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RESUMO 

 
	

A intensificação sustentável é apontada como uma das melhores alternativas para suprir o 
aumento da demanda por alimentos no mundo. Neste contexto, o Brasil desponta como um 
dos maiores produtores de gado, o que tem fomentado o interesse pela compreensão da 
capacidade produtiva das pastagens e de seu aproveitamento no território. As abordagens 
neste sentido utilizam, em geral, de percepções da capacidade de produção animal a partir de 
generalizações de condicionantes ambientais, sendo que pouco é discutido sobre qual, de fato, 
é o impacto dessas condicionantes na produção pecuária. Considerando os desafios e custos 
para obtenção de dados precisos, coletados em campo, sobre o comportamento das pastagens 
em grandes extensões geográficas, a análise da Produtividade Primária Líquida (PPL) – 
medida do vigor e da capacidade de crescimento da vegetação – por meio de dados 
satelitários é, sem dúvida, um importante parâmetro para estudos sobre o comportamento dos 
pastos. Este trabalho buscou avaliar a contribuição espacial das componentes ambientais na 
PPL de áreas de pasto por meio de sensores orbitais, no bioma Cerrado. Para tanto, foi feita a 
seleção de 1000 Ottobacias aleatórias e através da seleção stepwise e Regressões Ponderadas 
Espacialmente em inglês, Geographic Weight Regression (GWR), analisou-se a importância 
de variáveis ambientais nas respostas de PPL e sua distribuição espacial. Os resultados 
sugerem que as pastagens em regiões dos estados de Piauí, Maranhão, Mato Grosso e Bahia, 
são mais sensíveis às condições ambientais (r²>0,45), enquanto nos estados de Goiás, São 
Paulo, Tocantins e Minas Gerais estas parecem ser mais “independentes”. Segundo os dados 
do último Censo Agropecuário, nestas regiões encontram-se os municípios mais produtivos 
do Cerrado, reforçando a ideia de que fatores não ambientais conduzem a produção local. A 
análise da diferença entre o comportamento estimado e os valores observados revelou que na 
Bahia, Mato Grosso e Paraná existe uma subutilização das condições ambientais para a 
produção de forrageiras. Por outro lado, Goiás, Piauí e São Paulo foram os que apresentaram 
maiores valores positivos, com destaque para Goiás e São Paulo. Comparando esses 
resultados com a eficiência, cabeça por hectare, há uma sobreposição entre as regiões mais 
produtivas com as de maior resíduo positivo. Com essa abordagem o trabalho permitiu 
ressaltar a importância da absorção de aspectos locais e não ambientais no aperfeiçoamento 
de estudos para o entendimento das pastagens em escala nacional, fornecendo informações 
adequadas e capazes de conduzir a transformação necessária no setor de pecuária no Brasil. 
 

Palavras-chave: Pastagens, Sensoriamento Remoto, PPL, GWR 
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Introdução 
 
 
Estabelecer modelos de produção pecuária que maximizem os lucros e que reduzam os 

impactos da atividade sobre os ambientes naturais têm sido um desafio para governos em todo 

o mundo. De acordo com dados da Food and Agricultural Organization of the United Nations 

(FAO), as pastagens representam a maior utilização da superfície terrestre (FAO, 2002). Com 

o aumento populacional, estimativas apontam para o contínuo crescimento da demanda por 

produtos agrícolas, o que exigirá um aumento na capacidade de produção (FOLEY et al., 

2011). Para evitar o aumento do desmatamento e suprir a demanda por áreas agriculaveis, as 

pastagens são tidas como grandes reservas de terra para a expansão de culturas como cana de 

açúcar e soja (LAMBIN et al., 2013).  

A subistituição de áreas de pasto por outras culturas agricolas e o caráter de ocupação 

pioneira, tornam  dinâmica a distribuição espacial das ocupadas por pastagem. No últimos 50 

anos houveram reduções na área de pastagem nos continentes mais desenvolvidos, enquanto 

em regiões em desenvolvimento aumentaram em 8% (FAO, 2012) (Figura 1). Especialmente 

em países mais pobres, esse processo tem impulsionado o desmatamento e o conflito pelo uso 

da terra (GARNETT et al., 2013). 

 

 

	
Figura 1 Dados referentes a estimativa de área de pastagens no mundo entre os períodos de 1961 e 
2011. Fonte: FAO – FAOSTAT. 

 

Neste contexto, visando a redução de conflitos e das taxas de conversão de áreas naturais 

para a produção de alimentos, a intensificação produtiva é tida como a principal alternativa 
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para suprimir a demanda por produtos agrícolas nas próximas décadas (DUMORTIER et al., 

2010; TILMAN et al., 2011; GARNETT et al., 2013). A premissa é a de que, conseguindo 

intensificar a pecuária extensiva – aumentando o número de animais por hectare – haverá a 

redução da demanda por novas áreas para pastagem, resultando em um efeito “poupador”. De 

fato, esse processo tem sido observado no Brasil. Segundo Martha Jr., Alves e Contini (2011). 

Nas últimas décadas, os avanços da produtividade, da pecuária atingiram um ganho de 

eficiência de 79% na relação cabeça de gado por hectare, principalmente devido à 

modernização da atividade, enquanto a expansão da terra destinada às pastagens foi de 21%, 

segundo os autores, possibilitando “poupar” 525 milhões de hectares. Apesar disso, pesquisas 

ainda apontam para um baixo aproveitamento dessas áreas. Para Strassburg et al., (2014) o 

aproveitamento das pastagens no Brasil ainda é inferior a 35% da capacidade de produção. 

A intensificação, feita de maneira responsável, também poderia desempenhar um papel 

importante na manutenção de serviços ecossistêmicos 2  (TSCHARNTKE et al., 2005; 

SWINTON et al., 2007). Enquanto  os sistemas tradicionais e de baixo investimento tendem à 

degradação ambiental, o manejo adequado das áreas de pasto pode amenizar o impacto e até 

mesmo favorecer processos naturais como a provisão de água, polinização e captura de gases 

de efeito estufa (TSCHARNTKE et al., 2005). De fato, Bustamante et al. (2012) e, mais 

recentemente, Silva et al. (2016) afirmam que o potencial de redução de gases de efeito estufa 

em áreas de pastagens representa a melhor oportunidade para a sua mitigação no Brasil. 

A importância das pastagens na economia e no panejamento territorial, tem impulsionado 

em todo o mundo iniciativas voltadas à sua identificação, mapeamento e caracterização. Em 

geral, as abordagens neste sentido utilizam das percepções de capacidade de produção animal 

e aspectos de degradação do pasto plantado (OLIVEIRA, de et al., 2004; DAVIDSON et al., 

2008). Especificamente no que diz respeito ao potencial produtivo das pastagens, esta 

discussão ainda é feita de maneira secundária, desconsiderando as assimetrias regionais, bem 

como o fato de que a qualificação de grandes áreas tende a incorporar uma grande amplitude 

de condições produtivas.  

É de se esperar que pastagens com alto vigor forneçam melhores condições para o 

desenvolvimento do gado e as de baixo vigor desafiem a capacidade de engorda e de lotação 

animal. Assim, o planejamento e controle do forrageamento, a partir de análises preditivas de 

                                                
2 Serviços Ecossistêmicos são os benefícios gerados pelos ecossistemas, naturais e agrícolas, à sociedade, como: 
provisão de água, polinização e regulação climática.	
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quantidade e qualidade de forragem produzida, podem contribuir para aumentar a 

produtividade e competitividade dos sistemas pecuários. Incorporar aspectos regionais nessas 

estimativas proporciona uma base mais segura para analisar e elaborar estratégias para o setor 

(BARIONE, 2003). 

Como vários estudos recentes demonstram, técnicas de sensoriamento remoto da 

paisagem representam uma opção robusta e pouco onerosa para a obtenção de informações 

que subsidiem o estudo das pastagens (ex. Ferreira et al., 2008), haja vista a frequência e 

qualidade das observações, importantes subsídios para a construção de modelos preditivos do 

comportamento biofísico das forrageiras. Entre as abordagens possíveis, a análise da 

Produtividade Primária Líquida (PPL) – medida do vigor e da capacidade de crescimento da 

vegetação – é sem duvida um importante parâmetro para o monitoramento da qualidade do 

pasto (GARCIA et al., 2013; FERREIRA, L. G. et al., 2013; FERREIRA, L. et al., 2013). 

Tendo por referência todo o contexto apresentado e partindo da premissa que a PPL 

das pastagens no Cerrado é resultado das condições ambientais preexistentes, o presente 

trabalho teve por objetivo analisar o papel dos condicionantes ambientais (clima e qualidade 

dos solos) considerando sua distribuição espacial. O trabalho foi feito a partir de amostras de 

pasto distribuídas por todo bioma Cerrado, utilizando índices de vegetação gerados por meio 

de dados satelitários. A região analisada, o Cerrado, é caracterizada por uma complexa e 

ampla variedade de ambientes bióticos e abióticos (EITEN, 1994) e pelo destacado 

protagonismo na produção pecuária nacional, respondendo por aproximadamente 37% da área 

total de pastagens do Brasil (SANO et al., 2010) distribuídas sob as mais diversas tipologias e 

condições produtivas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

14 

Capítulo 1 - Referencial Teórico 
	

1.1  Pecuária no Brasil 

 

No Brasil, as atividades agropecuárias têm um importante papel no total das riquezas 

geradas, segundo dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (CEPEA , 

2013), a atividade representa 14,56% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Inicialmente 

rudimentar, com a evolução tecnológica e o aumento de produtividade, a atividade pecuária 

passou a ser vista como um importante setor econômico (POLAQUINI et al., 2006). Hoje o 

país é um dos maiores exportadores de carne no mundo. A tecnificação da atividade pode ser 

constatada, a nível municipal, por meio do aumento na razão entre o número de cabeças de 

gado e a respectiva área de pasto. Segundo os dados do último Censo Agropecuário, nos 

últimos 30 anos essa relação passou de 0,5 para 1 cabeça por hectare (IBGE, 2007).  

 

Tabela 1. Estimativas de lotação bovina entre 1970 e 2006 

 
Região 

         1970  2006  2006-1970 

 
Pastagens (Ha) Cabeças/Ha 

 
 Pastagens (Ha) Cabeças/Ha 

 
Diferença (Ha) 

Norte  4,43 0,39  32,63 0,96  28,20 

Nordeste  27,88 0,50  32,65 0,80  4,77 

Sudeste  44,74 0,60  32,07 1,09  -12,67 

Sul  21,61 0,88  18,15 1,32  -3,47 

Centro - Oeste  55,48 0,31  56,84 0,95  1,35 

Brasil  154,14 0,51  172,33 0,99  18,30 

Fonte de dados: Censos Agropecuários 1970 e 2006. Dados em milhões de hectares   

	

Mesmo que seja difícil isolar os fatores que causaram a melhora produtiva, pode-se 

dizer que nos últimos anos essas mudanças foram associadas à melhorias genéticas no gado, 

aos avanços da proteção da saúde animal, à implementação de sistemas de confinamento e, 

principalmente, à substituição de pastagens nativas por cultivadas. (POLAQUINI et al., 2006; 

ARTMANN et al., 2014). 

Na década de 70 houve um grande investimento na modernização do sistema 

produtivo da pecuária de corte. Para estimular o desenvolvimento do setor passaram a existir 
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programas de crédito subsidiados com a  finalidade de criar infraestrutura nas propriedades 

rurais, incluindo a prestação de serviços, assistência técnica da genética, da nutrição, da 

sanidade e do manejo do gado (POLAQUINI et al., 2006). Quanto ao confinamento de 

bovinos, no Brasil este passou a ganhar importância a partir de 1980, permitindo oferecer 

animais para abate em períodos de escassez de oferta. Esse sistema de produção foi 

favorecido pela interação agroindústria-pecuária, sendo desenvolvido por pecuaristas de 

médio e grande porte, principalmente em Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul e São 

Paulo (WEDEKIN ET AL, 1994). Atualmente, os estados mais importantes no uso desta 

técnica são, além dos acima citados, Bahia, Paraná e Rio Grande do Sul. Estes estados 

participam com mais de 80% do total de confinamentos do Brasil (ANUALPEC, 2012).  

Hoje, no Brasil, pastagens modernas convivem com pastagens menos eficientes, 

formando um grande e complexo mosaico de sistemas produtivos, que difere tanto na aptidão 

produtiva quanto no nível de tecnificação. Contudo, a  pecuária ainda é a alternativa menos 

onerosa para a produção rural, e com o baixo investimento nessas áreas, estima-se que mais 

da metade estejam em algum estado de degradação (IBGE, 2006; PERON; EVANGELISTA, 

2004). O processo de degradação das pastagens pode ser entendido como perda gradual de 

vigor, de produtividade e de capacidade de recuperação. Em geral, relacionados ao manejo 

inadequado, culminam com o comprometimento dos recursos naturais. Com a evolução deste 

processo, perde-se cobertura vegetal e teor de matéria orgânica do solo. Como resultado disso 

há um aumento na emissão de CO² (gás carbônico e a intensificação dos processos erosivos 

(COSTA; REHMAN, 1999; SIVA et al., 2010). 

A subutilização e relativo abandono das pastagens no Brasil traz importantes 

impactos econômicos e ambientais. Por outro lado, o reconhecido protagonismo no 

desenvolvimento econômico, e mesmo ambiental, tem oferecido oportunidades para a 

mudança nas características produtivas da atividade pecuária no Brasil. Em 2010 por 

exemplo, o governo federal passou a investir de maneira sistemática na recuperação de 

pastagens degradadas por meio do plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano 

ABC). O plano ABC é um dos Planos Setoriais elaborados de acordo com o artigo 3° do 

Decreto 7.390/2010, o qual tem  por  finalidade organizar o planejamento das ações de 

redução de emissões de GEE no setor agropecuário (MMA, 2012). O parágrafo primeiro do 

artigo estabelece a  recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens degradadas como 

sendo uma das principais metas do plano. Políticas como esta impulsionam pesquisas que 
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podem subsidiar o planejamento de ações e direcionamento de recursos à intensificação 

sustentável (STRASSBURG et al., 2014).	

 

1.2 Bioma Cerrado 

 

Com uma área de 203,6 milhões de hectares (IBGE, 2004), o bioma está localizado 

entre a linha do equador e a latitude 23° Sul e faz fronteira com outros 4 biomas, Mata 

Atlântica, Caatinga, Amazônia e Pantanal, ocupando a porção central do Brasil. A região 

caracteriza-se pela ocorrência de planaltos e chapadas, cujas altitudes variam de 300 a 1700 m 

(AB’ SÁBER, 2003). O complexo mosaico de paisagens naturais compreende desde campos 

até formações florestais. A região possui sazonalidade climática acentuada apresentando duas 

estações bem definidas – seis meses de seca e seis meses de estação chuvosa (EITEN, 1994). 

De acordo com Mendonça et al. (1998), o número de plantas vasculares existentes no 

Cerrado é superior ao encontrado na maioria das regiões do mundo, sendo descritas mais de 

7.000 espécies de plantas herbáceas, arbustivas, arbóreas e cipós, das quais quarenta e quatro 

por cento é endêmica (KLINK; MACHADO, 2005). 

Esse importante sistema, rico em espécies endêmicas, é um dos mais ameaçados no 

mundo (MYERS et al., 2000; FELFILI et al., 2004) e a alteração na estrutura dos 

ecossistemas tem impacto não só na dinâmica natural, como também no fornecimento 

recursos ambientais importantes para a sociedade.  

Por ocupar as regiões mais altas de importantes bacias hidrográficas da América do 

Sul – Paraná, Atlântico-Trecho Leste, Atlântico-Trecho Norte/Nordeste, Tocantins, São 

Francisco e Amazonas – o Cerrado é um dos principais responsáveis pelo suprimento de água 

no continente. Tem influência na viabilidade de ecossistemas naturais, na produção agrícola e 

na geração de energia hidrelétrica da região (COE et al., 2011).  

Além da disponibilidade hídrica, outros fatores têm contribuído de forma expressiva 

para a consolidação da ocupação agrícola no bioma, entre os quais se destaca a facilidade no 

emprego de mecanização, propiciada pelo relevo predominantemente plano da região e pela 

boa estabilidade de agregados do solo (FERREIRA et al., 2016).  

Entre os períodos de 1930 e 1945, com o aumento populacional e o esgotamento das 

terras férteis no Sul e Sudeste, o então presidente Getúlio Vargas promoveu o processo de 

ocupação do Brasil central, a partir de Goiás, que ficou conhecido como Marcha para o Oeste 
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(MACIEL, 2006). Não por outro motivo, a ocupação mais intensa do bioma ocorreu nas suas 

porções sul (SANO et al., 2010). A partir da década de 1970, a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) iniciou suas atividades com a introdução de novas 

variedades de soja, adaptadas às condições edafoclimáticas do Cerrado. A região tornou-se 

assim a principal fronteira agrícola no Brasil e permanece ameaçada pela conversão de novas 

áreas para implementação dessas variedades (LAPOLLA ET AL., 2013) 

Dentre as políticas de governo estabelecidas em prol da ocupação do cerrado o 

Programa de Cooperação Nipo-brasileiro para o Desenvolvimento do Cerrado (PRODECER) 

é um dos únicos a ter se efetivado, ainda na década de 70, e permanecido em funcionamento 

no Brasil. A função principal do PRODECER foi tornar o Cerrado uma área produtora de 

grãos, aumentando a oferta de alimentos para o mundo (INOCÊNCIO; CALAÇA, 2009).  

Entre os anos de 1979 a 1999 foram implantados 21 projetos de colonização (PC), 

sendo 10 projetos pilotos e 11 de expansão, foram assentadas mais de 700 famílias  em uma 

área área de 334.000 ha no Cerrado nos estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Bahia, Tocantins e Maranhão. Nestas regiões, novas paisagens rurais foram 

sendo estabelecidas com procedimentos mais tecnológicos e variedades agrícolas mais 

produtivas (INOCÊNCIO; CALAÇA, 2009). 

Pode-se dizer que o Cerrado, nos últimos 80 anos, teve ao menos três “fronteiras” 

agrícolas; a primeira, iniciada na década de 40, na sua porção centro-sul, desbravou regiões 

como as do “Mato-Grosso Goiano”; a segunda, ainda na década de 70 e mais recentemente, a 

terceira fronteira, no que é chamado de MATOPIBA, acrónimo que faz referência a região 

fronteiriça dos estados de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.  

 A partir do final do século passado iniciou-se um fenômeno de expansão da 

atividade agrícola nas regiões ao norte do cerrado, com o surgimento de fazendas de 

monocultura em larga escala destinadas à exportação de grãos como soja, milho e 

algodão. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2012, os produtores rurais do MATOPIBA 

produziram 15 milhões de toneladas de grãos. Esta intensificação de áreas agrícolas na região, 

mesmo que predominantemente feita em áreas anteriormente ocupadas por outras culturas 

(MIRANDA et al., 2014), tem impulsionado novos desmatamentos (MELO et al., 2015).  

Segundo Mueller e Martha Jr (2008), as questões relacionadas aos usos 

agropecuários da terra, especialmente aquelas que dizem respeito a áreas já abertas no 

Cerrado, são relevantes para o desempenho e competitividade da agricultura brasileira por 
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razões econômicas e ambientais. Ao mesmo tempo, a conservação e manejo adequado dessa 

paisagem é fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. 

 

1.3 Pecuária no Cerrado 

 

Caracterizado pela intensa ocupação agrícola, o Cerrado é particularmente marcado 

pelas áreas de pasto, que se distribuem por toda a sua extensão e que fizeram deste bioma, ao 

longo das últimas três décadas, a mais importante região produtora de carne bovina no Brasil 

(IBGE, 2007). A produção pecuária na região, assim como toda a pecuária brasileira, 

caracteriza-se por sistemas extensivos de baixo desempenho e lotação animal. Dentre as 

razões para a baixa produtividade, a pouca fertilidade dos solos é a principal restrição para o 

estabelecimento de sistemas produtivos economicamente viáveis e “ambientalmente 

sustentáveis” (JÚNIOR; VILELA, 2002). Por outro lado, e conforme dados dos últimos 

censos agropecuários, nas últimas décadas o Cerrado mais que dobrou sua produção animal, 

passando de 0,31(UA) para 0,98 (UA), ao passo que sua área manteve-se estável, resultado da 

tecnificação da atividade (IBGE, 2007). 

Mesmo que de representação minoritária, a partir da década de 80 os sistemas de 

confinamento passaram a ser implementados no Cerrado (DIAS; AMARAL, 2001), 

Conduzidos durante a época seca do ano (maio a setembro), os sistemas de semi-

confinamento e confinamento permitem que os animais ganhem peso nos períodos de seca, 

quando há redução de oferta de alimento, já que o crescimento e maior qualidade das 

forrageiras se dá, principalmente, nos períodos chuvosos. Isto possibilita que o boi seja 

comercializado em períodos de entressafra quando as cotações da arroba tendem a ser 

melhores (PEIXOTO et al., 1989; EUCLIDES FILHO, 2008). Contudo, vale ressaltar que no 

bioma os sistemas de produção de carne bovina ainda caracterizam-se pela dependência quase 

que exclusiva de pastagens. Em fato, podemos afirmar que a melhora na produtividade da 

pecuária no Cerrado deveu-se, principalmente, à utilização de pastagens exóticas, de maior 

resiliência e resistência à seca (DIAS; AMARAL, 2001).  

Em contraste com a relativa vocação para a produção agrícola, com os baixos 

investimentos, as pastagens do Cerrado têm sido marcadas por sua baixa lotação bovina e o 

por seu importante papel na conversão de áreas naturais, como ocupação pioneira. 

Dos originais 2 milhões de quilômetros quadrados originais de Cerrado, 

aproximadamente 50% foram convertidos em lavouras e pastagens (KLINK; FERREIRA, 
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2005; SANO ET AL, 2009) e da área total desmatada, aproximadamente 70% foi convertida 

para implementação de pecuária de corte (FAMINOW,1997; SANO ET AL, 2008, 2009). 

Considerando a razão entre o número de cabeças de gado pela área do município ocupada 

com pastagens, conforme os dados do Censo Agropecuário 2006 (IBGE, 2007), o estado de 

Goiás desponta como o maior produtor de gado por hectare, sendo o mais eficiente entre 

todos. Entretanto, em geral, a produção no Cerrado não passa de 1 cabeça por hectare (Figura 

3). 

 

	
Figura 2. Relação entre o total de cabeças de gado e área do município ocupada por pastagens, 
conforme os dados do censo agropecuário 2006 (IBGE, 2007). 

	

1.4 Condições ambientais no desenvolvimento das pastagens 

 

O potencial produtivo das gramíneas forrageiras tropicais no cerrado tem sido 

ressaltado e pode ser justificado pela existência de espécies, principalmente as africanas, 
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extremamente produtivas e adaptadas às condições ambientais encontradas no Brasil 

(EVANGELISTA, 2000). No país, as mais cultivadas são a Brachiaria brizantha, o 

Andropogon gayanus e o Panicum maximum (MACEDO, 2005).  

A adaptação térmica das plantas é um dos determinantes na distribuição das espécies 

forrageiras no Brasil. Em algumas regiões, as baixas temperaturas noturnas são apontadas 

como um dos principais agentes causadores da estacionalidade de crescimento de plantas 

forrageiras tropicais (TONATO et al., 2010, MORENO, 2004). Diversos trabalhos 

evidenciam existir importante correlação entre a temperatura e a concentração de 

componentes estruturais da célula, sugerindo que existem pontos de controle dependentes da 

temperatura no processo de partição de fotoassimilados entre a parede e o conteúdo celular 

(BUXTON e FALES, 1994).  

Em geral, as espécies tropicais têm crescimento ótimo dentro de uma faixa de 

temperatura de 25 e 35°C. Esse crescimento é interrompido quando a temperatura oscila entre 

10 e 15°C (COOPER e TAINTON, 1968). São chamados de limite inferior (TBi) ou superior 

(TBs), temperatura a partir da qual não ocorre mais crescimento vegetativo. Para gramíneas 

tropicais, poucas referências são feitas ao limite superior de temperatura, já que o valor 

limitante para o crescimento dessas plantas seria bastante alto e dificilmente atingido em 

condições naturais no Brasil (MORENO, 2004). O limite inferior é tido como um dos 

principais parâmetros limitantes em áreas tropicais (TONATO et al., 2010; STRASSBURG et 

al., 2014), principalmente em áreas de maior altitude e nas regiões de maior latitude, durante 

períodos específicos do ano.  

Outro fator fundamental no desenvolvimento das pastagens é a disponibilidade 

hídrica, já que o seu crescimento se dá, principalmente, nos períodos chuvosos e as espécies 

de forrageiras basicamente por água: nas raízes, entre 70 a 90%; nos colmos, de 50 a 80%; 

nas folhas, de 70 a 95% e nas sementes, de 5 a 15% (secas ao ar)(FAUSTINO, 2007). A água 

atua em diversas funções vitais da planta, sendo responsável pelo transporte e deslocamento 

de solutos e em inúmeros processos celulares como na fotossíntese. Em relação ao substrato 

de fixação, a umidade no solo pode favorecer ou dificultar a penetração dos sistemas 

radiculares no solo, impactando no crescimento da planta (MORENO, 2004).            

Assim, os períodos de estresse hídrico, mesmo que em condições leves, afetam o 

desenvolvimento das forrageiras (BITTMAN; SIMPSON, G, 1988). A redução do 

crescimento do pasto durante períodos de secas severas podem reduzir o vigor da pastagem e 

consequentemente a sua capacidade competitiva com outras espécies de herbáceas e 
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arbustivas naturais (DIAS FILHO, 2011), o que, aliado com técnicas inadequadas de manejo, 

resulta na intensificação do processo de degradação. O excesso de umidade no solo também 

afeta negativamente o crescimento das forrageiras, levando à redução dos processos 

fotossintéticos e do desenvolvimento das raízes (DIAS FILHO, 2011). Da mesma forma, 

durante longos períodos de chuva, fatores extrínsecos como a proliferação de doenças e 

pragas são intensificados (DIAS FILHO, 2011). 

De maneira geral  espera-se que as “melhores” pastagem cultivadas no Brasil, em 

especial nas áreas de Panicum e Brachiaria,  estejam localizadas em regiões com precipitação 

acima de 800 mm, temperatura ideal de 20°C, com período seco de 3-6 meses e em locais 

com solos férteis, com boa capacidade de drenagem e enraizamento (EDWARDS; STILL, 

2008). 

Dados do IBGE (2007) mostram que as maiores concentrações das áreas de pasto 

estão, em função de climas favoráveis, na região Centro-Oeste (45,3%) e Sudeste (20,5%), e, 

conforme dados do projeto TerraClass Amazônia 2013, vem crescendo rapidamente no Norte 

do Brasil (14,8%). Na região Sul, devido ao frio no inverno, 76% das áreas de pastagem é 

natural e 8% possuem espécies forrageiras de clima temperado, onde se faz uso de adubação 

(NABINGER, 2006). No Nordeste do Brasil, o clima desfavorável (seco e quente) tem 

impossibilitado a introdução de espécies exóticas, portanto, as pastagens são estabelecidas em 

áreas naturais, utilizando espécies nativas. Cerca de 200.000 km² da vegetação nativa foi 

transformado em áreas de pastoreio, principalmente em áreas com presença dos capins 

mandacaru e dacheiro (ALVES et al., 2008). 

 

1.5 Produtividade Primária Líquida (PPL) 

 

A Produtividade Primária Líquida (PPL) da vegetação é definida como a diferença 

entre a fotossíntese e a respiração autotrófica, por unidade de tempo e espaço (ZHAO et al., 

2005; FENG et al., 2007). Por ser responsável pela conversão de energia solar em matéria 

orgânica (IMHOFF et al., 2004), a PPL impulsiona todos os processos bióticos na terra, 

incluindo as redes tróficas que sustentam a biodivesidade (WARING et al., 1998; CHAPIN; 

EVINER, 2003). Assim, a fotossíntese e a respiração são os dois processos mais importantes 

no ciclo biogeoquímico do carbono (CAO et al., 2004) e do balanço entre ambos, deriva a 

produção dos vegetais e o fluxo de energia nos ecossistemas (HABERL; GEISSLER, 2000). 



 

 

22 

A estimativa da PPL é uma importante ferramenta para a qualificação das áreas de 

pasto, sendo que a qualidade da cobertura forrageira das pastagens é o principal fator na 

definição de taxa de lotação e densidade de ocupação. Em escala local, os produtores podem 

usar estimativas da produtividade como ferramenta para identificar as áreas de recuperação e 

reforma de pasto ou definir o manejo do gado na propriedade (SCHUT et al., 2005). Em 

grandes regiões, como a do Cerrado, podem subsidiar a definição e acompanhamento de 

planos setoriais.  

Modelos extremamente complexos têm sido aplicados para estimar a PPL. Parte 

desses modelos considera os fluxos de carbono e têm apresentado bons resultados, ainda que 

as lacunas de conhecimento e simplificações sejam inevitáveis e comuns (RASTETTER et al., 

1997). Em geral requerem volumes grandes de dados para execução  o que pode ser um fator 

limitante na sua aplicação. Alternativamente, modelos mais simples que calculam a relação 

entre a fotossíntese e a respiração das folhas têm sido desenvolvidos a partir de uma estrutura 

lógica, utilizando o saldo entre energia recebida e refletida (VEMAP, 1995). Alguns 

consideram fatores como latitude, condições atmosféricas e identificação de pontos de 

controle (endmembers), e não tratam cada planta explicitamente (CORRENDO, 1994). Estes 

modelos empíricos de produtividade são importantes ferramentas para conduzir políticas 

públicas para  a gestão dos recursos naturais (SCHIMEL et al., 2000), já que conseguem 

qualificar a paisagem a partir de uma abordagem menos complexa e onerosa. 

O uso de dados de satélite como dados para estimativas de PPL têm permitido o 

mapeamento em escalas regionais e globais (AWAYA et al., 2004; PACHAVO; MURWIRA, 

2014). Neste sentido, a utilização dos dados do Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer  (MODIS) em modelos de simulação de ecossistemas e na produção de 

PPL têm se tornado uma importante alternativa. O conceito de que a PPL pode ser medida por 

meio da relação entre as propriedades de reflectância da folha e a absorção da radiação 

fotossinteticamente ativa (PAR), tem permitido avanços no entendimento da dinâmica dos 

ecossistemas em escala global. 

Potter et al., (2009) demonstram, através de medições em campo, a capacidade da 

aplicação dos dados MODIS na estimativa de taxas sazonais de captação de carbono nos 

biomas Cerrado e Amazônia. O cálculo é realizado a partir do Carnegie Ames Stanford 

Approach (CASA) que considera Índices de Vegetação e fatores climáticos para criar 

estimativas de PPL.  
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Ratana et al., (2005), sugerem um método direto para a obtenção da PPL utilizando o 

somatório de índices de vegetação ao longo do período de crescimento. Mesmo que seja um 

método simplificado a indexação da PPL permite a qualificação dos padrões de 

comportamento da vegetação. 

 

 

1.6 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) 

 

Considerado um importante avanço em termos de resolução radiométrica temporal e 

espectral no monitoramento da vegetação grandes regiões, o Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer (MODIS) fornece dados em diferentes resoluções espaciais com elevada 

acurácia radiométrica e precisão espacial (SOARES ET AL., 2007; FERREIRA et al., 2008). 

Gerando imagens praticamente diárias da superfície terrestre desde o ano 2000, os produtos 

MODIS são disponibilizados para intervalos temporais de até 16 dias, o que o torna uma 

importante ferramenta para a compreensão da dinâmica dos processos temporais, como a 

sazonalidade da vegetação, bem como para monitoramentos precisos de alterações ocorridas 

na superfície terrestre (HUETE et al., 2002). Vale ressaltar que a sua alta resolução temporal e 

a disponibilização de informações a cada 1-2 dias permitem a realização de estudos em 

escalas regional e global, de maneira sistemática, com alta periodicidade. 

O sistema MODIS subdivide-se em duas plataformas: Terra (primeira plataforma 

EOS, lançada em 1999) e Aqua (lançada em 2002). A plataforma Terra (EOS AM) realiza 

observações matutinas e seus principais objetivos de monitoramento são os estudos de 

nuvens, aerossóis, balanço de radiação, ciclo de carbono, entre outros. De forma 

complementar, a plataforma Aqua (EOS PM) observa a superfície terrestre no período da 

tarde e é destinada a estudos sobre o ciclo da água na Terra, coletando informações sobre 

evaporação dos oceanos, vapor d’água na atmosfera, nuvens, precipitação, umidade na 

superfície da Terra, gelo, neve, além de outros parâmetros (SOARES et al., 2007). 

 

Tabela 2. Especificações do sensor MODIS 

Parâmetro Especificação 

Órbita 
solssincrona, polar; cruzamento equatorial às 
10:30 A.M descendente; cruzamento equatorial à 
1:30 P.M ascendente (AQUA) 
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Parâmetro Especificação 

Resolução espectral 0,4-14µm 

Resolução espacial 250m (2 bandas), 500m (5 bandas), 1000 m (29 
bandas) 

Precisão radiométrica 5% absoluto, < 3 µm; 1% absoluto,>3 µm; 2% de 
reflectância 

Cobertura de repetição Diária para latitudes > 30º e a cada dois dias para 
latitudes < 30º 

Adaptado de Latorre et al. (2007)	

 

Em ambas as plataformas, Aqua e Terra, a aquisição de dados brutos se dá em 12 bits 

e somente após seu processamento são disponibilizadas aos usuários, em 16 bits. Esses 

conjuntos de dados são divididos em cinco níveis hierárquicos de processamento  (JUSTICE 

et al., 2002): - nível 0: equivalem aos dados brutos, sem nenhum tipo de tratamento, não 

disponíveis aos usuários; - nível 1A: produtos que contém as 36 bandas utilizadas para dados 

de entrada de calibração, com inclusão de indicadores de qualidade relacionados à perda de 

pixel ou existência de pixels de baixa qualidade; - nível 1B: produtos que apresentam os dados 

de calibração e geolocalização para as 36 bandas geradas pelo nível 1A; - nível 2: produtos 

que são gerados a partir das radiâncias calibradas dos produtos de nível 2G; - nível 3: 

produtos reamostrados que produzem estimativas das variáveis geofísicas para cada grade de 

localização (ex. produto MODIS Índice de Vegetação, MOD13); e - nível 4: produtos gerados 

pela incorporação dos dados MODIS em modelos para se estimarem variáveis geofísicas (ex. 

produto MODIS produtividade primária, MOD17). 

Outro aspecto importante do sistema MODIS, é que possui resolução espectral 

compatível com outras plataformas como as Landsat, formando uma constelação de satélites 

capazes de realizar observações terrestres comparáveis. O que comprova que, apesar de ter 16 

anos de idade, o projeto do MODIS continua a contribuir para os estudos das dinâmicas da 

Terra. 
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Tabela 3. Comparação das resoluções espectrais e espaciais dos sensores MODIS, Landsat 7 
e Landsat 8 

MODIS Landsat 7 (ETM) Landsat 8 (OLI) 

Banda 
Região 

Espectral 
(nm) 

Resolução 
Espacial 
(metros) 

Banda 
Região 

Espectral 
(nm) 

Resolução 
Espacial 
(metros) 

Banda 
Região 

Espectral 
(nm) 

Resolução 
Espacial 
(metros) 

         
3 0,459 - 0,479 500 1 30 0,441 - 00 514 1 30 0,43 - 0,451  
4 0,545 - 0,565  500 2 30 0,519- 0,601 2 30 0,452 - 0,512  
1 0,620 -0,670  250 3 30 0,631 - 0,692 3 30 0,533 - 0,590  
2 0,841 - 0,876  250 4 30 0,772- 0,898 4 30 0,636- 0,673  
5 1,230 - 1,250 500 5 30 1,547 - 1,749 5 30 0,851 - 0,879  
6 1,628 - 1,652 500 6 60 10,31 - 12,36 9 30 1,363 - 1,384  
7 2,105 - 2,155 500 5 30 2,064- 2,345 6 30 1,566 - 1,651  

   8 15 0,515-0,896 10 10 10,60-11,19  

      11 10 11,50-12,51  

	 	 	 	 	 	
7 3 2,107 - 2,294  

	 	 	 	 	 	
8 15 0,503 - 0,676  

 

1.7 Índice de Vegetação Realçado 

 

Desde a década de 1960, dados de sensoriamento remoto orbital vêm sendo aplicados 

na caracterização biofísica da vegetação. Grande parte desses esforços têm recorrido a índices 

de vegetação (IV) (JENSEN, 2000). Os IV são mensurações empíricas da atividade vegetal e 

idealmente devem ser vinculados a parâmetros biofísicos mensuráveis das plantas, se possível 

de maneira linear e em uma grande amplitude de condições ambientais (RUNNING et al., 

1994; HUETE; JUSTICE, 1999) 

O Índice de Vegetação realçado, denominado Enhanced Vegetation Index (EVI) em 

inglês, foi desenvolvido pelo MODIS Land Discipline Group para ser utilizado com os dados 

MODIS. O EVI incorpora parâmetros para ajuste de solos (L) e dois coeficientes que 

descrevem o uso da banda azul (C2) e vermelha (C1) (JENSEN, 2000). Este índice tem 

demonstrado uma melhor sensibilidade em áreas com alta biomassa, reduzindo a interferência 

dos sinais provenientes a superfície do solo. Por outro lado, estudos têm utilizado o EVI em 

áreas menos vegetadas, já que apresenta linearidade com aspectos encontrados em campo, 

mesmo em culturas agrícolas com baixa biomassa (SAKAMOTO et al., 2005)  

O EVI é calculado conforme a equação 1, sendo que os valores dos coeficientes são, 

em geral, G = 2,5; C1 = 6; C2 = 7,5; e L = 1. 
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Equação 1. Índice de Vegetação Realçado (EVI) 

	

𝐸𝑉𝐼 = 𝐺
𝑁𝐼𝑅 −  𝑟𝑒𝑑

𝜌𝑁𝐼𝑅 + 𝐶1𝑟𝑒𝑑 − 𝐶2𝑏𝑙𝑢𝑒 + 𝐿
 

 

Onde:  

NIR , red e blue = reflectâncias no infravermelho próximo, vermelho e azul corrigidas 

para efeitos de espalhamento rayleigh e absorção de ozônio  

G = fator de ganho  

C1 e C2 = coeficientes para o termo resistente a aerossol  

L = fator de ajuste em relação ao substrato 

 

Ferreira et al. (2003), defendem que o EVI apresenta um melhor desempenho para 

discriminação sazonal da cobertura vegetal no bioma Cerrado por ser mais sensível a 

pequenas variações do Índice de Área Foliar (IAF).  

Para reduzir o número de variáveis de entrada e a degradação sofrida pela banda do 

azul no MODIS, Jiang et al. (2008) desenvolveram o EVI2. Este índice não necessita desta 

banda no cálculo, haja vista sua alta correlação com a banda do vermelho. Desta forma é 

possível a aplicação do índice em sensores que não contém a banda do azul, aspecto este 

particularmente importante no que diz respeito à continuidade e sinergia entre diferentes 

sistemas sensores (ex. NOAA AVHRR e MODIS).  

Para o cálculo do EVI2 há dois métodos principais: 1) Cálculo do Índice de Vegetação 

linear (LVI) otimizado, calibrado com o EVI; 2) Derivação direta da equação do EVI, tendo 

por referência a alta correlação entre as bandas do azul e do vermelho (R² ~ 0,96). O cálculo 

direto do EVI2 a partir do EVI tem por base a razão entre as bandas do vermelho e do azul, 

definindo-se assim o valor de c, sendo que para cada valor de c há um determinado valor do 

fator de ganho (G). O valor de c que minimiza a diferença média absoluta entre EVI2 e EVI é 

2,08, que corresponde ao G = 2,5, conforme a equação 2 abaixo. 
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Equação 2. Índice de Vegetação Realçado 2 (EVI2) 

	

𝐸𝑉𝐼2 = 2,5
𝑁𝐼𝑅 −  𝑟𝑒𝑑

𝑁𝐼𝑅 + 2,4𝑟𝑒𝑑 + 1
 

 

Os dados do EVI2 utilizados neste trabalho, disponibilizados para o período de entre o 

ano 2001 e 2013, foram previamente processados e obtidos no Laboratório de Processamento 

de Imagem e Geoprocessamento (LAPIG) (ARANTES et al., 2014). 

 

1.8 Séries temporais 

  

Denominam-se séries temporais qualquer conjunto de observações de um determinado 

fenômeno, ordenadas no tempo. No sensoriamento remoto uma série temporal pode ser 

descrita como observações de um mesmo alvo realizadas em intervalos de tempo definidos. 

Dessa maneira, dados de séries temporais de sensoriamento remoto são uma ferramenta útil 

para identificar e caracterizar as dinâmicas dos ecossistemas terrestres, em escala temporal 

(LHERMITTE et al., 2011). 

O uso de séries temporais no sensoriamento remoto da vegetação vem se difundindo em 

todo mundo, especialmente na área de agricultura, para estimativas de estádios fenológicos de 

cultivares e previsão de safras agrícolas. As séries temporais também têm sido aplicadas na 

identificação de uso do solo e na quantificação das transformações ocorridas na ocupação 

(ZHANG et al., 2013; CROFT et al., 2014). Por meio dessas análises é possível identificar a 

variabilidade espectral do alvo ao longo de um período no tempo, ressaltando suas 

características sazonais (JUNIOR et al., 2012), potencializando a identificação de nuâncias 

entre diferentes tipos de vegetação, como cultivares agrícolas e pastagens (RATANA et al., 

2005). 

No caso de observações orbitais onde há pouco ou nenhum controle das condições de 

medição, a análise de séries temporais requer a filtragem de seus dados para remoção de 

ruídos, principalmente relacionados à cobertura de nuvens (ROERINK et al., 2000) ou 

qualquer outro tipo de interferência provocada por fontes externas ao sinal detectado. Para 

Meneses e Almeida (2012) essas interferências são distorções introduzidas nas imagens pelos 

sistemas sensores por conta de erros instrumentais, aspectos atmosféricos e também da 
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geometria de imageamento. A existência de valores atípicos em um conjunto de dados pode 

acarretar em falsos resultados, invalidando a pesquisa. Para minimizar os problemas 

ocasionados pela presença de ruídos nas séries temporais, é necessário o emprego de métodos 

de suavização dos dados, capazes de corrigir as imagens, preservando o maior número de 

observações possível. 

Nesta dissertação, o procedimento de suavização de dados proposto por Savitzky e Golay 

(1964) foi aplicado com o objetivo de obter cenas filtradas, onde cada observação foi 

ponderada considerando o valor de qualidade do pixel disponível para os produtos MODIS. O 

algoritmo “Savitzky-Golay” utiliza funções polinomiais locais no ajuste dos valores 

(SCHAFER, 2011). 

A Figura 3, apresenta um exemplo de suavização da série temporal de EVI2 considerando 

o período entre 2000 e 2013, uma imagem a cada 16 dias. É possível observar que um padrão 

de frequência de resposta, que representa a sazonalidade, entretanto em alguns períodos é 

possível notar uma mudança repentina nos valores na série original (linha azul). Entre as 

imagens 82  e 100, existe um bom exemplo do funcionamento do filtro. Nesse intervalo a 

baixa qualidade da observação (valores atípicos) foi suavizada pelo método de filtragem. 

Portanto esse processo de filtragem é fundamental para melhorar  o aproveitamento das 

imagens, mesmo que em alguns casos nuances de variação sejam perdidos.  

 

	
Figura 3. Suavização de série temporal (2000-2013) EVI2, utilizando o filtro Savitzky- Golay para 
uma área de pasto no município de Campo Grande. 
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1.9 Bacias hidrográficas 

 

A modelagem de sistemas ambientais que permitam gerar cenários e prognósticos da 

paisagem têm sido discutidas e amplamente difundidas (SILVA et al., 2006; FAVA et al., 

2012). Conceitos como biomas e bacias hidrográficas, são comumente utilizados no suporte e 

implementação de políticas voltadas ao planejamento territorial. Entre as diversas abordagens, 

o ponto convergente é a necessidade da compreensão integrada do meio ambiente 

(WELLAUSEN et al., 2014).   

Contudo, e dentre as inúmeras possibilidades de divisão do espaço, é importante 

considerar que, mesmo que em escalas variadas, a tomada de decisão geralmente acontece no 

âmbito político geográfico. O desafio é encontrar limites que tenham relação com as 

dinâmicas naturais e que sejam convergentes com limites governança. Neste sentido as 

regiões hidrográficas, ou bacias hidrográficas conseguem capturar dinâmicas ambientais e 

tem sido amplamente incorporada por governos em processos de panejamento territorial 

(BARHAM, 2001).  

No Brasil, desde a década de 80, são utilizadas como unidades gerenciais pelo 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SNGRH).  Um dos objetivos do 

SNGRH é, por meio de comitês, permitir que todos os setores da sociedade interessados  no 

uso da água na bacia tenham representação e poder de decisão sobre sua gestão (AGÊNCIA 

NACIONAL DE ÁGUAS, 2011). Portanto, as bacias hidrográficas, reconhecidas e adotadas 

oficialmente pelo governo federal através da Agência Nacional de Águas (ANA), podem ser 

unidades de planejamento importantes para integrar a ciência à decisões políticas. 

As bacias hidrográficas são definidas como um conjunto de terras delimitadas por 

divisores de águas, onde as águas pluviais escoam superficialmente, formando os riachos e 

rios, ou infiltram no solo, de forma que toda a vazão efluente seja descarregada por exutório 

(TUCCI, 1997). No Brasil, a ANA disponibiliza uma base oficial de delimitação de bacias e 

sub-bacias, denominada Ottobacias, conforme codificação de bacias proposta por Otto 

Pfafstatter (1989).  

O sistema de Ottobacias consiste de um método hierárquico, que tem como base a 

topografia do terreno, permitindo um detalhamento do sistema hídrico com uma economia 

significativa de dígitos, facilitando a visualização dos impactos de determinadas ações na 

área. Trata-se de um método perfeitamente adequado à gestão dos recursos hídricos e com 
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aplicabilidade global (GOMES, 2011). A importância desta metodologia é evidente, tendo em 

vista a sua adoção por diversas instituições e órgãos governamentais (RUPERT, 2000).  

Seguindo a descrição de Pfafstetter (1989), o processo de codificação inicia-se pela 

determinação do curso d’água principal, após sua identificação identificam-se os quatro 

tributários com as maiores áreas de drenagem, são acrescentados os códigos 2, 4, 6 e 8 

considerando a proximidade ao exutório. Esse processo irá dividir o curso de água principal 

em  cinco trechos. As bacias restantes, que contribuem diretamente para esse curso são 

chamadas de intermediárias e recebem numeração ímpar (i.e 1,3,5). Esse processo é repetido 

a cada confluência, onde vão-se adicionando valores ao código até se esgotarem os trechos a 

montante.  
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Capítulo 2 – Área de estudo e procedimentos metodológicos.  
 

 

2.1 Área de estudo 
 

A área de estudo compreende as áreas de pasto identificadas no Cerrado brasileiro, 

conforme o mapeamento realizado no âmbito do projeto Cerrado TerraClass, o qual foi 

baseado na segmentação, classificação e interpretação visual de imagens Landsat 8 obtidas 

para o ano de 2013 (MMA, 2016 ) (Figura 4). 

 

	
Figura 3. Áreas de pastagens no Cerrado considerando o limite das ottobacias 
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2.2 Procedimentos metodológicos  
 

Este estudo se vale da premissa de que a produtividade primária das pastagens 

cultivadas no bioma Cerrado varia, principalmente, em função das condições ambientais para 

a produção de forrageiras e do esforço de manejo empregado no cultivo. Esses aspectos 

provocam alterações na resposta espectral do pasto, observadas a partir do sensoriamento 

remoto orbital por meio dos índices de vegetação (FERREIRA et al., 2003) e que podem ser 

modeladas a partir das características ambientais da área (GURUNG et al., 2009; TONATO et 

al., 2010; STRASSBURG et al., 2014)  

Especificamente para este estudo, foram utilizadas técnicas de modelagem estatística 

para avaliar o impacto das condicionantes climáticas e pedológicas na produção de forrageiras 

no Cerrado. O diagrama de fluxo a seguir apresenta as principais etapas do processo. 

 

	
Figura 4. Diagrama de fluxo detalhando as principais etapas, métodos e dados utilizados para a 
modelagem (respostas espectrais) das pastagens no bioma Cerrado 

 
 Descrição e obtenção dos dados  

 

Para este estudo foram utilizados dados de sensoriamento remoto e informações 

referenciadas geograficamente. A partir da identificação e acesso à informação de interesse, 
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foi estruturado um banco de dados e adotados procedimentos para compatibilizar e padronizar 

as informações. A integração das informações foi feita em ambiente de SIG,  permitindo a 

consulta dos dados, a preparação dos arquivos de entrada para softwares estatísticos, a 

realização de análises e a criação de representações visuais.  

O produto MOD13Q1, disponível para download em 

http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/, consistiu de 312 imagens, incluindo as bandas NIR e 

RED (para geração do índice EVI2) e também imagens de qualidade dos pixels (pixel 

reliability QA), que foram utilizadas para a suavização da série temporal. 

Foram consideradas apenas as áreas de pastagem no bioma Cerrado contidas na 

máscara gerada e disponibilizada pelo LAPIG (disponível em pastagens.org). Os dados de 

lotação bovina e tipos de pastagens foram obtidos no último Censo Agropecuário (IBGE, 

2007. Os dados climáticos de temperatura e precipitação foram obtidos no banco de dados 

globais WorldClim. Os dados pedológicos foram disponibilizados pelo WWF-Brasil. A base 

cartográfica restante, incluindo o limite do bioma Cerrado (MMA), Ottobacias nível 6 da 

ANA e divisão política (IBGE), foram obtidos nos portais das respectivas instituições. Todos 

os dados ambientais utilizados neste trabalho de modelagem são apresentados na tabela 3. 

 

Tabela 4. Relação dos dados utilizados na construção do modelo 

Variável Sigla Descrição Fonte 

Índice de Vegetação 
Realçado 2 

EVI2 Índice utilizado como variável dependente. Os 
dados foram gerados pelo LAPIG a partir de 
produtos MOD13 disponibilizados pela NASA 

LAPIG 

Média de temperatura anual BIO1 
Média de todas as temperaturas médias semanais  

Bioclim 

Média diurna de temperatura BIO2 
A média de todos os intervalos semanais de 
temperatura diurna 

Bioclim 

Isotermalidade BIO3 Isotermalidade (BIO23/BIO7)(100) Bioclim 

Sazonalidade de 
Temperatura 

BIO4 Desvio padrão*100 Bioclim 

Máxima temperatura no mês 
mais quente 

BIO5 A temperatura mais alta na semana de maior 
temperatura no mês mais quente  

Bioclim 

Mínima temperatura no mês 
mais frio BIO6	

Temperatura mais baixa na semana de menor 
temperatura no mês mais frio  
 

	

Bioclim 
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Variável Sigla Descrição Fonte 

Variação anual de 
temperatura 

BIO7 Diferença entre a temperatura máxima do período 
mais quente e a temperatura mínima do período 
mais frioanual de temperatura 

Bioclim 

Média de temperatura no 
trimestre mais úmido 

BIO8 Média de temperatura no trimestre mais úmido  Bioclim 

Média de temperatura do 
trimestre mais seco 

BIO9 Média de temperatura do trimestre mais seco  Bioclim 

Temperatura média no 
trimestre mais quente 

BIO10 Temperatura média do trimestre mais quente Bioclim 

Temperatura no trimestre 
mais frio 

BIO11 Temperatura no trimestre mais frio Bioclim 

Precipitação Anual BIO12 Soma de todas as precipitações mensais estimadas Bioclim 

Precipitação no mês mais 
úmido 

BIO13 Média de precipitação no mês mais úmido Bioclim 

Precipitação no mês mais 
seco 

BIO14 Média de precipitação no mês mais seco Bioclim 

Sazonalidade da precipitação BIO15 Desvio padrão das estimativas de precipitação 
semanais expressa como uma porcentagem da média 
da estimativa  

Bioclim 

Precipitação no 
quadrimestretrimestre mais 
úmido 

BIO16 Média de precipitação na semana mais úmida no 
trimestre mais úmido 

Bioclim 

Precipitação no 
quadrimestretrimestre mais 
seco 

BIO17 Média de precipitação na semana mais seca no 
trimestre de menor chuva 

Bioclim 

Precipitação no 
quadrimestretrimestre mais 
quente 

BIO18 Média de precipitação na semana na semana mais 
quente doo quadrimestretrimestre mais quente 

Bioclim 

PrReciptação no 
quadrimestretrimestre mais 
frio 

BIO19 Média de precipitação na semana mais fria do 
trimestre com temperaturas mais baixas 

Bioclim 

Índice de qualidade do solo IMS Fertilidade do solo disponibilizados para todo o 
brasil 

ESALQ 

 

Como mencionado anteriormente, a unidade de análise fundamental utilizada neste 

estudo foram as Ottobacias, tendo sido escolhido o nível 6. Com área média de 6.954 

hectares, ao todo foram identificadas 26.036 bacias com pastagens (Figura 6). 
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Figura 5. Ottobacias nível 6 (conforme o limite do bioma Cerrado), utilizadas como unidade de 
análise básica neste estudo. 

 

Sobre as imagens índices de vegetação, foram utilizados dados dos MODIS13QI, 

com resolução temporal de 16 dias e resolução espacial de 250m. Estas imagens (EVI2), 

obtidas considerando uma série de 14 anos (2000 a 2013), foram filtradas e suavizadas por 

meio do algoritmo “Savitzky-Golay” implementado no software livre e aberto TIMESAT 

(JÖNSSON; EKLUNDH, 2004), sendo que cada observação, pixel a pixel, foi ponderada 

conforme o valor de qualidade (pixel reliability) que acompanha o produto MOD13Q1. Após 

a filtragem das cenas, foi estruturado um cubo temporal que consiste na fusão em uma única 

imagem de todas as observações para o período de 14 anos de EVI2. Cada passagem do 

satélite representa uma banda no cubo, o que possibilitou o cálculo das estatísticas utilizadas 

neste estudo. Posteriormente os dados foram reprojetados para a projeção cartográfica 

Lambert Equal Area, para a realização dos cálculos de área.  
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Para compor as superfícies climáticas, foram utilizados dados de temperatura e 

precipitação do pacote Bioclim disponibilizado pela iniciativa WorldClim 

(http://www.worldclim.org/). Os dados são considerados a primeira base global para 

modelagem de distribuição de espécies e estudos de nicho (BOOTH et al., 2014) . 

Considerando medições de temperatura e precipitação coletados por estações meteorológicas 

distribuídas por todo o mundo para produzir superfícies climáticas interpoladas, essas 

observações meteorológicas compreendem o período entre os anos de 1950 e 2000 

(HIJMANS et al., 2005). É então modelado o comportamento climático de 12 meses em um 

ano hipotético. Os dados são disponibilizados em formato matricial com resoluções espaciais 

de um quilômetro.  

Quanto aos dados pedológicos, utilizamos neste trabalho o mapa de qualidade de 

solos do modelo de aptidão do meio físico para culturas agrícolas gerado por Barreto et al,. 

(2010). O modelo considera como referência o Mapa de Solos do Brasil na escala 1:5.000.000 

(IBGE, 2001 http://www.ibge.gov.br/mapas/) e assume como padrão a legenda do Sistema 

Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2005) para fazer inferências sobre os perfis 

pedológicos. A abordagem considera 3 componentes para a qualidade dos solos: capacidade 

de drenagem (DS), fertilidade (FS) e condições de enraizamento (CE). A partir dessas 

componentes é calculada a média harmônica dos índices, denominado Índice Integrado dos 

Índices de Solo (IMS), cujos valores, em uma escala crescente de 1 a 10, variam conforme a 

aptidão agrícola de cada mancha de solo (Figura 6) (Ver anexo 2 para informações 

complementares sobre os componentes DS, FS, CE, bem como sobre a geração da imagem 

(IMS). 
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Figura 6. Dado pedológico (IMS), conforme os limites de Ottobacias com ocorrência de pastagens, 
utilizado na composição da superfície pedoclimática. 

 

2.3 Análise dos dados  
 
 
Produtividade Primária Líquida 
 

Para avaliar o comportamento "biofísico" das pastagens encontradas no bioma 

Cerrado, consideramos como “proxy" da Produtividade Primária Líquida (PPL) o somatório, 

pixel a pixel, dos valores EVI2 durante o período d;qwert32e crescimento vegetativo do pasto 

(outubro a abril). Em seguida, e para cada polígono de pastagem, os valores médios de PPL 

(2000 a 2013) foram normalizados (0 a 1), conforme a variação máxima encontrada para a 

totalidade da área de pastagem no bioma. Posteriormente, foram extraídos os valores médios 

(espaciais) em relação às áreas de pasto existentes em cada Ottobacia (Figura 6). 
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Figura 7. Valores médios de Produtividade Primária Líquida (2001 a 2013) para as pastagens no 
bioma Cerrado, calculados com base nas imagens EVI2 e considerando o período de crescimento 
vegetativo (outubro a abril). 

	

Especificamente sobre o período de crescimento vegetativo considerado (i.e. outubro 

a abril), este teve por base o balanço hídrico simplificado (i.e. água que entra no sistema, via 

precipitação, menos a quantidade de água que deixa o sistema, via evapotranspiração), 

calculado, para cada Ottobacia nível 6 do bioma Cerrado, a partir da diferença entre valores 

médios mensais de precipitação e evapotranspiração3 e considerando como início e duração 

da estação seca o primeiro mês com valor negativo e a sequência de valores negativos, 

respectivamente. Conforme pode ser observado na Figura 9, predominam no Cerrado o início 

                                                
3 Os valores médios mensais de precipitação e evapotranspiração foram estimados a partir das imagens 
TRMM (Tropical Rainfall Measurement Mission - disponível	em https://search.earthdata.nasa.gov	) e 
imagens MODIS evapotranspiração (produto MOD16 – disponíveis em 
http://reverb.echo.nasa.gov/reverb/), considerando o intervalo de 2006 a 2013 (com exceção do ano 
2010, marcado por uma estiagem bastante severa). 
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da seca em maio e uma duração de quatro a cinco meses, o que corrobora o uso do intervalo 

entre outubro e abril como o mais favorável ao crescimento vegetativo.  

  

	
Figura 8. Cálculo do início (a) e duração da estação seca (b), derivados do balanço hídrico 
simplificado (i.e. precipitação - evapotranspiração) obtido para cada Ottobacia, nível 6 do bioma 
Cerrado. 

	

Modelagem da PPL 

	

Partindo da ideia de que o comportamento das pastagens é influenciado por um 

conjunto de indicadores ambientais, este trabalho buscou identificar as relações entre o 

comportamento da PLL (variável dependente) e as componentes climáticas e pedológica 

(variáveis independentes, explicativas ou preditoras). 

Antes de prosseguir, vale a pena reiterar o fato de que qualquer modelo que 

possamos construir para descrever o comportamento das pastagens será incapaz de abranger 

toda complexidade do fenômeno. Em outras palavras, todos os modelos estariam errados, mas 
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alguns são úteis (BOX, 1976). Para fins de análise foi utilizada uma amostra aleatória de 1000 

Ottobacias. A criação do modelo de regressão fundamentou-se no tratamento sistemático dos 

dados e nos seguintes procedimentos:  

 

• Análise de Componentes Principais, para a redução de dimensionalidade e 

colineariedade dos dados de entrada; 

• Modelo de regressão Stepwise para a seleção de variáveis; 

• Geographic Weight Regression (GWR) para analisar as variáveis 

selecionadas no modelos de regressão stepwise	ponderando-as localmente. 

 

Análise de Componentes Principais 
 

A Análise de Componentes Principais (ACP) teve como finalidade reduzir a 

dimensionalidade e a colinearidade, mantendo a variância total contida nos dados climáticos 

de entrada no modelo. A primeira componente é a combinação linear das variáveis originais 

contendo a maior fração da variância (WILKIS, 2006). A ACP é empregada com base em 

uma matriz de correlação na qual para cada variável são calculados os padrões de correlação.  

O primeiro passo na transformação das componentes principais consiste num cálculo 

algébrico linear que altera a matriz de coeficientes, determinando um conjunto de quantidades 

denominado de autovalores (eigenvalues). Trata-se de uma matriz simétrica, que, no caso dos 

dados WorldClim, serviu para avaliar como estes variam conjuntamente.  

Foi então calculada a matriz de correlação com coeficientes variando de -1 a +1. Os  

valores positivos indicam a existência de uma correlação positiva entre os dados de entrada e 

essa correlação diminui quando os valores se aproximam de zero. O sinal negativo indica a 

existência de uma correlação inversa entre as bandas, ou seja, quando o valor de uma variável 

aumenta, seu par de correlação negativa diminui.  

Associados à cada autovalor existe um conjunto de coordenadas que define as 

direções dos eixos dos principais componentes, chamadas de autovetores (eigenvectors). Os 

coeficientes da matriz de autovetores quantificam a contribuição ou peso das variáveis 

originais na formação de cada principal componente. De uma maneira bem simples, pode-se 

dizer que a banda original que mais contribui para a formação de um principal componente é 

a que tem na matriz de autovetores o maior valor absoluto.  



 

 

41 

O número de principais componentes sempre será igual ao número de bandas 

originais e muitos métodos, de base heurística e/ou estatística, têm sido propostos para 

determinar quais são as mais “significativas”. Entre os métodos mais utilizados estão o 

modelo da Broken-Stick , o teste de Kaiser- Guttman, o diagrama Log- Eigenvalue (LEV), 

Procedimento de Correlação Parcial de Velicer, o teste SCREE de Cattell, de validação 

cruzada, técnicas de bootstrapping e o teste de Bartlett (CANGELOSI; GORIELY, 2007; 

YAO et al., 2012). 

Dentre estes métodos, o modelo “Broken Stick” foi escolhido para a seleção de 

variáveis neste estudo. O modelo assume que o total da variância dos valores contidos nas CP 

é proporcional através das bandas e que os eigenvalues deveriam seguir uma distribuição 

Broken-Stick (BS). O método sugere considerar somente os eixos de valores maiores que o os 

preditos pelo modelo. 

  

Seleção das variáveis para o modelo de PPL 

 

A seleção de modelos estatísticos é comumente baseada no principio da parcimônia 

de William (Occam ca.1320 ), que sugere a construção dos modelos o mais simples possível. 

Em termos estatísticos, este é um balanço entre viés (distância entre o comportamento 

estimado e a verdade) e variância (distribuição das estimativas em torno da verdade). A ideia 

é que através da adição de parâmetros em um modelo obtemos melhoria no ajuste apenas até 

certo ponto. Então, a questão é o quão complexo o modelo deve ser para um determinado 

problema. 

Para a seleção de variáveis dos modelos foi utilizado o algoritmo stepwise (NETER 

ET AL., 1996; ABBAD; TORRES, 2002). O processamento inicia-se não considerando 

variável alguma. Posteriormente as variáveis elencadas são acrescentadas a lista, e uma a uma 

são testadas a partir de um teste de significância da análise de variância (teste F). A inclusão 

ou não de uma variável é feita a partir de uma linha de corte preestabelecida considerando os 

resultados do teste de significância. O processo se repete até que todas as variáveis sejam 

testadas. Em cada etapa uma variável anteriormente incluída no modelo pode ser retirada.  

A escolha do modelo apropriado, do ponto de vista estatístico, precisa ser 

considerada na análise dos dados (BOZDANGAN, 1987). O conceito de melhor modelo é 

controverso e um bom modelo deve conseguir equilibrar a qualidade do ajuste e sua 
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complexidade (MAZEROLLE 2004). Em geral a complexidade é medida pelo número de 

parâmetros presentes no modelo. O modelo deve ser parcimonioso, isto é, deve envolver o 

mínimo de parâmetros possíveis e uma boa capacidade de explicação da variável resposta. 

Nesta linha, diversos critérios para seleção de modelos são apresentados na literatura 

(BOZDOGAN, 1987; WOLFINGER, 1993, LITTEL ET. AL, 2002). Dentre as diversas 

metodologias utilizadas para este fim, estão os critérios de informação de Akaike.  

O Critério de Informação de Akaike (AIC) admite a existência de um modelo “real”, 

capaz de descrever o fenômeno analisado, e tenta escolher dentre um grupo de modelos o que 

seja mais plausível. Em síntese, a utilização do critério Akaike avalia o equilíbrio entre o 

poder preditivo e sua complexidade. Por si só, os valores de AIC, não tem significado, mas 

passam a ser úteis quando comparados com os valores de uma série de modelos. O modelo 

com o menor AIC será o “melhor”, sendo importante ressaltar que o critério não avalia a 

qualidade do modelo e se apenas modelos pobres forem testados, a AIC irá selecionar o 

“melhor” dos piores modelos. Na seleção do modelo foram avaliadas todas as possíveis 

combinações de variáveis preditivas individuais em relação a variável resposta e todos foram 

classificados de acordo com seu valor de AIC e estatísticas derivadas.  

A definição dos coeficientes foi feita a partir da do método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários ou Ordinary Least Squares (OLS), que procura encontrar o melhor ajuste para um 

conjunto de dados tentando minimizar a soma dos quadrados das diferenças entre os valores 

estimados e observados. Essa diferença é chamada resíduo. Quanto maior a variação do 

resíduo, menor a adequação do modelo aos dados de treinamento. Um modelo perfeitamente 

ajustado aos dados de treinamento possui resíduos nulos e portanto o valor do RMSE é igual a 

0. Deve-se ressaltar que um modelo perfeitamente ajustado aos dados de treinamento está 

sujeito a incorporar as características idiossincráticas, o que é chamado de overfitting. Esse 

fenômeno produz resultados excessivamente otimistas, quando de fato esses padrões 

representam apenas características da amostra avaliada e não poderiam ser replicados 

(BABYAK, 2004). 

As premissas para a aplicação de um modelo de regressão em análise de dados 

espaciais são:  

 

- Normalidade dos resíduos; 

- Independência e distribuição idêntica dos resíduos. 
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Neste caso, a auto correlação espacial torna-se um problema em análises espaciais 

quando utilizam modelos de regressão, já que, segundo Tobler (1979), tudo está relacionado, 

porém coisas próximas são mais relacionadas entre si. Havendo autocorrelação espacial, o 

modelo deve incorporar a estrutura espacial, já que a dependência entre as observações afeta a 

capacidade de explicação do modelo (CÂMARA ET AL., 2002).  

Para isso modelos locais buscam tratar a questão da dependência espacial 

(autocorrelação espacial), através da inserção de parâmetros de ponderação espacial na 

regressão linear simples.  

Modelo GWR 
 

Idealizado por Stewart Fotheringham, Geographically Weighted Regression (GWR) 

é uma técnica que gera modelos de regressão com efeito espacial local, descrita nos livros 

“Quantitative Geograph” (FOTHERINGHAM ET AL., 2000) e “Geographically Weighted 

Regression” (FOTHERINGHAM ET AL., 2002). Segundo Câmara et al. (2004), esta técnica 

permite visualizar parâmetros resultantes de ajustes de um modelo de regressão aos pontos 

observados, ponderando as demais observações como função da distância a cada ponto, com 

vistas à se  identificar como se comportam espacialmente os relacionamentos entre variáveis. 

De tal modo, aplicou-se esta técnica utilizando a PPL como variável dependente em 

função das variáveis explicativas selecionadas pelo método Stepwise para a amostra de 1000 

bacias. 
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Capítulo 3 – Resultados e Discussões 
 
 
3.1 Análise de componentes principais 

 

O modelo “Broken Stick” (BS) foi utilizado para a seleção das componentes mais 

relevantes. Para isso foram calculados os autovalores (egeinvalues) BS e posteriormente 

comparados com os valores calculados na análise de componentes principais. Apenas as 

componentes com valores superiores ao modelado foram consideradas. Conforme a Figura 8, 

foram selecionadas as quatro primeiras componentes, representando 90% da variação dos 

dados de entrada. 

 

 
Figura 9. Resultado do modelo Broken-Stick dos Eigenvalues calculados. 

 

Para facilitar o entendimento do impacto da ACP sobre a variância dos dados 

climáticos, os eigenvalues foram representados em valores de porcentagem. A Componente 

Principal 1 (CP1) representa quase 50% da variação de todos os dados contidos na base 

WorldClim, seguida da CP2 (16%), CP3 (14%) e por fim a CP4, com apenas 9%.  
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Tabela 5. Resultado dos eigenvalues, e respectivas proporções e proporções acumuladas da 
variância total dos dados originais. 

Componente Eigenvalues Proporção Proporção acumulada 

CP1 9,167 0,482 0,482  

CP2 3,167 0,167 0,649  

CP3 2,796 0,147 0,796 

CP4 1,843 0,097 0,893 
 

    
 

 
Para se entender a importância de cada variável climática sobre as componentes 

usadas na construção do modelo, foi elaborado um gráfico de rede. A alta relação positiva 

entre os CP e as variáveis WorldClim é representada pela proximidade das bordas. Por sua 

vez, a medida que a linha se aproxima do centro pode ser observada a relação inversa.  As 

variáveis que apresentam a maior representação na CP1 foram a precipitação do período mais 

quente (BIO18), sazonalidade da temperatura (BIO4), variação da temperatura anual (BIO7) e 

a precipitação no mês mais seco (BIO14). Todas essas variáveis apresentaram correlação 

superior a 0,5. De maneira inversa as variáveis, média mensal de temperatura (BIO1), 

Isotermalidade BIO3, temperatura máxima no mês mais quente (BIO5), Média anual de 

temperatura (BIO8) e temperatura média trimestre mais quente (BIO10) apresentaram alta 

correlação negativa com os valores da primeira componente. É importante ressaltar que 

independente da direção (positiva ou negativa) o que importa são os valores absolutos, quanto 

mais altos maior será sua representatividade na componente relacionada. 

A CP2 apresentou alta correlação positiva com os valores da média diurna de 

temperatura (BIO2) e  precipitação no mês mais úmido (BIO13), e negativa com a 

sazonalidade de temperatura (BIO15) e precipitação no trimestre mais seco (BIO17). Os 

valores de correlação positiva entre as variáveis climáticas e a CP3 foram baixos, por outro 

lado houve alta correlação negativa com as variáveis precipitação no mês mais seco BIO14 e 

precipitação no trimestre mais úmido (BIO16). Já na CP4, a média diurna de temperatura 

(BIO2) e variação anual de temperatura (BIO7) apresentaram alta correlação e não foram 

observadas contribuições significativas de correlações negativas.  

O entendimento da contribuição de cada variável nas componentes é fundamental para 

avaliar o resultado dos modelos. Os valores sintetizados representam proporções de variação 



 

 

46 

do conjunto de dados e a correlação positiva ou negativa nos mostra o quanto a variável está 

representada dentro de cada CP (Figura 9). 

 

	

Figura 10. Gráfico de rede evidenciando a correlação entre os dados WorldClim e as componentes 
principais calculadas (CP). 

 

3.2 Seleção stepwise 
 

Determinadas as variáveis preditivas, i.e. as quatro primeiras componentes e o índice 

de aptidão dos solos, foram elaborados e testados 31 modelos que consideraram todas as 

combinações possíveis entre estas variáveis e a produtividade primária líquida. Abaixo estão 

apresentados todos os modelos gerados, incluindo os valores de ajuste (r²) (Tabela 5). 

A partir do critério de AIC, foi adotado o modelo Mod #4. Mesmo não sendo este o 

modelo de melhor ajuste (r²=0,277), foi o que se mostrou mais plausível e menos redundante 

(AICc wi = 0,292). É importante ressaltar que não eram esperados valores r² muito altos, já 

que as pastagens estão condicionadas às técnicas de manejo, à variedade dominante de 

gramínea e outras condicionantes antrópicas (NUMATA et al., 2007) não consideradas aqui.  
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Tabela 6. Relação dos modelos gerados durante o processo Stepwise, sendo que os modelos 
foram organizados de acordo com os valores de AIC (Critério de Informação de Akaike). 

Modelo Variáveis N  R² AICc Delta AICc L(gi|x) AICc wi 

Mod #4 1, 2, 3, 4 4 0,277 -1.265,22 0 1 0,29 

Mod #7 1, 2, 4 3 0,276 -1.265,01 0,22 0,89 0,26 

Mod #5 1, 2, 3, 4, 5 5 0,278 -1.264,54 0,76 0,68 0,19 

Mod #8 1, 2, 4, 5 4 0,276 -1.264,32 0,99 0,61 0,17 

Mod #19 2, 3, 4 3 0,272 -1.260,25 5,19 0,07 0,02 

Mod #22 2, 4 2 0,27 -1.260,03 5,21 0,07 0,02 

Mod #20 2, 3, 4, 5 4 0,273 -1.259,28 6,09 0,04 0,01 

Mod #23 2, 4, 5 3 0,271 -1.259,08 6,11 0,04 0,01 

Mod #17 2 1 0,206 -1.177,52 88,1 <,001 <,001 

Mod #18 2, 3 2 0,207 -1.177,38 88,2 <,001 <,001 

Mod #24 2, 5 2 0,207 -1.176,53 89,08 <,001 <,001 

Mod #21 2, 3, 5 3 0,208 -1.176,39 89,22 <,001 <,001 

Mod #2 1, 2 2 0,206 -1.175,72 89,89 <,001 <,001 

Mod #3 1, 2, 3 3 0,208 -1.175,61 90,00 <,001 <,001 

Mod #9 1, 2, 5 3 0,207 -1174,76 90,86 <,001 <,001 

Mod #6 1, 2, 3, 5 4 0,208 -1.174,64 90,97 <,001 <,001 

Mod #11 1, 3, 4 3 0,102 -1.050,91 214,71 <,001 <,001 

Mod #14 1, 4 2 0,1 -1.050,87 214,74 <,001 <,001 

Mod #12 1, 3, 4, 5 4 0,103 -1.050,06 215,55 <,001 <,001 

Mod #15 1, 4, 5 3 0,101 -1050,03 215,59 <,001 <,001 

Mod #29 4 1 0,065 -1.013,89 251,72 <,001 <,001 

Mod #26 3, 4 2 0,066 -1.013,47 252,14 <,001 <,001 

Mod #30 4, 5 2 0,065 -1.012,79 252,86 <,001 <,001 

Mod #27 3, 4, 5 3 0,067 -1.012,33 253,28 <,001 <,001 

Mod #1 1 1 0,017 -964,18 301,44 <,001 <,001 

Mod #10 1, 3 2 0,019 -963,92 301,69 <,001 <,001 

Mod #16 1, 5 2 0,018 -963,15 302,46 <,001 <,001 

Mod #13 1, 3, 5 3 0,02 -962,9 302,72 <,001 <,001 

Mod #25 3 1 0,001 -948,56 317,05 <,001 <,001 

Mod #31 5 1 <,001 -947,89 317,72 <,001 <,001 

Mod #28 3, 5 2 0,002 -947,36 318,25 <,001 <,001 
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Os coeficientes dos modelos foram calculados por meio de uma regressão OLS, que 

busca encontrar os valores que resultem em menores resíduos. Como consequência, geram 

coeficientes que permitem resultados de valores estimados de PPL mais próximos dos 

observados. Os valores dos coeficientes calculados para o Mod #4 são apresentados na tabela 

7.  

 

Tabela 7. Resultados do cálculo de coeficientes do modelo considerando as variáveis 
Constante, CP1, CP2, CP3 e IMS. 

Variável Coeff. Std Coeff. Std Error t 
95% 

Lower 
95% 

Upper 

Constante 0,618 0 0,009 67,184 0,6 0,636 

IMS 0,006 0,077 0,002 2,685 0,001 0,010 

1ª Componente -0,021 -0,434 0,001 -15,518 -0,023 -0,018 

2ª Componente 0,006 0,04 0,002 -1,496 -0,007 <,001 

3ª Componente 0,024 0,271 0,002 -9,794 -0,029 -0,019 

 

A componente principal 1 (CP1) e a componente principal 2 (CP2) foram as que 

apresentaram maiores valores dentre todas as variáveis, A CP1, com coeficiente negativo, 

atenuou os  resultados da PPL, por outro lado a CP3 catalisou estes valores. As demais 

variáveis tiveram valores menores e pouco influentes no resultado do modelo.    

Após a determinação dos coeficientes, passou-se então para a análise dos resíduos. A 

distribuição normal dos valores sugerem adequação do modelo de regressão proposto. O 

passo seguinte foi comparar os resultados obtidos e estimados.  
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Figura 11. Diagrama de dispersão referente à distribuição de valores PPL observados e estimados 
(pelo modelo OLS). 

 

Foi então feito o mapeamento dos resíduos para que fosse possível analisar a 

distribuição destes valores ao longo do Cerrado (Figura 13). Mesmo com a distribuição 

normal dos resíduos (anexo 2), a representação temática revelou alguns padrões de 

agrupamento na distribuição dos polígonos. Estes agrupamentos foram mais evidentes nas 

áreas em azul e vermelho, ou seja, nas regiões de altos valores de resíduo, positivos e 

negativos, respectivamente. Os valores residuais representam as diferenças entre o 

comportamento modelado e o observado (medido). É possível dizer que essa distância 

representa a influência de fatores não modelados sobre as respostas de PPL.  

As áreas que superaram positivamente a expectativa do modelo concentraram-se no 

Centro-Oeste e norte do estado de Goiás, centro do Mato Grosso do Sul e no centro-norte de 

Minas Gerais. O Maranhão e algumas áreas do Mato Grosso do Sul e Minas Gerais 

apresentaram padrões de agrupamento de valores abaixo do modelado. Esses padrões indicam 

uma certa dependência espacial do resíduo (Figura 13). 
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Figura 12. Resíduos calculados a partir do modelo OLS, representando a distancia entre os valores 
observados e previstos. 

 

Para avaliar essa  dependência espacial, foi utilizado o índice global de Moran’s I. O 

índice mediu a autocorrelação espacial a partir do produto dos desvios padrões e respectivas 

médias, contidos nos dados do modelo. O grau de dependência espacial entre os dados 

analisados é dado em uma variação entre +1 e -1, onde os valores positivos indicam a 

correlação direta e negativos a correlação indireta.  

Os índices de Moran’s I foram calculados para a PPL observada, PPL estimada e 

resíduo. Os resultados mostraram que para distâncias próximas existe uma dependência 

positiva entre a localização e o comportamento da produtividade. A medida que a distância 

aumenta, passa a existir uma dependência negativa em seu comportamento. Esse padrão é 

observado em todas as os dados analisados, todavia no caso do resíduo, essa  relação perde 

intensidade a medida que a distância vai se aproximando do limite superior analisado 

(maiores a 1026 unidades). Os resultados revelaram a presença de heterocedasticidade no 
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modelo, obrigando a utilização de abordagens complementares. Passou-se então para a 

abordagem GWR, incorporando a dimensão espacial à análise.  

 

                

	
Figura 13. Cálculo de Moran's I para os valores de resíduo da regressão global OLS. 

 

 

3.3 GWR 
 

Seguindo as descrições do GWR, avaliando o comportamento médio dos coeficientes 

calculados, as seguintes considerações podem ser feitas, os parâmetros da regressão sugerem 

que o comportamento da PPL é negativamente relacionado com as variáveis IMS, CP1, CP2 e 

CP3, enquanto a CP4 impulsiona esta produtividade. 

 

Tabela 8. Valores médios dos coeficientes gerados pela regressão GWR. 

Variável Média 

Constante 0,681 

IMS -0,003 

CP1 -0,010 

CP2 -0,016 

CP3 -0,025 
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Existe indicação de que as variáveis de entrada selecionadas, se relacionam 

significativamente com a variável dependente, com p-valores superiores a 0,01. Além disso, 

os resultados iniciais do GWR também incluíram a comparação entre o modelo global, 

Ordinary Least Square (OLS) e os modelos locais gerados. Os valores dos testes F da 

ANOVA foram significativos (F = 10,42), indicando que o a ponderação espacial (GWR) 

atribuiu melhora aos modelos de regressão (tabela 6). 

 

Tabela 9. Resultados comparativos do diagnóstico do modelo global (OLS) e das regressões 
locais (GWR). 

	 GWR	 OLS	

Número de amostras (n): 1000 1000 

Sigma: 0,01  0,13 

Número de parâmetros: 72,54 6 

Akaike Information Criterion (AICc): -1661,512 -1264,85 

Coeficiente de correlação (r): 0,762 0,52 

Coeficiente de determinação (r²): 0,581 0,27 

Coeficiente de determinação (r² Adj): 0,55 0,275 

 
              

Os coeficientes de determinação mostram que a inserção localidade das pastagens 

trouxe ganho para a capacidade de explicação do modelo avaliado, passando de 0,27 na 

regressão para um ajuste máximo 0,58 (Figura 13).   
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Figura 14. Diagrama de dispersão, representando o ajuste entre os valores PPL estimados e previstos 
a partir dos modelos  (GWR). 

 

Diferentemente do que se observou no mapa dos resíduos do modelo OLS global 

(Figura 12), o mapa dos resíduos do modelo GWR (Figura 14) praticamente não exibe 

agrupamentos espaciais.  
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Figura 15. Localização e valores de resíduos calculados, modelo GWR. 

 

Outro indício da baixa autocorrelação espacial dos resíduos dos modelos locais foi 

proporcionado pela aplicação do índice global de Moran’s I. Os resultados mantiveram-se 

próximo de zero em todas as distâncias avaliadas (p-valor de 0,001) (Figura 15). 

 

	
Figura 16. Índice global de Moran para o modelo GWR. Os valores são apresentados para a PPL 
observada, estimada e residual.  
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Após descartar-se a presença de heterocedasticidade nos modelos GWR, passou-se 

então para a análise dos resultados. A primeira etapa foi a espacialização dos coeficientes de 

determinação no qual é possível avaliar as bacias que apresentaram melhores ajustes aos 

modelos (Figura 15). Diversamente ao modelo de regressão global, eles não medem a 

proporção da variância da variável dependente explicada pelo modelo e sim o quanto o 

modelo calibrado no ponto de regressão j pode replicar o dado na vizinhança do ponto j. Ou 

seja, as variações locais do r² apontam com que qualidade um modelo local pode ser replicado 

aos dados registrados na vizinhança do ponto de regressão (BRUNSDON et al., 1996). 

 

	
Figura 17. Valores de coeficiente de determinação(r²) dos modelos gerados no GWR. Pontos em 
vermelho representam as áreas de pior ajuste enquanto os verdes identificam as que obtiverem valores 
melhores. 
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Os valores foram agrupados por estado e foram extraisdos valores médios e variância 

(Figura 16). Os melhores modelos (r² >0,45) foram obtidos para o Piauí (PI), oeste de Mato 

Grosso (MT) e norte da Bahia (BA). Ao relacionar esses valores com a característica 

produtiva do último censo agropecuário (IBGE, 2006), identificou-se que os três estados são 

também os que possuem a maior porcentagem de pastagens nativas, com destaque para o PI, 

que até 2006 tinha 70% de sua pecuária produzida sob estas condições. Os resultados sugerem 

que a produtividade nessas áreas está, de maneira mais intensa, relacionada às condições 

ambientais.  

Por outro lado os piores modelos foram obtidos nos estados de Goiás, sul de 

Tocantins, sul do Mato Grosso do Sul e  centro-oeste de Minas Gerais, incluindo a região o 

triângulo mineiro. Nestas áreas a produção de PPL tem menor relação com as condições 

ambientais, sugerindo uma maior influência de aspectos desconsiderados neste trabalho, 

possivelmente não ambientais. A presença de grandes centros urbanos, número de frigoríficos 

e outras oportunidades de mercado, poderiam ter impactos diretos na dinâmica da atividade 

pecuária. Através destes estímulos à produção, as condições ambientais exercem menor 

influência sobre a capacidade de produção dessas áreas, seja pela seleção de espécies mais 

produtivas ou pelo manejo, o que pode tornar estas pastagens menos susceptíveis às condições 

ambientais pré-existentes. Em geral os desafios para a produção de forragem podem ser 

enfrentados com investimento no manejo das propriedades, como na inserção de espécies 

exóticas. Em 2006 o estado de Goiás já tinha a maior concentração de pastagens plantadas no 

Brasil, representando 80% do total dos pastos utilizados no estado (IBGE, 2007). 
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Figura 18. Valores da variância e média para o ajuste dos modelos (r²) agrupados por estado. 

 

   

Foi então analisada a variância dos valores de ajuste considerando sua distribuição 

por estado (Figura 17). Os que apresentaram maior variação do coeficiente de determinação 

foram, MT e BA. Os resultados sugerem uma alta heterogeneidade nos tipos de pastagem 

nessas regiões. Pode-se dizer que pastagens “independentes” convivem com pastagens mais 

rudimentares e expostas às condições ambientais.  

Uma análise da distribuição média dos resíduos por estado foi realizada com o 

objetivo de identificar quais apresentam valores médios superiores e inferiores ao esperado. 

Os valores negativos foram encontrados nos estados da BA, MA, MG, MS, MT, PR e TO, 

com destaque para BA, MT e PR, indicando subutilização das condições ambientais para a 

produção de forrageiras. Em GO e SP os valores positivos sugerem o uso eficiente das 

pastagens, parte dos municípios nesses estados, localizados nas porções centro sul do 

Cerrado, são apontados como os de maior eficiência, cabeças por hectare (Figura 1). É 

importante destacar que mesmo em estados com altos resíduos, os valores são baixos (<0,02). 
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Figura 19. Valores médios dos resíduos da regressão GWR divididos por estados, representando a 
distância entre o comportamento esperado e o observado. 

 

Utilizando os resultados dos coeficientes da regressão, de forma exploratória, foi 

avaliada a relação e importância relativa de cada variável no modelo. Lembrando que, quanto 

maior for o coeficiente, maior será o impacto na taxa predita (positivo ou negativo) por uma 

unidade acrescida ou subtraída na variável, associada a esse parâmetro (Figura 19).  

Verificou-se que a qualidade do solo apresentou maior importância nas regiões norte 

de Goiás e centro-sul do estado de Minas Gerais, influenciando de maneira negativa a PPL. 

No estado de São Paulo, noroeste baiano e Piauí, a qualidade do solo teve influencia positiva. 

Para as demais regiões do Brasil os solos apresentaram pouco reflexo no comportamento da 

PPL modelada. Mesmo em áreas de valores positivos extremos, como Piauí e norte da Bahia, 

com valores superiores 0,02, ou Goiás e Tocantins, ambos com valores inferiores a -0,02, a 

influência dos solos apresentou baixa importância no modelo. Passou-se então para a análise 

das componentes principais extraídas das variáveis climáticas. 
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Figura 20. Variação dos coeficientes para cada variável de entrada no modelo. a) coeficientes de 
intercepto; b) coeficientes de IMS; c) coeficientes da CP1; d) coeficientes da CP2; e) coeficientes 
CP3. 
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A segunda componente (CP2) é representada pela precipitação média, precipitação 

no mês mais seco, BIO14 (0,78) e pela sazonalidade da precipitação, BIO15 (-0,78). Os 

coeficientes da CP2 tiveram maior importância nas regiões sudoeste do estado de Goiás, norte 

de Minas Gerais, Piauí, sul do Maranhão, norte do Tocantins, oeste do Mato Grosso do Sul e 

Mato Grosso. Os valores de precipitação no trimestre mais úmido BIO16 e precipitação no 

mês mais úmido BIO13, representados na terceira componente apresentou maiores valores de 

coeficientes nas regiões, sul de Goiás, centro-norte de Minas, Mato Grosso, sul do Maranhão 

e norte do Tocantins. Por outro lado a CP3 e a variável de solo (IMS), de maneira geral, 

foram as que apresentaram menor contribuição para as estimativas de PPL. 

 

Limitações do trabalho 
 

Os resultados deste estudo estão baseados em um modelo geral para comportamento 

de PPL das pastagens, considerando uma variedade de conjuntos de dados pedológicos e 

climáticos que levam consigo suas incertezas para a análise. Além disso, existem outros 

fatores ambientais e econômicos  que afetam a capacidade produtiva das pastagens, 

informação esta que não está considerada na abordagem apresentada. 

Este estudo limitou-se a avaliar as características biofísicas das áreas de pastagem, 

sendo necessária a elaboração de novas pesquisas para incluir aspectos econômicos, de 

lotação animal, sociais e culturais associados à capacidade produtiva. A incorporação desses 

elementos ajudaria na elaboração de diferentes cenários preditivos, fundamentais para avaliar 

opções de implementação de políticas públicas voltadas para o aumento de produção e/ou 

provisão de serviços ecossistêmicos. 
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Capítulo 4 - Conclusões  
 
 
 

Mesmo que o potencial de intensificação das pastagens extensivas para suprir o 

aumento de demanda venha sendo demonstrado globalmente (FOLEY et al., 2011; 

MUELLER et al., 2012) ainda pouco se sabe sobre os mecanismos que podem conduzir as 

transformações produtivas necessárias na atividade pecuária. A hetereogeneidade dos perfis 

produtivos e características ambientais tornam complexa a definição de estratégias para tornar 

efetivo o pontencial dessas áreas. Neste cenário, de busca pelo entendimento de como 

conduzir a melhoria na produção de gado, o Brasil, torna-se um pais chave já que é um dos 

maiores exportadores de produtos animais do mundo e possui uma das maiores extensões 

territoriais.  

Os resultados deste estudo revelam que as condicionantes ambientais na produção de 

forrageiras no Cerrado tem um papel importante, mas que esse papel é geograficamente 

delimitado, sendo que a sua importância varia de acordo com a localização. A finalidade da 

análise exploratória espacial foi demonstrar que o diagnóstico consistente da produção de PPL 

das pastagens no Cerrado só pode ser obtido na perspectiva das variações espaciais e 

contextos locais de produção. Constatou-se que ao se usar dados agregados em grandes 

unidades de área, pode-se deduzir erroneamente que o comportamento dos pastos responde 

aos mesmo estímulos de maneira contígua. Um estudo que tome, por exemplo, a comparação 

entre áreas de pastos no nordeste e em São Paulo conterá distorções inerentes a uma irreal 

homogeneização.  

Portanto, os resultados refutam a ideia de que as pastagens podem ser caracterizadas 

por modelos globais ou apenas através da aptidão regional, estas abordagens, mesmo que 

forneçam informações e fomentem discussões importantes sobre o potencial de produção,   

pouco contribuem para o entendimento dos mecanismos condutores da transformação local. 

Este trabalho traz para discussão a importância da avaliação da heterogeneidade nos padrões 

de resposta à mudanças nas condições ambientais para o plantio e a importância de incluir 

características locais na caracterização das pastagens e na condução de políticas públicas. 

Estas devem ser conduzidas não apenas pelo potencial produtivo das áreas, mas pela 

transformação necessária para o desenvolvimento da sociedade. Portanto, para tornar efetivo 

o potencial produtivo das pastagens no Cerrado, resultando na “poupança de terra” discutida 

por outros autores (ex. Lambin et al., 2013), é fundamental a implementação de políticas 
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como o planejamento territorial integrado, assistência rural, novo código florestal e o plano de 

agricultura de baixo carbono (SILVA et al., 2016), que estejam consistentes com a capacidade 

e vocação local. 

A interpretação e uso dos dados descritos neste trabalho, deve ser cuidadosa. 

Conforme diversas vezes reiterado, existem vários outros fatores podem interferir no 

comportamento da PPL e outras limitações metodológicas. Por tanto, mais pesquisas 

poderiam investigar qual a relação entre as condicionantes ambientais e aspectos não 

ambientais como os relacionados, inserindo modelos econométricos no entendimento da 

dinâmica das pastagens no Cerrado. É fundamental avançar no entendimento dos mecanismos 

que conduzem a produção pecuária, fornecendo informações capazes de apoiar na alocação de 

recursos necessários para o atingimento de ganhos efetivos.  
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Anexo 1 – Registros resultantes dos processamentos para modelagem de 
PPL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

	

STEPWISE 
 

Parameter estimates averaged across 31 OLS models, using Akaike Weights (AICc wi) 
      n: 1000      r: 0,527          r²: 0,278          r² Adj: 0,276          AICc: -1264,849     

Variable Impor
tance Coeff. Std 

Coeff. Std Error t 95% 
Lower 

95% 
Upper 

Constant - 0,619 0 0,01 61,013 0,599 0,639 
IMS_1 0,929 0,006 0,077 0,002 2,88 0,002 0,009 
1st Principal Component 1 -0,021 -0,435 0,001 -15,363 -0,023 -0,018 
2nd Principal 
Component 0,526 -0,003 -0,04 0,001 -2,835 -0,005 <.001 

3rd Principal Component 1 -0,024 -0,27 0,003 -9,656 -0,029 -0,019 
4th Principal Component 0,404 0,003 0,03 0,001 2,759 <.001 0,005 

OLS        
        

Paramenter estimated for the best OLS model, acording akaik criterion 

Variable Impor
tance Coeff. Std 

Coeff. 
Std 
Error t 95% 

Lower 
95% 
Upper 

Constant - 0,619 0 0,01 61,013 0,599 0,639 
IMS_1 0,929 0,006 0,077 0,002 2,88 0,002 0,009 
1st Principal Component 1 -0,021 -0,435 0,001 15,363 -0,023 -0,018 
2nd Principal Component 0,526 -0,003 -0,04 0,001 -2,835 -0,005 <,001 
3rd Principal Component 1 -0,024 -0,27 0,003 -9,656 -0,029 -0,019 
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Figura 22. Distribuição dos resíduos OLS 

	

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Local regression parameters     

Variable Minimum Lwr 
Quartile Median Upr 

Quartile Maximum 

---------------------- ------------- ----------- ---------- ---------- ----------- 
Constant 0,20197 0,58745 0,68859 0,72325 124,673 
IMS_1 -0,02178 -0,00935 -0,00296 0,00035 0,02083 
1st Principal Component -0,12959 -0,02298 -0,01058 0,01951 0,0688 
2nd Principal Component -0,11502 -0,03217 -0,01597 0,00155 0,04016 
3rd Principal Component -0,08937 -0,03828 -0,02463 -0,01355 0,04095 

Residuals Histogram
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Results for PPL as response variable and four predictor  
Spatial fuction: bi-square Fixed bandwidth: 428,210 

   Diagnostic Statistics: 
  

Number of Locations to Fit Model (n): 1000 

 Sigma: 0,01 (OLS: 0,122) 
Effective Number of Parameters: 83,308 (OLS: 5) 
Akaike Information Criterion (AICc): -1661,204 (OLS: -1364,943) 
Correlation Coefficient (r): 0,769 (OLS: 0,59) 
Coefficient of Determination (r²): 0,591 (OLS: 0,348) 
Adjusted r-square (r² Adj): 0,555 (OLS: 0,345) 
F (r²): 16,112 (OLS: 88,405) 
P-value (r²): 0 (OLS: <,001) 
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Figura 23. Distribuição dos resíduos GWR 
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Anexo 2 –Relatório da elaboração do índice de solo (IMS) (BARRETO ET AL., 
2010). 
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Introdução 
	

 
O modelo para cálculo de aptidão do meio físico para culturas agrícolas no Brasil 

foi denominado multidimensional porque considera 3 dimensões na avaliação da aptidão do 
meio físico para  culturas  agrícolas, isto é: Dimensão Clima;. Dimensão Solos e Dimensão 
Topografia. Para cada uma das dimensões foram calculados índices baseando�se em banco 
de dados georreferenciados e aplicando-se ferramentas de geoprocessamento, estatística e 
modelagem espacial. 

Na sequencia serão descritas as bases de dados utilizadas e a metodologia empregada 
em cada uma das dimensões, bem como o procedimento de integração dos índices. 
 
Dimensão Solos 

	

Premissas metodológicas (solos 
 

Foi considerado como referência o Mapa de Solos do Brasil na escala 1:5.000.000 
(IBGE, 2001 http://www.ibge.gov.br/mapas/). Essa base assume como padrão de legenda o 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (Embrapa, 2005). Associados a esse mapa foram 
tambem utilizadas informações de um banco de dados georreferenciado de perfis 
pedológicos1 que contém as informações dos atributos do solo levantadas a partir de amostras 
analisadas em laboratório e observações de campo feitas em levantamentos oficiais (Radam, 
Embrapa, Emater), compreendendo dados de 11.232 horizontes disponíveis em planilhas 
eletrônicas que correspondem a 5.437 perfis de solos distribuídos por todo território nacional. 

A aptidão dos solos foi avaliada através de índices variando de 0 a 10 que representam 
três características dos solos relacionadas a aptidão agrícola e que não apresentam variação 
colinear. Essa metodologia parte do principio de hierarquização dos solos segundo seus 
atributos gerais e não está diretamente relacionada à produção relativa que tal solo é capaz de 
suportar para culturas. Ou seja, uma cultura instalada em um solo classificado como 1 não 
produzirá 10 vezes menos que quando instalada em um solo nota 10. A hierarquização apenas 
indica que na gama de solos avaliados aquele com nota 1 é o de aptidão mais baixa e aquele 
com nota 10 é o de aptidão mais alta para o desenvolvimento das principais culturas agrícolas. 
 
Definição dos índices de qualidade de solos 

► Escopo: Dimensão Solos (processamento e produção de dados georreferenciados) 
► Dados de entrada: Mapa de Solos do Brasil (escala 1:5.000.000) (IBGE, 2001 

http://www.ibge.gov.br/mapas/); Banco de dados de perfis pedológicos do projeto 
RADAM‐BRASIL (escala – pontual) 
► Área de trabalho: Brasil 

► Dados de saída: Mapas digitais (geotiff) dos índices de solos e sua integração 



 

 

78 

 
Drenagem do Solo (DS) 
 
 Refere‐se à disponibilidade de oxigênio para o sistema radicular das plantas e ao risco 
de salinização. O encharcamento permanente, decorrente da deficiência de drenagem do solo 
em virtude do afloramento do lençol freático, e o encharcamento temporário da camada sub‐
superficial do solo são os parâmetros considerados para a elaboração da chave de 
classificação deste índice. Para a sua definição foram  consideradas a drenagem do solo, sua 
relação textural, a profundidade e a declividade do terreno. 
 
Fertilidade do Solo (FS) 
 

A fertilidade do solo refere‐se à capacidade natural do solo de fornecer nutrientes às 
plantas e manter este fornecimento ao longo do tempo, definindo assim o potencial de 
produção dos solos sem considerar a utilização de adubos e corretivos. 
 
Condições de enraizamento (CE) 
 

Refere‐se à capacidade de desenvolvimento do sistema radicular das plantas, 
garantindo a sua sustentação e absorção de água. As restrições implicam na dificuldade das 
plantas de sistema radicular profundo, como as espécies arbóreas e a maioria das culturas 
perenes, se instalarem e desenvolverem. As restrições apontadas por valores (notas) baixos 
têm como conseqüência a dificuldade de fixação e desenvolvimento das plantas, maior 
suscetibilidade à deficiência hídrica e restrições para a absorção de nutrientes. 
 
 

  Índice Integrado dos Índices de Solo (IMS) 
 

É a média harmônica dos demais índices do solo 
 
Cálculo e Espacialização dos índices de Solos 

Para relacionar o mapa a índices de aptidão foram feitos dois procedimentos 
concorrentes o descritos como métodos I e II nos itens subsequentes, chamados 
respectivamente de objetivo e subjetivo. 

 
Para cálculo e espacialização dos índices de solo (objetivo) 

   
Cálculo, a partir dos atributos químicos e físicos dos perfis, de 3 índices não 

colineares, refletindo três características dos solos relacionadas a aptidão agrícola. Os 
atributos passam por operações matemáticas e chaves de decisão a partir do que são 
convertidos em indices variando de 0 a 10. Na espacialização dos dados os valores são 
transferidos dos pontos dos perfis georreferenciados para os polígonos do mapa de solos 
correspondentes às unidades de mapeamento considerando a média aritmética dos valores 
calculados. 

O banco de dados de solos foi interpretado segundo os critérios das tabelas 1 a 7. 
Tabelas 1 a 7 . Critérios adotados na interpretação do banco de dados de solos. 
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Método II para cálculo e espacialização dos índices de solo (subjetivo) 
 

Interpretação da legenda do mapa de solos segundo um enfoque qualitativo baseado nas 
características gerais das  unidades  de  mapeamento  e  tendo  como referênc a  a  
experiência  de  pedólogos  e  informações  de literatura especializada. Os solos são 
interpretados segundo a legenda do mapa em duas etapas sequenciais de classificação 
qualitativa para cada um dos três índices considerados. Na primeira etapa os solos são 
agrupados em três classes (bom, médio, ruim) e os extremos são definidos (restritividade 
máxima 0); na segunda etapa, os 3 grupos não extremos são reclassificados internamente em 
mais 3 classes, gerando 10 classes no final do procedimento. 

 

. 

 
 
 
 

2.1.1 Resultados (solos)  
 

Os índices espacializados calculados pelo método II estão mostrados na Figura 2 e estão 
disponíveis como anexos digitais em formato geotiff.  
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Figura 2. Índices de Qualidade de Solos (anexos em formmato geotiff: IMS.tiff; CE.tiff; DS.tiff; 
FS.tiff) 
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Anexo 3 – Representações temáticas das variáveis Bioclim 
 
 

 
Figura 24 Média mensal de temperatura (BIO1) considerando o limite das ottobacias, nível 6. 
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Figura 25. Média diária de temperatura (BIO 2) considerando o limite das ottobacias, nível 6, 
utilizado neste estudo. 
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Figura 26. Isotermalidade (BIO 3), considerando o limite das ottobacias, nível 6, utilizado 
neste estudo. 
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Figura 27. Sazonalidade da temperatura (BIO 4), considerando o limite das ottobacias, nível 
6, utilizado neste estudo. 
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Figura 28. Temperatura mais alta no mês de maior temperatura (BIO 5), considerando o 
limite das ottobacias, nível 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 29. Temperatura mínima no mês mais frio (BIO 6), considerando o limite das 
ottobacias, nível 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 30. Variação anual de temperatura (BIO 7), considerando o limite das ottobacias, 
nível 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 31. Variação de temperatura (BIO 8), considerando o limite das ottobacias, nível 6, 
utilizado neste estudo. 
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Figura 32. Média de temperatura no trimestre mais úmido (BIO 9), considerando o limite das 
ottobacias, nível 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 33. Temperatura no trimestre mais quente (BIO 10), considerando o limite das 
ottobacias, nivel 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 34. Temperatura no trimestre mais frio (BIO 11), considerando o limite das 
ottobacias, nivel 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 35. Precipitação anual  BIO 12, considerando o limite das ottobacias, nivel 6, utilizado 
neste estudo. 

 



 

 

95 

95 

 
Figura 36. Precipitação no mês mais úmido (BIO 13), considerando o limite das ottobacias, 
nivel 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 37. Precipitação no mês mais seco (BIO 14), considerando o limite das ottobacias, 
nível 6, utilizado neste estudo 
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Figura 38. Sazonalidade de preciptação (BIO 15), considerando o limite das ottobacias, nível 
6, utilizado neste estudo. 
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Figura 39. Precipitação no trimestre mais úmido (BIO 16), considerando o limite das 
ottobacias, nível 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 40. Preciptação no trimestre mais seco (BIO 17), considerando o limite das ottobacias, 
nível 6, utilizado neste estudo.	
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Figura 41. Precipitação no trimestre mais quente (BIO 18), considerando o limite das 
ottobacias, nível 6, utilizado neste estudo. 
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Figura 42. Precipitação no trimestre mais frio  (BIO 19), considerando o limite das 
ottobacias, nível 6, utilizado neste estudo. 

 

	

	

 


