto da
dinâmica territorial do bioma Cerrado. A presente tese está estruturada em quatro momentos
principais. O primeiro momento se constitui da contextualização dos atuais usos no bioma e
os seus reflexos na paisagem do Cerrado, com a identificação dos atuais padrões edáficos,
climáticos e topográficos da expansão agropecuária no bioma. O segundo momento aborda, a
partir da atual tendência de antropização, a construção de um índice de perda da qualidade
ambiental baseado na integração de variáveis que representam a vulnerabilidade ambiental da
paisagem, com a identificação das áreas com alta probabilidade de serem desmatadas até o
ano de 2030. No terceiro momento, a expansão agrícola sem a supressão da vegetação nativa
foi avaliada a partir de um modelo no qual o tamanho do rebanho bovino é preservado em
todos os municípios do bioma. Verificou-se que existem ~17 Mha de pastagens com
condições climáticas, topográficas e de infraestrutura favoráveis à produção de grãos.
Restringindo as condições para pastagens localizadas em latossolos, foi avaliado que ~12 Mha
estão aptos para receber lavouras de grãos. Essa expansão seria concomitante ao processo de
intensificação da pecuária, cujo tamanho do rebanho seria alocado em ~36,5 Mha. Dessa
forma, a lotação bovina média nas áreas de pastagem dos municípios inseridos no bioma
subiria de ~1,1 UA/ha para ~2,2 UA/ha. No quarto e último momento, os padrões da dinâmica
espacial no Cerrado existentes no período 2013-2019 foram incorporados em um modelo que
simulou, até o ano de 2030, as mudanças do uso e cobertura do solo no bioma. Constatou-se
que ~6,1 Mha de vegetação nativa seriam suprimidos, sendo ~4,7 Mha convertidos em
pastagem e ~1,4 Mha convertidos em agricultura. A conversão de pastagens em áreas
agrícolas representaria ~3,2 Mha. Por fim, considerando que parte dos desmatamentos
existentes no bioma ocorre em áreas com alta vulnerabilidade ambiental e que as pastagens
avaliadas apresentam condições para expansão agrícola e intensificação, destaca-se o
potencial dos resultados desta tese para fomentar uma melhor governança territorial-ambiental
do Cerrado.

Palavras-chave: Cerrado; Prodes-Cerrado; Monitoramento; Vulnerabilidade ambiental;
Reservas de terras; Cenários futuros



ABSTRACT

Brazil is the country with the highest annual deforestation. It is also one of the world's largest
producers and exporters of beef and soy. This ambiguity reveals its importance in two relevant
global themes: environmental sustainability and food security. In its territory, more than half
of the soybean crops are located within the limits of the Cerrado biome, an important global
agricultural frontier. However, in 2020, 850,000 ha of native vegetation has been cleared
within its boundaries (~41% of Brazil's total deforestation). Thus, the same ambiguous
position is also assumed by this biome. From this perspective, this study presents subsidies for
a better understanding of the trajectory, trends, impacts, and alternatives to deforestation in
the context of the territorial dynamics of the Cerrado biome. This thesis is structured in four
main moments. The first moment contextualizes the current land uses in the biome and its
reflections on the Cerrado landscape. The edaphic, climatic and topographic patterns of
agricultural expansion in the biome are verified. Considering the current anthropization trend,
the second moment presents an environmental quality loss index. It is formed by variables
that represent the environmental vulnerability of the landscape and areas with high potential
to be deforested by the year 2030. In the third moment, agricultural expansion with zero
deforestation was evaluated using a model that preserved the size of cattle herd in all
municipalities in the biome. It was found that ~17 Mha of the pasture area have favorable
climate, relief and infrastructure conditions for grain production. Restricting the conditions for
pastures on latosols, it was evaluated that ~12 Mha of the pasture area are suitable for grain
crops. This expansion would be concomitant with the livestock intensification process, whose
cattle herd would be allocated in ~36.5 Mha of pasture areas. Thus, the average cattle capacity
rate in the municipalities would rise from ~1.1 AU/ha to ~2.2 AU/ha. In the fourth moment,
the patterns of spatial dynamics in the period 2013-2019 were incorporated into a model that
simulated land use changes until the year 2030. It was found that ~6.1 Mha of native
vegetation would be suppressed, with ~4.7 Mha converted to pasture and ~1.4 Mha converted
to agriculture. The conversion of pasture areas to agriculture would correspond to ~3.2 Mha.
Considering the presence of deforestation in areas with high environmental vulnerability, and
that the biome's pastures present conditions for agricultural expansion and livestock
intensification, there is great potential for the results to subsidize a better territorial and
environmental governance of the Cerrado.

Keywords: Cerrado; Prodes-Cerrado; Monitoring; Environmental vulnerability; Land
reserves; Future scenarios
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1. INTRODUÇÃO

Entre os anos de 2000 e 2012 houve uma perda global de cobertura florestal

equivalente a 12 milhões de km² (HANSEN et al., 2013). Os maiores valores foram

observados em regiões tropicais. Nessa perspectiva, Harris et al. (2017) definem Brasil,

Indonésia, e República Democrática do Congo como hotspots globais e emergentes de perda

florestal (i.e., termo utilizado para definir regiões com valores mais altos do que no respectivo

entorno ou em áreas semelhantes).

O desmatamento é um tema complexo e não deve ser visto como um fenômeno

restrito a determinadas regiões e aos países supracitados. Países, como Estados Unidos e

China, e blocos econômicos, como União Européia, incorporam, por meio do comércio

internacional de commodities, produtos provenientes de áreas desmatadas de países como

Brasil, Madagascar, Argentina, Indonésia, e Costa do Marfim (HOANG; KANEMOTO,

2021). Os padrões de consumo dos países do G7, por exemplo, geram uma perda média de 3,9

árvores por pessoa por ano (HOANG; KANEMOTO, 2021).

Este fenômeno do desmatamento pode ser explicado pela interação de fatores

econômicos, institucionais, tecnológicos, culturais e demográficos (GEIST; LAMBIN, 2002).

Os fatores econômicos são os principais responsáveis pelo desmatamento tropical e

correspondem, principalmente, ao crescimento de mercados impulsionados por demandas

nacionais e internacionais, falhas de mercado e exigência de geração de divisas a nível

nacional. Fatores institucionais são caracterizados por medidas formais, como: políticas de

uso da terra, desenvolvimento econômico e infraestrutura. Os fatores tecnológicos são

compreendidos principalmente pelas mudanças agrotecnológicas, como aquelas

proporcionadas pela Revolução Verde. Fatores culturais ou sociopoliticos se referem a

despreocupação ou falta de conhecimento da importância da preservação e conservação

ambiental. Considerando os fatores demográficos, GEIST e LAMBIN (2002) afirmam:
“Apenas a migração de colonizadores para áreas esparsamente povoadas, como
consequência do aumento da densidade populacional, mostra uma notável influência
no desmatamento. Ao contrário de um equívoco comum, o aumento populacional
devido às altas taxas de fecundidade não é o principal fator de desmatamento em
escala local.” (GEIST; LAMBIN, 2002, p.143)

Causas imediatas incluem a expansão agrícola, extração de madeira e expansão de

infraestrutura (GEIST; LAMBIN, 2002; CURTIS et al., 2018). Efeitos imediatos

correspondem a perda de habitat, biodiversidade, perda de solos, além de mudanças na

interação entre água, planta, solo e atmosfera, favorecendo uma mudança no ciclo hidrológico

com impactos climáticos locais, e a longo prazo, globais.
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A grande parte dos estudos sobre desmatamento, assim como o desenvolvimento de

políticas e ações a favor da sua respectiva redução, é focada principalmente na perda florestal.

Assim, algumas formações não florestais ainda permanecem negligenciadas (OVERBECK et

al., 2015; FONSECA; VENTICINQUE, 2018). Uma dessas formações são as savanas, que

acomodam algumas das principais fronteiras agrícolas e hotspots de desmatamento restantes

no mundo (HARRIS et al., 2017).

No Brasil, estas savanas são representadas pelo bioma Cerrado, uma importante

fronteira agrícola global (SPERA et al., 2016; HARRIS et al., 2017; CURTIS et al., 2018). A

sua área se estende por ~200 Mha (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA, 2019), sendo metade dela já antropizada (ASSIS et al., 2019; SOUZA et al.,

2020; PARENTE et al., 2021; TERRACLASS, 2021).

Localizado na região central do Brasil, o Cerrado teve o seu processo de colonização

iniciado durante o ciclo do ouro, no final do século XVII (OLIVEIRA, 2002). A agropecuária,

primeiramente estabelecida como atividade secundária e orientada ao abastecimento de

pequenas vilas, começou a se fortalecer com a implementação de políticas de interiorização,

colonização e integração econômica iniciadas na década de 1930 (ALMEIDA; VIEIRA JR;

RAMOS, 2006).

No entanto, o movimento de ocupação do bioma, também sob coordenação do

governo brasileiro, se intensificou a partir da década de 1970 (FARIAS; ZAMBERLAN,

2013). O modelo de desenvolvimento agrícola implementado na região, a partir desta década,

foi caracterizado pelo incentivo à imigração de agricultores qualificados, principalmente

paulistas, paranaenses e gaúchos, em geral possuidores de capital e/ou experiência na

atividade agrícola (GUIMARÃES; LEME, 1998); pela expansão da infraestrutura de

transportes (FARIAS; ZAMBERLAN, 2013); e pelo fomento à adoção de práticas agrícolas e

tecnologias modernas (PIRES, 2000).

Entre os anos de 1975 e 2020, a área de soja colhida no bioma Cerrado passou de ~0,7

Mha (11,3% da área colhida no Brasil) para ~21,4 Mha (57,5% da área colhida no Brasil)

(IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022).

Considerando a totalidade da área destinada ao cultivo de grãos, a soma dos incrementos de

novas áreas ocupadas por lavouras temporárias e pastagens no período 1985-2020 foi de ~27

Mha (8,7 Mha de lavouras temporárias e 18,9 Mha de pastagens) (SOUZA et al., 2020).

Estes dados revelam o papel estratégico que o bioma assume na configuração do

agronegócio brasileiro. Considerando que no ano de 2021 o PIB do agronegócio foi 2,39
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trilhões de reais (27,6% do PIB brasileiro) (CEPEA, 2022), constata-se a grande importância

do bioma para a economia brasileira.

Por abrigar grande parte das áreas de pastagem e de lavoura temporária no Brasil, a

importância global do bioma é destacada a partir da checagem dos dados anuais de produção e

exportação brasileira de carne bovina e de grãos. No ano de 2020 o Brasil foi o maior

produtor mundial de carne bovina e soja (FAO, 2022) e o maior país exportador de soja

(WITS, 2022). A produção de carne bovina no Brasil, para o ano de 2021, foi de 8,3 milhões

de toneladas (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,

2022), sendo 33% destinada à exportação. A produção de soja no Brasil, para a safra 2020/21,

totalizou 135,4 milhões de toneladas, sendo 64% da produção destinada para exportação

(MAPA, 2021). Assim, a soja foi o segundo produto brasileiro mais exportado neste ano,

ficando atrás apenas do minério de ferro (WITS, 2022).

Por outro lado, o Cerrado também é um bioma suscetível a riscos climáticos

(ALTHOFF; RODRIGUES; DA SILVA, 2020; DOS REIS et al., 2020; PIVELLO et al.,

2021; MARENGO et al., 2022). A presença de vegetação nativa, sobretudo na região norte,

cumpre um importante papel no que tange a regulação climática e a disponibilidade hídrica

nos períodos de estiagem (ALTHOFF; RODRIGUES; DA SILVA, 2020; MARENGO et al.,

2022). Por desempenhar papel fundamental na proteção de rios e áreas de recarga (COSTA;

BOTTA; CARDILLE, 2003; LATRUBESSE et al., 2019), e demais serviços ecossistêmicos

(NABOUT et al., 2011; FERREIRA; PARREIRA; NABOUT, 2021), destaca-se a importância

do monitoramento destas áreas como subsídio a ações de combate ao desmatamento ilegal,

ordenamento territorial, identificação de passivos ambientais e áreas degradadas por manejos

inadequados, segurança hídrica durante os períodos de estiagem e combate aos incêndios

induzidos por ações antrópicas.

Os programas de monitoramento e mapeamento do uso e cobertura do solo no Brasil,

a partir de imagens provenientes de sensores embarcados em aeronaves e satélites, se

iniciaram na década de 1970. O projeto Radam foi o pioneiro no levantamento destes dados,

mapeando na escala 1:1.000.0000 todo o território brasileiro (IBGE - INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018). Na década de 2000, destaca-se a

realização dos projetos Probio e Terraclass (para os biomas Amazônia e Cerrado) (SANO et

al., 2007; SCARAMUZZA et al., 2017; SANO et al., 2019). Considerando o monitoramento

do desmatamento, destaca-se a importância do sistema Prodes, que de forma ininterrupta,

desde 1989 faz o monitoramento anual das formações florestais presentes nos limites da
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Amazônia Legal . Com a necessidade de trazer agilidade às ações de fiscalização contra o

desmatamento ilegal na Amazônia, o sistema Deter é criado no ano de 2005 para monitorar

diariamente a área de abrangência do Prodes. Com o sucesso destes dois sistemas, entre os

anos de 2008 e 2012 houve a extensão do monitoramento para os demais biomas brasileiros

por meio do Programa de Monitoramento do Desmatamento dos Biomas Brasileiros por

Satélite (PMDBBS) (MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). Destaca-se

também iniciativas como SAD Amazônia (Imazon) e SIAD Cerrado (Lapig-UFG). No ano de

2018, no âmbito do projeto FIP Cerrado, o bioma Cerrado passa a ser monitorado pelos

sistemas Prodes e Deter (PARENTE et al., 2021).

Diante da importância estratégica deste bioma para o desenvolvimento nacional e

provisão de serviços ambientais (e.g. regulação do clima, sequestro de carbono, manutenção

do ciclo hidrológico e das condições dos recursos ambientais naturais), há uma crescente

necessidade de se criar instrumentos que possam subsidiar processos de tomada de decisão no

que tange a formulação e aplicação de políticas públicas no bioma (SILVA, 2013; SANO et

al., 2019; LATRUBESSE et al., 2019; DEMATTÊ et al., 2022).
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2. OBJETIVOS DA TESE

Esta tese tem como objetivo compreender a trajetória, perspectivas e impactos do

desmatamento, no contexto da dinâmica territorial do bioma Cerrado. Essa compreensão tem

por referência as seguintes perguntas: qual é o efeito da expansão agrícola na paisagem do

bioma? Quais as características edáficas, climáticas e topográficas que condicionam essa

expansão? Qual é o risco de perda da qualidade ambiental associado ao desmatamento das

áreas com remanescentes de vegetação nativa? De que modo é possível evitar essa perda da

qualidade ambiental? É possível aliar a produção agropecuária no bioma com a respectiva

conservação? Quais as tendências futuras das principais transições de uso e cobertura do solo

no bioma?

Este estudo foi estruturado em 9 capítulos. Os quatro primeiros capítulos (1, 2, 3 e 4)

possuem o objetivo de introduzir a temática a ser analisada (Capítulo 1), expor os objetivos da

tese (Capítulo 2), caracterizar a área de estudo, expor as bases de dados e os instrumentos

utilizados neste estudo (Capítulo 3). Os 4 capítulos seguintes constituem a principal parte da

tese, e foram elaborados a partir da seguinte lógica:

Capítulo 5

- Analisar as conversões históricas (Probio, Terraclass) e atuais no bioma, via dados

monitoramento PRODES.

- Qual é o efeito da expansão agrícola na paisagem do bioma? Quais as

características edáficas, climáticas e topográficas dessa expansão? Quais os

principais instrumentos públicos no que tange o mapeamento e o

monitoramento do uso e cobertura do solo no bioma?

Capítulo 6

- Analisar a vulnerabilidade ambiental das paisagens onde os desmatamentos ocorrem.

- Qual é o risco de perda da qualidade ambiental associado ao desmatamento das

áreas com remanescentes de vegetação nativa?

Capítulo 7

- Analisar o potencial das pastagens como reservas de terras para expansão das

principais culturas agrícolas (grãos).

- É possível aliar a produção agropecuária no bioma com a sua respectiva

conservação? Existem áreas antropizadas suficientes para alocar a expansão
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agrícola no bioma? É possível locar a expansão agrícola com a manutenção das

pastagens e o respectivo aumento da produtividade?

Capítulo 8

- Analisar cenários futuros de expansão agropecuária.

- Quais as tendências futuras das principais transições de uso e cobertura do solo

no bioma?

Por fim, o capítulo 9 apresenta as considerações finais desta tese.
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3. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

Três dos quatorze biomas terrestres globais propostos em Olson et al. (2001)

compreendem formações savânicas. São eles: Pradarias, Arbustos e Savanas Tropicais e

Subtropicais; Pradarias, Arbustos e Savanas Temperadas, e; Pradarias e Savanas Inundáveis

(Figura 1). A maior parte da área compreendida pelas savanas, no mundo, está situada em

latitudes tropicais (LEHMANN et al., 2011; RIBEIRO, J. F., & WALTER, 2008). Elas

apresentam uma grande diferença nos seus padrões fisionômicos, havendo semelhanças

principalmente entre as savanas da África com as da Austrália.

Figura 1. Distribuição das savanas no mundo (OLSON et al., 2001).

Os principais fatores ambientais que determinam a existência e caracterizam este

domínio fitogeográfico incluem o clima, o solo, a geomorfologia, o fogo e o pastejo (COLE,

1986; COLLINSON, 1988; MISTRY, 2000). Os efeitos mais significativos na sua fisionomia

e distribuição são causados pelo clima e pelo tipo de solo (COLE, 1986).

A temperatura e a distribuição da precipitação ao longo das estações são elementos

que determinam as principais características climáticas das savanas no mundo. Considerando

a distribuição da precipitação, o período seco tende a variar de 3 a 4 meses (áreas mais

úmidas) a 8 ou 9 meses (áreas próximas a desertos) (RIBEIRO, J. F., & WALTER, 2008).

A distribuição dos padrões vegetacionais são influenciados diretamente pelas

características edáficas locais. A grande maioria dos solos são arenosos e altamente

lixiviados. Solos ricos em óxidos de ferro também estão em grande parte das áreas de savana

(LONGMAN; JENIK, 1992). Eventos de fogo são frequentes na maior parte destas regiões,
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possuindo grande influência na respectiva composição florística (LACEY; WALKER;

NOBLE, 1982; GILLON, 1983).

No Brasil, com aproximadamente 2 milhões de km² (~24% do território brasileiro),

esse domínio fitogeográfico é representado pelo Cerrado (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004; SANO et al., 2007, 2019; IBGE - INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019; VIEIRA et al., 2022). A palavra

Cerrado tem origem no idioma espanhol e significa “fechado”. Este termo buscou traduzir a

característica geral da vegetação arbustivo-arbórea que ocorre na formação savânica. O seu

uso remonta do século 19, sendo utilizado para tratar de diferenças fisionômicas importantes

observadas na vegetação não florestal presente no Brasil Central (RIBEIRO, J. F., &

WALTER, 2008). Desde então, os termos fitofisionômicos encontrados na região do Cerrado,

assim como a sua definição como bioma, foram intensamente discutidos.

A definição exata de bioma não é um consenso entre os pesquisadores.

Etimologicamente, a palavra deriva do grego bio (vida) e oma (sufixo que pressupõe

generalização). Para Odum (1988), o termo bioma “denomina um grande biossistema regional

ou subcontinental, caracterizado por um tipo principal de vegetação ou outro aspecto

identificador da paisagem” (ODUM, 1988). Whittaker (1975) define como “um grupo de

ecossistemas terrestres de um dado continente, semelhantes na fisionomia ou na estrutura da

vegetação, semelhante nos principais aspectos ambientais aos quais esta estrutura é uma

resposta, e semelhante em determinadas características de suas comunidades de animais”

(WHITTAKER, 1975). Considerando a definição de Whittaker (1975), o Cerrado seria na

verdade três biomas distintos: o bioma florestal, o de savanas, e o de campos. O conceito

adotado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Mapa de Biomas do

Brasil (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004), e

incorporado neste trabalho, define bioma como:
“Um conjunto de vida (vegetal e animal) constituído pelo agrupamento de tipos de
vegetação contíguos e identificáveis em escala regional, com condições
geoclimáticas similares e história compartilhada de mudanças, resultando em uma
diversidade biológica própria.” (IBGE, 2004, p. 11)

Dentro deste contexto, o bioma Cerrado abrange uma grande diversidade de

ecossistemas, sendo composto por 25 fitofisionomias diferentes (RIBEIRO, J. F., &

WALTER, 2008) (Figura 2). Sobre estes padrões fitofisionômicos e o termo “cerrado”,

Ribeiro e Walter (2008) afirmam que:
“O emprego do termo “cerrado” evoluiu, de modo que atualmente existem três
acepções gerais de uso corrente. A primeira e mais abrangente, refere-se ao bioma
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predominante no Brasil Central, que deve ser escrita com a inicial maiúscula
(Cerrado).Quando se fala em Região do Cerrado ou Região dos Cerrados,
normalmente a referência é feita ao bioma, ou à área geográfica coincidente com o
bioma. O termo Cerrado não deve ser usado no plural para indicar o bioma, pois
existe um bioma Cerrado - seria algo como designar “as Amazônia”. A segunda
acepção, “Cerrado sentido amplo” (lato sensu), reúne diferentes formações e tipos
de vegetação do bioma, incluindo, segundo Eiten (1963, 1972, 1994) e Coutinho
(1978), desde o Cerradão até o Campo Limpo. Para Goodland (1971) e Ferri (1975)
o “Campo Limpo” exclui-se desse conceito, pois florística e fisionomicamente não
está diretamente relacionado aos demais componentes. Sob esse conceito há uma
única formação florestal incluída, o Cerradão, e uma única formação campestre, o
“campo sujo”. Portanto, o Cerrado sentido amplo é um “tipo de vegetação” definido
pela composição florística e pela fisionomia (usando as formas de crescimento como
critério), sem que o critério estrutural seja considerado. Alguns autores falam em
região dos Cerrados (e “cerrados”), fazendo referência apenas ao cerrado sentido
amplo e não ao bioma. A terceira acepção do termo, “Cerrado sentido restrito”
(stricto sensu), designa um dos tipos fitofisionômicos que ocorrem na formação
savânica, definido pela composição florística e pela fisionomia, considerando tanto a
estrutura quando as formas de crescimento dominantes. Por ser originalmente a
principal fisionomia do bioma em área ocupada, o Cerrado sentido restrito
caracteriza bem o bioma Cerrado.” (RIBEIRO; WALTER, 2008, p. 161-162)

Figura 2. Fitofisionomias presentes no bioma Cerrado de acordo com a classificação de RIBEIRO;
WALTER (2008). Fotos: Sérgio Nogueira e João Vitor
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O Cerrado está localizado na porção central do território brasileiro e faz limite com os

biomas Amazônia, Mata Atlântica, Caatinga e Pantanal (Figura 3) (IBGE - INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004). Ele está presente em 12 unidades

da federação: Goiás, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul,

Minas Gerais, São Paulo e Paraná, Rondônia e Distrito Federal . O bioma também incorpora a

maior parte do MATOPIBA, uma região de fronteira agrícola com alto potencial de produção

de grãos (BACHA; HARBS; STEGE, 2022) e formada por 337 municípios nos estados do

Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia (MIRANDA; MAGALHÃES; CARVALHO, 2014;

BRASIL, 2015).

Figura 3. Aproximação do limite dos biomas brasileiros na escala 1:5.000.000 (IBGE, 2004) com
sobreposição ao limite do MATOPIBA.

Coincidindo com os padrões climáticos da maioria das savanas do mundo, o bioma é

caracterizado pela presença de invernos secos e verões chuvosos. O seu território abrange

uma grande diversidade geomorfológica, sendo composta por depressões (29,2%), planaltos

(22,8%), patamares (18,6%), chapadas (15%), planícies (6%), serras (4,3%) e tabuleiros

(3,1%) (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021a). A

parte mais elevada do bioma está presente na sua porção central, abrigando as nascentes das

principais bacias hidrográficas brasileiras e desempenhando um papel fundamental na

distribuição da água pelo país (LATRUBESSE et al., 2019).
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O principal domínio geomorfológico existente corresponde às Bacias e Coberturas

Sedimentares Fanerozóicas (53,9%), representadas principalmente pela Bacia do Paraná (área

de ocupação mais antiga do bioma), por importantes frentes de expansão agrícola, como as

Chapadas e Vales da Bacia do Alto do Rio Parnaíba (Figura 4), Chapadas do São Francisco e

Chapada dos Parecis (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA, 2021a).

Figura 4. Coberturas sedimentares fanerozóicas localizadas na região geomorfológica “Chapadas e
Vales da Bacia do Alto Rio Parnaíba”, municípios de Uruçuí (PI) e Baixa Grande do Ribeiro (PI).
Fotos: Sérgio Nogueira

Outros domínios presentes sãos: os Crátons Neoproterozóicos (19,4%), representados

principalmente pela Depressão do Allto-Médio Rio São Francisco, Serras e Patamares do São

Francisco, Depressões Interplanálticas das Altas Bacias do Tocantins e Patamares dos

Chapadões do Oeste Baiano; e os Cinturões Móveis Neoproterozóicos (18,9%), representados

pela Depressão do Rio Araguaia, Planaltos Divisores São Francisco-Paranaíba, Depressões

Sul-Mato Grossenses, Superfícies Coalescentes do Vale do Araguaia, Planalto Central Goiano

e Serras do Espinhaço Centro-Meridional (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021a)..

No que tange à caracterização geológica, as coberturas cenozóicas constituem a maior

província geológica do bioma (24,7% da área total do bioma). Outras províncias presentes

são: Paraná (22,4%), Tocantins (19%), São Francisco (15,5%), Parnaíba (12,7%), Parecis

(2,3%) , Costeira e Margem Continental (0,9%), Mantiqueira (0,8%) e Amazônia (0,7%)

(IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021b).

Os solos predominantes no Cerrado são os Latossolos Vermelho (23,2%) e Latossolos

Vermelho-Amarelo (13,4%) (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA, 2021c). Estes Latossolos apresentam textura variável, no geral associada com
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algumas particularidades do ambiente. Latossolos de textura muito argilosa são encontrados

com mais frequência nos chapadões mais antigos e conservados, geralmente com altitudes

mais elevadas. Já os Latossolos de textura menos argilosa tendem a estar presentes em

superfícies com altitudes mais baixas (OLIVEIRA; JACOMINE; COUTO, 2017). No geral,

estes solos se localizam em relevos planos ou levemente ondulados, tendo sido submetidos a

intensos processos de intemperismo e lixiviação. Na sua maioria, apresentam um pH ácido.

Contudo, a possibilidade de correção da acidez (e.g., aplicação de calcário) os tornam

altamente propícios para a produção agrícola.

Outros tipos de solo presentes no bioma são: Neossolos Quartzarênico (13%),

Cambissolos Háplico (9,9%), Latossolos Amarelo (7,3%), Neossolo Litólico (7,2%),

Plintossolo Pétrico (6,3%), Argissolo Vermelho-Amarelo (6,2%), Argissolo Vermelho (2,4%),

Plintossolo Argilúvico (2,4%). Plintossolo Háplico (1,3%) e Gleissolo Háplico (1,3%). As

demais classes de solo estão presentes, cada, em menos de 1% do bioma (IBGE -

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021c).

Considerando a relação existente entre uso do solo e relevo, destaca-se o predomínio

da atividade agrícola em áreas planas, em grande parte, estabelecida sobre chapadas (Figura

5). Essa relação é evidenciada por Ferreira et al. (2016), que constata uma forte relação entre

o tipo de uso e respectiva distribuição nos diferentes compartimentos geomorfológicos do

estado de Goiás (FERREIRA et al., 2016).

Figura 5. Típico chapadão do bioma Cerrado coberto por lavouras temporárias (distrito de Nova Santa
Rosa, em Uruçuí - PI). Foto: Sérgio Nogueira

De acordo com o mapa de uso e cobertura da terra produzido para o ano de 2018 no

âmbito do projeto Terraclass, o Cerrado possui mais da metade da sua área antropizada (~

103,24 Mha, equivalente a 50,62% do bioma). Com um total de ~58,97 Mha de pastagens
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(28,86% da área total do bioma), a pecuária é a atividade econômica com predomínio na

respectiva paisagem. O segundo uso do solo com maior extensão é a agricultura (~27,46 Mha,

equivalente a 13,46% do bioma), que embora possua uma área inferior à da pastagem,

constitui a maior parcela do Produto Interno Bruto (PIB) da região.
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4. DADOS E MÉTODOS

Esta seção de “Dados e Métodos” é constituída de duas sub-seções principais. A

primeira diz respeito a todas as bases cartográficas secundárias utilizadas. A segunda

apresenta os principais recursos utilizados nos processamentos e nas análises realizadas.

Destaca-se que a produção desta tese incorporou, totalmente, dados e soluções públicas e

gratuitas.

4. 1. BASES CARTOGRÁFICAS

Para uma melhor caracterização e apresentação, neste capítulo, os dados cartográficos

secundários utilizados foram divididos nas categorias “Dados topográficos e edafoclimáticos”

(Quadro 1), “Dados de uso e cobertura do solo” (Quadro 2), e “Limites territoriais” (Quadro

3). Todos eles são apresentados de acordo na seguinte estrutura: “Atributo”, correspondente

ao atributo da paisagem representado; “Fonte”, representa a origem do dado disponibilizado;

“Descrição”, apresenta uma breve descrição do dado disponibilizado (informações mais

detalhadas podem ser obtidas a partir das respectivas referências); “Capítulo”, número

correspondente ao(s) capítulo(s) onde o dado é utilizado.

4. 1. 1. Dados topográficos e edafoclimáticos

Os dados topográficos e edafoclimáticos representam atributos físicos da paisagem,

sendo em grande parte produzidos a partir da integração entre fontes superficiais (e.g.,

amostragem de solos e estações meteorológicas) e orbitais (e.g., satélites). Especificamente no

âmbito deste trabalho, estes dados estão relacionados à: altitude, precipitação, declividade,

erodibilidade dos solos, distância acima da rede de drenagem mais próxima (Height Above

Nearest Drainage - HAND) (Quadro 1).

Quadro 1. Dados topográficos e edafoclimáticos utilizados na tese.

Atributo Fonte Descrição
Capítulo

5 6 7 8

Altitude SRTM Modelo digital de elevação (MDE) obtido em escala global em
2000 (FARR et al., 2007) X X X X

Precipitação GPM
Estimativa da precipitação diária presente na 6ª versão do dado
Global Precipitation Measurement (GPM) (HUFFMAN et al.,

2019).
X X X X

Declividade SRTM Declividade obtida a partir do MDE SRTM (FARR et al.,
2007). X X X X

Erodibilidad
e dos solos Embrapa Mapa de erodibilidade produzido no âmbito do Pronasolos

(COELHO et al., 2020). X
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Height
Above

Nearest
Drainage
(HAND)

ANA /
IPH-UFRG

S

Modelo HAND (DONCHYTS et al., 2016) disponibilizado via
Agência Nacional das Águas no âmbito do projeto “Cooperação

em Tecnologias para análise hidrológicas em escala Nacional
entre o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH - UFRGS) e a

Agência Nacional de Águas (ANA)”.

X X

Solos IBGE
Mapa de solos obtido no âmbito do projeto Radam e refinado
para a escala 1:250.000 (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021c).
X X X X

4. 1. 2. Dados de uso e cobertura do solo

Os dados de uso e cobertura do solo correspondem ao uso direto ou indireto da

paisagem pelo ser humano. Alguns dados também podem caracterizar a cobertura nativa. São

eles: desmatamento, malha viária, localização pontual de silos e armazéns, uso e cobertura

dos solos (Quadro 2).

Quadro 2. Dados de uso e cobertura do solo utilizados na tese.

Atributo Fonte Descrição
Capítulo

4 5 6 7

Desmatamento PMDBBS

Mapas anuais de área desmatada produzidos pelo MMA no
âmbito do Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos
Biomas Brasileiros por Satélite (MMA - MINISTÉRIO DO

MEIO AMBIENTE, 2009).

X

Desmatamento Prodes
Mapas bienais (2000-2012) e anuais (após 2013) de área

desmatada por corte-raso produzidos pelo INPE (ASSIS et al.,
2019; PARENTE et al., 2021).

X X

Malha viária OSM
Malha viária construída de forma colaborativa e em escala

global no âmbito da iniciativa Open Street Maps
(OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, 2017).

X X X

Silos e
armazéns CONAB

Coordenadas geográficas, pontuais, presentes no cadastro de
silos e armazéns da Companhia Nacional de Abastecimento

(CONAB) (CONAB, 2022).
X X X

Uso e
cobertura Probio

Mapa produzido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA)
no âmbito do Probio, a partir da escala 1:250.000 (SANO et

al., 2007).
X

Uso e
cobertura

Terraclass
2013

Mapa produzido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA)
no âmbito do Terraclass Cerrado (2013), a partir da escala

1:250.000 (SCARAMUZZA et al., 2017).
X

Uso e
cobertura

Terraclass
2018

Mapa produzido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE) e Embrapa no âmbito do projeto FIP Paisagens Rurais,

a partir da escala 1:250.000 (TERRACLASS, 2021).
X X X

Uso e
cobertura

Mapbiomas
(col. 6)

Série histórica (1985-2020) de mapas produzidos pela rede
multi institucional Mapbiomas no âmbito da sua 6ª coleção

(SOUZA et al., 2020).
X
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4. 1. 3. Limites territoriais

Os limites territoriais são referências cartográficas que correspondem a um domínio,

ou poder, sobre a paisagem. Nesta tese, estas convenções são definidas principalmente pelo

Estado, por meio de leis ou por políticas públicas voltadas para auxiliar a gestão territorial.

São eles: Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, biomas brasileiros, Cadastro

Ambiental Rural (CAR), Regiões Geográficas, Terras Indígenas, Unidades de Conservação,

Unidades da Federação e Municípios (Quadro 3).

Destaca-se que o CAR possui caráter auto declaratório e é sujeito a revisão pelos

órgãos públicos competentes. Assim, a frequência de atualização no portal do Sistema

Nacional de Cadastro Ambiental Rural (SICAR) não acompanha a frequência real de

declarações e revisões, podendo, além de estar desatualizado, apresentar uma série de

inconsistências (principalmente quando o seu status for “pendente”).

Quadro 3. Dados de limites territoriais utilizados na tese.

Atributo Fonte Descrição
Capítulo

4 5 6 7

Áreas Prioritárias para
Conservação da
Biodiversidade

MMA

Limites correspondentes a 2ª atualização das Áreas
Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável

e Repartição dos Benefícios (MMA - MINISTÉRIO DO
MEIO AMBIENTE, 2018).

X X X

Biomas brasileiros
(2004) IBGE

Mapa de Biomas Continentais do Brasil, tendo como
referência o Mapa de Vegetação do Brasil (escala

1:5.000.000) (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2004).

X X X

Biomas brasileiros
(2019) IBGE

Mapa de Biomas Continentais do Brasil atualizado e
refinado para escala 1:250.000 (IBGE - INSTITUTO
BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,

2019).

X

Cadastro Ambiental
Rural (CAR) SFB

Dados do CAR atualizados em 13/12/2021 e
disponibilizados pelo portal do Sistema Nacional de

Cadastro Ambiental Rural (SICAR, 2021).
X X X X

Regiões Geográficas IBGE

Divisão Regional do Brasil em Regiões Geográficas
Imediatas e Regiões Intermediárias publicada em 2017
pelo IBGE (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).

X X

Terras Indígenas FUNAI

Terras Indígenas Homologadas e Não Homologadas,
Reservas Indígenas, Terras Dominiais Indígenas e Áreas
sob Interdição disponibilizadas pela Fundação Nacional

do Índio (FUNAI) (FUNAI - FUNDAÇÃO
NACIONAL DO ÍNDIO, 2022).

X X X X

Unidades da Federação
e Municípios IBGE

Malha Municipal Digital da Divisão
Político-Administrativa Brasileira correspondente ao
ano de 2021 (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021d).

X X X X
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Unidades de
Conservação MMA

Unidades de Conservação de Uso Sustentável e
Proteção Integral presentes no Cadastro Nacional de

Unidades de Conservação (CNUC) (MMA -
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2022).

X X X X

4. 2. PROCESSAMENTO E ANÁLISE DOS DADOS

Os processamentos e a análise dos dados foram realizados com o auxílio de diferentes

soluções computacionais. Dentre estas soluções, destaca-se o uso dos softwares QGIS (versão

3.22.6) e Dinamica EGO (versão 6.1.0) (SOARES-FILHO; CERQUEIRA; PENNACHIN,

2002), das linguagens de programação R (versão 4.1.3) e Python (versão 3.9.7), e da

plataforma Google Earth Engine (GORELICK et al., 2017).

4. 2. 1. Dinamica EGO

O Dinamica EGO é um software gratuito de modelagem ambiental desenvolvido pelo

Centro de Sensoriamento Remoto (CSR) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com uma interface visual e textual baseada em um paradigma de fluxo de dados, o aplicativo

permite desenvolver desde simples modelos espaciais estáticos, até complexos modelos

dinâmicos. Nesta tese, o software foi utilizado na construção dos modelos de simulação de

paisagens futuras discutidos nos capítulos 5, 6 e 7.

4. 2. 1. 1. Simulação de paisagens futuras

A simulação de paisagens futuras ocorre com base em quatro etapas principais:

cálculo das taxas de transição; categorização das covariáveis contínuas; aplicação do método

de Pesos de Evidências; alocação dos pixels de transição.

O cálculo das taxas de transição determina a quantidade de pixels de um determinado

uso do solo que deve ser alocada na paisagem, para outro uso, a cada incremento de tempo

discreto (e.g., ano). Tais taxas são calculadas a partir da razão da quantidade de pixels

existentes em uma mudança de classe de uso do tempo 1 para o tempo 2 (e.g., quantidade de

pixels que mudaram de vegetação nativa, em 2020, para agricultura, em 2021), e a quantidade

total de pixels da respectiva classe no tempo 1 (e.g., quantidade de pixels de vegetação nativa

em 2020).

A Tabela 1 apresenta uma matriz de mudanças considerando a transição da paisagem

do tempo 1 para o tempo 2. A coluna “Total” representa o total de pixels de cada classe na

paisagem; A Figura 4 apresenta a mesma paisagem considerada na Tabela 1, com o cálculo

respectivas das taxas de transição.
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Tabela 1. Matriz de mudanças (quantidade de pixels que mudam de uma classe para outra na mudança
do tempo 1 para o tempo 2).

Tempo 2
Veg. Nativa Pastagem Agricultura Total

Tempo 1
Veg. Nativa 40 27 12 79
Pastagem 0 21 9 30

Agricultura 0 0 12 12

Figura 4. Exemplo do cálculo das taxas de transição entre as classes “Vegetação Nativa” →
“Pastagem” (Exemplo 1) e “Vegetação Nativa” → “Agricultura” (Exemplo 2). Os valores
apresentados na tabela correspondem a taxas de transição anuais, obtidas pela divisão da taxa
acumulada do período pela quantidade de anos existentes (i.e., 6 anos).

A aplicação do método Pesos de Evidência requer a discretização das covariáveis

contínuas presentes no modelo, de tal forma que um peso seja atribuído a cada intervalo de

cada covariável. A indicação de quais covariáveis já se encontram categorizadas, assim como

a definição do tamanho dos intervalos, é feita de forma manual. Assim, ressalta-se a

importância de um conhecimento prévio acerca da natureza e da organização das variáveis

escolhidas.

Os Pesos de Evidência consistem em um método no qual o efeito de uma variável

espacial em uma transição é calculado independentemente de uma solução combinada. Os

Pesos de Evidência representam a influência de cada variável na probabilidade espacial para a

ocorrência de uma determinada transição.

As equações 1, 2 e 3 apresentam o cálculo destes pesos em uma transição i ⇒ j:

(1)𝑂{𝐷|𝐵} =  𝑃{𝐷|𝐵}
𝑃{𝐷|𝐵}

(2)𝑙𝑜𝑔{𝐷|𝐵} =  𝑙𝑜𝑔{𝐷} + 𝑊+
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A Figura 6 exemplifica, por meio da representação de uma paisagem hipotética, o

cálculo dos pesos de evidência de cada intervalo categórico (Equações 1 e 2) e do mapa de

probabilidades obtido a partir da integração dos pesos das variáveis selecionadas (Equação 3)

(i.e., no exemplo é utilizado as variáveis “solo” e “declividade”).

(3)𝑃{𝑖 ⇒ 𝑗|𝐵 ∩ 𝐶 ∩ 𝐷 ... ∩ 𝑁} = 𝑒
∑𝑊

𝑁
+

1+𝑒
∑𝑊

𝑁
+
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Figura 6. Criação do mapa de probabilidades a partir do cálculo dos pesos de evidência para classes
de solo e declividade.

A alocação dos pixels de transição a partir de um algoritmo de autômatos celulares

(SOARES-FILHO; CERQUEIRA; PENNACHIN, 2002). Os parâmetros que irão definir os

padrões espaciais de cada transição correspondem ao tamanho médio da mancha de pixels, a

variância da mancha de pixels na paisagem e um parâmetro de isometria que consiste em um

valor entre 1 e 2 que irá determinar a regularidade das distância entre as manchas criadas

(valores próximos a 1 tendem a ter distâncias mais regulares que os valores próximos a 2)

(Figura 7).

Figura 7. Exemplos do impacto dos parâmetros de alocação dos pixels da função “patcher” .

No escopo desta tese de doutorado, o Dinâmica EGO foi utilizado para simular

paisagens futuras nos capítulos 6 e 8, e foi utilizado na construção da camada de “custo de

oportunidade” presente no capítulo 7. Destaca-se que apesar de oferecer um grande número

de funções pré-definidas, o software permite ao usuário um alto grau de customização dos

seus respectivos modelos, dando grande liberdade para a definição de parâmetros e construção

de novas funções.

4. 2. 2. Python

Python é uma linguagem de programação interpretada, interativa e orientada a objetos.

O seu emprego ocorreu no capítulo 6, com a incorporação dos módulos e bibliotecas sys,
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gdal, numpy e rasterio. O respectivo uso permitiu a manipulação de dados geoespaciais em

formatos vetoriais e raster. Nessa tese, o Python foi incorporado nos scripts correspondentes

ao modelo de disponibilidade de áreas para expansão agrícola e intensificação da atividade

pecuária (Capítulo 7).

4. 2. 3. R

O R é uma linguagem de programação e um ambiente de software livre inicialmente

desenvolvido para a computação estatística e a produção de gráficos. Hoje abrange uma série

de recursos, incluindo ferramentas para o desenvolvimento de modelos geoespaciais e

manipulação de dados georreferenciados nas estruturas matricial e vetorial. Nesta tese, o R foi

empregado para a manipulação e organização de dados geoespaciais nos capítulos 5, 6, 7 e 8,

e na construção do modelo de Risco de Perda da Qualidade Ambiental Associada ao

Desmatamento (capítulo 6).

4. 2. 4. Earth Engine

O Earth Engine é uma plataforma geoespacial online baseada em processamentos

distribuídos. Mantida pela Google, essa plataforma disponibiliza, para diferentes fins, mais de

70 petabytes de dados, incluindo desde imagens de satélite, mapeamentos temáticos, até

resultados de modelos espacialmente explícitos. A manipulação destes dados ocorre por meio

de Javascript e uso de API (Application Programming Interface) para outras linguagens de

programação (e.g., Python). No âmbito desta tese, o Google Earth Engine foi utilizado para a

compilação e organização dos dados SRTM, GPM e HAND. Também possibilitou, para o

período 2000-2020, os cálculos da média da precipitação acumulada anual e da média da

quantidade de dias secos consecutivos anuais (precipitação diária inferior a 1 mm).

4. 2. 5. QGIS

O QGIS é um software GIS (Geographic Information System) livre, de código aberto e

voltado principalmente para a manipulação de dados geográficos. Possui uma ampla

comunidade de usuários e desenvolvedores, possibilitando, assim, o desenvolvimento de uma

grande quantidade de complementos, criados para uma diversidade de funções específicas.

Nesta tese, o software foi empregado na manipulação dos dados geoespaciais e na construção

dos mapas aqui apresentados.
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5. PROCESSOS E PADRÕES DE CONVERSÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA
DO BIOMA

Este capítulo apresenta um breve resgate do processo de ocupação do bioma Cerrado e

faz um panorama de como esta ocupação se reflete na respectiva paisagem (Figura 8). A partir

da primeira década do século XXI, essa caracterização é orientada por dados oficiais

presentes nas bases cartográficas existentes (i.e., mapeamentos e sistemas de monitoramento

de uso e cobertura do solo), elaboradas especificamente para o bioma.

Figura 8. Remanescentes de vegetação nativa e lavouras anuais na paisagem do MATOPIBA
(Balsas/MA). Foto: Sérgio Nogueira

5. 1. HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DO BIOMA CERRADO

A presença do homem nas áreas centrais do continente sul-americano data de 11.000

a.C. (BARBOSA; SCHMITZ, 2008). A partir de vestígios de um complexo cultural

denominado pela arqueologia de Tradição Itaparica, há indícios de que grupos de caçadores e

coletores, distribuídos por mais de 2.000 km de extensão, estiveram presentes no bioma

Cerrado (BARBOSA; SCHMITZ, 2008). Características ambientais do bioma, tais como

clima, geomorfologia, recursos vegetais e animais, teriam favorecido ocupações duradouras e

homogêneas. Segundo BARBOSA & SCHMITZ (2008):
“No que se refere ao clima, tanto em relação aos limites atuais quanto aos antigos, a

área do Sistema Biogeográfico do Cerrado caracteriza-se pela estabilidade e por um

ciclo climático aliado a um biológico bastante homogêneo, fato que permite, às

26



populações de economia simples, a adoção de um planejamento também

homogêneo. A feição das paisagens indica que, tanto nas áreas atuais quanto nas

antigas, há grande ocorrência de abrigos naturais, elemento fundamental para esses

grupos humanos estabelecerem-se em determinadas épocas do ano.” (BARBOSA &

SCHMITZ, 2008, p. 51)

Os registros mais antigos de horticultores remetem ao século 5 a.C. A partir desse

período, alimentos como milho e mandioca, passaram a ser cultivados por diferentes

populações do bioma, sendo que os maiores grupos se estabeleceram em áreas abertas, com

aldeias construídas nas colinas ou na beira dos lagos (BARBOSA; SCHMITZ, 2008).

A partir de meados do século XVIII, o Cerrado passa por um considerável aumento da

respectiva população. Até então ocupado por etnias indígenas, o bioma passou a ser ocupado

também por uma população migrante de origem europeia e africana que até então se

concentrava nas áreas próximas ao litoral. A agricultura de subsistência passa a coexistir com

uma nova atividade econômica, a mineração. Essa nova atividade permitiu a ocupação das

regiões onde se localizam os atuais estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e

Mato Grosso. Esse movimento migratório corresponde à primeira frente de ocupação do

bioma Cerrado (ESTEVAM, 1998).

A segunda frente de ocupação ocorre entre o final do século XIX e o início do século

XX. Ela tem início com a construção das suas primeiras ferrovias, permitindo a dinamização

econômica em virtude dos processos de industrialização e da expansão da cafeicultura. A

construção de novas linhas, na porção centro-sul do bioma, permitiu a aproximação de

diferentes mercados. Assim, essa aproximação acabou favorecendo um maior fluxo

populacional e uma maior agilidade na produção agropecuária destas regiões (ESTEVAM,

1998). A expansão do ramal ferroviário também propiciou a abertura de novas estradas de

chão, favorecendo a criação e o crescimento de inúmeras cidades (NUNES, 1984).

A partir da década de 1930, a terceira frente de ocupação teve início com a Marcha

para o Oeste. Essa política desenvolvimentista do governo Vargas focou na integração

nacional por meio da efetivação da ocupação do Planalto Central e, a partir desta, do

desbravamento da Amazônia (ESTEVAM, 1998). Além de ocupar o território, Nunes (1984)

afirma que o projeto também visava “o aumento da produção agrícola para sustentar as

indústrias do centro-sul do país e a absorção do excedente populacional de outras regiões mais

pobres”. Um dos marcos deste período foi a construção, no ano de 1935, da cidade de

Goiânia, a nova capital do estado de Goiás. A criação de colônias de assentamento nos

27



estados de Goiás e Mato Grosso, nas duas décadas seguintes, também favoreceu um intenso

movimento migratório para o Planalto Central (ESTEVAM, 1998).

Durante a década de 1950, a construção de Brasília fortaleceu a integração da região

central do bioma Cerrado no contexto político e econômico brasileiro. Visando o intercâmbio

com as demais regiões do país, a mudança da capital nacional foi acompanhada por um

programa de fomento à infraestrutura básica, pautado principalmente em investimentos no

setor energético e na construção de rodovias.

Destas rodovias, destaca-se: a inauguração da rodovia Belém-Brasília, que conectava a

capital federal à região norte do país; a rodovia Brasília-Belo Horizonte, que conectava a

capital com a região sudeste; a BR-020, construída para integrar a capital ao nordeste

brasileiro; a BR-050, que encurtava a distância entre Brasília e São Paulo. a BR-060; a

BR-452, ligando o sudoeste goiano ao Triângulo Mineiro; e a BR-364, uma rota entre Brasília

e Mato Grosso via sudoeste goiano.

Essa infraestrutura viária favoreceu a integração do Cerrado aos centros dinâmicos do

país, proporcionando o surgimento de povoados ao longo das rodovias recém-criadas e o

crescimento das cidades já existentes (ESTEVAM, 1998).

Paralelo a este processo, o Brasil passava por uma intensa mudança no seu processo de

industrialização. O auge ocorreu no período de 1957 a 1961, com amplo fomento para

implantação de indústria pesada. A modernização da agricultura veio após este período. De

acordo com Estevam (1998):
Dada a constituição dos ramos industriais de base, a agricultura fortaleceu seu papel
de mercado consumidor para os meios de produção e o Estado, buscando garantir
ampliação acelerada do mercado, implementou um conjunto de políticas
incentivando a aquisição dos produtos industriais e promovendo incorporação de
modernas tecnologias no campo. [...] No processo de modernização da agricultura,
por sua vez, o setor industrial colocou à disposição da agropecuária insumos
modernos - compatíveis com a intensificação produtiva - abrindo mercado para seus
produtos. A agricultura brasileira, nas décadas de 1960 a 1980, incorporou
mudanças em nível administrativo-organizacional e técnico no processo de produção
(Estevam, 1998, p.158).

Na década de 1960, com o governo militar, este novo processo de produção agrícola se

consolidou no território brasileiro. A partir deste momento, uma série de políticas regionais

foi implementada como estratégia de planejamento e desenvolvimento do país (GANEM;

DRUMMOND; FRANCO, 2008). Algumas ações desta época que tiverem impacto nas áreas

do bioma Cerrado, foram a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Centro Oeste

(Sudeco) e da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), o Programa de

Redistribuição de Terras e do Estímulo à Agroindústria do Norte e Nordeste (Proterra), o
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Programa de Pólos Agrominerais e Agropecuários da Amazônia (Polamazônia), Programa

Especial de Desenvolvimento da Região Geoeconômica de Brasília (Pergeb), Programa de

Desenvolvimento dos Cerrados (Polocentro) e o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira

para o Desenvolvimento dos Cerrados (Prodecer).

Essas ações governamentais são consideradas um importante marco na configuração

da paisagem do bioma. Antes tido como uma área economicamente deslocada do eixo

produtivo nacional, o Cerrado assumiu uma supervalorização propiciada pela atuação estatal.

Beneficiado por políticas públicas e pelo avanço tecnológico da agricultura no momento

conhecido como “Revolução Verde”, o bioma passou a ser visto como “celeiro agrícola”

(SILVA et al., 2013; SILVA, 2013).

O lucrativo cultivo de commodities, antes restrito às regiões Sul e Sudeste, e a áreas

pontuais do território brasileiro, se expandiu para áreas antes tidas como inférteis. A

monocultura de grãos, com destaque para a soja, passou a ocupar e se expandir sobre os

chapadões do Planalto Central. No ano de 1975, ~11,3% da área de soja colhida no Brasil

estava nos municípios do Cerrado (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA, 2022). Em 2015, ~57,4% do total colhido estava nos municípios inseridos

nos limites do bioma (Figura 9) (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E

ESTATÍSTICA, 2022).
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Figura 9. Expansão da soja pelos municípios entre os anos de 1975 e 2015. Fonte: Produção Agrícola
Municipal (PAM/IBGE)

Com a adoção de novos padrões tecnológicos (PEREIRA; GAMA, 2010), muitos

municípios com condições topográficas, edáficas e climáticas favoráveis passaram a compor

uma nova fronteira agrícola brasileira (ARAÚJO et al., 2019; SANTOS et al., 2021). O Brasil

passou de importador a um dos maiores exportadores mundiais de soja (GANEM;

DRUMMOND; FRANCO, 2008; QUEIROZ, 2008; FAO, 2022).

A intensa alteração da paisagem do Cerrado foi acompanhada pela ausência e a falta

de profundidade das diretrizes ambientais nas políticas públicas executadas durante este

período. Apesar da década de 1970 ter marcado a intensificação e a evolução do debate
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ambiental no mundo (e.g., Conferência de Estocolmo em 1972), os seus princípios foram

tardiamente incorporados pelo poder público brasileiro (e.g., Política Nacional do Meio

Ambiente, em 1981, e Constituição Federal, em 1988). Esse descomprometimento favoreceu

o acúmulo de passivos ambientais causados pelo acentuado processo de supressão da

vegetação nativa no bioma. (e.g., perdas de solos, danos aos corpos hídricos, alterações

climáticas e redução de habitats)

O contexto político e econômico da década de 1980, marcado pela queda do regime

militar e pelas sucessivas crises econômicas, teve um significativo impacto no setor agrícola.

A redução do crédito disponibilizado pelo Estado, que passou a atuar no financiamento de

pesquisas, na implantação de infraestrutura e assistência técnica, favoreceu o papel do setor

privado como um novo e importante agente financiador do avanço agrícola (GANEM;

DRUMMOND; FRANCO, 2008). Contudo, a estabilidade política e econômica veio a se

consolidar no Brasil apenas com o Plano Real, na metade da década de 1990.

Também durante essa década, no ano de 1992, aconteceu no Rio de Janeiro a primeira

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (também

conhecida como Eco-92). Com o endosso às propostas discutidas neste evento, o Brasil

passou a assumir um papel de destaque na agenda ambiental global (LOYOLA, 2014).

Durante a primeira década do século XX1, ações na esfera governamental e da

sociedade civil (e.g, moratória da soja), foram executadas com o propósito de minimizar

impactos e aliar desenvolvimento com a sustentabilidade ambiental (GIBBS et al., 2015;

NEPSTAD et al., 2014). Destaca-se neste contexto a criação de dispositivos legais, a

formulação de políticas ambientais e o desenvolvimento de instrumentos voltados para a

gestão do território, tais como mapeamentos de uso e cobertura do solo (e.g., Probio,

Terraclass) e de sistemas de monitoramento da supressão da vegetação (e.g. PRODES e

PMDBBS).
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5. 2. MAPEAMENTO DA ANTROPIZAÇÃO DA PAISAGEM NO SÉCULO XXI

Uma série de produtos cartográficos, de uso e cobertura do solo, já foram

desenvolvidos e disponibilizados para este bioma, a saber: Radambrasil, Probio, Prodes,

Deter, PMDBBS, Cobertura e Uso da Terra no Brasil (IBGE), Terraclass Cerrado e Terraclass

Amazônia.

O Projeto Radambrasil foi criado no ano de 1975, sendo pioneiro no levantamento dos

recursos naturais a partir de imagens obtidas por radar. Contou com relatórios e mapas

temáticos produzidos na escala 1:1.000.000 para todo o território brasileiro, contemplando os

temas geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso potencial da terra (IBGE -

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018).

Quanto ao Levantamento dos Remanescentes de Cobertura Vegetal do Bioma Cerrado

no âmbito do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica

Brasileira (Probio-Cerrado), foi uma iniciativa coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente

e mapeou, em uma escala de 1:250.000, a cobertura vegetal natural e antrópica dos seis

biomas brasileiros, utilizando imagens Landsat ETM+ obtidas em 2002 (SANO et al., 2007).

Outro esforço de mapeamento do uso e cobertura do solo do bioma foi o projeto

Terraclass Cerrado (2013). O projeto foi concebido com o propósito de dar continuidade às

ações relacionadas ao monitoramento e mapeamento da cobertura e do uso das terras no

bioma. A sua metodologia também utilizou a abordagem de interpretação visual de imagens

Landsat 8 OLI (SCARAMUZZA et al., 2017) e teve como objetivo, considerando o ano-base

de 2013, identificar, delimitar e mapear, na escala 1:250.000, as áreas naturais e antrópicas no

Cerrado.

No âmbito do projeto FIP Paisagens Rurais, sob a coordenação do Ministério da

Agricultura, Pecuária, Pecuária e Abastecimento (Mapa), o mapeamento Terraclass para o ano

de 2018 buscou identificar, na escala 1:250.000, o uso do solo presente nas áreas antropizadas

do bioma Cerrado mapeadas pelo sistema de monitoramento do desmatamento

PRODES-Cerrado. A classificação do tipo de uso foi realizada tanto por inspeção visual de

imagens orbitais quanto por interpretação da assinatura espectro temporal das classes

mapeadas. Além de 2018, o projeto também tem a previsão de produzir mapeamentos de uso

e cobertura do solo para os anos de 2020 e 2022.

Especificamente no que diz respeito ao monitoramento do desmatamento, em 2008, o

Ministério do Meio Ambiente (MMA) iniciou o Projeto de Monitoramento dos Biomas

Brasileiros (PMDBBS) (MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2009). Tendo por
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referência o mapeamento de uso e cobertura do solo do Probio Cerrado, este projeto buscou, a

partir de imagens Landsat, estimar o desmatamento para os períodos 2002-2008, 2008-2009,

2009-2010 e 2010-2011.

Mais recentemente, com o propósito de subsidiar a elaboração do Nível de Referência

de Emissões Florestais (FREL) para redução das emissões provenientes do desmatamento no

Cerrado, o Ministério do Meio Ambiente produziu uma série bienal da área antropizada neste

bioma para o período de 2000-2010 (MMA - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2016).

Em 2018, no âmbito do Forest Investment Program (FIP-Cerrado), foi criado o sistema

PRODES-Cerrado. Essa iniciativa do INPE, com apoio do Banco Mundial e do Ministério da

Ciência, Tecnologia, e Inovação (MCTI) foi de fato o primeiro monitoramento sistemático

anual e oficial com foco na detecção de desmatamentos no bioma Cerrado. Com a adoção da

metodologia consolidada no PRODES-Amazônia (INPE, 2018) e atualização dos mapas

elaborados no âmbito do FREL, o Brasil passou a monitorar para o Cerrado, de forma bienal

(2000-2012) e anual (após 2012), a supressão total da vegetação (i.e., corte raso) com área

superior a 1 ha.

O bioma, a partir dos dados PRODES-Cerrado, registrou uma queda dos incrementos

anuais de área desmatada, acompanhada de uma alteração do respectivo padrão espacial

(Figuras 10 e 11). Nos anos iniciais houve uma grande quantidade de detecções, em especial

nos estados do Mato Grosso, Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A queda do desmatamento

no estado do Mato Grosso e a manutenção das altas taxas na região do MATOPIBA pode ser

explicada tanto pela moratória da soja para a Amazônia (GIBBS et al., 2015) quanto pelos

investimentos públicos e privados para o desenvolvimento agrícola desta região (BRASIL,

2015; BOLFE et al., 2016).
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Figura 10. Evolução dos incrementos anuais de área desmatada no bioma Cerrado entre 2000 e 2020.
Fonte: Prodes-Cerrado e PMDBBS.

Figura 11. Evolução, por município, dos incrementos anuais de área desmatada no bioma Cerrado
entre 2000 e 2020. Fonte: Prodes-Cerrado.

Analisando o conjunto de dados constituído pelo Probio-Cerrado e pelos dois

mapeamentos realizados no âmbito do Terraclass Cerrado, é possível identificar alguns

elementos da dinâmica de uso e cobertura do solo no Cerrado.
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Entre os anos de 2002 e 2018 houve um aumento da área agrícola e pecuária,

acompanhada da queda na área de remanescentes de vegetação nativa. Houve também um

ligeiro aumento nas classes Área Urbana e Silvicultura, enquanto o aumento de 72% da área

de água pode ser justificado pelo represamento proporcionado pela construção de

hidrelétricas, com destaque para aquelas localizadas na bacia do rio Tocantins. A classe

Vegetação Secundária, no mapa do Terraclass Cerrado de 2018, correspondeu à vegetação

restabelecida nas áreas antropizadas mapeadas pelo PRODES-Cerrado até o ano de 2017.

Essa classe não está presente no mapa do Terraclass Cerrado de 2013, ainda que no âmbito do

Probio-Cerrado esta classe tenha sido criada para representar a vegetação com indícios de

regeneração. A Tabela 2 apresenta a área total das principais classes de uso e cobertura

mapeadas nos projetos supracitados.

Tabela 2. Área correspondente às classes de uso e cobertura do solo nos mapeamentos Probio (2002),
Terraclass (2013) e Terraclass (2018).

Uso/cobertura do solo Probio (2002) Terraclass (2013) Terraclass (2018)
Agricultura 20.740.821 ha 23.843.694 ha 27.460.584 ha

Água 1.233.428 ha 1.501.932 ha 1.700.542 ha
Área Urbana 887.934 ha 885.354 ha 928.170 ha

Pastagem 54.625.197 ha 60.080.609 ha 58.879.853 ha
Remanescentes 116.241.855 ha 111.136.272 ha 100.733.677 ha

Silvicultura 3.130.395 ha 3.059.790 ha 3.663.926 ha
Vegetação Secundária 6.946.323 ha - 9.523.552 ha

Outros 117.064 ha 3.425.349 ha 1.087.204 ha

Considerando apenas áreas desmatadas entre os anos 2000 e 2017, o uso identificado

na maior parte do bioma foi o de pastagem (~16,5 Mha). Ele é seguido por áreas de vegetação

secundária (~3,6 Mha), cultura agrícola temporária de 1 ciclo (~2,5 Mha), silvicultura (~0,8

Mha), cultura agrícola semi-perene (~0,2 Mha) e cultura perene (~0,1 Mha). Os demais usos

mapeados nestas áreas desmatadas corresponderam, cada, a menos de 0,1 Mha (Figura 12).
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Figura 12. Uso e cobertura do solo, mapeado no ano de 2018, nas áreas desmatadas entre os anos de
2000 e 2017. Fonte: Prodes Cerrado e Terraclass Cerrado 2018

5. 2. CARACTERIZANDO A ANTROPIZAÇÃO DA PAISAGEM NO SÉCULO

XXI

Até a primeira metade do século XX, a grande parte da área antropizada do Cerrado

estava localizada na porção sul do bioma. As poucas áreas convertidas ao norte,

principalmente nos estados de Goiás e Mato Grosso, estavam em regiões com o histórico de

ocupação ligado ao ciclo do ouro, com uma pecuária voltada principalmente para a

subsistência ou comércio local, ou em regiões cuja cobertura nativa era caracterizada por uma

vegetação mais alta e densa. No estado de Goiás, essas características da vegetação eram

encontradas principalmente na região conhecida como “Mato Grosso Goiano” e estavam

associadas à fertilidade natural do solo (ESTEVAM, 1998; SILVA et al., 2013) .
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A partir da segunda metade do século XX houve uma intensificação no processo de

antropização do bioma. Regiões até então periféricas, desvalorizadas e tidas como impróprias

para o cultivo em razão da sua fertilidade natural muito baixa, passaram a sofrer uma

significativa modificação da paisagem. Com a infraestrutura criada durante a “Marcha para o

Oeste” aliada às transformações tecnológicas da chamada "Revolução Verde”, um novo

conjunto de características naturais passou a atrair a cobiça de produtores do sul do país.

Latossolos com elevada acidez, mas desenvolvidos em regiões planas, favoreciam a

correção do pH do solo e a respectiva fertilização por meio da mecanização agrícola. Assim,

áreas com este tipo de solo, em especial aquelas com textura mais argilosa, passaram a

representar o maior estoque de área agrícola do bioma para culturas climaticamente

adaptadas.

Ao integrar o tipo de solo (ordem e subordem) do levantamento produzido no âmbito

do Radambrasil e refinado para escala 1:250.000 pelo IBGE e Embrapa, com as classes de uso

e cobertura do solo do mapeamento temático produzido no âmbito do projeto Terraclass

Cerrado do ano de 2018, verifica-se que a distribuição do uso do solo possui relação com a

distribuição das classes de tipo de solo no bioma (Tabela 3).

Tabela 3. Distribuição (em Mha) das classes do Terraclass Cerrado 2018 pelos diferentes tipos de solo
presentes no Cerrado.

Solo
(ordem/

subordem)

Vegetação
Natural Pastagem

Cultura Agrícola
Silvi-

cultura
Temporária Semi

Perene Perene
Primária Secundária 1 Ciclo + de 1 Ciclo

Argissolo
Vermelho 1,63 0,29 2,17 0,05 0,05 0,57 0,12 0,13

Argissolo
Vermelho-
Amarelo

4,97 1,42 5,75 0,04 0,12 0,18 0,05 0,13

Cambissolo
Háplico 12,46 0,68 6,19 0,12 0,45 0,04 0,06 0,19

Gleissolo
Háplico 2,25 0,11 0,31 0,01 0,03 0,01 < 0,01 0,01

Latossolo
Amarelo 9,45 1,06 2,20 1,50 0,46 0,01 0,02 0,13

Latossolo
Vermelho 10,10 1,45 18,01 1,31 9,35 4,24 0,65 1,82

Latossolo
Vermelho-
Amarelo

11,59 1,15 7,57 2,32 3,08 0,53 0,23 0,60

Neossolo
Flúvico 0,65 0,06 0,32 < 0,01 < 0,01 0,01 < 0,01 0,01

Neossolo
Litólico 12,23 0,41 1,79 0,05 0,10 0,02 0,01 0,07

Neossolo
Quartzarênico 17,08 1,12 6,98 0,18 0,43 0,15 0,05 0,50

Neossolo
Regolítico 0,57 0,08 0,41 < 0,01 < 0,01 - - < 0,01
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Nitossolo
Vermelho 0,56 0,10 0,73 0,01 0,08 0,03 < 0,01 0,01

Plintossolo
Argilúvico 3,87 0,24 0,67 0,02 0,06 < 0,01 < 0,01 < 0,01

Plintossolo
Háplico 2,21 0,14 0,60 0,02 0,06 - < 0,01 0,01

Plintossolo
Pétrico 7,90 0,81 3,70 0,15 0,26 0,01 < 0,01 0,02

Outros 3,22 0,37 1,45 0,01 0,06 0,02 0,01 0,04

A ordem com a maior área no bioma Cerrado é a dos Latossolos (~89 Mha, ou ~44%

da área total). Considerando a classificação do SiBCS (Sistema Brasileiro de Classificação

dos Solos) nos níveis ordem e subordem, os Latossolos Vermelhos são os tipos de solo mais

abundantes do bioma (~47 Mha, ou 23% da área total). Por possuírem maior fertilidade

natural e se concentrarem na porção sul do bioma, os Latossolos Vermelhos representam os

solos mais antropizados (~78% da sua área de ocorrência encontra-se sob algum uso

antrópico) (Figura 13).

Figura 13. Área (Mha) dos principais solos existentes no bioma Cerrado com a proporção do uso
existente em cada tipo de solo. Fonte: IBGE

Mesmo com a evolução tecnológica apresentada na segunda metade do século XX e

início do século XXI, um grande problema para os Latossolos, em especial aqueles com

textura média e arenosa, se refere fundamentalmente à sua baixa capacidade de retenção de

água. Segundo Oliveira et al. (2017):
“[...] este fato também é agravado pela condutividade hidráulica destes que é rápida,
mas diminui muito na medida em que os solos secam, restringindo a capacidade de
absorção da pouca água disponível pelo sistema radicular das plantas. Isto é
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particularmente sentido pelas culturas em início de crescimento que ainda não têm o
sistema radicular totalmente desenvolvido para buscar água em maiores
profundidades. Mesmo espécies forrageiras rústicas evidenciam ressecamento
acentuado nestes solos, diminuindo sensivelmente a capacidade de suporte das
pastagens no período seco.” (OLIVEIRA et al., 2017, p. 202)

Essa característica dos Latossolos justifica a maior ocorrência da classe “Cultura

Agrícola Temporária com mais de 1 Ciclo” nas regiões com maior incidência de precipitação,

em especial àquelas localizadas na porção sul do bioma, com destaque aos chapadões

cobertos por solos de textura mais argilosa, e a determinadas regiões do estado do Mato

Grosso, com destaque à transição com o bioma Amazônia (Figura 15 - região “A”). Nelas, a

ocorrência de precipitação acumulada anual média superior a 1400 mm favorece o

desenvolvimento de duas ou três safras agrícolas (dependendo do teor de argila do solo) de

lavouras temporárias (e.g., soja; milho; algodão). Nas regiões com condições climáticas mais

restritivas (e.g., sul do Maranhão; Piauí; leste do Tocantins; e oeste da Bahia), observa-se o

predomínio de apenas uma safra (Figura 15 - região “B”). As exceções ocorrem nas áreas

irrigadas por pivô central (Figura 14).

Figura 14. Soja irrigada por pivô central no município de São Desidério (BA).
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Figura 15.Distribuição das classes de uso e cobertura do solo, ordem/subordem dos solos e precipitação acumulada anual média no bioma Cerrado. Fonte: Terraclass
Cerrado 2018, IBGE e GPM.
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A quase ausência de lavouras temporária em Neossolos Quartzarênicos reflete as

limitações de uso proporcionadas pela sua extrema pobreza química, refletida em capacidade

de troca de cátions e saturação por bases muito baixas, e pela sua textura muito arenosa,

proporcionando baixíssima retenção de umidade e de eventuais nutrientes aplicados

(OLIVEIRA; JACOMINE; COUTO, 2017).

A principal atividade econômica presente nas regiões com o predomínio deste tipo de

solo é a pecuária (~26%). Destaca-se que, embora aparentando relativo sucesso no período

chuvoso, as pastagens formadas sobre estes solos apresentam um forte declínio na produção

de biomassa durante o período seco. Além da pouca tolerância ao déficit hídrico, as

características físicas dos Neossolos Quartzarênicos (i.e., constituição arenosa com grãos

soltos) proporcionam também uma alta susceptibilidade à erosão em sulcos e voçorocas.

Um trabalho da Secretaria de Planejamento do estado de Mato Grosso (SEPLAN-MT)

no ano de 2011, evidencia a importância dos estudos ambientais, produtivos e econômicos na

avaliação da viabilidade e dos respectivos riscos de produção nestes tipos de solos

(OLIVEIRA; JACOMINE; COUTO, 2017). Destaca-se a recomendação de que:

“[...] alguns tipos de Neossolos Quartzarênicos Órticos, com teores de argila em
torno de 50 g kg-1, com predomínio da fração areia grossa são incapazes de suportar
economicamente qualquer tipo de cultivo ou exploração e devem ser mantidos com
a vegetação nativa como melhor destinação. Isto é reforçado pelo alto custo
ecológico que representa a utilização destes solos.” (OLIVEIRA et al., 2017, p.218)

Aproximadamente 64% dos Neossolos Quartzarênicos estão cobertos por vegetação

nativa. Proporcionalmente, é um dos tipos de solo menos antropizados no bioma. Contudo,

estes solos correspondem à quarta maior área antropizada entre os anos de 2013 e 2020

(Tabela 4).

Tabela 4. Distribuição (em Mha) dos incrementos anuais de desmatamento (Prodes) pelos diferentes
tipos de solo (IBGE) presentes no Cerrado.

Solo (ordem
e subordem)

Área anual desmatada (km²) Total
(km²)

Tendência
(C.A.)2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Latossolo Vermelho-Amarelo 2.536 1.941 2.390 1.304 1.591 1.473 1.047 1.244 13.526 -190,22
Latossolo Amarelo 2.299 2.029 1.505 1.283 1.206 1.257 1.098 1.647 12.325 -119,53
Plintossolo Pétrico 1.619 1.140 1.628 900 1.008 1.106 889 911 9.200 -91,28
Neossolo Quartzarênico 1.047 968 1.202 878 835 867 845 843 7.484 -36,85
Cambissolo Háplico 1.577 1.332 1.143 483 607 658 607 662 7.069 -135,17
Latossolo Vermelho 1.291 1.093 1.092 488 560 612 463 494 6.093 -120,09
Argissolo Vermelho-Amarelo 734 614 694 368 391 521 375 410 4.108 -47,17
Neossolo Litólico 527 586 554 295 354 420 322 440 3.500 -27
Plintossolo Háplico 321 158 311 245 210 209 226 173 1.854 -12,32
Plintossolo Argilúvico 297 204 296 159 173 213 193 152 1.687 -15,52
Outros 218 170 253 129 103 135 133 123 1.265 -14,7
Argissolo Vermelho 244 282 183 47 81 67 73 67 1.044 -30,89
Nitossolo Vermelho 138 130 180 78 81 90 96 63 856 -11,44
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Neossolo Flúvico 91 99 96 33 40 44 38 39 479 -9,73
Gleissolo Háplico 76 43 86 55 45 63 33 43 443 -4,33
Neossolo Regolítico 51 42 68 47 28 24 45 30 334 -3,36

Embora os Plintossolos Pétricos estejam presentes em apenas 6,3% do bioma, esse foi

o terceiro tipo de solo com a maior cobertura nativa desmatada no bioma no período

2013-2020 (11,56% do desmatamento total). Plintossolos Pétricos são solos que apresentam

fortes limitações para cultivos, determinadas principalmente pela grande quantidade de

concreções ferruginosas consolidadas (i.e., petroplintitas; lateritas) (OLIVEIRA;

JACOMINE; COUTO, 2017). Estas concreções podem corresponder a mais de 50% do seu

volume, dificultando a ação de máquinas agrícolas e a penetração de raízes. Também são

solos quimicamente pobres, sendo necessária a aplicação de corretivos e fertilizantes para a

respectiva exploração em lavouras (OLIVEIRA; JACOMINE; COUTO, 2017). Cerca de 61%

das áreas com ocorrência de Plintossolos Pétricos são cobertas por vegetação nativa. Quando

antropizados, o principal uso ocorre por meio de pastagens (29% da área total de Plintossolos

Pétricos no bioma).

O quinto tipo de solo com a maior cobertura nativa desmatada entre os anos de 2013 e

2014 corresponde aos Cambissolos. São solos com fortes limitações agrícolas, caracterizadas

pela excessiva quantidade de cascalho, baixa profundidade, e ocorrência em relevos

ondulados. Cerca de 30% dos Cambissolos Háplicos são usados para pastagens que, quando

localizadas em relevos mais acidentados, possuem elevado potencial de erosão (Figura 16).

Figura 16. Pastagem com erosão laminar localizada em área de Cambissolo no município de Estrela
do Indaiá (MG).

Ao comparar a distribuição das áreas desmatadas no bioma Cerrado, observa-se que

algumas regiões apresentam uma grande quantidade de desmatamento em solos frágeis.

Destaca-se que entre 2013 e 2020, 7.484 km² foram desmatados em Neossolos Quartzarênico.

Algumas áreas estão situadas no nordeste goiano, em regiões periféricas do MATOPIBA e na

transição entre Cerrado e Amazônia no estado do Mato Grosso (Figura 17).
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Figura 17.Área antrópica até 2000, incrementos de desmatamento acumulados entre 2000 e 2016, incrementos de desmatamento acumulados entre 2016 e 2020, e classes de solo
(ordem e subordem) presentes no bioma Cerrado. Os detalhes 1 e 2 apresentam regiões com ocorrência de desmatamentos em Neossolo Quartzarênico (representado pela cor
amarela). Fonte: Prodes-Cerrado e IBGE
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A média dos dados de altitude, declividade (ambos obtidos a partir do modelo digital

de elevação Shuttle Radar Topography Mission - SRTM) e precipitação (obtido a partir da

precipitação acumulada anual média Global Precipitation Measurement - GPM) foi calculada

para cada classe de uso e cobertura mapeada pelo Terraclass Cerrado 2018 (Tabela 5).

Tabela 5. Média dos valores de altitude, declividade e precipitação nas classes de Uso e Cobertura do
Solo de acordo com dados do Terraclass Cerrado 2018.

Classe Altitude
(m)

Declividade
(%)

Precipitação
(mm/ano)

Vegetação Natural Florestal Primária 482 9,14 1.352
Vegetação Natural Florestal Secundária 393 8,14 1.427

Natural Não Vegetada (Arenosa) 451 4,61 1.142
Natural Não Vegetada (Rochosa) 736 21,40 1.230

Silvicultura 639 6,56 1.326
Pastagem 489 6,58 1.397

Cultura Agrícola Perene 765 7,28 1.394
Cultura Agrícola Semi Perene 601 5,84 1.430

Cultura Agrícola Temporária (1 Ciclo) 669 3,82 1.294
Cultura Agrícola Temporária (Mais de 1

Ciclo)
621 4,70 1.532

Mineração 667 10,39 1.429
Urbanizada 624 6,30 1.431

Solo Descoberto 746 6,22 1.272
Corpo d’Água 409 4,20 1.452
Não Observado 522 2,58 1.006

Outros Usos 681 5,68 1.311
Outras Áreas Edificadas 591 5,62 1.397

Observa-se que as áreas com afloramento rochoso e mineração possuem declividade

mais acentuada, com declividade média de 21,4% e 10,39%. Áreas com vegetação natural

secundária apresentam declividade média de 8,14%. A classe de vegetação natural primária

apresenta declividade média de 9,14%, a terceira mais elevada. Por outro lado, a maior parte

dos usos antrópicos ocorre em áreas mais planas, com destaque às culturas temporárias de 1

ciclo e culturas temporárias com mais de um ciclo que possuem, respectivamente, declividade

média de 3,82% e 4,7%. Culturas perenes, semi-perenes, e pastagens estão localizadas em

áreas com declividade média de 7,28%, 5,84% e 6,58% (Figura 18).
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Figura 18.Distribuição das classes de uso e cobertura do solo e declividade no bioma Cerrado. Fonte:
Terraclass Cerrado 2018 e SRTM.

A partir destes valores é possível afirmar que há um notável padrão na distribuição dos

remanescentes de vegetação nativa presentes no bioma. Apesar destes ocuparem uma área de

100,7 Mha, ou seja, 49,4% do bioma, eles estão localizados, principalmente, nos relevos

ondulados. Portanto, fitofisionomias características de relevos planos encontram-se mais

restritas e ameaçadas pelo avanço da agropecuária.

Essa afirmação é corroborada a partir do cálculo da declividade média dos

incrementos de área desmatada entre os anos de 2000 e 2020. Durante este período, o
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respectivo valor é de 5,09%. Nota-se que os valores de declividade média vêm diminuindo

com o passar dos anos. Replicando essa mesma análise para os dados de precipitação,

observa-se que os respectivos valores médios também diminuem com o tempo (Tabela 6).

Assim, é possível levantar a hipótese de que a frente de desmatamento no bioma esteja se

deslocando para regiões com padrões climáticos mais restritos para a atividade agrícola.

Tabela 6. Média dos valores de altitude, declividade e precipitação nas áreas desmatadas detectadas
pelo PRODES-Cerrado.

Ano Declividade
(%)

Precipitação
(mm/ano) Altitude (m)

2002 5,49 1.489 512
2004 6,38 1.453 530
2006 5,59 1.533 424
2008 5,10 1.421 470
2010 5,11 1.520 420
2012 4,67 1.375 518
2013 4,80 1.505 483
2014 5,85 1.460 465
2015 5,05 1.568 415
2016 4,61 1.546 383
2017 5,20 1.546 395
2018 4,65 1.474 393
2019 4,44 1.392 504
2020 4,30 1.380 507

Média
geral 5,09 1.476 458

Ao sobrepor os desmatamentos detectados pelo PRODES-Cerrado nos período

2002-2020 com mapas de declividade, precipitação acumulada anual média e altitude,

observa-se que a grande parte dos desmatamentos ocorre na porção norte do Cerrado, em

declividades inferiores a 8%, precipitação inferior a 1500 mm e altitudes superiores a 300

metros (Figura 19).
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Figura 19. (a) Ocorrências de desmatamento x Declividade; (b) Ocorrências de desmatamento x
Precipitação; (c) Ocorrências de desmatamento x Altitude. Fonte: SRTM e GPM

No que tange a conservação e proteção dos remanescentes do Cerrado, destaca-se que

apenas 9% do bioma está inserido em unidades de conservação (Proteção Integral e Uso

Sustentável). Áreas protegidas e terras indígenas são fundamentais para a conservação do

patrimônio natural do Cerrado, desempenhando um papel relevante na representação de

serviços ecossistêmicos e espécies ameaçadas.
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Nesse sentido, o cenário global, onde a proteção é impulsionada principalmente pelas

oportunidades oferecidas pelo isolamento e pela baixa densidade populacional (BALDI et al.,

2017), também pode ser reproduzido no território brasileiro, com a maior parte das áreas

protegidas estando localizadas no bioma Amazônia (JOPPA; PFAFF, 2009).

No bioma Cerrado, essas áreas possuem o viés de serem, na sua grande parte, terras

com baixa aptidão agrícola e acessibilidade precária (VIEIRA; PRESSEY; LOYOLA, 2019).

Destaca-se também o baixo impacto destas unidades na vegetação nativa do seu entorno, com

grande parte dos respectivos ecossistemas e biodiversidade profundamente impactados pela

atividade antrópica (MARQUES et al., 2022).

Considerando o dado do PRODES-Cerrado para o período de 2002 a 2020, cerca de

0,3% do desmatamento neste período ocorreu no interior de unidades de conservação

destinadas a proteção integral. Esse valor sobe para 6,5% quando o desmatamento ocorre em

unidades de conservação destinadas ao uso sustentável. Nesse sentido, destaca-se que essas

unidades de conservação destinadas ao uso sustentável (e.g., Áreas de Preservação Ambiental

- APA), menos eficazes na prevenção do desmatamento, geralmente são maiores do que

outras áreas protegidas mais restritivas, (FRANÇOSO et al., 2015). Considerando o

desmatamento dentro das Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade, essa

proporção sobe para uma média de 39,7%. Em 2020, 37,4% do desmatamento total do

Cerrado ocorreu dentro destas áreas (Tabela 7). O desmatamento dentro das terras indígenas

representa 1% do desmatamento total (Figura 20).

Tabela 7. Área total desmatada detectada pelo PRODES-Cerrado dentro de Unidades de Conservação,
Terras Indígenas e Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade.

Ano
Unidade de Conservação Terras

Indígenas

Áreas Prioritárias para
Conservação da
Biodiversidade

Desmatament
o TotalProteção Integral Uso Sustentável

2002 19.875 232.169 38.987 1.981.187 5.888.798
2004 17.986 324.334 41.867 2.160.831 5.992.407
2006 11.889 210.052 32.147 1.268.916 3.524.871
2008 7.506 155.293 36.160 951.641 2.804.558
2010 4.950 156.256 23.719 807.395 2.000.269
2012 7.793 124.047 10.650 778.748 1.909.009
2013 4.273 83.090 10.224 536.302 1.306.776
2014 2.872 71.869 5.863 449.957 1.083.094
2015 4.772 78.877 7.948 481.724 1.168.120
2016 830 46.550 3.101 287.903 679.218
2017 1.524 41.577 24.093 310.744 731.512
2018 1.376 54.370 6.270 289.219 776.132
2019 993 55.198 4.190 293.839 648.444
2020 3.491 61.261 3.565 348.219 734.045
Total 90.130 1.694.943 248.784 10.946.625 29.247.253
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Figura 20. Ocorrências de desmatamento e área desmatada em Unidades de Conservação e Terras
Indígenas no bioma Cerrado. Fontes: Prodes-Cerrado, CNUC e FUNAI.

5. 3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ocupação do bioma Cerrado após o início da colonização portuguesa foi

inicialmente incentivada pela mineração e caracterizada por uma agropecuária de caráter

local. Com a implantação de políticas voltadas para a construção de infraestrutura e a

colonização do interior brasileiro, a primeira metade do século XX foi caracterizada por uma

ligeira intensificação do processo produtivo nas áreas com fertilidade natural mais elevada. A

partir da segunda metade do século XX há uma forte aceleração no processo de modificação

da paisagem do bioma, com o estabelecimento de grandes extensões de áreas agrícolas nos

chapadões cobertos por Latossolos.
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A caracterização desta paisagem pode ser realizada a partir de diferentes produtos

cartográficos temáticos, resultado de esforços do Estado para criar subsídios que orientassem

a formulação, aplicação e manutenção de políticas públicas para o bioma. Contudo,

observa-se que estas políticas públicas não vêm alcançando todos os objetivos propostos, uma

vez que os desmatamentos no bioma Cerrado continuam em ritmo acelerado e com uma

tendência crescente (ver Apêndice 2).

Da mesma forma, e ainda que em menor escala, desmatamentos também ocorrem em

Unidades de Conservação do grupo Proteção Integral, Terras Indígenas e em áreas privadas

que deveriam ser protegidas (i.e., Reserva Legal e Áreas de Preservação Permanente).

Destaca-se também uma grande quantidade de vegetação suprimida dentro dos limites

Unidades de Conservação do grupo Uso Sustentável. Uma proporção significativa do

desmatamento ocorre dentro de Áreas Prioritárias para Conservação da Biodiversidade.

Uma parcela da área antropizada do bioma ocorre em regiões com fortes restrições

climáticas, edáficas e topográficas. Com o auxílio do PRODES-Cerrado, nota-se que a

expansão agrícola vem ocorrendo em direção à estas áreas, principalmente pelo fato das áreas

com condições agrícolas mais favoráveis já estarem em boa parte convertidas. Dessa forma, o

PRODES-Cerrado, possui um grande potencial para apoiar, tanto a execução de ações de

comando e controle, quanto às políticas públicas voltadas ao planejamento, buscando um

melhor ordenamento territorial e ambiental do Cerrado.
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6. VULNERABILIDADE DAS PAISAGENS NO BIOMA CERRADO

6. 1. INTRODUÇÃO

A supressão da vegetação nativa, entre 1980 e 2000, deu lugar a mais de 55% das

novas terras agrícolas presentes nos trópicos (GIBBS et al., 2010). Essa expansão ocorreu

principalmente nos países em desenvolvimento (~629 Mha) (GIBBS et al., 2010). Forças

motrizes como o desenvolvimento agrícola, da infraestrutura e a extração de madeira vêm

levando países como como Brasil, Malásia, Indonésia e República Democrática do Congo a

liderarem as taxas de desmatamento nos últimos 30 anos (GEIST; LAMBIN, 2002; HANSEN

et al., 2013).

Especificamente em relação ao bioma Cerrado, esse processo acelerado de

antropização trouxe profundos impactos ambientais, econômicos e sociais. No que diz

respeito à sua rica biodiversidade (KLINK; MACHADO, 2005), provedora de importantes

serviços ecossistêmicos e ambientais (NABOUT et al., 2011; NAPOLEÃO et al., 2012;

PIRES et al., 2018; SARRIA et al., 2018; SOARES et al., 2018; FERREIRA; PARREIRA;

NABOUT, 2021), a redução da disponibilidade de plantas nativas pode proporcionar impactos

socioeconômicos negativos para determinadas regiões, aumentando o nível de pobreza e

comprometendo a segurança alimentar das populações rurais locais (NABOUT et al., 2011;

FERREIRA; PARREIRA; NABOUT, 2021). Da mesma forma, a redução da cobertura nativa

também pode impactar negativamente a produção de água, a retenção de sedimentos e de

nutrientes do solo.

Conhecido como “Berço das Águas”, o Cerrado é conhecido por abrigar as nascentes

das principais bacias hidrográficas brasileiras (LATRUBESSE et al., 2019) (Figura 21). Estas

nascentes são ecossistemas sensíveis e a sua proteção é imposta pela instituição da Área de

Preservação Permanente (APP), prevista na lei 12.651, de 25 de maio de 2012. Contudo,

destaca-se que a qualidade ambiental das nascentes não são influenciadas apenas pelo limite

definido em lei (i.e., entre 5 metros e 100 metros, dependendo do tamanho da propriedade e

da largura do do curso d’água). Uma nascente pode ser impactada por processos ambientais

que ocorrem em diferentes posições da vertente.
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Figura 21. Localização do bioma Cerrado em relação às bacias hidrográficas brasileiras. Fonte: ANA
e Terraclass Cerrado (2018) (INPE)

A partir da integração dos mapas de uso do solo disponibilizados pelo Mapbiomas

(col.6) (SOUZA et al., 2020) com os dados do Cadastro Ambiental Rural (SICAR, 2021),

verifica-se que aproximadamente 33 + 2,7 Mha de vegetação nativa fora das áreas de APP e

Reserva Legal podem ser legalmente suprimidos (RAJÃO et al., 2020; CSR, 2022). Esse

valor representa o maior estoque de carbono acima do solo desprotegido dentre os biomas

brasileiros (FREITAS et al., 2018). Neste contexto, a pressão por mudanças no uso do solo

poderia favorecer mudanças significativas no futuro regime hidrológico do bioma (COSTA;

BOTTA; CARDILLE, 2003; CABRAL et al., 2015; SPERA et al., 2016; MARENGO et al.,

2022).

A substituição da vegetação nativa do Cerrado por cultivos não permanentes, de raízes

rasas, favorecem mudanças na interação entre água, planta, solo e atmosfera. (CABRAL et

al., 2015). De acordo com Marengo et al. (2022), a supressão da vegetação nativa na transição

com a Amazônia e na porção norte do bioma promoveu um aumento na temperatura, déficit
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de pressão de vapor, subsidência e frequência de dias secos. Por outro lado, houve diminuição

da precipitação, umidade e evaporação. Também houve atraso no início da estação chuvosa,

induzindo um maior risco de incêndio durante a estação de transição seca para úmida.

Considerando a região do MATOPIBA, o impacto destas mudanças climáticas também podem

provocar a queda da produtividade de commodities como a soja e o milho, com o

deslocamento das respectivas produções para regiões subtropicais do Brasil (ZILLI et al.,

2020).

A manutenção da vegetação também é fundamental na proteção dos solos contra

processos erosivos (LATRUBESSE et al., 2009). Estudos mostram que a supressão da

cobertura nativa do solo contribui significativamente para o aumento do escoamento

superficial durante eventos chuvosos, promovendo um incremento na produção de sedimentos

(RÁPALO et al., 2021; FONSECA et al., 2022). Este aumento contrasta com a queda do

escoamento subterrâneo. A baixa densidade de raízes, junto com a intercepção reduzida da

água pelos estratos arbóreo e arbustivo, e aliada a baixa produção de serapilheira (PEREIRA

et al., 2022), impactam a recarga dos aquíferos, promovendo assim a redução da vazão dos

rios durante os períodos de estiagem.

Além do tipo de cobertura, a susceptibilidade a processos erosivos e a modulação do

escoamento superficial durante um evento de precipitação, também são influenciados pela

declividade da vertente e pelo tipo do solo. Um incremento na declividade corresponde a um

aumento da energia cinética do escoamento que, em contato com o solo exposto, pode

desencadear um processo erosivo. A facilidade com que o material será desagregado depende

da sua estrutura e textura. (ALBUQUERQUE et al., 2015)

A ideia de vulnerabilidade é geralmente retratada em termos negativos, e indica o

estado de susceptibilidade decorrente de três fatores chaves: exposição ao risco; alterações

sociais e/ou ambientais e incapacidade de adaptação (AQUINO; PALETTA; ALMEIDA,

2017). Assim, a vulnerabilidade ambiental pode ser definida como o grau em que um sistema

natural é suscetível ou incapaz de lidar com os efeitos das interações externas. Pode ser

decorrente de características ambientais naturais ou de pressão causada por atividade

antrópica ou ainda de sistemas frágeis de baixa resiliência, isto é, a capacidade concreta do

meio ambiente em retornar ao estado natural de excelência, superando uma situação crítica

(AQUINO; PALETTA; ALMEIDA, 2017).

Por outro lado, o risco ambiental está ligado à probabilidade de um evento de

determinada magnitude, esperado ou não, ocorrer num sistema, perturbando assim o seu
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estado imediatamente anterior. Sanchez (2021) define risco ambiental como o potencial de

realização de consequências adversas indesejadas para a saúde ou a vida humana, para o

ambiente ou para bens materiais. Em outras palavras, o risco ambiental seria a combinação da

probabilidade de determinadas ocorrências de perigos e a gravidade dos impactos resultantes

de tais ocorrências (SANCHEZ, 2020).

Considerando que as áreas com alta vulnerabilidade ambiental possuem características

edafoclimáticas, topográficas e biológicas que favorecem a perda da qualidade ambiental

diante uma ação adversa, neste capítulo buscamos, por meio da simulação de incrementos de

desmatamento para o período de 2020-2030, estimar quais os municípios e áreas do bioma

Cerrado seriam mais impactadas por essa ação adversa. Com este objetivo, um índice foi

proposto para sintetizar e espacializar esse risco de perda da qualidade ambiental associada ao

desmatamento.

6. 2. DADOS E MÉTODOS

As características da paisagem consideradas na composição deste índice foram: clima,

relevo, solos e biodiversidade. Estes elementos foram representados pelos seguintes dados:

média anual da quantidade de dias secos consecutivos (i.e., dias sem precipitação);

declividade do relevo; erodibilidade média dos solos, e grau de importância biológica das

áreas prioritárias para conservação da biodiversidade.

Os incrementos de desmatamento para o período 2020-2030, assim como a respectiva

probabilidade de ocorrência, foram obtidos a partir dos dados Prodes-Cerrado, produzidos no

âmbito do projeto FIP Cerrado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).

O índice correspondente ao risco de perda da qualidade ambiental associada ao

desmatamento foi calculado para duas unidades espaciais distintas: município e pixel. A

primeira unidade é representada pelo limite municipal como um todo, com o cálculo das

métricas para os 1389 municípios localizados no bioma Cerrado. A segunda unidade

corresponde a pixels com resolução espacial de 100 metros.

6. 2. 1. Incrementos de área desmatada no período 2020-2030

A simulação dos incrementos de desmatamento, para cada município, foi realizada a

partir de um conjunto geoespacial de algoritmos presentes no software Dinamica EGO

(SOARES-FILHO; CERQUEIRA; PENNACHIN, 2002). Este conjunto é constituído por: um

modelo baseado em Cadeias de Markov que permite, para determinado recorte espacial, o
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cálculo das taxas de transição do uso e cobertura do solo entre dois tempos distintos; um

modelo baseado na aplicação do método de Pesos de Evidência (AGTERBERG;

BONHAM-CARTER, 1990) que estima, para cada covariável, a respectiva influência na

ocorrência de um determinado fenômeno; um modelo de alocação espacial baseado em

autômatos celulares que distribui pela paisagem, a partir de parâmetros pré-definidos (e.g.,

tamanho médio, variância e isometria) e com base em mapas de probabilidade predefinidos,

manchas de uso e cobertura do solo.

A calibração das taxas de transição e dos pesos de evidência foi realizada a partir das

áreas desmatadas no período 2015-2020. Considerando a heterogeneidade do comportamento

e dos padrões de desmatamento no Cerrado, buscou-se por uma calibração distinta para os

tamanhos inferiores e superiores a 50 ha, e independente em cada uma das 42 Regiões

Intermediárias (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,

2017) presentes no bioma (Figura 22).

Figura 22. Tamanhos de desmatamentos e Regiões Intermediárias consideradas.

As métricas (Figura 23) para as quais foram calculados os pesos de evidência foram:

altitude (FARR et al., 2007), declividade (FARR et al., 2007), precipitação (HUFFMAN et

al., 2019), distância de áreas antrópicas (ASSIS et al., 2019), densidade de armazéns
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(CONAB, 2022), distância de estradas (OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS, 2017) e

solos (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021c).

Figura 23. Covariáveis utilizadas para estimar a probabilidade de ocorrência de desmatamento.

A alocação espacial, em cada Região Intermediária, para os desmatamentos inferiores

e superiores a 50 ha, e com base nos mapas de probabilidade gerados pela aplicação dos Pesos

de Evidência, se iniciou a partir do ano de 2020 (i.e., alocação de pixels nas áreas naturais do

bioma, ou seja, fora das classes antrópicas e água presentes no Prodes-Cerrado).

A probabilidade de desmatamento utilizada para os pixels de 100 metros também foi

gerada a partir da aplicação do método de Pesos de Evidência, porém sem a distinção entre

desmatamentos inferiores e superiores a 50 ha.

6. 2. 2. Risco de Perda da Qualidade Ambiental Associada ao Desmatamento

6. 2. 2. 1. Unidade espacial: Município

A construção do índice de risco de perda da qualidade ambiental associada ao

desmatamento, para os municípios do Cerrado, partiu da integração dos incrementos de

desmatamento gerados (D30 - área desmatada, no município, entre os anos de 2020 e 2030)

com um conjunto de métricas ambientais (DSC - quantidade de dias secos consecutivos no

município; DVN - declividade média nas áreas de vegetação nativa do município; EDB -
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erodibilidade média dos solos com cobertura nativa no município, e; BIO - área do município

ocupada por Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade) (Figura 24).

Figura 24. Covariáveis utilizadas para estimar o Risco de Perda da Qualidade Ambiental Associada ao
Desmatamento por município.

Os valores de cada variável foram padronizados para médias igual a zero e variância

igual a 1 (Equação 4). Posteriormente, os valores padronizados foram normalizados para que

estivessem presentes em um intervalo entre 0 a 1 (Equação 5).
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σ  
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Uma análise de componentes principais com matriz de correlação foi utilizada para a

definição do peso de cada variável. Essa definição incorporou a quantidade de componentes

cuja soma da proporção de variância fosse igual ou superior a 90% (Equação 6).
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O valor referente ao risco de perda da qualidade ambiental associada ao desmatamento

foi calculado a partir da soma ponderada do valor das variáveis DSC, DVN, EDB, BIO e D30

(Equação 7)

R = DSC + DVN + EDB + BIO + D30 (7)ω
𝐷𝑆𝐶

ω
𝐷𝑉𝑁

ω
𝐸𝐷𝐵

ω
𝐵𝐼𝑂

ω
𝐷30

5. 2. 2. 2. Unidade espacial: Pixel 100 metros

A construção do índice espacialmente explícito (pixels com 100 metros de resolução)

do risco de perda da qualidade ambiental associada ao desmatamento partiu da integração dos

incrementos de desmatamento gerados (D30 - probabilidade do pixel em ser desmatado) com

um conjunto de métricas ambientais (DSC - quantidade de dias secos consecutivos

observados no pixel; DVN - declividade do pixel; EDB - erodibilidade do pixel, e; BIO - grau

de importância biológica do pixel localizado nas Áreas Prioritárias para a Conservação da

Biodiversidade) (Figura 25).

Figura 25. Covariáveis utilizadas para estimar o Risco de Perda da Qualidade Ambiental Associada ao
Desmatamento por pixel de 100 metros.

Os procedimentos de padronização dos valores de cada variável para médias igual a

zero e variância igual a 1, a normalização para que estivessem presentes em um intervalo
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entre 0 a 1, a obtenção do peso de cada métrica e a obtenção do valor final do índice para a

unidade de análise, também seguiu a aplicação das equações 4, 5, 6 e 7.

6. 3. RESULTADOS

6. 3. 1. Susceptibilidade a desmatamentos e incrementos de área desmatada no

período 2020-2030

Quando comparadas, dois padrões distintos são observados nas camadas de

probabilidade de desmatamentos superiores e inferiores a 50 ha. A conversão da vegetação

nativa em áreas superiores a 50 ha tende a ocorrer principalmente nas altitudes mais elevadas,

relevos planos, e com a presença de Latossolo. O contrário ocorre com a probabilidade de

desmatamento menores, influenciados principalmente pela proximidade com as áreas já

desmatadas. Considerando o mapa produzido a partir de todos os tamanhos, a alta

probabilidade de supressão da vegetação nativa ocorre principalmente na porção norte do

Cerrado (Figura 26).

Figura 26. Susceptibilidade para a ocorrência de desmatamentos nos tamanhos inferiores a 50 ha,
superiores a 50 ha, e em todos os tamanhos de desmatamentos.
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O município com o maior desmatamento estimado para o período 2020/2030 foi São

Desidério (BA). Os municípios com maior área desmatada estão localizados na porção norte

na região do MATOPIBA. Contudo, nota-se que alguns outros municípios com uma projeção

significativa de supressão da vegetação nativa estão distribuídos por outros estados na porção

sul do bioma. É o caso de Paranatinga (MT), Cocalinho (MT) (Tabela 8).

Tabela 8. Ranking dos dez municípios com a maior estimativa de área desmatada no período
2020/2030.

Posição Município UF Área desmatada (ha)
1 São Desidério BA 357.778
2 Paranatinga MT 212.125
3 Uruçuí PI 189.495
4 Baixa Grande do Ribeiro PI 187.423
5 Balsas MA 178.092
6 Pium TO 159.026
7 Jaborandi BA 144.293
8 Cocalinho MT 139.067
9 Correntina BA 137.846
10 Formosa do Rio Preto BA 131.386

Outros municípios localizados fora da região do MATOPIBA e com estimativa de

desmatamento superior a 80.000 ha são: Rosário Oeste (MT), Nova Nazaré (MT), João

Pinheiro (MG), São Miguel do Araguaia (GO), Januária (MG), , Araguaiana (MT), Cristalina

(GO), Porto Murtinho (MS) e Luziânia (GO) (Figura 27).
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Figura 27. Área desmatada estimada, por município, no período 2020-2030.

6. 3. 2. Risco de Perda da Qualidade Ambiental Associada ao Desmatamento

6. 3. 2. 1. Unidade espacial: Município

A partir da análise de componentes principais, foram obtidos autovalores, referentes a

variância de cada componente em relação à variância total, e autovetores, correspondentes a

influência das variáveis em cada componente. A proporção de variância de cada componente

foi obtida a partir dos seus respectivos autovalores, sendo que 92% da proporção de variância

acumulada ficou contida nas três primeiras componentes (Tabela 9).

Tabela 9. Proporção de variância, proporção de variância acumulada e valor dos autovetores das
variáveis incorporadas ao índice proposto.

Componente Proporção de
variância

Proporção
acumulada

Autovetores
DSC DVN EDB BIO D30

1 0,56 0,56 0,307 0,452 0,333 0,050 0,766
2 0,21 0,77 0,890 -0,433 0,042 -0,059 -0,116
3 0,14 0,92 -0,293 -0,762 -0,019 0,015 0,575
4 0,062 0,98 0,091 0,144 -0,711 -0,641 0,230
5 0,019 1 0,132 0,072 -0,616 0,763 0,122
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Considerando essas três primeiras componentes, o cálculo dos pesos das variáveis D30

(estimativa de área desmatada no período 2020-2030), DSC (média dos dias secos

consecutivos), DVN (declividade média em vegetação nativa), EDB (erodibilidade média dos

solos cobertos por vegetação nativa) e BIO (extensão das Áreas Prioritárias para Conservação

da Biodiversidade no município) foi realizado tendo por base a equação 6.

A variável correspondente a estimativa de área desmatada no período 2020-2030

(D30) assumiu o maior peso (0,49), sendo seguida por DVN (0,32), DSC (0,20), BIO (0,06) e

EDB (0,02). Com os valores de cada métrica e o cálculo dos seus respectivos pesos, foi

verificado para cada município do Cerrado, o respectivo risco de perda da qualidade

ambiental associada ao Desmatamento (RPQAD) (Figura 28).

Figura 28. Risco municipal de perda da qualidade ambiental associada ao desmatamento.

Os valores mais altos de risco de perda da qualidade ambiental associado ao

desmatamento foram observados em municípios do oeste baiano e sul maranhense (Tabela 9).

Destaca-se também os elevados valores encontrados nos municípios de Paranã (TO), Mateiros

(TO) e Cocalinho (MT) (Tabela 10).

Tabela 10. Ranking dos dez municípios com maior risco de perda da qualidade ambiental associada ao
desmatamento.
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Município Unidade da
Federação

Risco de Perda da Qualidade
Ambiental Associada ao

Desmatamento
Formosa do Rio Preto BA 1

São Desidério BA 0,976
Correntina BA 0,960

Alto Parnaíba MA 0,949
Paranã TO 0,928

Jaborandi BA 0,923
Cocalinho MT 0,923

Balsas MA 0,920
Cocos BA 0,909

Mateiros TO 0,907

6. 3. 2. 2. Unidade espacial: Pixel 100 metros

Para cada pixel. a composição do índice construído a partir da integração da

suscetibilidade ao desmatamento (D30) com as variáveis DSC (dias secos consecutivos), DEC

(declividade do pixel), EDB (erodibilidade dos solos) e BIO (grau de importância biológica

de cada Área Prioritária para Conservação da Biodiversidade), considerou os autovetores e a

proporção de variância das três primeiras componentes (Tabela 11) para o cálculo dos pesos

de cada variável (Equação 6).

Tabela 11 Parâmetros obtidos na análise de componentes principais no nível de pixel com resolução
de 100 metros.

Componente Proporção
de variância

Proporção
acumulada

Autovetores
DSC DEC EDB BIO D30

1 0,36 0,36 0,223 0,654 0,109 0,377 0,605
2 0,30 0,66 -0,206 0,060 -0,012 0,834 -0,507
3 0,19 0,85 -0,057 -0,064 0,993 -0,035 -0,066
4 0,14 0,98 0,921 -0,320 0,031 0,182 -0,113
5 0,01 1 0,232 0,678 0,004 -0,356 -0,598

A variável DEC, referente a declividade de cada pixel, assumiu o maior peso (0,38),

sendo seguida por EDB (0,24), D30 (0,22), DSC (0,05) e BIO(0,01). Estes valores foram

multiplicados pelo valor encontrado nos pixels de cada métrica. O resultado para cada pixel

correspondeu ao respectivo risco (Figura 29).
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Figura 29. Risco de Perda da Qualidade Ambiental Associada ao Desmatamento espacializado por
pixel de 100 metros.

Os valores mais elevados, observados na camada raster resultante, estão localizados

principalmente em municípios do estado de Minas Gerais (Tabela 12). Estes municípios estão

presentes na transição com a Mata Atlântica e possuem uma pequena área inserida dentro dos

limites do Cerrado. Os únicos municípios fora deste estado foram Santo Antônio do

Descoberto (GO), Angélica (MS) e Arenápolis (MT). Este último presente na transição com o

bioma Pantanal e com apenas 4 km² presentes no bioma Cerrado.

Tabela 12. Ranking dos 10 municípios com maior Risco de Perda da Qualidade Ambiental Associado
ao Desmatamento (valores correspondentes à média municipal dos pixels de 100 m).
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Município Unidade da
Federação

Risco de Perda da Qualidade
Ambiental Associado ao

Desmatamento
Datas MG 0,798

Couto Magalhães de Minas MG 0,774
Serro MG 0,766

Arenápolis MT 0,763
Gouveia MG 0,757

São Sebastião do Rio Preto MG 0,754
Angélica MS 0,712
Monjolos MG 0,694

Taquaraçu de Minas MG 0,961
Santo Antônio do Descoberto GO 0,690

6. 4. DISCUSSÃO

A diferença dos valores observados nos municípios com maior risco, quando

comparadas a as unidades município e pixel, pode ser justificada pelo pequena área dos

municípios apontados na Tabela 12. Considerando que municípios muito pequenos possuem

uma quantidade menor de pixels, se estes poucos pixels estiverem em uma área com alta

vulnerabilidade, o município assumirá um elevado risco. Esse fenômeno pode mascarar o

risco existente nos municípios grandes que embora possuam extensas áreas com elevada

vulnerabilidade também possuem uma quantidade considerável de áreas com vulnerabilidade

baixa. Portanto, a média dos pixels no nível municipal não seria o parâmetro ideal a ser

utilizado na comparação entre os dois índices gerados (i.e., espacializado por município e por

pixel).

Essa diferença também remete a natureza da variável “erodibilidade” e o respectivo

peso no risco calculado. Os valores dessa variável representam a susceptibilidade ao qual

determinado tipo de solo pode ser erodido. Contudo, os valores variam de forma discreta em

intervalos de 0,5, entre os valores 1 e 3. Dessa forma, estão associados diretamente a classes

de solo a partir das respectivas propriedades físicas. Portanto, por ser uma variável categórica,

ela não cumpre as premissas para ser inserida em uma análise de componentes principais.

Quando a mesma variável é assumida no cálculo do índice municipal, o município

assume a média dos seus valores, se tornando assim uma variável contínua. Portanto, no

cálculo do índice específico para o município, a variável “EDB” (erodibilidade média dos

solos cobertos por vegetação nativa) assumiria essa premissa. A mesma situação ocorre na

variável “BIO”.

Os valores mais altos do índice criado diretamente para o município foram

encontrados em regiões com uma grande área de remanescentes de vegetação nativa. Além da
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região do MATOPIBA, destaca-se também a situação verificada em Cocalinho (MT).

Localizado no limite com o estado de Goiás, o município está inserido na ecorregião do

Pantanal do Araguaia, uma das maiores planícies inundáveis do Brasil. Tendo em vista as

extensas áreas com remanescentes de vegetação nativa existentes e o importante papel das

áreas úmidas no ciclo hidrológico regional e na dinâmica do carbono (MITSCH et al., 2010),

este é um lugar estratégico para a manutenção dos serviços ecossistêmicos.

Já os municípios de Mateiros (TO) e Paranã (TO), também inseridos no ranking

apresentado na Tabela 12, estão localizados dentro dos limites da bacia hidrográfica do

Tocantins. Essa bacia hidrográfica contempla o rio Tocantins, um dos rios brasileiros com

maior concentração de aproveitamentos hidrelétricos de grande porte (i.e., capacidade de

produção superior a 30 MW/h) (LATRUBESSE et al., 2019). A bacia contempla uma grande

quantidade de PCHs, e possui a maior quantidade de projetos inventariados deste tipo do

Brasil (LATRUBESSE et al., 2019). Dessa forma, o aporte de sedimentos e a diminuição da

recarga hídrica subterrânea decorrente do desmatamento nos dois municípios, promove

impactos sobre populações locais, agropecuária e biodiversidade, com grande potencial de

impactar diretamente a produção energética do país. Considerando as vulnerabilidades

climáticas (MARENGO et al., 2022), o prolongamento dos períodos de estiagem, causado por

mudanças climáticas, possui grande potencial para diminuir o nível dos reservatórios e

impactar a respectiva capacidade de produção de energia. Destaca-se que este impacto não

viria a ocorrer apenas em grandes reservatórios de hidrelétricas, mas também em pequenos

represamentos destinados ao abastecimento público e à irrigação (ALTHOFF; RODRIGUES;

DA SILVA, 2020).

Considerando que os municípios com o maior risco estão localizados na porção norte

do bioma Cerrado, observa-se que nesta região estão os municípios com a maior proporção de

estabelecimentos com agricultura familiar e concentração de municípios com valores baixos e

muito baixos de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (Figura 30).
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Figura 30. Proporção de estabelecimentos com agricultura familiar por município e Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHm) por município. Fonte: Censo Agropecuário 2017
(IBGE) e Censo Demográfico 2010 (IBGE)

Os impactos decorrentes da perda da qualidade ambiental são potencializados em

populações economicamente vulneráveis e em regiões pouco desenvolvidas e estruturadas

(Figura 31). Nessa perspectiva, um aumento na frequência de inundações e o prolongamento

dos períodos de estiagem também podem provocar impactos negativos tanto em áreas urbanas

quanto em comunidades rurais, onde a dinâmica dos rios exerce grande influência nas

respectivas atividades econômicas.

Destaca-se também os impactos aos produtores rurais mais tecnificados. O mais

notável deles seria a exposição aos riscos climáticos provocados por eventos extremos de

chuvas intensas e de estiagem. A Figura 26 mostra que os municípios com o maior desvio

padrão no rendimento da soja (período 2010-2020) estão localizados principalmente nos

estados do Piauí, Maranhão e Bahia, onde a precipitação é mais baixa (Figura 32).
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Figura 31. Rendimento médio da soja e desvio padrão do rendimento médio da soja por município no
período 2010-2020. Fonte: Produção Agrícola Municipal/IBGE

Considerando a importância da agropecuária para o Brasil, no ano de 2021 os ramos

agrícola e pecuário foram responsáveis, respectivamente, por 20,6% e 7% do PIB nacional

(CEPEA, 2022). Tais atividades possuem forte dependência das condições e previsibilidade

climática. Portanto, a expansão agrícola para áreas com alta vulnerabilidade ambiental

representaria não apenas um risco de perda da qualidade ambiental, mas também teria a

capacidade de potencializar riscos econômico e sociais para o país.

6. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As áreas do bioma Cerrado estão em um intenso processo de transformação. A pressão

antrópica sobre a paisagem pode induzir não apenas impactos ambientais, mas também sociais

e econômicos. Quando essa pressão é exercida nos ambientes mais vulneráveis, há a

potencialização de impactos locais, regionais e globais. Assim, tendo em vista os danos

causados pela supressão de remanescentes nativos nestes ambientes, o dimensionamento do

custo social e econômico dos respectivos impactos, deveria ser estimado e incorporado em

políticas públicas. Principalmente aquelas voltadas ao ordenamento territorial e ambiental.

Este capítulo verificou que a região do MATOPIBA, uma região com grande

importância para a produção de grãos no Brasil, abriga grande parte dos municípios com os
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maiores riscos de perda da qualidade ambiental. A mesma região também apresenta os

municípios com os IDH mais baixos do bioma. Além da região do MATOPIBA, destaca-se

também o alto risco de perda ambiental apresentado por Cocalinho (MT), município

localizado em uma ecorregião estratégica para a manutenção de serviços ecossistêmicos.

De acordo com o que foi exposto, a perda da qualidade ambiental potencializaria

impactos que afetariam uma grande diversidade de atores sociais, que vão desde comunidades

mais vulneráveis (e.g., populações tradicionais e indígenas), produtores rurais tecnificados e a

sociedade como um todo (e.g., mudanças climáticas; produção de energia).

Por fim, faz-se a ressalva de que este capítulo avaliou apenas o risco de perda da

qualidade ambiental associado ao desmatamento em áreas rurais. Essa perda também pode

ocorrer em ambientes urbanos e pode ser propiciada por outros processos. Ressalta-se que,

mesmo no meio rural, a supressão da vegetação nativa também não é a única ação que resulta

em uma perda da qualidade ambiental. O uso de defensivos agrícolas, a mineração, e o

represamento dos cursos d’água também podem contribuir com a perda dessa qualidade.
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7. PASTAGENS COMO PAISAGENS ALTERNATIVAS (RESERVAS DE
TERRAS)

7. 1. INTRODUÇÃO

A produção agropecuária está diretamente vinculada ao crescimento da população e ao

aumento do seu consumo no mundo (GODFRAY et al., 2010; BAHAR et al., 2020). Embora

o aumento dessa demanda ocorra globalmente, a pressão pelo fornecimento dos produtos

agropecuários pode ser deslocada para lugares específicos (LAMBIN; MEYFROIDT, 2011).

O Brasil possui um papel de destaque como produtor mundial de alimentos (FAO,

2022; IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022). O

país tem a maior produção de soja, com um total de 135,4 milhões de toneladas produzidas

em uma área plantada de 38,5 milhões de hectares correspondentes à safra 2020/2021 (FAO,

2022; IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022). Em

relação à pecuária, o Brasil possui o maior rebanho comercial bovino do mundo, com 218,15

milhões de cabeças (FAO, 2022). De acordo com projeções futuras, a área destinada à

produção de soja deve ter um crescimento de 36% até a safra 2030/31 (MAPA, 2021). Em

2030, estima-se que a produção total de carne bovina brasileira seja de 9,7 milhões de

toneladas (aumento de 17%) (MAPA, 2021).

Uma parcela considerável da produção agrícola brasileira ocorre no Cerrado brasileiro.

No ano de 2020, ~57% das lavouras de soja, ~42% das terras agrícolas e ~30,42% das

pastagens brasileiras encontravam-se neste bioma (SOUZA et al., 2020; IBGE - INSTITUTO

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022). Esse protagonismo está

relacionado com a intensificação das ações estatais e particulares, que na década de 70

favoreceu a expansão da fronteira agrícola dentro do bioma (SILVA et al., 2013; SILVA,

2013; ALVES; BACHA, 2022). A convergência de diferentes fatores, como a presença

condições edafoclimáticas que puderam ser superadas com o desenvolvimento de cultivares

adaptados às condições ambientais deste bioma (LOPES; GUILHERME, 1994; EMBRAPA,

2014), a infraestrutura existente (GARRETT; LAMBIN; NAYLOR, 2013) e a implantação de

políticas públicas aliada a investimentos privados (SILVA, 2005; BRASIL, 2015; ROCHA;

FOSCHIERA, 2018), favoreceu a consolidação do agronegócio nesta região.

Entre os anos de 2000 e 2007, a expansão agrícola sobre áreas de vegetação nativa

representou 20% das novas áreas com culturas anuais no bioma (AGROSATÉLITE, 2015).

Entre 2007 e 2014, a substituição de vegetação nativa por culturas anuais representou 17%

das novas áreas com culturas anuais do Cerrado (AGROSATÉLITE, 2015).
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Frente aos avanços crescentes da atividade agropecuária, em um contexto de

fragilidades ambientais cada vez mais pronunciadas, tem sido cada vez mais frequente

discussões envolvendo a redução do desmatamento e o desenvolvimento de arranjos espaciais

ambientalmente sustentáveis e economicamente produtivos (FGV - FUNDAÇÃO GETÚLIO

VARGAS, 2016; ROMEIRO et al., 2018; ZU ERMGASSEN et al., 2020; RUDORFF;

RISSO, 2020). De fato, entre 2014 e 2019, a expansão agrícola no Cerrado sobre as áreas de

vegetação nativa foi reduzida para 7,2% (RUDORFF; RISSO, 2020).

Uma das principais propostas sugere que pastagens em áreas com alta aptidão agrícola

representam um grande estoque de terras destinadas à expansão da agricultura (LAMBIN et

al., 2013) (Figura 33). Por outro lado, com a redução das áreas ocupadas por pastagens, um

aumento da produtividade seria necessário para conter o deslocamento da produção pecuária

para regiões de fronteira agrícola recentemente antropizadas. Em paralelo, a presença de áreas

degradadas nos locais com baixa aptidão agrícola representa uma oportunidade para o

restauro da vegetação nativa com vistas à adequação ao Código Florestal. Considerando

limitações de clima, relevo e solo, estima-se que a área desse estoque oscile entre 22 Mha e 44

Mha no bioma Cerrado (VICTORIA; BOLFE; BAYMA-SILVA, 2017; RUDORFF; RISSO,

2020). Incorporando limitações de infraestrutura, a área destinada à expansão agrícola sem

desmatamento no Cerrado seria de ~10 Mha (ROMEIRO et al., 2018).

Figura 33. Pastagens degradadas (i.e., produtividade aquém da esperada para a área) em condições de
clima, relevo e altitude favoráveis para a expansão agrícola no município de Gaúcha do Norte (MT).
Uma área com lavoura anual é observada ao fundo da paisagem. Foto: João Vitor

Neste sentido, o presente capítulo tem o objetivo de discutir, no contexto das

pastagens, a disponibilidade de reservas de terra para este processo de expansão e

intensificação da produção agropecuária no Cerrado. Para tal, assumindo um cenário de

desmatamento zero, e considerando diferentes variáveis socioeconômicas e ambientais, um

modelo foi criado a partir da proposta de uma nova metodologia para a espacialização

simultânea de três dinâmicas de uso da terra: restauração da vegetação nativa, expansão

agrícola sobre áreas de pastagem e intensificação da pecuária em áreas convertidas.
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7. 2. DADOS E MÉTODOS

O modelo proposto de simulação da dinâmica de uso verificou a hipótese de que é

possível expandir a produção agrícola e manter o nível de produção da atividade pecuária sem

a supressão da vegetação nativa. Assim, a concepção do modelo assumiu que essa expansão

deveria ser alocada apenas nas atuais áreas de pastagens. O modelo também adotou a

premissa de que as áreas de pastagem com o custo de oportunidade mais elevado seriam

priorizadas para a conversão em agricultura. Contudo, para haver conversão, o município

deveria recompor todo o seu passivo ambiental. Dessa forma, as áreas com o custo de

oportunidade mais baixo seriam utilizadas para essa recomposição. Para que a produção

pecuária permanecesse inalterada (i.e., mesmo tamanho do rebanho após a expansão agrícola),

cada município também deveria ceder suas áreas de pastagem para a expansão agrícola até

que o dobro da sua lotação bovina fosse alcançado (i.e., até que a metade das atuais áreas de

pastagem fossem destinadas à expansão agrícola)

A paisagem do bioma Cerrado foi representada por um mapa de uso e cobertura do

solo referente ao ano de 2018, no formato raster e com resolução espacial de 30 metros

(TERRACLASS, 2021). A partir deste mapa, as classes “Pastagem” e “Vegetação Natural”

foram mantidas para compor a paisagem de entrada do modelo. As classes “Cultural Anual de

1 Ciclo” e “Cultura Anual com mais de 1 Ciclo” foram agrupadas na classe “Agricultura”.

A organização e a integração dos dados foram realizadas em três etapas. A primeira se

constituiu da elaboração de uma camada, composta por valores discretos, que identificou as

áreas de pastagem com condições de precipitação, altitude e declividade, disponíveis para a

expansão da agricultura de grãos nas proximidades das áreas agrícolas já existentes. Na

segunda etapa foi criada uma camada, composta por valores contínuos, que buscou refletir o

custo de oportunidade presente nas áreas de pastagens. Na terceira etapa foram definidas as

áreas de pastagem destinadas à expansão agrícola, à recomposição do passivo ambiental e às

ações prioritárias para a intensificação da atividade pecuária (i.e., áreas com aptidão agrícola

que não foram ocupadas por lavouras).

As limitações topográficas e climáticas ao cultivo de grãos orientaram a definição das

métricas adotadas na identificação das áreas com possibilidade de expansão agrícola. Estas

métricas foram altitude, declividade e precipitação acumulada anual. A opção pela fonte dos

dados escolhidos seguiu os critérios de escala, disponibilidade, consistência espacial e

temporal. Assim, estes dados corresponderam à precipitação acumulada anual média do

período 2001-2020, obtida a partir dados mensais do GPM e processados com auxílio da
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plataforma Google Earth Engine, e; altitude e declividade, obtidos a partir do modelo digital

de elevação SRTM (FARR et al., 2007) (Figura 34).

Figura 34. Métricas adotadas para determinar as áreas com possibilidade de expansão agrícola sobre
pastagem.

O modelo proposto também considerou que a proximidade espacial entre áreas

agrícolas é um fator determinante para a expansão das culturas anuais (STEGE; BACHA,

2020). Anualmente, aproximadamente 90% das novas áreas de lavouras temporárias surgem

em até 15 km das lavouras já existentes (SOUZA et al., 2020). Além de restringir a expansão

agrícola para as proximidades de lavouras já existentes, estas áreas agrícolas já consolidadas

também contribuíram para definir as restrições de altitude, declividade e precipitação

existentes nas possíveis novas áreas agrícolas a serem alocadas nas suas proximidades. Ou

seja, essas possíveis novas áreas agrícolas deveriam ter, na mesma região, condições

climáticas e topográficas semelhantes às áreas agrícolas já existentes.

Essas condições foram determinadas com o auxílio de uma grade regular com 71.225

blocos regulares de 0,05° x 0,05° (~5,4 km x 5,4 km). Em cada um destes blocos, foi

calculada a média e o desvio padrão dos valores de precipitação, altitude e declividade

presentes nas respectivas áreas agrícolas. Dessa forma, cada bloco assumiu os seguintes

valores: média e desvio padrão da precipitação média das áreas agrícolas do bloco; média e

desvio padrão da altitude das áreas agrícolas do bloco; e média e desvio padrão da declividade

das áreas agrícolas do bloco.

Considerando a média (x̅) e o desvio padrão (σ) de cada variável no bloco, foram

calculados os respectivos valores de Pmin (valor de precipitação mínimo), Pmax (valor de

precipitação máximo), Amin (valor de altitude mínimo), Amax (valor de altitude máximo) e Dmax

(valor de declividade máximo) (equações 12, 13, 14, 15 e 16). Considerando que não existe

restrição mínima de declividade para a agricultura mecanizada, o valor de Dmin = 0 foi

considerado sendo o mesmo em todos os blocos com agricultura.
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(8)𝑃
𝑚𝑖𝑛 

=  𝑥 −  2σ

(9)𝑃
𝑚𝑎𝑥 

=  𝑥 +  2σ

(10)𝐴
𝑚𝑖𝑛 

=  𝑥 −  2σ

(11)𝐴
𝑚𝑎𝑥 

=  𝑥 +  2σ

(12)𝐷
𝑚𝑎𝑥 

=  𝑥 +  2σ

A escolha pelo uso de dois desvios padrão foi feita para minimizar o efeito de outliers

e possíveis inconsistências (e.g., áreas agrícolas mapeadas em relevo montanhoso). A adoção

de dois desvios padrão também se justifica pela baixa variação de altitude e declividade nas

áreas com culturas anuais. Portanto, para estas regiões, a definição das condições topográficas

e climáticas com o uso de apenas um desvio padrão seria bem restritiva.

Em seguida, uma janela móvel de 5 x 5 blocos foi aplicada em toda a grade regular

gerada (Figura 35).

Figura 35. Exemplo hipotético do deslocamento de uma janela móvel (5 x 5 blocos) sobre 3 blocos
com presença de agricultura.

Cada bloco central assumiu os valores mínimo e máximo de Pmin, Pmax, Amin, Amax, Dmin

e Dmax encontrados na respectiva vizinhança de 5 x 5 blocos. Os valores obtidos com a

aplicação da janela móvel definiram as condições topográficas e climáticas para a expansão

agrícola em cada bloco.

É importante ressaltar que as condições topográficas e climáticas foram definidas para

os blocos sem presença de agricultura, desde que estivessem dentro de janelas de 5 x 5 blocos

de pelo menos 1 bloco com agricultura. As figuras 36, 37 e 38 mostram exemplos hipotéticos

de como estas condições foram definidas em cada bloco.
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Figura 36. Obtenção dos limiares de altitude para a expansão agrícola dentro de um bloco. Devido à
inviabilidade de mostrar a quantidade real de pixels em cada bloco, o exemplo considera a presença de
apenas 49 pixels em cada bloco.

Figura 37. Obtenção dos limiares de declividade para a expansão agrícola dentro de um bloco. Devido
à inviabilidade de mostrar a quantidade real de pixels em cada bloco, o exemplo considera a presença
de apenas 49 pixels em cada bloco.
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Figura 38. Obtenção dos limiares de precipitação para a expansão agrícola dentro de um bloco.
Devido à inviabilidade de mostrar a quantidade real de pixels em cada bloco, o exemplo considera a
presença de apenas 49 pixels em cada bloco.

A camada discreta com as restrições para a expansão agrícola foi obtida a partir da

intersecção entre os pixels com as condições favoráveis específicas de cada métrica (i.e.,

altitude, declividade e precipitação) (Figura 39). Considerando as dimensões de 0,05° x 0,05°,

as áreas com possibilidade de expansão agrícola estariam limitadas a uma distância máxima

de até 0,21° ( ~ 22 km) (i.e., soma das diagonais de três blocos) de uma área agrícola já

existente .

Figura 39. Seleção, em um bloco, dos pixels com condições de altitude, declividade e precipitação
favoráveis à expansão agrícola. Devido à inviabilidade de mostrar a quantidade real de pixels, o
exemplo considera a presença de apenas 49 pixels no bloco.

Na segunda etapa, uma camada com valores contínuos correspondente a um proxy do

custo de oportunidade da terra foi construída a partir da aplicação do método de Pesos de

Evidências (AGTERBERG; BONHAM-CARTER, 1990), implementado no software

Dinamica EGO (SOARES-FILHO; CERQUEIRA; PENNACHIN, 2002) (Figura 5). Este

método permite inferir a influência de cada categoria (ou faixa de valores) de uma
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determinada variável (e.g., altitude) nas probabilidades espaciais de uma determinada

transição de uso do solo (e.g., pastagem para agricultura).

Desta forma, a camada gerada teve o propósito de estabelecer uma relação gradual de

quais seriam os pixels com mais chances (ou menos chances) de serem convertidos em

agricultura. As variáveis utilizadas na sua construção foram “Distância de rodovias”,

“Densidade de Armazéns", “Precipitação Acumulada Anual Média”, “Declividade”,

“Altitude” e “Solos” (Figura 40).

A escolha deste conjunto de variáveis se deu pela respectiva importância local na

determinação do preço da terra e na modulação dos ganhos produtivos (FERREIRA et al.,

2009; REYDON et al., 2014). Elas também deveriam ser espacializadas em pixels com

dimensões de 30 m x 30 m, proporcionando assim, na escala de análise adotada, a

diferenciação das áreas com o maior e o menor custo de oportunidade (considerando a

substituição de pastagens por lavouras temporárias de grãos).

Figura 40. Variáveis climáticas, edáficas, topográficas e logísticas utilizadas na composição do custo
de oportunidade das áreas de pastagem no bioma Cerrado.

O passivo ambiental de cada município foi estimado a partir do cruzamento entre as

áreas de Reserva Legal e APP, presentes no CAR (Cadastro Ambiental Rural), com o mapa de

uso e cobertura do Terraclass Cerrado de 2018. Assim, toda área de Reserva Legal e APP com

uso antrópico foi considerada como sendo um passivo. Neste modelo, consideramos a

premissa de que a restauração da vegetação nativa deveria ocorrer nas áreas com o custo de

oportunidade mais baixo (dentro ou fora das áreas de Reserva Legal e APP).
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A escolha dos pixels pertencentes a classe pastagem, destinados à restauração da

vegetação nativa e à expansão da agricultura, foi orientada pelos valores da camada de custo

de oportunidade (Figura 41). Para a seleção das áreas a serem restauradas, foram consideradas

as áreas de pastagem com pixels correspondentes ao custo de oportunidade mais baixo. Para a

definição das áreas de pastagem com aptidão agrícola destinadas à expansão agrícola, foram

selecionados os pixels com o custo de oportunidade mais alto. Os pixels que apresentaram

condições para a expansão agrícola, mas permaneceram como pastagem, foram rotulados

como prioritários para ações de intensificação da atividade pecuária.

Figura 41: Atribuição das áreas com expansão agrícola (custo de oportunidade mais alto); áreas com
restauração da vegetação nativa (custo de oportunidade mais baixo); áreas de pastagem sem condições
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de expansão agrícola; e áreas de pastagem com condições de expansão agrícola (prioritárias para ações
de intensificação da atividade pecuária).

7. 3. RESULTADOS

A partir da interação entre a camada com as condições de expansão agrícola e a

camada com o custo de oportunidade, foram identificadas as áreas de pastagens destinadas à

expansão agrícola, restauração da vegetação nativa e ações prioritárias para a intensificação

da atividade pecuária. A Figura 42 apresenta a paisagem final e o tipo de uso do solo

assumido por cada pixel após a execução do modelo.

Figura 42. Custo de oportunidade estimado nas áreas de pastagens, paisagem no bioma Cerrado antes
da execução (2018) e após a execução do modelo (paisagem final).
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O resultado deste modelo apontou que 16.884.978 ha (32% do total de pastagens

presentes no bioma) seriam destinados à expansão agrícola. A maior concentração destas

áreas ocorreu na porção sul do bioma Cerrado (estados de GO, MT, MS, MG e SP) (Figura

43).

Figura 43. Estoque de área de pastagens disponíveis para a expansão agrícola em cada município do
bioma Cerrado.

Os valores médios de precipitação, altitude e declividade para a camada de aptidão

agrícola foram, respectivamente, 965 mm, 541 m e 3,9%. Os intervalos totais valores de

precipitação e altitude para a área de aptidão agrícola, corresponderam a 471 mm e 1295 mm;

23 m e 1369 m.

Sendo obrigatória para que expansão agrícola ocorresse no município, a área de

vegetação nativa restaurada pelo modelo foi de 5.262.811 ha para a totalidade do bioma

Cerrado. Esse valor correspondeu a uma regularização de 99,26% do passivo ambiental

existente. Dos 1.389 municípios avaliados, apenas 90 não tiveram o seu passivo totalmente
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reconstituído. Estes municípios, predominantemente agrícolas, não possuem área de pastagem

suficiente para a recuperação do passivo. Destes, 70 municípios (77,7%) estão localizados no

estado de São Paulo (Figura 44).

Figura 44: Total de área com vegetação restaurada nos municípios do Cerrado.

A área que permanece como pastagem correspondeu ao total de 36.477.193 ha.

Considerando o tamanho do rebanho bovino de 2020 e a composição do rebanho do Censo

Agropecuário de 2007, a lotação bovina média dos municípios para o bioma Cerrado passa de

1,14 UA/ha para 2,25 UA/ha (Figura 45).
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Figura 45: Lotação bovina municipal em 2020 antes da execução do modelo (a) e após a execução do
modelo (b).

7. 4. DISCUSSÃO

A área de pastagem com potencial de expansão de lavouras temporárias de grãos no

Cerrado (16.884.978 ha) é superior à área equivalente à expansão de grãos no período de 2001

a 2019 (10,67 Mha) (RUDORFF; RISSO, 2020). Também ultrapassa o incremento total em

áreas agrícolas estimado o cultivo de grãos em todo o território brasileiro até o ano de 2030

(15,74 Mha) (MAPA, 2021). Verifica-se assim a existência de uma grande reserva de terras

para a expansão agrícola no Cerrado, viabilizando tanto o aumento da produção de grãos

quanto o cumprimento de compromissos ambientais assumidos internacionalmente.

Essa expansão seria concomitante à manutenção do tamanho do rebanho em todos os

municípios do bioma. Dessa forma, sugere-se uma redução da pressão indireta sobre os

remanescentes de vegetação nativa presentes em outros biomas, exercida principalmente pelo

deslocamento da pecuária e da pressão sobre o preço da terra em outras regiões de fronteira

agrícola.

Considerando que este modelo incorporou métricas de infraestrutura e foi aplicado

para distâncias variáveis de até 22 km de lavouras temporárias já existentes no ano de 2018,

conclui-se que existem condições para uma expansão sem a necessidade de grandes mudanças

na configuração espacial e logística do setor agropecuário.
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Observa-se que o estado de Goiás, quarto maior produtor de grãos do Brasil (IBGE -

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2022) e detentor de uma

ampla infraestrutura agrícola, possui a maior área de pastagem com potencial de ser

convertida em agricultura (Tabela 13).

Tabela 13. Área de pastagem, por unidade da federação, disponível para expansão agrícola.

Unidade da
Federação

Área de pastagem
disponível para expansão

agrícola (ha)

Área agrícola
existente (ha)

GO 5.129.172 4.302.654
MG 3.042.917 2.134.218
MS 2.731.796 1.876.011
MT 2.694.247 6.095.692
TO 1.731.077 1.100.483
BA 535.304 2.210.472
MA 484.124 921.100
SP 458.711 660.968
PI 144.559 902.610
DF 40.295 103.226
PR 3.238 110.983
RO 198 453
Total 16.884.978 20.418.870

Observa-se também municípios com uma grande área de pastagem com potencial

agrícola (Tabela 14). É o caso de municípios como Nova Crixás (GO) e São Miguel do

Araguaia (GO), detentores de uma forte tradição pecuária, mas com poucas áreas agrícolas e

uma infraestrutura relativamente baixa para o cultivo de grãos.

Tabela 14. Ranking dos dez municípios com a maior área disponível para expansão agrícola.

Posição Município
Unidade
da
Federação

Área de pastagem disponível
para expansão agrícola (ha)

Área agrícola
existente (ha)

1 Ribas do Rio Pardo MS 241.919 15.871
2 Campo Grande MS 212.882 73.028
3 Nova Crixás GO 204.216 18.437
4 São Miguel do Araguaia GO 173.066 6.822
5 Paranatinga MT 145.883 185.056
6 Barra do Garças MT 145.332 39.105
7 Caiapônia GO 143.205 114.385
8 Paraíso das Águas MS 137.681 54.393
9 João Pinheiro MG 132.490 12.808
10 Araguaçu TO 124.842 16.271

A maior parte das áreas destinadas à expansão agrícola está localizada em solos mais

férteis (i.e., Latossolo-Vermelho; Latossolo Vermelho-Amarelo; Latossolo Amarelo;

Nitossolo Vermelho ), correspondendo a um total de 11 Mha (Tabela 15). Por outro lado, o
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modelo também considerou o avanço agrícola em solos poucos propícios ao cultivo de grãos,

tais como Neossolos Quartzarênicos (1,9 Mha) e Plintossolos Pétricos (1,1 Mha). A decisão

de manter essas ordens e subordens se deve ao fato de que a fertilidade é um conceito relativo.

Ressalta-se que até a década de 1970, devido a sua elevada acidez, os solos do Cerrado eram

tidos como inférteis. Nesse sentido, destaca-se a recente introdução da soja em solos da ordem

dos Plintossolo Pétrico em regiões do estado do Tocantins. Este tipo de solo era tido como

inapto ao cultivo de grãos até meados dos anos 2000.

Tabela 15. Distribuição da área destinada à expansão agrícola por classes referentes ao tipo de solo.

Solo (Ordem e Subordem) Área de pastagem destinada à
expansão agrícola (ha)

Latossolo Vermelho 8.283.596
Latossolo Vermelho-Amarelo 3.317.562
Neossolo Quartzarênico 1.256.569
Cambissolo Háplico 1.022.005
Plintossolo Pétrico 848.356
Argissolo Vermelho-Amarelo 634.365
Latossolo Amarelo 502.220
Argissolo Vermelho 357.127
Neossolo Litólico 170.059
Nitossolo Vermelho 162.284

A expansão agrícola restrita sobre os Latossolos corresponde a um total aproximado

de 12 milhões de hectares. Considerando que a grande parte da agricultura de grãos está

estabelecida nessa ordem de solos, essa restrição proporciona uma estimativa mais realista no

que tange ao potencial total de expansão da produção de grãos no bioma. Assim, os

municípios relacionados na Tabela 16 apresentam a maior área disponível para expansão sob

essa condição.

Tabela 16. Municípios com maiores áreas de pastagem disponíveis para expansão agrícola em
Latossolos..

Município UF Expansão agrícola
em Latossolo (ha)

Área agrícola
atual (ha)

Nova Crixás GO 200.551 18.437
Campo Grande MS 197.713 212.882
Barra do Garças MT 144.325 145.332

João Pinheiro MG 128.526 132.490
Araguaçu TO 124.506 124.842
Porangatu GO 121.650 18.249

Jussara GO 118.722 15.901
Cassilândia MS 114.448 10.459

Prata MG 113.337 17.622
Mineiros GO 104.476 122.685
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O desenvolvimento da infraestrutura e o incremento nas ofertas de insumos e de

assistência técnica nos municípios com expansão agrícola também podem favorecer a

tecnificação e a adoção, por parte do produtor, de manejos mais intensificados e

ambientalmente sustentáveis nas respectivas áreas de pastagem (CORDEIRO et al., 2015)

(Figura 46).Um aumento da produtividade também poderia trazer potenciais ganhos para a

indústria frigorífica, reduzindo assim uma eventual ociosidade na capacidade de abate e

aumentando potenciais ganhos logísticos nas suas respectivas áreas de influência.

Figura 46: Presença de áreas destinadas à lavoura de soja e pastagem dentro de uma mesma
propriedade rural no município de Uruaçú (GO). Foto: Sérgio Nogueira

Nesse contexto, ressalta-se a importância do acesso ao crédito rural e à assistência

técnica rural na adoção de novas técnicas por parte do produtor, principalmente na

substituição de pastagem por lavouras temporárias. Observa-se, no entanto, que grande parte

da assistência técnica está localizada na porção sul do bioma, em estados como São Paulo,

Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e parte do Mato Grosso (Figura 47).
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Figura 47: Proporção de estabelecimentos que recebem financiamento e proporção de
estabelecimentos que recebem assistência técnica. Fonte: Censo Agropecuário 2017

Por outro lado, o estado do Piauí apresenta a grande maioria dos seus municípios com

menos de 10% dos estabelecimentos rurais com assistência técnica. No Tocantins esse valor é

ligeiramente maior, mas ainda preocupante quando considerado que este é uma das regiões

cujas pastagens possuem maior potencial de intensificação e conversão para uso agrícola.

Avaliando a proporção, por município, de estabelecimentos que recebem financiamento,

grande parte dos estados do Tocantins e Maranhão possui menos de 10% de estabelecimentos

que recebem financiamento.

No que se refere ao restauro da vegetação nativa, a eliminação do passivo ambiental

da propriedade permitiria ao produtor um importante ganho no que tange ao cumprimento do

Código Florestal. Essa prática também poderia prover ganhos sociais e uma maior

diversificação econômica local, considerando o plantio de espécies frutíferas nativas.

Destaca-se também que no início de 2020 foram criados 4.713 empregos temporários e 3.510

permanentes (BRANCALION et al., 2022). Estimativas sugerem que essa atividade criaria

0,42 empregos por hectares (BRANCALION et al., 2022)

Do ponto de vista ambiental, a ausência do desmatamento e a restauração da

vegetação nativa favorece a manutenção da biodiversidade, da disponibilidade hídrica

superficial e subterrânea, e possui grande potencial no que tange a redução das emissões de

gases do efeito estufa. Essa redução seria proporcionada tanto pela supressão da vegetação
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nativa evitada, quanto pela adoção de boas práticas de manejo como a recuperação de

pastagens degradadas, adoção de sistemas integrados de plantio e plantio direto

(CASTANHEIRA; FREIRE, 2013; CARDOSO et al., 2016; FREITAS et al., 2020; MAIA et

al., 2022; DE OLIVEIRA et al., 2022) (Figura 48).

Figura 48: Área com integração lavoura-pecuária-floresta (ILPF) no município de Ribas do Rio Pardo
(MS). Foto: Sérgio Nogueira

7. 5.CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste capítulo procedemos à espacialização da expansão agrícola no Cerrado sobre as

áreas de pastagem. A expansão agrícola sem a supressão da vegetação nativa foi avaliada a

partir de um modelo no qual o tamanho do rebanho bovino foi preservado em todos os

municípios do bioma. Também condicionamos essa expansão a recuperação do passivo

ambiental em cada município, estimado em 5,2 Mha.

Sob as condições supracitadas, constatou-se que existem no Cerrado ~17 Mha de

pastagens com condições climáticas, topográficas e de infraestrutura favoráveis à produção de

grãos. Restringindo as condições para pastagens localizadas em Latossolos, foi avaliado que

~12 Mha estão aptos para receber lavouras de grãos. Segundo projeções do Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), estima-se que para a safra 2030/31 haja uma

expansão de 15,7 Mha de área plantada por grãos (i.e., soja, milho, algodão, feijão e arroz).

Considerando apenas a soja, essa estimativa é de ~13 Mha. A partir das condições mais

restritivas avaliadas neste estudo (i.e. restrição em Latossolos), afirma-se que ~76,4% da

expansão de grãos estimada pelo MAPA para 2030/31 poderia ser alocada nas pastagens do

bioma Cerrado. No que tange a produção de soja, o bioma conseguiria abrigar ~92% das

novas lavouras sem a necessidade de supressão da vegetação nativa e com recuperação de

99,26% do seu passivo ambiental.
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Essa expansão seria concomitante ao processo de intensificação da pecuária, onde

~54,3 milhões de UA seriam alocados em ~36,5 Mha, representando um aumento de ~0,92

UA/ha para ~1,5 UA/ha.

Apesar deste estudo identificar as áreas de pastagem com potencial agrícola que não

seriam convertidas, ela ocorreu apenas nas proximidades de áreas agrícolas existentes no ano

de 2018. Assim, estudos complementares podem verificar se o restante das pastagens

presentes nos municípios avaliados possui condições de terem um incremento na respectiva

lotação bovina.

Entretanto, mesmo que as pastagens remanescentes destes municípios não ofereçam

capacidade de suporte suficiente para a intensificação da pecuária, destaca-se a existência de

grandes áreas de pastagens subutilizadas no bioma Amazônia. Considerando que, de acordo

com este estudo, ~76,4% da expansão de grãos deve ocorrer no bioma Cerrado, estudos

complementares podem verificar o potencial das pastagens do bioma Amazônia como reserva

de terras e área para intensificação da atividade pecuária.
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8. TENDÊNCIAS FUTURAS

8. 1. INTRODUÇÃO

Entre os anos de 1985 e 2020, as áreas cobertas por formações florestais e savânicas

do bioma Cerrado reduziram aproximadamente 20%, de ~134,5 Mha para ~107,9 Mha

(SOUZA et al., 2020). Por outro lado, no mesmo período, a área coberta por lavouras e por

pastagens subiu de ~61,5 Mha para ~87,6 Mha (SOUZA et al., 2020).

Essa expansão da agropecuária, inicialmente incentivada pelo Estado e favorecida por

condições edáficas, topográficas e climáticas, permitiu o estabelecimento de uma lucrativa

atividade agrícola (SILVA, 2005; RODRIGUES; MIZIARA, 2008; SILVA et al., 2013). A

partir da década de 1990, com a facilitação do acesso ao crédito proporcionada pelo Plano

Real, o setor privado se consolidou como importante força motriz na transformação da

paisagem do bioma (ALVES; BACHA, 2022).

Este processo continua no início do século XXI (ZANIN; BACHA, 2017). A

supressão da vegetação nativa e o comprometimento dos respectivos serviços ecossistêmicos,

e por outro lado a importância e representatividade do agronegócio da economia brasileira, no

que tange ao equilíbrio da balança comercial brasileira, e do mundo, no que tange a segurança

alimentar da população global, promove a necessidade de subsidiar debates, políticas

públicas, e demais instrumentos de governança territorial, com projeções e estimativas sobre a

dinâmica do uso e cobertura do solo na paisagem (FERREIRA; FERREIRA;

SOARES-FILHO, 2013; AZEVEDO-SANTOS et al., 2017; GARRETT et al., 2018; PICOLI

et al., 2020; TAKAES SANTOS, 2020; BRANDÃO JR. et al., 2020; GUERRA et al., 2020).

Nesse sentido, a partir do comportamento observado na paisagem entre os anos de

2013 e 2018, este capítulo tem como objetivo estimar a expansão potencial, no período

compreendido entre os anos de 2020 e 2030, das áreas de agricultura e de pastagem do bioma

Cerrado.

8. 2. DADOS E MÉTODOS

O modelo proposto, incorporando uma resolução espacial de 90 metros, considerou

um cenário tendencial para a simulação da dinâmica de uso e cobertura do solo na paisagem

no período 2020-2030. Este cenário foi construído em cinco etapas principais: obtenção das

taxas de transição anuais entre as classes de uso e cobertura do solo; cálculo da magnitude da

influência das covariáveis em relação às transições de uso e cobertura do solo; criação de um
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mapa de susceptibilidade à ocorrência de cada transição; alocação das transições de uso e

cobertura do solo na paisagem; e avaliação do resultado gerado.

Diferentemente dos capítulos anteriores, essa simulação considerou a atualização dos

limites propostos pelo IBGE, na escala 1:250.000 (IBGE - INSTITUTO BRASILEIRO DE

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). Os mapas de uso e cobertura do solo da 6ª coleção do

Mapbiomas foram utilizados para representar a paisagem no bioma .

O Projeto de Mapeamento Anual do Uso e Cobertura da Terra no Brasil (Mapbiomas)

foi concebido em 2015 com o propósito de produzir mapas anuais para todo o Brasil tendo

como base desenvolvimento e implementação de uma metodologia rápida, confiável e de

baixo custo (SOUZA et al., 2020). A partir de uma metodologia que prioriza o emprego de

técnicas de machine learning e deep learning, o projeto busca recuperar o histórico anual de

uso e cobertura da terra no Brasil a partir do ano de 1985. Essa data corresponde ao ano

posterior ao qual as imagens orbitais obtidas pelo sensor TM (embarcado no satélite Landsat

5) começam a ser registradas, apresentando assim um volume de dados suficiente para a

realização de classificações anuais e consistentes.

As 34 classes da 6ª coleção do Mapbiomas foram agrupadas em 12 classes de uso e

cobertura do solo (Tabela 17). A simplificação da legenda original foi feita com o propósito

de melhorar o desempenho computacional durante o processamento do modelo. Considerando

que esta análise teve como foco a dinâmica entre lavouras temporárias de grãos, pastagens, e

vegetação nativa, buscou-se que o agrupamento em “Agricultura anual” e “Pastagem”

apresentasse classes originais com uma grande semelhança de padrões. Assim, a não

incorporação da classe “Mosaico de Agricultura e Pastagem” em “Pastagem” ou em

“Agricultura anual”, resultou em uma melhor exploração dos padrões espaciais destas classes

e das suas relações com as covariáveis adotadas neste estudo.

Tabela 17. Agrupamento das classes do Mapbiomas (col. 6).
Classe (Mapbiomas col.6) Agrupamentos

Formação Florestal

Vegetação Nativa

Formação Savânica
Formação Campestre

Mangue
Apicum

Restinga Arborizada
Campo Alagado e Área Pantanosa
Outras Formações Não Florestais

Pastagem Pastagem
Soja Agricultura anualOutras Lavouras Temporárias

Silvicultura Floresta Plantada
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Área Urbanizada Área Urbanizada
Mineração Mineração

Rio, Lago e Oceano ÁguaAquicultura
Afloramento Rochoso

OutrosPraia, Duna e Areal
Outras Áreas não Vegetadas

Não Observado
Arroz irrigado Arroz irrigado

Citrus

Agricultura perene e canaCafé
Outras Lavouras Perenes

Cana
Mosaico de Agricultura e Pastagem Mosaico de Agricultura e Pastagem

Pastagem (apenas 2020)

Pasto em 2020 que foi agricultura em
2018 e/ou 2019

Soja (2018 e/ou 2019)
Outras Lavouras Temporárias (2018 e/ou 2019)

Arroz (2018 e/ou 2019)
Citrus (2018 e/ou 2019)
Café (2018 e/ou 2019)

Outras Lavouras Perenes (2018 e/ou 2019)
Cana (2018 e/ou 2019)

A classe “Arroz irrigado” do Mapbiomas (col. 6) não foi incluída no grupo

“Agricultura anual”, mesmo correspondendo a uma lavoura temporária. Apesar do arroz

irrigado ser produzido de forma intercalada com a soja em regiões bem específicas no estado

do Tocantins (e.g., Lagoa da Confusão-TO e Formoso do Araguaia-TO), este cultivo

apresenta, no geral, padrões bem distintos das outras lavouras temporárias priorizadas neste

estudo (i.e., soja, milho e algodão). Assim, a união destas diferentes culturas em uma única só

classe poderia prejudicar o desempenho geral do modelo.

A dinâmica da paisagem simulada considerou as transições de vegetação nativa para

pastagem, vegetação nativa para agricultura, e pastagem para agricultura. As taxas de

transição entre essas classes foram calculadas com base nos mapas referentes aos anos de

2013 e 2019. A adoção de 2013 como ano inicial para a calibração foi escolhida para eliminar

eventuais inconsistências presentes no mapeamento, resultado da mudanças das imagens

utilizadas na respectiva produção (i.e., imagens Landsat 5 até 2012 e imagens Landsat 8 após

2013). A escolha do ano de 2019 ocorreu pelo fato de que os anos inicial e final, presentes na

série mapeada (1985 e 2020), apresentam menor acurácia em relação aos demais anos.

Por trabalhar com um cenário tendencial, a escolha da quantidade de anos simulados

(10 anos) considerou um período com duração não tão superior quanto ao adotado na

calibração (6 anos). Modelos que simulam horizontes temporais mais longos devem assumir

uma maior complexidade na elaboração das premissas, considerando a existência de grandes

mudanças nos contextos econômico, político, ambiental e social.
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Algumas restrições foram impostas ao modelo, tais como transições em Reserva Legal

(RL), conforme os limites presentes no Cadastro Ambiental Rural (CAR), e APP hídrica,

obtidas a partir da extração da rede hidrográfica presente no modelo HAND.

Considerando a heterogeneidade das características ambientais, sociais e econômicas

encontradas no Cerrado , assim como o respectivo impacto na dinâmica da paisagem, o

modelo proposto neste estudo regionalizou o cálculo das taxas e dos pesos de evidência, tendo

por base a divisão regional brasileira, em Regiões Imediatas e Regiões Intermediárias,

estabelecida pelo Instituto de Geografia e Estatística (IBGE) no ano de 2017 (IBGE -

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017). Assim, este modelo

considerou as 42 Regiões Intermediárias presentes no bioma Cerrado com área superior a

5.000 km². Regiões Intermediárias, menores que essa área, foram agregadas a regiões vizinhas

de menor área (considerando o limite de 5.000 km²).

As covariáveis presentes neste estudo foram escolhidas a partir de revisão

bibliográfica (GEIST; LAMBIN, 2002; FERREIRA et al., 2009; FERREIRA; FERREIRA;

SOARES-FILHO, 2013; FERREIRA et al., 2016; STEFANES et al., 2018; STEGE; BACHA,

2020; MARQUES et al., 2022), sendo elas: Altitude, Declividade, Solos, Precipitação,

HAND, Áreas Protegidas, Tamanho do Imóvel, Proporção de Vegetação Nativa dentro do

Imóvel, Distância de Área Antropizada, Distância de Agua, Distância de Rodovias, Densidade

de Silos/Armazéns e Tamanho da Mancha (14 covariáveis) (Figura 49).
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Figura 49. Covariáveis utilizadas na segunda execução do modelo.

Alguns tratamentos foram aplicados aos dados de entrada para garantir uma maior

consistência do modelo. Considerando a ocorrência de inconsistências, referentes a aspectos

legais, nos dados originais referentes às variáveis “Tamanho do Imóvel Rural”, “Proporção de

Vegetação Nativa no Imóvel Rural” e “Áreas Protegidas”, foi realizada a eliminação da

sobreposição espacial existente entre os limites dos imóveis rurais inscritos no Cadastro

Ambiental Rural (CAR) e Unidades de Conservação pertencentes ao grupo de Proteção

Integral, Terras Indígenas e Áreas Militares. Imóveis rurais presentes na base do CAR com
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área superior a 100.000 hectares e sobrepostos com outros imóveis rurais também foram

eliminados.

Destaca-se que os pixels correspondentes a variável “Declividade”, com valores

superiores a 13%, foram suprimidos das transições Vegetação Nativa → Agricultura e

Pastagem → Agricultura. Essa supressão buscou refletir as restrições mecânicas e de

rendimento correspondentes ao uso de máquinas agrícolas em relevos mais movimentados.

Para calcular a magnitude da influência das covariáveis em relação às transições de

uso e cobertura do solo, foram obtidos pesos de evidência (AGTERBERG;

BONHAM-CARTER, 1990; BONHAM-CARTER, 1994). Estes pesos foram atribuídos

somente a dados categóricos. Assim, os valores das variáveis contínuas precisaram ser

categorizados, o que foi feito a partir da determinação de intervalos de valores constantes

(Tabela 18).

Tabela 18. Definição dos incrementos necessários para a categorização das covariáveis contínuas do
modelo. As covariáveis “Áreas protegidas” e “Solos” já se encontram categorizadas. A partir da
multiplicação dos valores por uma constante igual a “100”, os valores de declividade foram
convertidos em valores inteiros.

Variável
Incrementos

VN→ P VN→ A P→A
Altitude 50 m 50 m 50 m

Áreas protegidas - - -
Declividade 200 (2%) 200 (2%) 200 (2%)

Densidade de armazéns 5 5 5
Distância de água 900 m 900 m 900 m

Distância de área agrícola 900 m 900 m 900 m
Distância de área antropizada 900 m 900 m -

Distância de rodovias 900 m 900 m 900 m
HAND (Height Above Network Drainage) 10 m 10 m 10 m

Precipitação acumulada anual (média 2000-2020) 100 mm 100 mm 100 mm
Proporção de vegetação nativa no imóvel rural 10% 10% 10%

Solos - - -
Tamanho da mancha (quantidade de pixels contíguos) 200 ha 200 ha 200 ha

Tamanho do imóvel rural 200 ha 200 ha 200 ha

Um tratamento foi dado às covariáveis com presença de pesos de evidência

insignificantes. Por meio da função “na.interp()” presente no pacote forecast do R, uma

interpolação linear foi aplicada para que os respectivos valores resultantes substituíssem os

valores não significativos. Valores significativos não foram alterados (Figura 50). Devido à

alta incidência de pesos sem significância, a covariável “Áreas protegidas” foi eliminada na

transição Pastagem → Agricultura.
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Figura 50. Exemplo de substituição dos pesos sem significância.

A calibração dos parâmetros referentes à alocação dos pixels foi realizada de forma

individual em cada região intermediária. Os valores utilizados no modelo correspondem a

média dos valores observados nas transições anuais correspondentes ao período 2013-2019

(i.e., 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018, 2018/2019).

Por fim, a avaliação dos resultados foi realizada de diferentes formas: 1) inspeção

visual dos resultados; 2) avaliação de correlação entre as covariáveis utilizadas; 3) verificação

da similaridade recíproca entre a alocação das transições simuladas e observadas no período

compreendido entre 2013 e 2019.

Essa avaliação de similaridade teve como objetivo verificar se o ajuste dos parâmetros

de calibração dos pesos de evidência e de alocação dos pixels conseguem reproduzir a

dinâmica da paisagem no período verificado. O resultado subsidiou a execução do modelo em

regiões estratégicas específicas que apresentaram baixos valores de similaridade.

8. 2. 1. Avaliação do modelo

A correlação entre as variáveis foi avaliada por meio do teste V de Cramer, utilizado

para avaliar a intercorrelação entre variáveis discretas (BONHAM-CARTER, 1994). Os

valores do teste variam entre 0 e 1, sendo que os mais próximos de 1 indicam uma associação

mais forte entre as variáveis, enquanto os valores próximos a 0 indicam uma fraca associação.

Este teste foi aplicado de forma individual para cada uma das 42 regiões intermediárias.

Assim, considerou-se variáveis correlacionadas aquelas que apresentaram valor superior a 0,5.

Um dos instrumentos incorporados pelo Dinamica EGO para a validação de modelos

espacialmente explícitos é o Índice de Similaridade Fuzzy (HAGEN, 2002; ALMEIDA et al.,

2008) (Figura 51). Este instrumento permite a comparação entre transições simuladas e

transições observadas na paisagem. Por meio da aplicação de janelas móveis, com tamanhos
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pré-definidos (e.g., 3 x 3 pixels), cada pixel central pode receber valores iguais a zero ou um.

No caso de ausência de similaridade dentro da janela, o pixel central recebe o valor zero. Com

a ocorrência de similaridade, o pixel recebe valor igual a um. O índice geral para todo o mapa

é obtido por meio da média entre os valores de todos os pixels. Este índice pode ser obtido

tanto a partir da aplicação da janela móvel no mapa simulado (primeira média) quanto no

mapa observado (segunda média). O valor a ser reportado, considerando as duas médias, deve

ser o mais baixo (ALMEIDA et al., 2008).

Figura 51. Avaliação de similaridade recíproca por decaimento constante.

Valores altos em janelas pequenas significam uma alta semelhança entre o produto

final da alocação dos pixels e o mapa de referência. Valores baixos em janelas pequenas

remetem a um baixo ajuste ao nível do pixel, sugerindo assim a necessidade de revisão dos

parâmetros de alocação dos pixels (proporção entre expansão e criação de manchas, tamanho

médio, variância e isometria). Valores baixos em janelas pequenas e alto em janelas grandes

remetem a um baixo ajuste do modelo no nível do pixel, porém um bom ajuste no nível da

paisagem, permitindo assim uma boa análise da respectiva dinâmica nos níveis municipais e

regionais (e.g., identificação de frentes de desmatamento).
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8. 3. RESULTADOS

A área total da transição de vegetação nativa para pastagem foi de ~4,7 Mha, enquanto

vegetação nativa para agricultura representou ~1,4 Mha, e pastagem para agricultura

correspondeu a ~3,2 Mha. A área final de vegetação nativa no bioma foi de ~101,7 Mha,

enquanto pastagem e agricultura corresponderam a, respectivamente, ~48,2 Mha e ~24,3 Mha.

A distribuição das classes de uso e cobertura nos anos de 2020 e 2030 é apresentada na Figura

52.

Figura 52. Paisagem simulada (2030) e total das transições executadas no período 2020-2030.

A transição de “Vegetação Nativa” para “Pastagem” no período 2020-2030 ocorreu

principalmente dentro do limite da Amazônia Legal, com destaque ao estado do Mato Grosso.

Os estados de Tocantins e Maranhão também apresentaram municípios com grandes áreas de

vegetação nativa convertidas em pastagem (Figura 53).
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Figura 53. Estimativa para o período 2020-2030 da área municipal correspondente a transição
Vegetação Nativa → Pastagem.

O município de Dois Irmãos do Tocantins (TO) teve a maior área estimada para esse

tipo de transição, seguida de Cocalinho (MT) e Barra do Garças (MT) (Tabela 19). Além dos

estados de Mato Grosso e Tocantins, a área referente a conversão de vegetação nativa em

pastagem foi superior a 20.000 hectares em municípios da Bahia (Riachão das Neves e Santa

Rita de Cássia), Minas Gerais (João Pinheiro, Buritizeiro e Unaí), Goiás (Caiapônia, Crixás,

Flores de Goiás, Nova Crixás e Porangatu) e Maranhão (Amarante do Maranhão, Barra do

Corda, Codó, Coroatá, Grajaú, Porto Franco, São Domingos do Maranhão, São João do

Paraíso e Tuntum) (Tabela 19).

Tabela 19. Ranking dos 10 municípios com maior área estimada para a transição Vegetação Nativa →
Pastagem.

Posição Município UF Área (ha)
1 Dois Irmãos do Tocantins TO 81.258
2 Cocalinho MT 75.650
3 Barra do Garças MT 64.467
4 Cuiabá MT 63.312
5 Paranã TO 53.766
6 General Carneiro MT 52.453
7 Rosário Oeste MT 48.824
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8 Nossa Senhora do Livramento MT 48.667
9 Poconé MT 48.052
10 Crixás GO 46.335

Considerando a transição de “Vegetação Nativa” para “Agricultura”, as maiores áreas

se concentraram no Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e na região do “Arco do

Desmatamento”, no estado do Mato Grosso (Figura 54).

Figura 54. Estimativa para o período 2020-2030 da área municipal correspondente a transição
Vegetação Nativa → Agricultura.

O município de Uruçuí (PI) apresentou a maior projeção de área convertida de

vegetação nativa em agricultura, seguido dos municípios de Baixa Grande do Ribeiro (PI) e

Balsas (MA) (Tabela 20). Outros municípios com estimativas superiores a 20.000 ha são: São

Desidério (BA), Formosa do Rio Preto (BA), Ribeiro Gonçalves (PI), Mateiros (TO), Luís

Eduardo Magalhães (BA), Barreiras (BA), Correntina (BA), Tasso Fragoso (MA), Jaborandi

(BA), Santa Filomena (PI), Campos Lindos (TO) e Currais (PI) (Tabela 19).

Tabela 20. Ranking dos 10 municípios com maior área estimada para a transição Vegetação Nativa →
Agricultura.
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Posição Município UF Área (ha)
1 Uruçuí PI 71.070
2 Baixa Grande do Ribeiro PI 56.419
3 Balsas MA 50.128
4 São Desidério BA 41.968
5 Formosa do Rio Preto BA 39.511
6 Ribeiro Gonçalves PI 30.552
7 Mateiros TO 28.946
8 Luís Eduardo Magalhães BA 28.908
9 Barreiras BA 28.132
10 Correntina BA 26.779

A conversão de pastagem em agricultura ocorreu de forma mais intensa na porção sul

do Cerrado, nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, principalmente em

localizadas ou próximas a áreas onde a agricultura já se encontra consolidada. Ao contrário

das transições “Vegetação Nativa → Pastagem” e “Vegetação Nativa → Agricultura”, as áreas

de pastagem convertidas em agricultura são distribuídas de forma mais homogênea pelo

bioma (Figura 55).

Figura 55. Estimativa para o período 2020-2030 da área municipal correspondente a transição
Pastagem → Agricultura.
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A maior estimativa de área convertida de Pastagem para Agricultura foi encontrada no

município de Água Boa (MT), seguida por Canarana (MT) e Sidrolândia (MS) (Tabela 21).

No Mato Grosso, os municípios que apresentaram expansão agrícola sobre pastagem superior

a 20.000 hectares foram: Água Boa, Barra do Garças, Campinápolis, Canarana, Itiquira, Nova

Xavantina, Paranatinga e Ribeirão Cascalheira. No estado do Mato Grosso do Sul, os

municípios foram: Bandeirantes, Bonito, Camapuã, Campo Grande, Jaraguari, Maracaju,

Paraíso das Águas, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo e Sidrolândia. No estado de Goiás, os

municípios foram: Caiapônia, Cristalina, Jataí, Palmeiras de Goiás e Rio Verde. No Tocantins,

os municípios foram: Araguaçu, Peixe, Porto Nacional, Marianópolis do Tocantins e Pium.

Em Minas Gerais, o único município com expansão com área superior a 20.000 foi Paracatu.

Tabela 21. Ranking dos 10 municípios com maior área estimada para a transição Pastagem →
Agricultura.

Posição Município UF Área (ha)
1 Água Boa MT 114.586
2 Canarana MT 92.355
3 Sidrolândia MS 56.872
4 Ribeirão Cascalheira MT 52.123
5 Campo Grande MS 47.188
6 Rio Verde GO 46.298
7 Paranatinga MT 45.650
8 Ponta Porã MS 41.301
9 Peixe TO 40.292
10 Itiquira MT 38.444

8. 3. 1. Avaliação do modelo

8. 3. 1. 1. Avaliação visual

Alguns padrões espaciais conseguiram ser reproduzidos com regionalização dos

parâmetros de calibração dos pesos (i.e., incrementos) e de alocação dos pixels (i.e.,

proporção entre expansão e criação de manchas de uso/cobertura do solo, tamanho médio da

mancha, variância da mancha e isometria).

O padrão geométrico de formas circulares e retangulares, frequentemente observado

nas regiões com o predomínio da transição “Vegetação Nativa → Agricultura”, foi pouco

reproduzido nas paisagens simuladas (Figura 56). A principal dificuldade encontrada na

reprodução desse padrão está relacionada com a forma de alocação dos pixels incorporada

pelo Dinamica EGO, baseada na criação de fractais. Nas regiões onde essa reprodução foi

bem sucedida, o principal responsável para a sua ocorrência foi a limitação de transições

imposta às áreas de Reserva Legal.
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Figura 56. Conversão de vegetação nativa em agricultura em uma região do Cerrado presente no
limite entre os estados do Tocantins, Bahia, Piauí e Maranhão.

8. 3. 1. 2. Correlação entre as variáveis

A variável que apresentou correlação na maior quantidade de regiões intermediárias

foi “Áreas Protegidas” (i.e., agrupamento dos limites referentes às Unidades de Conservação

de Proteção Integral, Terras Indígenas e Áreas Militares) (Figura 57). Contudo, optou-se pela

manutenção desta covariável devido a importância legal destes limites no que tange a

limitação de uso/cobertura e, consequentemente, a ocorrência das transições avaliadas.

Figura 57. Quantidade de variáveis correlacionadas (V² de Cramer superior a 0,5) em cada Região
Intermediária do Cerrado.

7. 3. 1. 3. Similaridade Recíproca

A avaliação do resultado sugere um bom ajuste do modelo. Considerando, para a

segunda média, uma janela de 11 x 11 pixels (aproximadamente 1 km), o modelo apresentou,
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para o período 2013-2019, um Índice de Similaridade por decaimento constante igual a 0,55

(segunda média). Ao considerar uma janela de 21 x 21 pixels, este índice sobe para 0,70

(segunda média). Avaliando a primeira média, o modelo apresentou um Índice de

Similaridade por decaimento constante igual a 0,65 (janela de 11 x 11 pixels) e 0,83 (janela de

21 x 21 pixels.

Com um índice de similaridade (segunda média) de 0,74 (11 x 11 pixels) e 0,92 (21 x

21 pixels), a Região Intermediária de Santa Inês - Bacabal (MA) apresentou o melhor ajuste

do modelo. O pior ajuste foi observado na Região Intermediária de Ji-Paraná (RO), com um

índice (segunda média) de 0,13 (11 x 11 pixels) e 0,23 (21 x 21 pixels) (Figura 58).

Figura 58. Distribuição dos índices de similaridade por Regiões Intermediárias.

8. 4. DISCUSSÃO

Estima-se que, até o ano de 2030, sejam suprimidos 6.916.052 ha de vegetação nativa.

Deste total, 1.390.110 ha seria convertido em agricultura e 4.762.971 ha em pastagem.

Considerando a expansão agrícola, ~30% (1.390.110 ha) das novas lavouras seriam

estabelecidas em áreas onde hoje se encontram remanescentes de vegetação, com destaque a

região do MATOPIBA.

A supressão da vegetação nativa está concentrada na porção norte do bioma. Esse

padrão pode ser justificado por alguns fatores. O mais evidente é o estoque de vegetação

nativa desprotegida presente na região do MATOPIBA e na transição com o bioma Amazônia.

Outro fator seria o baixo preço da terra aliado à expectativa de valorização futura do imóvel,
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favorecida pela conversão de vegetação nativa em pastagens ou lavouras (Figura 59).

Considerando o potencial de crescimento dessas regiões em termos de infraestrutura e

instalação de indústrias, haveria um possível aumento da demanda para fins especulativos

(FERRO; CASTRO, 2013).

Figura 59. Preço médio do hectare de vegetação nativa, pastagem, e lavoura de soja em regiões
homogêneas definidas pela FNP (junho/2022). (Fonte: IHS Markit)

Verificou-se também que metade dos 10 municípios com a maior transição de

vegetação nativa para agricultura estão presentes no ranking dos 10 municípios com o maior

risco de perda ambiental associado ao desmatamento, calculado no capítulo 6. São eles:

Formosa do Rio Preto (BA); São Desidério (BA); Correntina (BA) e Balsas (MA).

Considerando a transição de vegetação nativa para pastagem, dois municípios também estão

presentes no mesmo ranking de risco de perda ambiental. São eles: Paranã (TO) e Cocalinho

(MT) (Figura 60).

Figura 60. Áreas úmidas (campo de murundus) utilizadas como pastagem nativa no município de
Cocalinho (MT). Foto: João Vitor
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Na simulação executada, a transição de pastagem para a agricultura tende a ocorrer

nas áreas mais centrais do bioma. Estas regiões são principalmente caracterizadas pela

proximidade com áreas agrícolas já consolidadas, e em grande parte já contam com a presença

de infraestrutura e de uma rede comercial e industrial já estabelecida (Figura 61).

Figura 61. Quantidade de CNPJ enquadrados em atividade de natureza agropecuária, de acordo com a
Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). Fonte: Receita Federal (2021)

Contudo, observa-se que nos estados do Tocantins e Maranhão, a conversão de

vegetação nativa em pastagem ocorre em municípios com uma pequena quantidade de

registros de empresas com CNAE (i.e., Classificação Nacional de Atividades Econômicas)

vinculado ao comércio e prestação de serviços agropecuários.

Dessa forma, ressalta-se o papel fundamental da assistência técnica rural e do

comércio de insumos para que o produtor rural possa incorporar práticas conservacionistas e

técnicas sustentáveis de manejo, ambas com impactos diretos na respectiva produção. A baixa

cobertura ou até inexistência dessa assistência qualificada e da disponibilidade de insumos em

escala suficiente poderiam inviabilizar, financeiramente e tecnicamente, a adoção destas

práticas. Assim, a respectiva ausência se tornaria um estímulo a tentativa de aumento da

produção via desmatamento.

Nessas circunstâncias, o crédito rural é um considerável instrumento de fomento e

desenvolvimento de modelos sustentáveis de ocupação do território (MANZATTO et al.,

2020). Este crédito é o financiamento concedido aos produtores rurais para o respectivo
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investimento (e.g., novos equipamentos e animais), custeio (e.g., matéria prima para o

cultivo), comercialização e industrialização da sua produção.

Considerando a distribuição do crédito rural no Cerrado, verifica-se que em 2020 o

maior montante para a atividade pecuária foi destinado aos estados de Goiás, Mato Grosso,

Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Quanto à atividade agrícola, os maiores valores foram

destinados aos municípios localizados no oeste baiano, no estado do Mato Grosso

(principalmente na transição com bioma Amazônia), no sudoeste goiano, e no limite entre

Minas Gerais e Goiás (Figura 62).

Figura 62. Valores totais de crédito rural para agricultura e pastagem referentes ao ano de 2020
(investimento, custeio, comercialização e industrialização) Fonte: Banco Central do Brasil (2021)

Uma possível aplicação deste crédito seria para a recuperação da produtividade em

pastagens degradadas. De acordo com o dado de qualidade de pastagens do Mapbiomas (col.

6), verifica-se que 44% da expansão agrícola em pastagens ocorreria em áreas sem

degradação, 42% em pastos com degradação moderada, e 14% em áreas severamente

degradadas..

8. 5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresentou um cenário de expansão agrícola, até o ano de 2030, baseado

nas tendências observadas entre os anos de 2013 e 2019. Estimou-se que a área total da

transição de vegetação nativa para pastagem foi de 4.762.971 ha, de vegetação nativa para

agricultura foi de 1.390.110 ha, e pastagem para agricultura correspondeu a 3.258.829 ha. A

área total de vegetação nativa suprimida foi de 6.153.08.
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Grande parte da conversão de remanescentes nativos para uso antrópico ocorre no

MATOPIBA e no estado do Mato Grosso. Destaca-se a ocorrência de desmatamentos em

áreas com alto risco de perda ambiental, com destaque àqueles localizados no Matopiba e na

ecorregião do pantanal do Araguaia.

A partir dos resultados obtidos, foi verificado que essa supressão de remanescentes

nativos se concentra em áreas com baixa oferta de assistência técnica, comércio e demais

serviços agropecuários. A respectiva ausência, aliada com o baixo acesso às linhas de crédito

rural, impede que o produtor rural seja estimulado a adotar práticas conservacionistas e

técnicas sustentáveis de manejo, ambas com impactos diretos na respectiva produção. Assim,

o caminho mais fácil para o aumento da produção seria a expansão sobre remanescentes de

vegetação nativa.

Destaca-se que, como em qualquer cenário de análise e por possuir premissas

específicas, este cenário pode não refletir (e provavelmente não refletirá) a dinâmica de uso e

cobertura nos próximos anos. Mudanças políticas, econômicas e culturais afetam a forma de

como o ser humano se relaciona com a paisagem, e também devem ser consideradas quando

se discute, de forma prospectiva, a transformação do bioma.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A integração do monitoramento da vegetação nativa com os diferentes tipos de

levantamentos temáticos (e.g., pedológicos, geomorfológicos, topográficos, climáticos e de

uso e cobertura) é de grande importância na formulação e na aplicação de políticas públicas

relacionadas à gestão territorial e ambiental, proporcionando a identificação de riscos

ambientais e econômicos associados a vulnerabilidades da paisagem.

Nessas circunstâncias, o uso do solo deve ser compatível com a capacidade de suporte

e a resiliência da paisagem. Paisagens com alta vulnerabilidade ambiental apresentam

características físicas e químicas que, na presença de uma ação adversa, podem desencadear e

potencializar impactos nas escalas escala local, regional e global.

Este estudo verificou que municípios com forte dependência do agronegócio possuem

o maior risco de perda da qualidade ambiental associada ao desmatamento. Essa perda

potencializaria impactos que afetariam uma grande diversidade de atores sociais:

comunidades vulneráveis (enchentes; oferta de alimentos); produtores rurais tecnificados

(perdas de produção); população brasileira (perdas econômicas; produção de energia);

população mundial (mudanças climáticas; oferta de alimentos).

Incorporando os padrões atuais da dinâmica de uso do solo no Cerrado para

simulações futuras, avaliou-se que ~6,1 Mha de vegetação nativa seriam suprimidos até o ano

de 2030. Deste total, ~4,7 Mha seriam destinados a pastagens e ~1.4 Mha seriam convertidos

em agricultura. A área de pastagem convertida em agricultura seria de ~3,2 Mha. A maior

parte do desmatamento ocorreria nos estados do Mato Grosso e na região do MATOPIBA

(i.e., estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia).

A metade dos 10 municípios com a maior transição de vegetação nativa para

agricultura, e 2 dos 10 municípios com maior área convertida de vegetação nativa para

pastagem constam no ranking dos 10 municípios com o maior risco de perda da qualidade

ambiental associada ao desmatamento. São eles: Formosa do Rio Preto (BA); São Desidério

(BA); Correntina (BA), Balsas (MA), Paranã (TO) e Cocalinho (MT).

Contudo, o Cerrado possui grande potencial para a expansão da agricultura e

intensificação da pecuária nas áreas de pastagens já existentes. Foi avaliada a existência ~17

Mha de pastagens com condições climáticas e topográficas favoráveis à produção de grãos.

Esse valor foi verificado para as áreas com até 22 km de distância das lavouras já existentes.

Restringindo as condições para pastagens localizadas em Latossolos, foi avaliado que ~12

Mha estão aptos para receber lavouras de grãos.
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Considerando a projeção do MAPA de aumento da área cultivada por soja para a safra

2030/31 (~13 Mha), a área avaliada neste estudo seria disponível para uma expansão restrita

às áreas de pastagem. Contudo, 1 Mha iria ocorrer em solos pouco aptos para essa cultura.

Considerando apenas a ordem dos Latossolos (i.e., solos com características favoráveis ao

cultivo de grãos), o Cerrado pode alocar 92% (~12 Mha) do total de expansão projetado pelo

MAPA.

No que tange a área cultivada por grãos (i.e., soja, milho, algodão, feijão e arroz), o

MAPA aponta um crescimento de ~15,7 Mha. Assim, o total de pastagens com condições

climáticas e topográficas favoráveis também seriam suficientes para essa expansão.

Entretanto, ao condicionar tal expansão apenas aos Latossolos, o Cerrado conseguiria alocar

~76,4% do crescimento da área cultivada por grãos estimado para a safra 2030/31.

Destaca-se que no Cerrado, essa expansão seria concomitante à restauração de 99,26%

do passivo ambiental (~5,2 Mha) e ao processo de intensificação da pecuária, onde ~54,3

milhões de UA seriam alocados em ~36,5 Mha, representando um aumento de ~0,92 UA/ha

para ~1,5 UA/ha. Deve-se ressaltar que a viabilidade deste cenário estaria associada ao acesso

à linhas de créditos e à disponibilidade de assistência técnica qualificada, principalmente ao

pequeno e ao médio produtor rural.

A partir da análise integrada dos quatro conjuntos de resultados obtidos nesta tese, é

possível afirmar que há uma grande possibilidade de que a população sinta os efeitos

proporcionados pela perda da vegetação nativa no Cerrado. Contudo, esse cenário poderia ser

evitado a partir do melhor aproveitamento das áreas já convertidas no bioma.

Destaca-se assim a necessidade de formulação, implantação e gestão de políticas

públicas robustas para o bioma, propiciando oportunidades econômicas e ambientais tanto

para a cadeia produtiva quanto para os demais atores sociais presentes no Cerrado. Ressalta-se

também que a importância estratégica deste bioma extrapola o limite brasileiro, de forma com

que a mobilização para a sua respectiva conservação seja global, e envolva sinergia entre as

diferentes instituições públicas e privadas.
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APÊNDICE 1 - AVALIAÇÃO EM CAMPO DAS ÁREAS DETECTADAS PELO
PRODES CERRADO

1. INTRODUÇÃO

Durante a realização destes campos foram percorridos ~20.000 km em. Esse total foi

dividido em seis trajetos (Figura 8), possibilitando, além da validação in-loco dos polígonos

PRODES e DETER-Cerrado, um conjunto de dados inéditos para o bioma Cerrado, com

fotografias e vídeos obtidos por máquina fotográfica e sobrevoo de drones. Apesar das

atividades de campo terem sido planejadas com base no limite do Cerrado proposto do IBGE

correspondente à escala 1:5.000.000, a grande parte das regiões percorridas também estava

inseridas dentro do limite do novo limite do IBGE para o Cerrado na escala 1:250.000 (Figura

8).

Figura 1. Campos realizados para a avaliação das detecções PRODES-Cerrado entre 2017 e 2021.
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Neste documento é apresentada a descrição da metodologia utilizada para a validação,

em campo, dos dados do Prodes-Cerrado. Também são apresentados detalhes da paisagem

observada, assim como registros obtidos por câmeras fotográficas e sobrevoos de drones.

2. VALIDAÇÃO DOS DADOS PRODES-CERRADO

A coleta dos dados utilizados no processo de validação considerou a presença de

desmatamento nos diferentes padrões observados na paisagem do bioma Cerrado. Priorizou-se

a coleta de pontos amostrais em áreas com disponibilidade de malha viária e com diferentes

tipos de fitofisionomias, padrões de distribuição dos desmatamento (i.e., concentração e

tamanho dos polígonos), relevos, climas e solos.

Tabela 1. Dados gerais sobre os campos realizados no âmbito do FIP Cerrado.

Campo Data de
realização

Distância
percorrida

Quantidade de desmatamentos visitados
2016 2017 2018 2019 2020 Total

1 ago/18 2.177 km 4 32 9 0 0 45
2 mar/19 2.181 km 0 25 57 3 0 85
3 jul/19 1.508 km 3 38 79 16 0 136
4 nov/19 1.674 km 0 25 71 25 5 126
5 set/21 5.961 km 24 25 16 24 29 118
6 dez/21 6.389 km 103 75 76 74 109 437

Total ago/2018 até
dez/2021 19.890 km 134 220 308 142 143 947

De um total de 947 áreas visitadas em campo , 928 estavam antropizadas,

representando 98% de concordância com o dado PRODES-Cerrado. Além da validação

realizada também foram registradas áreas em processo ativo de conversão (i.e., presença de

tratores em operação) e áreas desmatadas sem uso consolidado, possivelmente “abandonadas”

ou em pousio, com a presença de vegetação no estágio inicial de regeneração.
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Figura 2. Acertos do PRODES-Cerrado por áreas visitadas em cada campo executado.

3. CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS VISITADAS

Para a realização das atividades de campo, foram considerados tanto polígonos

detectados pelo Prodes-Cerrado quanto pelo Deter-Cerrado. Apesar de o objetivo principal

não contemplar a validação dos dados do Deter-Cerrado, a obtenção de pontos amostrais

nestas detecções permitiu um maior conjunto de dados para os anos onde tais polígonos foram

incorporados (i.e., a área detectada pelo Deter, após novamente verificada sobre imagens

Landsat, é incorporada ao dado Prodes-Cerrado do respectivo ano). A visita aos polígonos

Deter também propiciou, em alguns casos, o registros de desmatamentos “em andamento”,

com a supressão da vegetação nativa ou limpeza total da área sendo realizada durante a visita

realizada pela equipe de campo do FIP Cerrado.

Em todas as atividades de campo realizadas, optou-se pelo uso do aplicativo Avenza

Maps para o registro dos pontos amostrais. Mapas no formato PDF georreferenciado foi

importado no aplicativo. Nestes mapas, os polígonos a serem visitados foram sobrepostos a

imagens Sentinel 2, assim como a rota de campo previamente definida. A escolha dessa fonte

de imagens se deu pela respectiva gratuidade e resolução espacial de 10 metros, que

proporcionou uma melhor demarcação do ponto na imagem. Tais imagens também

permitiram a identificação de acessos aos desmatamentos. No caso de impossibilidade de

chegar na área, realizamos sobrevoos de drone até a área de interesse. Devido ao tamanho dos

mapas (~500 mb), optou-se por dividir os mapas do campo em diferentes “trechos”. Assim, o
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mapa de cada trecho foi carregado de forma individual. Por fim, os dados coletados foram

exportados para os formatos CSV e KMZ, onde os pontos foram organizados em uma planilha

final com a indicação das respectivas fotos.

A Figura 3 apresenta um exemplo do uso do aplicativo Avenza Maps na realização do

primeiro campo, em agosto de 2018. Nessa figura, são apresentados dois desmatamentos

detectados pelo Prodes-Cerrado no ano de 2017 (i.e., desmatamento “A” e desmatamento

“B”. Ambas as áreas apresentavam vegetação arbustiva, com ausência de árvores, em estágio

inicial de regeneração. Na impossibilidade de acesso à área “B”, realizou-se um sobrevoo de

drone com fotos panorâmicas e perpendiculares. Na área “B” também foram identificadas

áreas caídas e queimadas.

Figura 3. Visita da equipe de campo do FIP Cerrado à área desmatada, detectada pelo Prodes-Cerrado
em 2017, no município de Loreto (MA).

Em todas as atividades foram registados aspectos da paisagem antrópica e natural do

Cerrado. Além da coleta de dados fotográficos, buscou-se também o diálogo com diferentes

atores sociais, relacionados ou não ao desmatamento no bioma. Assim foi possível identificar

particularidades de determinadas áreas, que serão apresentadas no decorrer deste documento.

As figuras 4, 5, 6, 7, 8 e 9 apresentam uma breve compilação de fotos e as respectivas áreas,

indicadas sobre imagens Planet, nas quais foram registradas.
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Figura 4. Trajeto realizado no primeiro campo, em agosto de 2018.

Figura 5. Trajeto realizado no segundo campo, em março de 2019.
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Figura 6. Trajeto realizado no terceiro campo, em julho de 2019.

Figura 7. Trajeto realizado no quarto campo, em novembro de 2019.
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Figura 8. Trajeto realizado no quinto campo, em setembro de 2021.

Figura 9. Trajeto realizado no sexto campo, em dezembro de 2021.
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Estas imagens apresentadas revelam a diversidade de elementos que constituem a paisagem do

bioma. Essa complexidade é refletida na visualização e interpretação de imagens de satélite, onde a

compreensão tanto da dinâmica antrópica, quanto do comportamento dos alvos naturais e a relação

com as respectivas respostas espectral e temporal é de grande importância para o correto mapeamento

destas paisagens. Nessa perspectiva, a Figura 10 apresenta registros fotográficos nos níveis superficial,

aéreo e orbital de um desmatamento realizado no ano de 2017 e visitado pela equipe do FIP Cerrado

em agosto de 2018. Não foi observado nenhum vestígio de lavoura, entretanto, a vegetação

apresentava sinais de que foi queimada. Tanto a área visitada, assim como áreas adjacentes de

vegetação nativa, apresentava solo com textura arenosa. Também foram observadas pequenas estradas

abertas no meio da vegetação nativa, com acesso tanto para áreas convertidas, quanto para áreas

nativas.

Figura 10. Desmatamento com 5,93 km² no município detectado pelo Prodes-Cerrado em 2018 no
município de Uruçuí (PI). A área possuía originalmente a fitofisionomia de “Cerrado Típico” e no
momento da visita não possuía nenhum uso aparente. Fotos: João Vitor

A Figura 11 mostra um desmatamento detectado no ano de 2017 no município de Luís

Eduardo Magalhães (BA). A área originalmente possuía a fitofisionomia de “Cerrado Denso”

e no momento da visita estava coberta com gramíneas exóticas. Não notamos a presença de

gado ou sinais de pastejo, deduzindo-se assim que a gramínea estava sendo utilizada apenas

para cobertura e proteção do solo.
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Figura 11. Desmatamento com 12 km² detectado pelo Prodes-Cerrado em 2017 no município de Luis
Eduardo Magalhães (BA). Área visitada durante a realização do segundo campo, em março de 2019.
Fotos: João Vitor e Sérgio Nogueira

A Figura 12 apresenta um desmatamento detectado no ano de 2017 no município de

Dianópolis (TO). A partir de imagens Landsat 8 do período de 2015 a 2018, é possível notar o

evento de desmatamento entre 2016 e 2017, com início de regeneração em 2018 e posterior

limpeza em 2019. Durante a visita, realizada em março de 2019, observou-se que a área

apresentava vegetação arbustiva e poucas árvores. Restos de madeira estavam sendo

queimados durante a visita à esta área. Dentro da propriedade havia uma carvoaria.

Figura 12. Desmatamento com 8 km² detectado pelo Prodes-Cerrado em 2017 no município de
Dianópolis (TO). Área visitada durante a realização do segundo campo, em março de 2019. Fotos:
João Vitor e Sérgio Nogueira

128



A Figura 13 apresenta uma região pertencente ao domínio fitogeográfico da Mata de

Cocais, localizada nos municípios de Senador Alexandre Costa (MA) e São João do Soter

(MA). A região visitada apresentava grande concentração de desmatamentos relativamente

pequenos, com tamanho inferior a 50 hectares. Apenas dois desmatamentos com tamanho

superior a 50 ha foram identificados pelo Prodes-Cerrado, correspondentes aos anos de 2017 e

2018. Destaca-se também que muitas dessas áreas não apresentavam uso aparente, com

ausência de indícios de lavouras e pecuária. Em tais áreas foi possível observar um estágio

inicial de regeneração da vegetação nativa, caracterizada na região pela grande quantidade de

palmeiras.

Figura 13. Grande quantidade de desmatamentos pequenos em São João do Soter (MA). Área visitada
durante a realização do terceiro campo, em julho de 2019.

A Figura 14 apresenta um desmatamento detectado no ano de 2019, no município de

Lagoa da Confusão (TO). No local houve supressão de vegetação nativa originalmente com

fitofisionomia “Parque de Cerrado''. Durante a visita, em novembro de 2019, constatamos a

presença de lavoura de arroz com drenos de irrigação. De acordo com o proprietário, havia o

interesse de que a área fosse intercalada com lavoura de soja.
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Figura 14. Desmatamento com 9,13 km² detectado pelo Prodes-Cerrado em 2019 no município de
Lagoa da Confusão (TO). Área visitada durante a realização do quarto campo, em dezembro de 2019.
Fotos: João Vitor e Sérgio Nogueira

Um importante município visitado, durante o quinto campo realizado, foi Cocalinho

(MT), localizado na ecorregião do Pantanal do Araguaia. Nos últimos anos houve um

aumento na respectiva quantidade área de desmatamentos e uma expansão de áreas agrícolas,

provavelmente pela criação de pontes sobre o rio das Mortes e rio Araguaia e a pavimentação

da MT-326, que corta a região.

Esse município também abriga uma grande quantidade de pastagens nativas, onde o

pastejo ocorre principalmente nas fitofisionomias de “Parque de Cerrado”, caracterizada por

áreas úmidas e gramíneas nativas (Figura 15). O pastejo em vegetação nativa representa uma

maior complexidade no processo de interpretação visual a partir de imagens de satélite. A

textura de áreas pastejadas e não pastejadas é bem semelhante, tendo em vista a mesma

composição florística. Contudo, nestas áreas, é possível observar pequenas diferenças entre
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piquetes, causadas principalmente pela pressão de pastejo (i.e., disponibilidade de forragem e

presença de maior quantidade de solo exposto).

Pelo grande tamanho das propriedades rurais e pequena disponibilidade de estradas,

não foi possível visitar as áreas desmatadas da região de Cocalinho (MT). O acesso foi

permitido em apenas uma propriedade, sem desmatamentos detectados entre os anos de 2016

e 2021. Contudo, amostras de referência da paisagem nativa e antropizada da região foram

coletadas para subsidiar posterior validação, por interpretação de imagens de satélite, em

paisagens semelhantes .

Figura 15. Áreas úmidas com vegetação nativa correspondente a fitofisionomia “Parque de Cerrado”.
Exemplo de áreas nativas com pastejo, áreas nativas sem pastejo, e áreas cultivadas com pastejo. Área
visitada durante a realização do quinto campo, em setembro de 2021. Fotos: João Vitor e Sérgio
Nogueira

A região sudoeste do bioma foi visitada em setembro de 2012. Possui uma quantidade

considerável de desmatamentos detectados pelo Prodes-Cerrado, porém sem a mesma
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intensidade verificada no Matopiba. Algumas peculiaridades correspondem às transições com

os biomas Pantanal e Mata Atlântica. Verifica-se também, principalmente na região de Bonito

(MS), uma expansão recente de áreas agrícolas sobre pastagens. Entretanto, a maior parte das

áreas desmatadas são convertidas em pastagens.

Também foram encontrados desmatamentos em relevos mais movimentados. Um

desmatamento em relevo ondulado, com 4 km², detectado no ano de 2018, é apresentado pela

Figura 16. Observa-se a partir das imagens de satélite que após a supressão da vegetação

nativa, houve o início de um processo de regeneração. Contudo, a área foi novamente limpa

no ano de 2021. Alguns montes de madeiras, distribuídos por toda a área, foram encontrados

durante a visita de campo.

Figura 16. Área desmatada com 4 km² detectada pelo Prodes-Cerrado no ano de 2019 em Bonito
(MS).
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Uma outra região com ocorrência de formações campestre e gramíneas nativas foi visitada

durante o sexto campo, em dezembro de 2021. Tais áreas, localizadas no oeste do estado do Tocantins,

foram observadas nos municípios de Dois Irmãos do Tocantins (TO), Goianorte (TO) e Araguacema.

Ao contrário de Lagoa da Confusão (TO) e Cocalinho (MT), as formações campestres observadas

estavam situadas em relevo ondulado e em solos extremamente pedregosos. Estes campos

apresentavam presença de gado ou sinais de pastejo, porém, com menos intensidade do que em outras

regiões com ocorrência de pastagens nativas.

A Figura 17 apresenta um desmatamento com 4 km², detectado no ano de 2020 e localizado

entre Araguacema (TO) e Goianorte (TO). O predomínio de gramíneas nativas foi observado em áreas

adjacentes. A aplicação de calcário e a ausência total de cobertura vegetal também foi observada na

área desmatada.

Figura 17. Desmatamento detectado pelo Prodes-Cerrado em 2021 no município de Araguacema
(TO). Área com a fitofisionomia campo sujo sendo convertida em lavoura. Outras áreas semelhantes
da região já estavam cultivadas com soja.

Além de concentrar a maior parte dos desmatamentos do Cerrado, a região do Matopiba

também apresenta as maiores detecções (Figura 18). Uma área desmatada no ano de 2020, com 66,7

km², foi visitada em Sebastião Leal (PI). Destaca-se também um desmatamento de 47,71 km² em

Mirador (MA). Algumas carvoarias também foram observadas nas áreas desmatadas localizadas nas

chapadas do município.
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Figura 18. Desmatamentos localizados nos limites do Matopiba, detectados pelo Prodes-Cerrado no
ano de 2020. Fotos: Sérgio Nogueira

Dentro do domínio fitogeográfico da Mata dos Cocais, uma outra região com concentração de

pequenos desmatamentos foi avaliada nas proximidades de Governador Luiz Rocha, que assim como
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São João do Soter (MA) e Senador Alexandre Costa (MA), muitas vezes não apresentavam uso

consolidados como pastagens ou lavouras (Figura 19). Em paralelo, foi observada uma tendência de

expansão das áreas agrícolas da região. Alguns desmatamentos com tamanhos superiores a 50 ha

também foram encontrados na região.

Figura 19. Carvoaria em área desmatada no município de Governador Luiz Rocha (MA).

Muitas áreas supressão recente da vegetação, na verdade já haviam sido desmatadas em anos

anteriores. Essa constatação pôde ser verificada a partir dos anos das detecções do Prodes-Cerrado. O

desmatamento mostrado na Figura 19 corresponde a este caso, onde a supressão da vegetação foi

realizada para a extração de lenha, sem a respectiva sucessão por lavouras ou pastagens. Outros

exemplos com situações semelhantes são apresentados nas figuras 20 e 21.

Figura 20. Desmatamentos nos anos 2019 e 2020 no municípios de Governador Luiz Rocha (MA).
Foto: Sérgio Nogueira
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Figura 21. Área desmatada detectada pelo Prodes-Cerrado em 2014 no município de Barra do Corda
(MA). Foto: Sérgio Nogueira
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APÊNDICE 2 - DESMATAMENTOS NO BIOMA CERRADO
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